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Staden söker lyckan inom
filmen
4 november 2011 kl 01:00

KASSASUCCÉER Att locka filminspelningar med sponsorpengar har blivit
en viktig del i städers ansträngningar att ”hamna på kartan”. Två nya
antologier tittar närmare på det allt tätare samarbetet mellan filmindustrin
och städers marknadsföringsorgan. 

När Woody Allen, under hösten aktuell på svenska biografer med sin
nostalgiska skildring av 1920-talets Paris, för några år sedan spelade in
”Vicky Christina Barcelona” på plats i Barcelona fick han sammanlagt en och
en halv miljon dollar i bidrag från staden och den katalanska regeringen.
Bidragen motiverades av borgmästaren med att filmen skulle fungera som en
stor annonskampanj för staden som skulle synas världen över.

I en allt hårdare kamp om turister och investeringar mellan städer och
regioner världen över ger det förstås betydligt mer publicitet att en känd
amerikansk regissör spelar in en film i staden än en aldrig så påkostad
reklamfilm. Samtidigt är dessa typer av satsningar sällan okontroversiella
och många invånare i Barcelona protesterade mot bidragen och menade att
pengarna hade kunnat användas på betydligt bättre sätt.

Att filmmediet och andra typer av kulturella strategier blivit en allt viktigare
del inte bara i marknadsförandet av städer utan också i hur nya stadsdelar
planeras blir tydligt i två nyligen utkomna antologier. I Cities and
fascination: Beyond the surplus of meaning (Ashgate Publishing, 243 s), med
bland annat turismforskaren John Urry i redaktionen, tas ett samtida grepp
på många städers försök att genom kulturhuvudstadsår, spektakulär
arkitektur och andra typer av omvandlingsprojekt skapa uppmärksamhet
kring staden och ge den en ny kulturellt betonad identitet. I The city and the
moving image: Urban projections (Palgrave Macmillan, 281 s) tas ett både
historiskt och samtida perspektiv på kopplingen mellan filmmediet,
arkitektur, urbana miljöer och stadsmarknadsföring.

Som många forskare och kritiker sedan tidigare visat hade filmmediet redan
från början en stark koppling till den moderna storstaden. Båda var i högsta
grad fenomen tätt sammanlänkade med den framväxande moderniteten och
andra samtida strömningar så som nationalism, imperialism och turism. De
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kraftfulla transformationer av de urbana landskapen som under slutet av
1800- och början av 1900-talet genomfördes i de europeiska metropolerna,
med breda boulevarder och uppförandet av nationella monument och
institutioner, befäste nationens status och skapade landskap för turister att
njuta av, som dessutom kunde reproduceras i de nya visuella medierna. Så
analyserar en av artiklarna i ”The city and the moving image” till exempel
hur London runt sekelskiftet 1900 skapades som hjärtat i det brittiska
imperiet genom en återkommande visuell reproduktion i en långa räcka
filmer av imperiets ikonografi i de stora monumenten och utställningarna
som återfanns i staden.

Under efterkrigstiden användes filmmediet i många europeiska städer inte
bara för att marknadsföra utan också för att protestera mot de storskaliga
stadsförnyelse- och saneringsprojekt som genomfördes runtom Europa.
Filmforskaren Julia Hallam skriver i sitt bidrag till ”The city and the moving
image” om hur de urbana omvandlingarna i Liverpool, där stadsdelar revs,
motorvägsnät drogs genom staden, kontorskomplex och shoppingcentrum
byggdes, skildrades i å ena sidan officiellt producerade reklamfilmer och å
andra sidan filmer producerade inom den rika floran av amatörfilmklubbar
som hade vuxit fram i Liverpool efter andra världskriget. I de av staden
producerade reklamfilmerna fokuserades framför allt Liverpools
framgångsrika hamn och tillverkningsindustrier i syfte att locka företag och
investeringar till staden, medan amatörfilmklubbarnas filmer hellre
skildrade gator, byggnader och offentliga utrymmen i de egna stadsdelarna
och det vardagliga liv som levdes där. Med utgångspunkt i dessa filmer blir
det möjligt att studera urbana miljöer i nu rivna stadsdelar och hur
förändringar i det urbana landskapet skildrats på film av olika grupper.

Om det under några decennier efter andra världskriget för många städer var
viktigt att framhålla sina stora industrier är idag snarare turism, konsumtion
och olika former av kultur allt viktigare komponenter i urbana
omvandlingsprojekt. Också här blir filmmediet en central del i stadens
ansträngningar att ”hamna på kartan”. Genom det växande fenomenet med
kartor, stadsvandringar och rundturer som följer kända filmer eller tv-serier
växer filmens och stadsturismens geografier i allt större utsträckning
samman. Stieg Larsson-vandringar i Stockholm och rundturer i Wallanders
Ystad är förstås svenska exempel på detta fenomen, som kulturforskaren Les
Roberts i sin artikel om filmturism i London och Liverpool kallar för en
”post-tourist heritage market”. I London har organisationer som Visit
London och Film London gett ut en lång rad av turistkartor över filmer som
utspelar sig i staden, vilket från senare år bland annat inkluderar ”Bridget
Jones dagbok”, ”Love actually” och Woody Allens ”Match point”. Flera
brittiska turismforskare har enligt Roberts föreslagit införandet av olika
former av bidrag för att uppmuntra filmbolag att välja inspelningsplatser
som visar attraktiva nationella landskap eller urbana sightseeingmål. Dessa
allt tätare samarbeten mellan filmindustrin och städers
marknadsföringsorgan riskerar enligt Roberts att leda till att
inspelningsplatser i allt större utsträckning väljs utifrån en turismorienterad
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ekonomisk instrumentalism.

Samtidigt är förhållandet mellan stadsmiljöerna i en film och ett faktiskt
urbant rum naturligtvis aldrig neutralt eller givet. För det första har
digitaliseringen av filmmediet skapat möjligheter både att i efterhand
modifiera urbana miljöer och att helt skapa dessa på digital väg. För det
andra görs förstås alltid ett urval av vilka byggnader och miljöer som ska
förekomma i filmen. Återfinns på ett klichémässigt vis några av stadens mest
kända byggnader för att understryka var filmen utspelar sig, eller väljer
filmskaparen tvärtom att inte låta några ikonbyggnader eller lätt
igenkännbara miljöer få synas?

För att en plats från en film ska placeras ut på en filmkarta över London
måste det förstås framgå att filmen utspelar sig i London, genom
förekomsten av landmärken eller platser som uttrycker en föreställd bild av
staden. Men eftersom det inte sällan blir alltför dyrt att spela in på plats i
London, tvingas filmskaparna ofta söka efter billigare inspelningsplatser. I
en brittisk kontext är det ofta Liverpool som valet faller på i dessa
situationer, vars varierade urbana landskap erbjuder miljöer som lätt kan tas
för miljöer i London eller någon annan stad – allt efter behov. Trots att
Liverpool är den mest filmade brittiska staden efter London, är det sällan
staden ”spelar sig själv”. Liverpools miljöer har erbjudit inspelningsplatser
för filmer som utspelar sig i Venedig, Wien, Moskva, New York, Paris och
Chicago. För Liverpool har marknadsförandet av staden som
inspelningsplats blivit en allt viktigare del av stadens varumärke i
övergången från en ekonomi baserad på hamn- och tillverkningsindustri till
en ekonomi fokuserad på kultur och turism. Även om stadens stora styrka
som inspelningsplats ligger i förmågan att likna andra städer, hoppas
Liverpools marknadsförare ändå att det växande antalet filmer som spelas in
i staden skall leda till en ökad filmturism. Även i Liverpool har olika
filmkartor tagits fram med inspelningsplatserna till kända filmer inprickade,
vilket bland nyare filmer till exempel inkluderar John Lennon-filmen
”Nowhere boy” och en av de senare filmerna i Harry Potter-serien.

En annan europeisk hamnstad som likt Liverpool försöker marknadsföra sig
som inspelningsplats för filmer och tv-serier är tyska Hamburg. I en av
artiklarna i ”Cities and fascination” analyserar statsvetaren Sybille Bauriedl
och geografen Anke Strüvers de kulturella strategier som Hamburg använder
sig av i sin marknadsföring. Detta handlar bland annat om hur staden satsar
stora pengar på att marknadsföra sig som inspelningsplats för filmer och tv-
serier, och samtidigt återvänder bilderna från dessa filmer i broschyrer och
reklamkampanjer, i en slags semiotisk rundgång. Precis som i många andra
gamla europeiska och nordamerikanska städer pågår i Hamburg storskaliga
omvandlingar av gamla hamn- och industriområden.

Projektet Hafen City, som bland annat inkluderar ett spektakulärt nytt
konserthus, beskrivs som ett av de största omvandlingsprojekten i Europa
och används som en viktig del i marknadsföringen av Hamburg som en
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spännande och attraktiv stad. Området marknadsförs också som en
inspelningsplats och ett flertal populära tyska tv-serier och filmer, som
”Paulas Geheimnis” (2006) och ”Die Entscheidung” (2005), har under 00-
talet spelats in i Hafen City . Frågan är om Hamburgs nya waterfront är så
pass unik att den i dessa filmer och tv-serier fungerar som ett tecken för just
Hamburg, eller om dessa kontors- och bostadskomplex vid vattnet snarare
uppfattas som en waterfront-bebyggelse som skulle kunna finnas i vilken
stad som helst. Bauriedl och Strüver understryker att det knappast är
självklart hur bilderna som produceras av en stad tolkas av de åskådare som
tar del av dem. Städer är inbäddade i en komplex väv av meningsbärande
strukturer, där det ständigt finns flera konkurrerande och inte sällan
dissonanta bilder och berättelser om staden.

Ett exempel på denna konkurerande kamp om hur staden skall
representeras finner vi i östra London och de kraftfulla transformationerna
av ett tidigare fattigt och eftersatt område inför de olympiska spelen nästa
sommar. Samtidigt som omvandlingarna och de stundande spelen
marknadsförs i stora kampanjer tvingas många tidigare invånare och
verksamheter flytta på sig i takt med rivningar och kraftigt stigande hyror.
Filmforskaren Paul Newland lyfter i sin artikel i ”The city and the moving
image” fram två filmer som den Londonbaserade filmskaparen Emily
Richardson spelat in i området, ”Transit” (2006) och ”Memo mori” (2009). I
dessa filmer försöker Richardson skapa andra bilder av dessa områden, som
i planerings-, visions- och marknadsföringsdokument blir allt mer
överbelastat av det som den franske urbanteoretikern Henri Lefebvre kallat
”representationer av rummet”, bilder av ett framtida rum skapade uppifrån
av planerare, teknokrater och sociala ingenjörer.

I den 23 minuter långa ”Memo mori” dokumenterar Richardson platser som
kommer att försvinna när bulldozrarna sätter igång sitt arbete för att göra
plast för de olympiska nybyggnationerna. En stor del av filmen fokuserar på
ett område av kolonilotter, där Richardsson med fast handhållen kamera
filmar stuga efter stuga i allsköns material, färger och former. Men inga
människor framträder, eftersom det i väntan på rivning blivit förbjudet att
uppehålla sig i området. Filmerna blir därmed ett sätt att göra motstånd mot
försök att skriva staden uppifrån och att understryka att dessa områden
sedan länge varit fulla med liv, berättelser och mening. Detta är också en
tråd i många av artiklarna i ”Cities and fascination” och ”The city and the
moving image” – att det alltid finns olika parallella berättelser om staden och
inte sällan en intressekonflikt i hur den skall representeras.
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