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SYNOPSIS

Det är en självklarhet i ett demokratiskt samhälle att alla får röra sig fritt på gatorna. Men ibland verkar det som 
om vi bara är välkomna som betraktare och konsumenter i det som kallas det offentliga rummet. Är man inte 
nöjd med staden som den ser ut och vill förändra den, har man inga självklara rättigheter; tvärtom finns det en 
massa förbud. Några människor tar gatan – och lagen – i egna händer. Deras verk kallas ofta skadegörelse eller 
klotter – men också gatukonst. Vilka är dessa mystifierade personer, och vad vill de? I filmen Rätten till staden 
får vi följa med några aktiva gatukonstnärer ut på äventyr. De berättar om sina verk och avsikter, och om sin 
syn på det offentliga rummet. Det visar sig att det ofta handlar om engagerade medborgare med en knivskarp 
samhällsanalys, som tycker att de tar ansvar för vår gemensamma miljö snarare än att skada den. Lyssnar man 
på gatukonstnärerna är rätten till staden högst begränsad, och bygger mer på traditioner, pengar och makt än på 
demokrati.

Förutom gatukonstnärer i Malmö och Stockholm möter vi också konstvetare, stadsplanerare och representanter 
för det offentliga och reklambranschen.

REGISSÖRENS  KOMMENTAR

Min uppfattning är att ett demokratiskt samhälle 
förutsätter aktiva och engagerade medborgare. Men 
när folk går utanför ramarna eller protesterar är de 
besvärliga. Det är som om demokrati för många 
makthavare bara handlar om rösträtt vart fjärde år. 
”Vi genomför bara den politik vi gick till val på”, som 
jag tror arbetsmarknadsministern uttryckte saken när 
folk klagade på politiken. I själva verket har det ofta 
varit protesterna, vägran att finna sig i regler man inte 
håller med om, som har fört samhället framåt; utvecklat 
och fördjupat demokratin. Med den här filmen vill 
jag undersöka ett område där människor går utanför 
ramen och blir en nagel i ögat på beslutsfattarna. 
Ibland är de uppskattade, men ofta är de jagade. 
Själva ordet ”gatukonst” är så kontroversiellt att en del 
politiker vägrar gå med på att det finns. Men det får 
tusentals träffar på Google.
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SER  MAN  PÅ  DET  SOM  ATT  DET  ÄR  HJÄRNTVÄTT  UNDRAR  JAG  VAD  DET  ÄR  SOM  BORDE  VARA  OLAGLIGT  EGENTLIGEN...
HOP  LOUIE”

FILMOGRAFI

Rätten till staden (2008)
långfilm/dokumentär

Valrossarna  (2006)
kortfilm/dokumentär

Se & inse (2005)
kortfilm/spelfilm
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JAG  STÅR  FÖR  DET  JAG  GÖR,  DET  HÄR  ÄR  VIKTIGT
ULRIKA  ERDES”

KÄLLMATERIAL,  LÄSTIPS,  LÄNKAR,  FOTON,  PRESSBILDER...
staden.filmen.nu

PRESSKONTAKT

Tel 0733–104830
E-post press@kooli.se
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Göingeplan 10 A
214 43 Malmö

www.kooli.net
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KOOLIPRODUKTION

Produktionsår 2008
Land Sverige
Längd 70 minuter
Format 1:1,78 (16:9), färg, DV-CAM, stereo
Internationell titel City Rights
Censur barntillåten

Manus, regi, klippning Kolbjörn Guwallius

Foto Kolbjörn Guwallius 
 Emma Paulsson 
 Sonja Perander

Medverkande
Ahab 
Herr Ballerina 
Erik och Pete (Malmö Streets Project) 
Hop Louie 
Ulrika Erdes
Carina Listerborn, fil dr i stadsbyggnad, genusvetare 
Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare, Malmö Stad 
José Ribeiro, vaktmästare, P-huset Anna i Malmö 
Liv Zetterling, projektledare, Centrum för urban konst, Malmö 
Staffan Jacobson, fil dr i konstvetenskap med inriktning graffiti 
Torbjörn Hansson, innovationschef, JCDecaux

Producent, ansv utg Kolbjörn Guwallius
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