”Från idé till handling på nolltid”
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Idén till graffiti fanns redan för flera år sedan, men aktualiserades i
förberedelserna för evenemanget SpeedArtDesign september 2010.
Silon stod tom och skulle rivas för att ge plats för den nya Sjöstaden.
”Mariestad bör bli en barriärbrytare, kliva ur komfortzonen för att
märkas och få framgång”. (Kairos Future vid kommunens
visionsseminarium 3 mars 2010.)
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Mariestad hamnade sommaren 2010 i fokus med Ett av världens
största graffitikonstverk. Framtidsprojektet på silon i hamnen låg i
”gränslandet”, symboliskt mellan det gamla - Gamla stan, och den nya,
- Sjöstaden, som ska byggas. Det nya möter det gamla och spänning
uppstår i kontrasterna.
Mariestad skall bli möjligheternas stad, där människor vågar göra
det oväntade, det som överraskar, och därigenom attraherar
boende, besökare, studenter och företagare.

KORT BESKRIVNING

Rapporten kommer att delges, förutom till politiker och tjänstemän i
Mariestads Kommun, ett antal Nätverkpartners, Media, engagerade
Företag samt Regionala och Nationella organisationer.
Detta görs dels som en uppföljning av stöd och engagemang kring
Graffitiprojektet men också som en fortsättning på arbetet med att
utveckla nytänkande och samhällsengagerande projekt i Mariestad.

RAPPORTEN

Ett av världens största graffitikonstverk på silon i Mariestad

GRAFFITIMARIESTAD 2010
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Den unika satsningen gav eko nationellt och internationellt. Bara
uppmärksamhetsvärdet via massmedia och sociala medier kan
uppskattas till betydligt mer än 5 mkr, vilket är mångdubbelt
investeringskostnaderna i satsningen, ca 900.000 kr. Av investeringen
ståt kommunen i dagsläget för cirka 20 %.

Den 5 september nådde satsningen sin kulmen och siloanläggningen i
Mariestad hade blivit en gigantisk graffitiskulptur, ett tillfälligt
landmärke.
Dagen efter, den 6 september, inhägnades området och rivningen
påbörjades.

Och kulturen, som idag ses som en viktig tillväxtfaktor, lyftes till
en ny nivå i kommunen.

Och 5 juli började silon med intilliggande byggnader målas, i ett första
skede med barn, ungdomar och också andra från både kommunen
och ”utifrån”. Arbetssökande fick tillfälliga uppdrag.
I augusti kom också konstnärer i Carolinas nätverk från Sverige,
Spanien, New York. Konstnärer som gav sig på de 23 m
höga silotornen. Totalt 40-50.000 besökare i alla åldrar gjorde
hamnområdet till en gränslös och levande mötes- och upplevelseplats
under sommaren.

Graffitigruppen med några engagerade personer från kommunen
och näringslivet bildades 30 april.
En informell grupp, prestigelös med högt i tak, som snabbt gick från
idé till handling. Carolina Falkholt, ledande graffitikonstnär från
Göteborg, blev konstnärlig projektledare.
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Avgörande för graffitisatsningens genomförande var kommunens
accepterande inställning och förståelse för att det många gånger krävs
annorlunda och överraskande projekt som ligger i tiden för att väcka
uppmärksamhet och attraktionskraft. Kontakten med och stödet från
näringslivet inspirerade också till krafttag i arbetet.
Eldsjälementaliteten och det sociala engagemanget hos
graffitigruppens deltagare har också betytt mycket. Att våga sticka ut
och att ta debatt. Att knyta till sig Carolina Falkholt med nätverk för att
få kvalitet och höja den kulturella nivån. Det informella sättet att jobba
med personer från både kommunen och näringslivet har gett
erfarenheter för kommande kreativa och vågade satsningar.
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Den 30 april 2010 bildades graffitigruppen, en snabbt ”ihopsamlad”
grupp med några entusiastiska personer från kommunen och
näringslivet, som insåg det bärande i idén. Det blev en grupp utan
någon formell status, med Carolina Falkholt som projektledare för det
konstnärliga arbetet. En informell grupp, som såg det oväntade och

Med hjälp av Konsthallen i Skövde kontaktades i slutet av mars
Carolina Falkholt, Göteborg, en av landets ledande graffitikonstnärer,
som skulle kunna borga för den konstnärliga kvaliteten. Och hon
visade direkt intresse att vara med.

I början av året och under förberedelserna av evenemanget
SpeedArtDesign2010 4-5 september dök idén upp igen. Det skulle
kunna bli ett uttryck i Art - delen och bidra till att få fler besökare, inte
minst yngre. Så kom beskedet om att kommunen skulle riva silon
under hösten och vintern och massorna bli till grund för den nya
sjöstaden, som ska byggas upp i Mariestad. Vilket koncept!!
Lars Arvidsson, Förvaltningschef på tekniska förvaltningen, föreslog
att börja måla silon redan under sommaren med tanke på
turistsäsongen, vilket kändes helt rätt.

Graffiti uppmärksammas alltmer och sprids, liksom andra konstformer,
i urbana miljöer och finns representerad på muséer och gallerier
världen över. Allt flera företag använder också graffiti i sin reklam.
Den är ett uttryck för den ”nya” tiden och har naturligt en stark
ungdomlig prägel.

Det var graffiti på gamla industribyggnader och silotorn i flera större
städer i bl a Tyskland och Kanada som gav den ursprungliga idén om
graffitikonst på den gigantiska silon i Mariestad, med sina 12 torn
23 meter höga. En silo som stod tom i hamnen nära Gamla stan med
en magnifik utblick över Vänern.

IDÉ OCH BAKGRUND. GRAFFITIGRUPPEN

Och graffitigruppen gick snabbt från idé till handling!
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Tanken att skapa ett stort konstverk på silon framstod nu som ett
viktigt led i förändringsarbetet och som en symbol för att något nytt
och spännande är på väg att hända i Mariestad.

Mariestad, den gamla Residensstaden i fd. Skaraborgs Län, är inne i
en fas av utveckling och identitetssökande. Om inte staden längre är
en förvaltningsstad, och inte heller en ”bruksort”, vad är den då?
Det gäller att hitta och utveckla det unika från det som finns och
kommer att finnas för att förstärka attraktionskraften och få hit boende,
besökare, företag och studenter och också få de som bor och verkar
att trivas och känna stolthet över sin egen kommun.

överraskande i en jättestor ”kulturskulptur”, ett konstverk som också
skulle bottna i arbetet att ta fram en ny vision och nya mål i
kommunen.

Klasser från förskolan och grundskolan kom på besök. Hamnområdet
kring silon fick allt fler besökare och beundrare, många med kameror,
och det blev ett spännande område för bl a ”skateboardande” och
cyklande ungdomar att samlas.

Under augusti avlöste olika graffitikonstnärer varandra. Carolina hade
lockat hit dem från Sverige, Spanien, New York…..
Och målningarna ”steg uppåt” på silotornen och kunde ses på långt
håll.

Under första tiden var det mest barn och ungdomar, som i markhöjd
gav uttryck för sin fantasi. Men det kom också vuxna, och precis
som de yngre, var de både från sta´n och ”utifrån”. Flera av dem
fick en kort lektion i graffitimålning av Carolina-gänget.
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Färg införskaffades och silotornen och de intilliggande lägre
byggnaderna började målas med graffiti 5 juli, direkt efter att
kommunen övertagit hela siloanläggningen av Lantmännen. Även
delar av ”det inre” fick graffiti, på väggar, dörrar och plåtrör samt också
på betongfundamenten mot vattnet. Skylift kom på plats. Ett antal
arbetssökande ungdomar fick genom Arbetsförmedlingen jobb under
en tid. En liten grupp med ungdomar fick ansvaret som graffitiguider.
Studiefrämjandet anordnade studiecirklar.

I maj 2010 tog graffitigruppen med Carolina Falkholt som konstnärlig
ledare tag i förberedelserna för allt arbete på och kring hela
siloanläggningen. Ett av världens största graffitikonstverk på den
gigantiska silon skulle skapas, en färgsprakande kulturskulptur.
Kontakter skedde med kommunen och olika berörda myndigheter
och en massa praktiskt arbete påbörjades för att det hela
skulle fungera. Potentiella sponsorer och finansiärer diskuterades.

VAD SOM GJORTS / HÄNT
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I slutet av december är alla kringbyggnader borta och hälften av de
tolv silotornen rivna.
I Januari 2011 är i stort sett hela silon borta.

Den 6 september inhägnades hela siloanläggningen och
rivningsarbetet startades. Den nya sjöstaden ska ta sin början här, på
gränsen till Gamla stan, och rivningsmassorna ska bl a tjäna som
grundmaterial!

Satsningen nådde sin kulmen med många konstnärer i aktion
samtidigt med evenemanget SpeedArtDesign 4-5 september. Den
första fasen av graffitisatsningen avslutades. På kvällen 5 september
framfördes av Mariestads Blåsorkester i den intilliggande stora och
helt tomma lagerbyggnaden ”Painting with Sound”, ett specialskrivet
musikstycke för silon av kompositören Lars Karlsson, Göteborg.
Till stycket streetdansade Drillflickorna.

Kontakter togs med bl a lokal- och rikstidningar, en egen hemsida
gjordes, facebook användes. Ryktet om GRAFFITIMARIESTAD
spreds och uppmärksammades lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt också i TV, radio, andras webbplatser och sociala
medier.
Mariestad fick en plats på kartan!

Det blev samtal, liv och rörelse vid vattnet! En tillfällig
gränsöverskridande mötesplats, en upplevelseplats, blev till.
Och några tusen kvadratmetrar väggar fick färg, målades och
övermålades med ny graffiti.
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Mariestads situation är sådan att kommunen framöver måste attrahera
fler boende, besökare, företag och studenter och att få människor som
bor och verkar i kommunen att stanna kvar. Och att få intressanta
kommuner att vilja samarbeta med Mariestad. Överraskande och
unika satsningar, som visar på att vi vågar och har tillåtelse att våga
kan förstärka attraktionskraften likaväl som de förutsättningar som
kommunen har med profilområden som trädgårdsstaden, sjöstaden
och skärgårdsstaden, universitetsstaden, ”biosfärsstaden”. Ofta är det
i kombinationen av olika ”starka” områden som den verkliga uniciteten
skapas. Avgörande för framgång är sedan förmågan att
kommunicera/marknadsföra detta.

Den stora och uppmärksammade graffitisatsningen har sannolikt ökat
självkänslan hos en del medborgare. Ökat stoltheten över att bo i en
stad som vågar göra något stort och annorlunda, som vill vara
”barriärbrytare”.

En viktig effekt är att Mariestad har uppmärksammats, lokalt,
nationellt och internationellt, att vara en liten kommun som gjort
någonting kaxigt, oväntat och överraskande, någonting så unikt som
ett av världens största graffitikonstverk på en gigantisk siloanläggning,
som skulle rivas för att ge plats åt den nya sjöstaden, och vars
rivningsmassor skulle bilda grunden.
En silo som blivit ett tillfälligt landmärke.

EFFEKTER
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Viktigt framöver är att på olika sätt ”underhålla” uppmärksamheten och
förstärka effekterna genom att bl a fortsätta i linje med vad som gjorts
med överaskande och oväntade satsningar.

Värdena enligt ovan överstiger således klart projektets kostnader på
ca 900.000 kr.

Inslagen i CNN, ett antal TV-program samt sociala medier och på olika
verksamheters webbplatser finns inte med i mätningen, varför
räckviddsvärdet i realiteten uppgår till betydligt mer än 4,9 mkr.
( Gå gärna in på Googles hemsida och sök på ”Graffiti Mariestad” och
kolla alla ”träffar” )

Det ekonomiska värdet av all uppmärksamhet kring
GRAFFITIMARIESTAD har beräknats av företaget Infopaq, en global
aktör med experter på media, publicitet och analys.
Annonsvärdet på de 59 artiklar/inslag, som finns med i mätningen, och
som också kan sägas vara värdet för motsvarande
marknadsföringsinsatser är 1,1 mkr. Troligen finns inte alla artiklar
med i mätningen. Det s k räckviddsvärdet för de 59 artiklarna/inslagen,
d v s hur många människor och verksamheter som nåtts, är beräknat
till 4,9 mkr.
( Se bilagor, exempel på artiklar, Svenska Dagbladet 8 aug 2010,
Kultur, samt Konstvärlden/Design, Sveriges ledande konsttidskrift.
nr 5 2010 )

UPPMÄRKSAMHETSVÄRDE I SIFFOR
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Graffitisatsningen kring silon har skapat gränsöverskridande möten
mellan t ex invånare och konstnärer, vuxna och ungdomar, besökare
och Mariestadsbor. Möten som ökar respekten för och tilliten till
varandra samt kunskapen om varandra. Möten som framöver kan ge
idéer och förutsättningar för samarbeten.

Barn och ungdomar, och även vuxna, har själva fått skapa i det
offentliga rummet, andra har mött konsten och kulturen i de bilder
som målats på silotornen. Konsten och kulturen har nått fler
människor.

Arbetssökande ungdomar har fått tillfälliga uppdrag. De har mött
konstnärer och andra kreativa människor och förhoppningsvis fått en
ökad självkänsla och ökad framtidstro.
Det kan kanske ge oss idéer om kommande åtgärder för att minska
den höga ungdomsarbetslösheten i kommunen.

Antalet besökare under sommaren, som direkt kan hänföras till
graffitiprojektet, kan mycket rufft beräknas till 40-50.000.

ÖVER GRÄNSER MED ENGAGEMANG

Näringslivet och kulturen har kommit närmare varandra och inser
fördelarna med att samspela. Visionsgruppen med 13 tongivande
företag i Mariestad har helt stöttat graffitiprojektet och fyra av
deltagarna ingår också i graffitigruppen.
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Kulturen har fått en annan dimension i kommunen genom att visa den
nya konstformen i storformat med hög kvalitet på graffitin (flera av
konstnärerna, däribland Carolina Falkholt, kan betraktas som ledande
inom graffitikonsten) samt genom allt som hänt, genom den debatt och
de samtal satsningen orsakat. Att ge möjligheter till debatt och till
ifrågasättande är nödvändigt för vitaliteten i ett samhälle.
Vi tror att förståelsen för kulturens betydelse för attraktionskraft, trivsel
och utveckling har ökat.

Men också i att hitta nya samarbetspartner i Mariestad.
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Förutsättningar har skapats för att bygga ett nätverk utanför
kommunen, regionalt, nationellt och internationellt. I en småskalig ort
som Mariestad är det nödvändigt med ett målinriktat
nätverksbyggande för att få idéer och kunskap ”utifrån” och för att hitta
samarbetspartner och därigenom öka förutsättningarna för framgång
också i framtida satsningar.

Vi har fått erfarenheter i graffitigruppen av att jobba på ett informellt
sätt, med tillit till varandra, med högt i tak, prestigelöst, engagerat med
lust och av att våga ta beslut ”utan livrem och hängslen. På så sätt har
vi snabbt kunnat gå från idé till handling. Strukturellt har det kanske
medfört vissa nackdelar, men fördelarna överväger klart i det här fallet.
Det nära och öppna samarbetet mellan kommunen och näringslivet
i gruppen har också betytt mycket för resultatet.

Det talas generellt alltmer om kulturen som en viktig tillväxtfaktor, om
kulturen för att attrahera bl a arbetskraft/kompetens, för att öka
trivseln.
Kulturen som integreras i samhällsutvecklingen och
näringslivsutvecklingen.
Man framhåller kulturens betydelse för att skapa kreativa
förutsättningar. Man talar regionalt och nationellt om de kreativa och
kulturella näringarnas betydelse.
( Tillväxtverket, Generator, ADA, Kulturrådet, VGR , Kairos Future m.fl
organisationer och företag. Information om några av dessa
organisationer finns i Bilaga )

ERFARENHETER

15

En del personer lokalt har bl a genom insändare i tidningen visat sin
kritiska inställning till graffitiprojektet. Men negativ kritik är även en
konsekvens av och får ses som ett tecken på att man gör något,
speciellt något nytt och okonventionellt. Kritiken kan också ofta grunda
sig på bristfällig kommunikation om vad projektet vill och vilka resultat
som nåtts.

Vi vill i kommande satsningar ha fortsatt ”öppna dörrar” för ungdomar i
kommunen och skapa förutsättningar för ett samarbete som är positivt
för alla parter.

Visst, det finns negativa effekter! Klottret har ökat i kommunen,
sannolikt som en konsekvens av graffitisatsningen, enligt polisen.
(Från 10st till 40st inrapporterade fall enligt Polisen, Mariestad.)
Vi hade räknat med att om vi skulle tillåta ungdomarna att uttrycka sin
fantasi och att måla offentligt på silon och på så sätt visa dem
engagemang och respekt, så skulle vi få respekt tillbaka.

Vissa kringeffekter har uppstått och uppstår, bl a
- Ett framgångsrikt företag i kommunen har beställt en stor
graffitiskulptur av Carolina Falkholt, vilken nu är under uppförande.
Den kommer att vara fullt synlig vid Göteborgsinfarten.
- På olika utställningar har visats foton av graffitin på silon samt
mindre graffitiskulpturer av rivningsbitar.
- Nyårsrevyn i Mariestad har graffiti som ett inledande tema.

En effekt är också att vi nu vill gå vidare i samma öppna och
nytänkande anda som i graffitiprojektet och bygga vidare på de idéer
vi fått, på vunna kunskaper, erfarenheter och kontakter samt med i
grunden samma personer som framgångsrikt drivit sommarprojektet.
Och rida vidare på den våg av uppmärksamhet som projektet fått.
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Graffitigruppen kommer att följa upp graffitispåret framöver för att bl a
förstärka effekterna och utnyttja den uppmärksamhet satsningen fått.
Hela satsningen dokumenteras och den kommer bl a på så sätt att
leva vidare långt efter rivningen av
ett av världens största graffitikonstverk.

Vad eventuell miljöfarlig färg som siloanläggningen målats med kan
få för konsekvenser, vet vi inte idag.

Det sociala engagemanget i GRAFFITIMARIESTAD. Ungdomar,
barn och arbetssökande har engagerats och varit delaktiga i
satsningen.

17

Projektet GRAFFITIMARIESTAD ligger rätt i tiden. Idag krävs
handlingar/händelser/satsningar som ”sticker ut” och överraskar för att
bli uppmärksammade. Inte bara när det gäller innehållet utan och
också i sättet att genomföra det på, informellt och gränsöverskridande
och att kommunicera det på.
Den kulturella och kreativa kopplingen är intressant också i ett
generellt perspektiv. Och satsningen är medial!
Projektet ligger i den nya kommunvisionens anda; att med ett
omvärldsperspektiv jobba med de förutsättningar Mariestad har.
Att få en social, emotionell och kreativ miljö, som gör att människor
trivs, som ger människor inspiration och stimulans, som får dem
att våga göra det nya, det oväntade, det otraditionella, det som
kanske skiljer Mariestad från andra kommuner och ger ett försprång.

Kommunens accepterande och tillåtande inställning har varit
avgörande för projektets genomförande, vilket vunnit enorm
uppmärksamhet utanför kommunen. (”Mariestad, en kommun som
vågar…”)
Den 17 juni informerade graffitigruppen KSAU om projektet och vilka
ambitionerna var. Kontakter med politiker har sedan funnits löpande
”under resans gång”.

FRAMGÅNGSFAKTORER
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Graffitigruppen har jobbat och jobbar i och med ”den nya tiden”!
 Vi vågar!
Vi vågar ta tag i det oväntade, det annorlunda, det
oprövade och utan ”livrem och hängslen”.
 Vi överraskar!
Vi överraskar med just det oväntade och otraditionella; i
Mariestad genom att måla Ett av världens största
graffitikonstverk på den gigantiska silon......som rivs!!
Alltmer talas om att överraska sina kunder/målgrupper
för att klara konkurrensen. För Mariestad gäller ju att
märkas och få större attraktionskraft mot boende,
besökare, studenter och företagare.
Det vi gör blir en upplevelse!
Och vi skapar underlag för ”storytelling”, liksom
”överraskning”, ett allt viktigare konkurrensmedel
 Vi jobbar på det nya sättet!
Informellt, kreativt med högt i tak, med starkt
engagemang och lust. Alla tar initiativ, agerar och ställer
upp för varandra. Det medför att vi snabbt går från idé
till handling. Vi kan kalla oss samhällsentreprenörer eller
sociala entreprenörer, med ett starkt ideellt patos. Vi
bygger nätverk i kommunen, och nätverk regionalt,
nationellt och internationellt för att få stimulans, idéer,
kunskaper och kontakter.Och vi skapar gränsöverskridande mötesplatser.
 Vi kommunicerar på det nya sättet!
Massmedialt och via sociala medier; egen webbplats, via
andras webbplatser och via facebook….Vid olika
informationer och vid direkta möten med människor.

ARBETSMETODIK
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Carolina Falkholts konstnärliga kvaliteter, hennes kontakter i
konstvärlden och hennes förmåga att inspirera och kommunicera har
varit avgörande för projektets framgång.
Carolina har skapat graffitikonst i olika delar av världen. Calvin Klein
har använt hennes konst i sin marknadsföring och Eminem anlitade
henne att skapa graffitiverk i samband med en skivrelease. Hon har
arbetat med utvecklings- och förändringsarbete med graffiti som
metod i flera år, ofta i skolor tillsammans med ungdomar och barn.
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Bild januari 2011.
”Det rivs för att ge plats för nya tankar och idéer.Tillkomsten, förverkligendet
men även rivningen och det nya som kommer efter Graffitiprojektet är delar
av den utvecklingsprocess Mariestad genomgår.”

Kommunens andel av finansieringen uppgår i dagsläget till ca 20 %
och näringslivets till mer än hälften.
( Specificerade kostnader och intäkter framgår av bilaga,
Se bilaga, Ekonomi.)

Ca 200.000 kr kan hänföras till det ideella arbete som utförts, d v s
arbete som utförts av graffitigruppens deltagare, utan krav på
ersättning.

GRAFFITIMARIESTAD 2010 har kostat ca 900.000 kr. Beloppet får
ses som en investering för utvecklingen av Mariestad, en investering
som ger avkastning eller effekter på både kort och lång sikt.
En viktig effekt är den uppmärksamhet nationellt och internationellt
som satsningen fått, med ett värde på betydligt mer än 5 mkr.

EKONOMI

Samtliga bilder i Rapporten har hämtats från Graffitisatsningen i
Mariestad.

Bakom rapporten står
Sofia Guldbrand, Guldbrand Coaching
Maria Henriksson, kulturchef Mariestads kommun
Christina Herthnek, informationschef Mariestads kommun
Björn Nordén, Björn Nordén Projekt & Design AB
Mattias Westelius, Westelius Arkitekter
samtliga med i Graffitigruppen

Det informella och processartade arbetssätt som tidigare beskrivits,
speglas i den informella, flexibla och nätverksorienterade
graffitigruppen, med deltagare från kommunen och näringslivet som
har olika kompetens och kontakter.
Några av deltagarna har varit med från början, andra engagerat sig
under en period eller tillkommit senare.
Engagerade i satsningen:
Jesper Andersson, tidigare vaktmästare i kommunen
Gunilla Broberg, tidigare kommunchef i Mariestads Kommun
Carolina Falkholt, Graffitikonstnär
Sofia Guldbrand, Guldbrand Coaching
Maria Henriksson, kulturchef Mariestads kommun
Christina Herthnek, informationschef Mariestads Kommun
Madeliene Larsson, Madeleine Larsson Web & Copy
Björn Nordén, Björn Nordén Projekt & Design AB
Lollo Persson, Studiefrämjandet
Peter Selmosson, Nimoverken AB
Linda Svensson, Kulturförvaltningen i Mariestads kommun
Mattias Westelius, Westelius Arkitekter

ORGANISATION

21

NO RISK NO FUN
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