CREATIVE CALL
2012-09-18
Av: Förorten i Centrum
Creative Call: ATLxSTHLM är ett interkulturellt initiativ på gräsrotsnivå, med syfte att använda konst och kreativ kultur för
att bygga socialt hållbara och demokratiska samhällen. Det är en festival, en rörelse och ett växande transatlantiskt
nätverk av individer, institutioner och organisationer som stöder Creative Call kärnidéer om konst och kultur som ett
verktyg för empowerment och social förändring. Creative Call:s hembas i Stockholm ligger i förortsområdena Tensta och
Husby, och grenar ut till de etablerade innerstadsinstitutionerna Kulturhuset och Moderna Muséet.
Festivalen kommer att äga rum 27 oktober – 4 november 2012. En grupp Atlanta-konstnärer inom DJing, breakdance,
måleri, illustration, video och performancekonst kommer till Stockholm för att leda workshops, hålla föredrag, uppträda,
delta i kulturella samtal samt skapa oﬀentliga konstinstallationer.
Under Creative Call festivalen ansvarar Förorten i Centrum för den konstnärliga ledningen i skapandet av en kollektiv
muralmålning i Blå Husets lokaler i Tensta. I samverkan med två konstnärer från Atlanta, Sir Tom Foolery och Dubelyoo,
ska ungdomar från Järvaområdet bidra och skapa sina egna bildberättelser på inomhus-väggen i Tensta. Under fem
dagar handleds ungdomarna av Förorten i Centrum, Sir Tom Foolery samt Dubelyoo, mot att färdigställa muralmålningen
i Blå Huset. Vi målar mellan 27 oktober – 31 oktober. Avtäckning för muralmålningen sker på torsdag 1 november.

Fakta:
Stockholm: Johanna Tysk är Director för Creative Call, Nicole Smith är Curator. Festivalen arrangeras i samarbete med
Förorten i Centrum, Megafonen, FICA – Capoeira Angola Tensta, Blå Huset, Kulturskolan, Stadsmissionen,
Studieförbundet Vuxenskolan, Kulturhuset, Moderna Museet, Tenstas Framtid, Tensta against Crime och Voice of
Tensta.
Atlanta: Bem Joiner är Atlanta Ambassador of Urban Culture. Medverkande konstnärer är Dj-Lord (Public Enemy),
Dubelyoo (målning/illustration), Fahamu Pecou (målning/performancekonst), Sir Tom Foolery (målning/illustration) och
Burn Unit (b-boy/b-girl dansgrupp).”

Förorten i Centrums projektﬁlmer:
1) Konstresenärerna – Vår rörliga värld

2) Vår rörliga värld – Del 1

3) Jag äger, jag är kung

4) Bilden av den andre

