BILAGA 2 - Skrivelse till Stadsbyggnadskontoret angående detaljplan för Påsen 10, Hammarby Sjöstad

VISION HELIOS13
Helios13 blir en levande, öppen mötesplats där olika världar, genrer och människor kan korsbefrukta
varandra, där det skapas synergier och utveckling som generar nya samarbeten, konstellationer,
produktioner, verksamhetsområden, entreprenörer, produkter och företag. I Helios13 är samarbeten
mellan husets kulturella och kreativa näringar centrala. Kommersiella aktörer behöver mötet med
konstnärer och kreatörer för att få en spjutspets in i sin verksamhet. Konstnärerna behöver de
kommersiella aktörerna för att hitta nya resurser och en ekonomisk hållbarhet in i sin verksamhet.
Grundtanken är att bygga verksamheten utifrån en global, ständigt uppdaterad konstnärlig och
kulturell aktualitet och låta aktörerna från de olika kulturella och kreativa näringarna vara de som
präglar huset. Att utgå från en global uppkoppling i relation till en kompetens i framkant inom
respektive verksamhet och med en plattform som möjliggör nya samarbeten och konstellationer,
liksom en möjlighet att skapa en ny samverkansmodell är kärnan i verksamheten.
Flera av aktörerna som är intresserade av att verka utifrån Helios13 producerar kontinuerligt media,
festivaler, filmer, filmvisningar, musik, konserter, scenkonst, samtal, seminarium, konferenser,
utställningar, konstnärliga utbyten mm. Ambitionen för flertalet av dem är att verksamhetsutveckla
genom att befinna sig i en kreativ omgivning med fysisk närhet till olika slags aktörer som man låter sig
påverkas av och kan samarbeta med.
Huset ska innehålla både publika och producerande verksamheter samt mötes- och arbetsplatser.
 Publika - scener, biograf, restaurang, galleri, affärslokaler, konferenslokaler mm
 Producerande – kommersiella film & fotostudios, produktionslokaler, replokaler mm
 Gränsöverskridande mötesplats - konst/kultur/bransch/näringsliv/skola/forskning/miljö
 Kultivator – Open Office - för fristående kreatörer och entreprenörer
 Plattform - skola möter bransch, medborgardelaktighet
 Arbetsplats – kontor för kreatörer, kultur- och idéorganisationer, kreativa näringar
 Urban trädgård med odlingslotter - mötes- och marknadsplats för boende & publik
 Mötesplats och kraftkälla - för boende, besökare och områdets ideella föreningsliv
Många av verksamheterna tar årligen emot en bredd av internationella artister, konstnärer,
fotografer, producenter m fl som vi genom denna plattform kan dela med oss av i form av publika
samtal, mindre konserter, seminarier, nya produktioner som kan testas på publik i huset osv. mm. Ur
det globala perspektivet ser vi att Helios13 blir den givna platsen där internationella konstnärer och
kulturaktörer förlägger sina möten, repetitioner, produktioner och arbete då man är i Stockholm. På
så vis får huset en konstant internationell inspirationsinjektion som är högaktuell.
En annan viktig del är miljöaspekten. Helios13 har ett tydligt fokus på miljöteknik och den nödvändiga
övergången till användandet av förnyelsebar energi. Genom att t ex skapa en urban takodling och
inglasa taket och/eller delar av fasaden kan en demoanläggning för nya generationer av solceller
skapas. Vi ser att Helios13 knyter relationer till miljöaktörer i Stockholm och kulturhus i världen, för
att utveckla ett modernt hållbart kulturhus och bli en viktig del i stadsdelens miljöprofil.

Långsiktig effekt
Helios13 kopplar det lokala interkulturella Sverige till en global värld där vi med konkret kulturverksamhet visar hur en breddad syn på kompetens och kontaktnät möjliggör helt nya slags projekt som
har både lokal och global relevans. Vi ser att Helios13 blir en given träffpunkt för spjutspetskultur som
lockar till nya möten, samtal, kunskap och samarbeten mellan kulturaktörer i Sverige och världen.
Genom att vara globalt uppkopplad inom kultur- och kreativa områden (d v s inom teknik, relationer
till andra kulturaktörer, globala samtal, kunskapsutbyte mm), blir det den plats där det nya händer.
Det som händer på Helios13 kommer att vara viktigt för världen och vice versa. Här sker möten som
får världen att bli mindre samtidigt som vårt globala ansvarstagande och engagemang växer.
Genom strategiska möten skapar Helios13 förutsättningar för ökad kreativitet, framväxt av nya
verksamhetsområden och framför allt av nya kreativa företag. Helios13 ska med sin konstellation, sina
publika aktiviteter och sin produktion, bidra till en idag nödvändig glokal diskussion och skapa en
plattform för utveckling av svenskt kulturliv i världen och vice versa.
Helios13 blir också ett oumbärligt stöd till att de kreativa skolorna i närområdet håller kvalitén i sina
utbildningar uppdaterade och ligger i absolut framkant inom sina respektive områden, också i ett
internationellt perspektiv. Det gör vi genom att skapa strategiska möten och samverkan mellan skola
och den kreativa branschen, som höjer både kunskap och attraktionskraft hos skolorna liksom det för
branschen innebär kontakt med kommande generation, som ju är nödvändig för förnyelse.
Långsiktigt innebär verksamheten Helios13 att en ny modell för samverkan och delaktighet sjösätts
mellan kulturaktörer, bransch, skola och medborgare, en modell som stärker kreativitet och ett aktivt
medskapande. Helios13 bidrar till kittet i lokalsamhället, där vi ses, samtalar, utmanar varandra och lär
oss nya saker. Med Helios13 sätter kulturaktörer, medborgare, studenter och bransch Hammarby
Sjöstad, Stockholm, Sverige på världskartan.
Slutligen kommer Hammarby Sjöstad inte bara bli känt för att dra busslaster med turister och
professionella p g a stadsplaneringen och miljöteknik, utan också p g a Helios 13 – en unik plattform
som genom nya samverkansmodeller kopplar samman medborgare, skola och bransch och därför blir
ledande inom kreativt skapande.
Helios13 är redan igång!
Delight Studios - ett hyrstudiokomplex på 1600 kvm där många av Sveriges största fotoproduktioner
och reklamfilmer produceras har varit verksam i huset sedan 2004. Delight Studios har sedan några år
tillbaka även upplåtit sina lokaler till publika kulturevenemang, t ex direktsända operor från
Metropolitan, musikfestivaler, foto- & konstutställningar, filmvisningar och därmed redan påbörjat
samarbetet mellan kulturaktörer och kommersiella kreativa näringar.
I november 2014 flyttade Momento Film (som är medlem i Heliosgruppen) in. Flertalet filmare och
producenter knutna till dem har nu Helios13 som sin hemvist. Med stöd från Delight Studios har vi
dessutom nyligen startat en Helios13-kultivator, i en lokal om 470 kvm, vilken vi nu fyller med
fristående kreatörer som ställer sig bakom idéen om Helios13 och väljer huset som sin arbetsplats.

