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Skön stämning i Blå huset i Tensta med musik …
Svettiga, glada ungdomar kommer ner för trappan. På övervåningen är breakdancekursen just avslutad.  I det stora rummet på
nedervåningen sitter en musiker och klinkar på en gitarr. Unga och vuxna Tenstabor sitter och skissar motiv att måla på de stora
väggarna. I färgstänkta målarrockar står några uppklättrade på stegar koncentrerade med sina penslar. Stämningen är behaglig i Blå
huset, fritidsgården i Tensta centrum. Johanna Tysk skiner som en sol.

… och väggmålning.
Johanna Tysk, i Tensta, konstnär och designer, bodde i Georgias huvudstad Atlanta i fyra år och fick idén till ett utbyte mellan Tensta och
Atlanta. I fritidsgården Blå huset i Tensta förverkligas just nu idén (Creative Call, Atlanta x Stockholm – skapande möten, Stockholm x
Atlanta) som hon jobbat med i ett och halvt år.
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Initiativstagaren till Creative Call Johanna Tysk (till höger) samtalar med Nicole ”Severe” Rateau i ”Burn Unit Dance Crew” från
Atlanta.
-Jag tror på möten för att lösa upp de mentala låsningar som gör att olika grupper håller sig för sig själva. Många inne i stan kommer
aldrig ut till Tensta och många här i Tensta vågar sig knappt in till stan. Det gäller även konstnärer. Vi måste bryta hierarkierna, säger
Johanna tysk.

Konstnären Dubelyoo från Atlanta målar ett jätteporträtt på en av väggarna i Blå huset.
Creative Calls grundläggande idé är ”konst och kultur som verktyg för ökad delaktighet och social förändring”.
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Matpaus i skapandet.
Femton amerikanska artister av olika slag har kommit från Atlanta för att med konsten som medel skapa möten mellan ”vanliga”
människor från olika håll med målet ett hållbart och verkligt demokratiskt samhälle. Det är gatuartister, DJ:s, breakdansare och andra
samhällsengagerade konstnärer som ställer sina förmågor till förfogande.

Bem Joiner från Atlanta, en av eldsjälarna i projektet, dokumenterar det hela med sin kamera.
-Vi har stora sociala problem i Atlanta och jobbar frivilligt med det här projektet. Vi fick mentalt stöd av vår borgmästare men inga bidrag.
Fem av oss har fått bidrag från annat håll. Tio av oss har betalat resa och allt själva för att kunna vara med. Vi hoppas att svenskarna
kommer över till Atlanta nästa sommar. Berättar Bem Joiner från Atlanta som med ett stort leende går omkring i lokalen  och fotograferar
aktiviteterna för att dokumentera projektet.
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Blå huset i Tensta från utsidan.
Gräsrotsinitiativet Creative Call fortsätter veckan ut i Blå huset i Tensta, men också på Kulturhuset och på Moderna museet. Klicka på
länken för hela programmet.

http://www.dn.se/blogg/epstein/2012/10/30/femton-artister-fr...

4 av 4 11/11/12 11:02 PM


