Dygnet runt14 september 2018 07:00

Tio dagar av ljusexperiment väntar Malmö
I ovissheten efter valet är åtminstone en sak klar. De kommande tio dagarna ska centrala
Malmö flöda av ljus när Metropolis By Light drar igång med ljusexperiment, kärlekstunnel,
himmelsljus och en gigantisk kanin.

Jonas Gillberg

"Fem träd ämnade för ett romantiskt landskap" av Ann Böttcher.Bild: Peter Frennesson
På fredag kväll är det premiär för ljusarrangemanget Metropolis By Light som flyttar in på
Gamla Väster, Universitetsholmen, Mölleplatsen och Kungsparken i tio dagar. På
Mölleplatsen har ljuskonstverket Skylight intagit grönytan. Om man placerar sig i mitten kan
man se en ljusrektangel skjuta upp i himlen och med en joystick kan man styra vart ljuset

hamnar. Men det är bara ett av 44 verk som ingår i Metropolis By Light som projektledaren
Sofie Hellryd inte vill kalla för en ljusfestival.
– Det finns många fina ljusfestivaler, men där är inte poängen att driva utvecklingen inom
ljusbranschen. Det gör vi här och därför finns det en djupare mening som ska kunna gagna
Malmöborna även efter att arrangemanget är slut, säger Sofie Hellryd.

"Lysande djur", av Egedal kommun.Bild: Peter Frennesson
Malmö stads ljusdesigner Johan Moritz kallar det ett storskaligt experiment som
Malmöborna kan få ta del av. Om man vill gå den perfekta rutten ska man börja på Malmö
Live och sen gå via Universitetsholmen, Slottsgatan, Hovrätten, Malmö museer,
Mölleplatsen, Slottsträdgården, Kungsparken, Gamla Väster och sen avsluta på Malmö Live.
– Det tar ungefär 45 minuter att gå i normal takt, men man bör reservera ungefär två timmar
om man ska hinna delta och fundera över objekten. Den första guidade turen börjar halv åtta
på kvällarna, säger Johan Moritz.
På frågan vilket som är det mest unika verket så vill Johan Moritz inte svara, men Sofie
Hellryd medger att hon har en favorit.

"Skärvor av tid" av Joanna Thede.Bild: Peter Frennesson
– Jag har en kanadensisk favorit. ”Les Luminuits” av La Camaraderie Design i Kungsparken.
Den består av svarta stenar som ser helt vanliga ut. Men så får man instruktion om att ta ett
foto med hjälp av mobilens blixt. Då framträder konstverket, men du ser det bara på fotot i
telefonen – inte i verkligheten, säger Sofie Hellryd.
Men mycket annat väntar Metropolis By Light-besökarna. En gigantisk vit kanin på
slottsvallen, en kärlekstunnel i Kungsparken, konstens ljus i kanalrummet i parken,
skolbarnens fasadprojektion på Västra Skolan och experimentet med brandgult nattljus på
Norra Vallgatan.
Ett spektakulärt inslag är projektionen ”Big Canvas” som ska visas på Lantmännens gamla
silo på Universitetsholmen. Tre designkonstellationer ligger bakom de tre olika
föreställningar som ska visas på fasaderna varje kväll.
– Det blir ett exempel på hur man kan förgylla tillvaron eller gömma mindre vackra
byggnader på ett spännande sätt, säger Johan Moritz.

Installationen heter " Rum för en tanke" av Åse Persson. Bild: Peter Frennesson

Fakta

Metropolis By Light
Metropolis By Light pågår 14–24 september. På bylight.info hittar man en karta över alla 44
verk med förklaringar och här hittar man ännu mer information. I Metropolis By Light ingår
även en två dagars ljuskonferens den 13–14 september, samt öppna eftermiddagsseminarier
på Malmö Live den 18–20 september på temat ljus.

