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Hur länge kan bilden av Malmö som attraktiv kulturstad förbli sann?

Stillbild från Dennis Dahlqvists inslag om Malmös 
konstliv på SVT.
Bild: SVT
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”Idag lockar Malmös konstliv unga människor från hela världen. Billiga
ateljéer, alternativa gallerier och den bästa konsthögskolan är
förklaringen.” Med de orden inleds SVT Kulturs recension av
grupputställningen ”I staden växer ett fält” på Malmö konsthall.

Bilden av Malmö som en kreativ oas – som lockar nya invånare och
investeringar – fortsätter alltså att spridas. Det är en beskrivning som
passat väl in i de senaste decenniernas berättelse om Malmös utveckling
från industristad till kunskapsstad. Frågan är om den fortfarande är sann.

Oberoende konst- och kulturaktörers rum försvinner ur staden i en
alarmerande takt. Organiska ekosystem inom den fria kulturen raseras –
ofta som en konsekvens av stadens planerade och strategiska utveckling.
Platser som ses som mindre värdefulla ska nu "förädlas" till något nytt
och bättre.
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Ett ateljékollektiv stänger på Södervärn, frilanskontor och gallerier prisas
ut på Möllevången, en teater lämnar Sofielund. Istället är det andra
aktörer som flyttar in: arkitektkontor, reklambyråer, modellagenturer,
digitala byråer och bostadsrättsföreningar. Det är de kreativa näringarna
som följer kulturen men med en viktig distinktion: ekonomin.

25 av de 50 konstnärer som just nu ställer ut på konsthallen har sina
arbetsplatser på Sorgenfri. Där är luften full av rivningsdamm och
byggtrafiken intensiv. Här ska arvet från industristaden transformeras till
“boende för den urbana och medvetna cityindividen”. I områdets västra
delar har mäklarsvenskans lovord nästintill fullbordats när
arkitektkontoret Förstberg Lings stadsradhus samsas med arkitekten
Cord Siegels hyreshus ”Iggy”, döpt efter punkhjälten Iggy Pop eftersom
det på -90 och -00 talet fanns många replokaler i området. Den
obligatoriska sushibaren och gymmet är också på plats.

Öster om Nobelvägen återfinns ännu ett lapptäcke av mindre
verksamhetslokaler, ödetomter, rivningshus och enstaka
utvecklingsprojekt. Det är även här vi hittar det som SVT Kultur tycker
gör Malmö unikt: ”En kollegial solidaritet vilket i sin tur gett upphov till
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stora ateljéföreningar med egna utställningsrum där unga konstnärer
kunnat visa sina verk för första gången” – men när de kommande
etapperna av stadsdelen byggs finns inte dessa platser med i planeringen
även om ambitionen en gång fanns. Det förefaller som att både Malmö
stad och näringslivet nu saknar ekonomin, engagemanget och
kreativiteten som hade behövts för att göra planerna till verklighet.

Nedbrytningen av just de organiska ekosystem som Malmö tvinnat sin
berättelse kring i decennier väcker många frågor. Vad händer med staden
när det inte längre finns arbetsutrymmen, verkstäder och replokaler –
eller scener och gallerier för den delen? Hur påverkar det Malmös
identitet som kulturstad? Hur länge kan visionen om den kreativa staden
kommuniceras samtidigt som det bakomliggande kulturella ekosystemet
förstörs? Inte för att någon egentligen vill det, utan för att alla som sitter
vid förhandlingsbordet inte besitter förmågan att tänka nytt och
gemensamt agera.
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När nya ordföranden för stadsbyggnads- och kulturnämnden nu
tillträder behöver frågan om kulturens plats i staden ligga högt på
agendan. Tjänstemännen, vars kunskap och innovationskraft kan skapa
nya förutsättningar måste få mandat att utveckla och använda
planeringsverktygen fullt ut för att uppnå fastslagna visioner.
Fastighetsägare, nya och gamla måste utveckla sina affärsmodeller så att
de matchar kulturens. Kulturaktörerna själva måste fortsätta organisera
sig och ta plats i samtalet om stadens utveckling. Och de kreativa
näringarna som nu flyttar in i de gamla ateljéerna och driver berättelsen
om det kreativa Malmö måste inse att utan grunden i ekosystemet finns
inget att bygga på.
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Huset Iggy av Cord Siegel, som nyligen belönades 
med Malmö skönhetsråds pris.
Foto: Martin Palvén
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För att åstadkomma en förändring krävs att alla aktörer som värnar
Malmös fria konst- och kultur tar sitt ansvar. Låter vi den nuvarande
utvecklingen fortgå kommer nedmonteringen av kulturens rum, och
därmed också Malmös förutsättningar att vara en stad med ett rikt
kulturliv, att fortskrida.

Tiden att agera är nu – annars ekar snart både berättelsen om Malmö som
kreativ stad och konsthallens rum tomma.

Ateljeföreningen Addo (50 konstnärer), Ateljeföreningen 125 (9
konstnärer), Alta Vista Art Space (24 konstnärer), Borrgatan 3
ateljéförening (18 konstnärer), Celsius Projects (9 konstnärer), CSAM
(Centrum för studier av markanvändning), Fredrik Weerasinghe
(Digitaliseum), Galleri CC, Konstnärshotellet (11 konstnärer), Karin
Frankenstein (Konstnärernas kollektivverkstad Monumental Malmö),
Rina Eide Løvasen (Malmö Open Studio), Elena Tzotzi och Carl Lindh
(SIGNAL – Center för samtidskonst),  Sulfur ateljeförening (50 konstnärer)
Albin Hillervik (Skånes Konstförening).

Streama 2 veckor fritt

Ny säsong av tittarfavoriten
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