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No Limit: Artscape Edition intar en hel
stadsdel
Årets upplaga av Street art-festivalen No Limit bjuder på flera spännande
nyheter. Nu förstorar vi staden och tar oss an Norrby som målarduk för
kommande No Limit. Samtliga konstverk under No Limit 2020 kommer att
skapas på Norrby och tydligare knyta ihop Norrby med centrum.
När den fjärde upplagan av No Limit äger rum 17–20 september 2020 görs
det med flera nya inslag. Tidigare i år släppte vi nyheten om att No Limit i år
för första gången arrangeras tillsammans med street art-organisationen
Artscape under namnet No Limit: Artscape Edition. Nu kommer nästa stora

nyhet – att det i år är Norrby som agerar målarduk för festivalen, ett upplägg
som är helt nytt för i år.
– Tidigare upplagor av No Limit har fokuserat på stadskärnan med stor
framgång. Men nu tänker vi att det är dags att ta nästa steg och utvidga
stadens street art-distrikt. Efter att vi letat ytor i hela Borås kändes Norrby
som ett självklart val. Det är en levande stadsdel som ligger centralt i Borås,
men som vi upplever är lite bortglömd och har ett oförtjänt dåligt rykte. Vårt
intryck är att det är ett mysigt område med stor gemenskap, och med massa
spännande ytor att skapa konst på, säger Daniel Wakeham på Artscape.
Norrby är en centralt belägen stadsdel som med bland annat Almåsgymnasiet
och Norrbyleden är också är en stadsdel med mycket människor som rör sig
inom eller passerar genom stadsdelen. Norrby är dessutom en knytpunkt
mellan centrum, Centralbron, Resecentrum, Knalleland, Byttorp, Hestra och
Getängen. Det gör att konstverken blir synliga och tillgängliga för många
människor.
– Att skapa årets No Limit i ett så koncentrerat område erbjuder nya
möjligheter för boende och besökare att kunna uppleva konsten på ett helt
nytt sätt. Tillsammans med Artscape kommer vi kunna visa att Borås
fortsätter utmana och utvecklas i sin stadsbild och i den offentliga konsten,
säger Maria Lindh Ekman, projektledare för No Limit.
Richard Mattsson, stadsarkitekt i Borås Stad, hoppas på att upplägget för
årets festival kan bidra till att bättre knyta ihop Norrby med centrum.
– Att No Limit körs på Norrby tycker jag är otroligt roligt då Norrby har en så
blandad bebyggelse, allt från äldre arbetarbostäder till 60-talets enorma
storskalighet, samtidigt som gatuplan har en stor variation av verksamheter
och kulturer. Detta sammantaget ger en vibrerande mångfasetterad miljö som
blir en underbar ”canvas” för No Limit, säger Richard Mattsson, stadsarkitekt i
Borås Stad.
Han fortsätter:
– Den största aspekten som blir intressantast är nog att få se hur detta
stärker kopplingen mellan Norrby och stadskärnan, vilket är något som vi från
fler håll i staden jobbar på att få till.

För de som bor och verkar på Norrby blir det spännande festivaldagar med
mycket att se, följa och delta i. Per Gusténius, Enhetschef för Mötesplatser
och Öppen ungdomsverksamhet område Norrby, ser det som en chans att visa
upp Norrby och skapa stolthet kring stadsdelen.
– Vi ser mycket positivt på det hela och ser det som en möjlighet att visa de
bra sakerna som sker på Norrby. Vi vill gärna visa upp det Norrby som inte
syns i media och hoppas på att fler ska kunna upptäcka området.
Förhoppningsvis kan det bidra till minskade förutfattade meningar kring
området, samt göra Norrbyborna stolta(re) över sin stadsdel och skapa
inkludering, säger Gusténius.
No Limit: Artscape Edition äger rum den 17–20 september 2020. Biljetter till
guidningar finns att köpa redan nu. Väggar och konstnärer tillkännages i augusti.
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