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3

הקדמה

פסטיבלים,  כגון  גדולים  תרבותיים  אירועים  קיום  של  בחשיבות  מכירות  רבות  ערים 

הייחודיות  להבלטת  תיירים,  למשיכת  יעיל  כאמצעי  עולמיים  וירידים  ספורט  אירועי 

ולמיתוג העיר.  קיימת ספרות רבה על ההשפעות הכלכליות של קיום אירועי תרבות 

גדולים ואופן ניהולם כך שיהוו מנוע צמיחה עירוני וכוח משיכה לתיירות.

אין ספק בדבר חשיבותן של פעולות התרבות לחיזוק כלכלתה של עיר. במספר ערים 

את  להניע  כדי  ופסטיבלים  אירועים  ובקיום  בתרבות  גדולות  השקעות  בוצעו  בעולם 

הצמיחה הכלכלית בכלל ואת ענף התיירות בפרט. הדוגמאות רבות ורובן הביאו לחיזוקן 

של ערים ולמשיכת מיליוני תיירים אליהן ולהתחדשותן ופריחתן.
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פרויקט עיר התרבות של אירופה

בשנת 1985 החליטה מועצת האיחוד האירופי על יוזמה חדשה בשם 'עיר התרבות של 

אירופה'. יוזמה זו הציעה להעניק את התואר לעיר אירופית אחרת כל שנה ולתת ביטוי 

למפעלי התרבות הפועלים בה, מתוך הנחה כי ההכרזה תהווה זרז לפיתוח תרבותי נוסף 

שישפיע לחיוב על העיר. התואר מהווה הכרה בעיר ובמאמציה בתחום התרבות ומעניק 

דחיפה כלכלית לקיום מגוון של מופעי תרבות באותה שנה.

העיר הראשונה שנבחרה הייתה אתונה ואחריה זכו לתואר פירנצה, אמסטרדם, ברלין 

ופריז. שינוי מסוים חל בשנת 1990 עם בחירתה של גלזגו, כשבפעם הראשונה נבחרה 

עיר שאינה בעלת מעמד מוכר של עיר תרבות בינלאומית. כמו כן לראשונה נבחרה עיר 

שנמצאה בקשיים כלכליים גדולים על רקע עברה כעיר תעשייתית, והיא נבחרה במידה 

רבה בשל כוונת העיר לעשות שימוש בתרבות ככלי להתחדשות כלכלית, למשיכת תיירים 

ולהעלאת תדמיתה. גלזגו כ'עיר התרבות של אירופה' לשנת 1990, מהווה דוגמא מוצלחת 

בשנים  עליה.  האירוע  של  הטווח  ארוכת  ובהשפעה  לעיר  ומבקרים  תיירים  למשיכת 

שלאחר האירוע הייתה עלייה של 88% במספר המבקרים הבריטיים ועלייה של 25% 

במספר המבקרים הזרים בעיר1. הניסיון המוצלח של גלזגו עודד ערים נוספות בעלות 

 1990 מאז  עירונית.  להתחדשות  תרבותית  באסטרטגיה  שימוש  לעשות  תעשייתי  עבר 

רבות מהערים שזכו בתואר 'עיר התרבות של אירופה' לא היו ערי תרבות קלאסיות אלא 

ערים שהתמודדו עם קשיים כלכליים לא פשוטים כגון אנטוורפן, רוטרדם וליל2. אחרי 

ההכרזה הן זכו להתפתחות כלכלית בזכות התיירים הרבים שהחלו להגיע אליהן.

מחקרים על ערי התרבות של אירופה חשפו מידה שונה של שביעות רצון בין עיר לעיר. 

ברוטרדם למשל עמד תחום התרבות בצילה של אמסטרדם ופרנסי העיר הגיעו למסקנה 

כי חולשתה היחסית נובע ממחסור בתשתיות תרבות ברמה בינלאומית. מסיבה זו הוחלט 

אירופה  של  התרבות  בירת  ואירוע  עירונית  להתחדשות  תרבותית  לאסטרטגיה  לפנות 

היה חלק מאסטרטגיה זו. במשך השנה התקיימו בה 500 אירועי תרבות שונים שמשכו 

2.25 מיליון מבקרים. כמו כן תשתיות התרבות זכו לשדרוג עם פתיחתו של המוזיאון 

 G. Evans & P. Shaw (2004), The Contribution of Culture to Regeneration in the UK, A Report to  1

.the Department of Culture, Media & Sport, p. 27
 R. Griffiths (2006), "City/Culture Discourses: Evidence from the Competition to Select the  2

.European Capital of Culture 2008", European Planning Studies, Vol. 14, No. 4, p. 417
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הלאומי לארכיטקטורה והכשרת רובע מוזיאונים חדש בעיר3. אירועי בירת התרבות של 

אירופה היו הצלחה כלכלית גדולה והביאו לשינוי חיובי בתדמית העיר. רוטרדם עדיין 

זכתה  היא  אך  ופריז  לונדון  כגון  קלאסיות  תרבות  לערי  בהשוואה  מאחור  משתרכת 

לדחיפה משמעותית בזכות פעולות התרבות, בתחרות למול ערים כגון אנטוורפן וגלזגו4.

לעומת רוטרדם וגלזגו, אירועי בירת התרבות של אירופה בסלוניקי בשנת 1997 נתפסו 

ככישלון. זאת בשל הכסף הרב שהושקע בהם, התוצרים ארוכי הטווח המעטים שהאירוע 

פעולה  לשתף  בה  העיקריים  הכלכליים  והכוחות  העיר  הנהגת  של  היכולת  וחוסר  יצר 

ביצירת חזון משותף ולפעול למימושו5. בין השאר נטען כי למרות התכנית התרבותית 

לשינוי  להביא  הצליח  לא  האירוע  בעיר,  רבות  תרבות  של תשתיות  והפיתוח  המגוונת 

משמעותי בדימויה, לא הצליח להעלות את גאוות תושבי העיר או לתרום לשיפור מצבה 

את  לשפר  הצליחה  לא  סלוניקי  כי  התברר  האירוע  שלאחר  בשנים  כן  כמו  הכלכלי. 

תדמיתה כיעד תיירותי או כמוקד משיכה תרבותי. למרות זאת העיר הצליחה לחזק את 

תשתיות התרבות בה והאירוע שינה את אדישותם היחסית של תושבי העיר לאירועי 

התרבות וניכר גידול בביקוש למופעי התרבות השונים  הקיימים בעיר.

ברצלונה

והאטרקציות  בעולם  הפופולאריים  התיירותיים  היעדים  עשרת  בין  היא  ברצלונה 

המרכזיות בה כמעט כולן קשורות לתרבות. התכנית האסטרטגית של ברצלונה מייחסת 

הראשון  הגדול  האירוע  עירונית.  התחדשות  לתהליכי  כמנוע  מרכזי  תפקיד  לתרבות 

זה הביא לתנופת  1992. אירוע  זה היה אירוח המשחקים האולימפיים בשנת  בהקשר 

התחדשות מוטת תרבות אשר לא נעצרה עד היום. בהמשך שוקם הרובע הגותי העתיק 

והתקיימו  עכשווית  לתרבות  מרכז  הוקם  עכשווית,  לאמנות  מוזיאון  הוקם  העיר,  של 

מספר פסטיבלים ואירועי תרבות גדולים כגון פורום ברצלונה בשנת 2004 6.

 G. Richards, and J. Wilson (2004), "The Impact of Cultural Events on City Image: Rotterdam,  3

.Cultural Capital of Europe 2001", Urban Studies, Vol. 41, No. 10, pp. 1938-1939
 .Ibid, pp. 1946-1947 4

 A. Defner, and L. Labrianidis (2005), "Planning Culture and Time in a Mega-event: Thessalonimi 5

as the European City of Culture in 1997", International Planning Studies, Vol. 10, No. 3-4, pp.257-
 .259

C. Gdaniec (2000), "Cultural Industries, Information Technology and the Regeneration of Post- 6

 industrial Urban Lndscapes: Poblenou in Barcelona – a Vitual city?", GeoJournal, Vol. 50, pp.
.381-382
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פורום  היה  האחרון  בעשור  התרבותיים  הפרויקטים  מבין  ביותר  והשאפתני  הגדול 

ברצלונה לתרבות שהתקיים בשנת 2004. פורום ברצלונה היה אירוע תרבותי ותיירותי 

בינלאומי שנמשך חמישה חודשים והיו שותפים לו עיריית ברצלונה, ממשלות קטלוניה 

וספרד וארגון אונסק"ו. אירוע זה היה המנוע שהניע את בנייתם של מספר פרויקטים 

בנוסף  עירוני.  ואמפיתיאטרון  מים  תיאטרון  כנסים,  מרכז  לשלום,  מרכז  כגון  גדולים 

שטחי תעשייה לשעבר הוקצו לטובת חללי עבודה לאמנים מקומיים. מתחם רחב ידיים 

הוקם ליד הים ושם נערכו רוב האירועים. הוצגו בו יותר מ-450 מופעי ריקוד והצגות 

תיאטרון, מופעי מוסיקה  ואינספור מופעי רחוב, קרקס, הצגות תיאטרון-בובות, סדנאות 

התקיימו  בנוסף  תרבויות.  בין  גישור  של  בינלאומית  באווירה  והכול  ובישול,   ריקוד 

דתות.  בנושא  פרלמנט  גם  כמו  וזכויות אדם,  בנושאי תרבות, אמנות  פומביים  דיונים 

תערוכות  ארבע  זו התקיימו  במסגרת  העולם.  רחבי  מכל  רוח  אנשי  השתתפו  בדיונים 

גדולות, במוזיאון מירו, מוזיאון פיקאסו, במוזיאון לאמנות קטלאנית ובמוזיאון לאמנות 

נושאי  על  ודגש  תרבויות  בין  קירוב  היה  התערוכות  לכל  המשותף  המכנה  מודרנית. 

מלחמה, שלום וגלובליזציה7.

בילבאו

על מוזיאון גוגנהיים בבילבאו נאמר כי הוא מבנה האמנות הראשון אשר לא רק תרם 

מעל  שעלותו  זה  תרבותי  אייקון  מחדש.  העיר  את  'המציא'  אלא  עירונית  להתחדשות 

70 מיליון ליש"ט אולי לתרגם ליורו או דולרים הצליח להפוך את העיר ליעד תיירותי 

מבוקש ביותר ובשנתו הראשונה ביקרו במוזיאון 1.3 מיליון מבקרים. המוזיאון הצליח 

להביא תנופה כלכלית גדולה בזכות התיירים הרבים שהגיעו לעיר.

על פי טענת ממשלת הבאסקים לא רק שהוא החזיר את ההון הראשוני שהושקע בו אלא 

תרם כ-300 מיליון ליש"ט לכלכלת העיר. מאמצי ההתחדשות העירונית בבילבאו לוו גם 

בהשקעה עירונית בתשתיות, בנייה של  רכבת קלה ובניית טרמינל חדש בשדה התעופה 

בעיצובו של סנטיאגו קלאטראווה עם קיבולת  של 2.5-2 מיליון תיירים בשנה.

בירמינגהאם

במשך  שנחשב   (West Midland) המערבי'  ה'מידלנד  אזור  בלב  ממוקמת  בירמינגהאם 

שנים לאזור תעשייתי מובהק. התעשייה בבירמינגהאם פרחה לאורך שנות ה- 50 וה-60 

.C. Gdaniec (2000), p.384 7
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של המאה ה-20 בעיקר הודות לשלושה מגזרים: ייצור מכוניות, תעשיות פלדה וייצור 

מתושבי   65%  1961 ובשנת  התעשייה  על  בולט  באופן  התבססה  בירמינגהאם  חשמל. 

העיר הועסק בתעשייה, לעומת ממוצע כלל ארצי של 39% בבריטניה כולה8.

ההישענות המאסיבית של העיר על המגזר התעשייתי הביאה לכך שהיא סבלה במיוחד 

מתהליך יציאת התעשייה הכבדה של שנות ה-70 וה-80. בין השנים 1986-1971, בטווח 

זמן של 15 שנה, איבדה העיר 191,000 מקומות עבודה - 29% מכלל מקומות התעסוקה 

בעיר9. בסיס התעשייה של העיר נפגע באופן אנוש והתוצאה של משבר זה הייתה שבשנת 

1982 שיעור האבטלה בעיר הגיע ל-20%, פי שניים  מהממוצע באנגליה באותה שנה10.

על רקע זה ננקטו צעדים לשיפור התדמית של העיר ושיקום המרחב הציבורי בכדי ליצור 

אווירה נקייה יותר, יפה יותר, ובעיקר רווחית יותר11. בירמינגהאם החלה מהלך מודע 

של 'להמציא את עצמה מחדש' במהלך שנות ה-80 וראשית שנות ה-90 במטרה למשוך 

לעיר מבקרים ואוכלוסיה חדשה על ידי הדגשת הצד המודרני, הדינאמיות, היצירתיות, 

 Place) המקום  ייצוג  סמלי  עם  נקשר  התדמיתי  המאמץ  בשינוי.  שלה  והרצון  החזון, 

Representation) שבאו לידי ביטוי בהשקעה במבני תרבות12. פעולות אלה כללו בנייה של 
מרכז קונגרסים משוכלל, אולם קונצרטים, אולם רב-תכליתי להופעות ואירועי ספורט, 

כולם בעיצוב של אדריכלים ידועי שם. אסטרטגיה זו לוותה בפעולות לשיפור המרחב 

הציבורי העירוני כמו: ניקוי ושדרוג תעלות המים הישנות ששימשו בעבר לשינוע תעשייתי 

והפיכתן לאתרים של תרבות, פנאי, תיירות ונופש. כמו כן שודרג המרחב הציבורי בעזרת 

שימוש באמנות במרחבים ציבוריים (פסלים, ציורי קיר), התקנת ספסלים, נטיעת עצים, 

רבים  לתיירים  העיר  של  לכוח המשיכה  הן  אף  תרמו  הרבות  פעולות התרבות  ועוד13. 

שנמנעו בעבר מלבוא בשעריה.

 Diane) ליסטר  דיאן  החוקרת  גדולה.  להצלחה  נחשב  בבירמינגהאם  השינוי  תהליך 

יחסית מ”שממה תרבותית  Lister) טענה שהתהליך שעברה העיר במספר שנים מועט 

 J.S. Pollard (2004), “From Industrial District to Urban Village: Manufacturing, Money and   8

.Consumption in Birmingham’s Jewellery Quarter”, in Urban Studies, Vol. 41, No. 1, p. 175
 N. Flynn, and A. Taylor (1986), “Inside the Rust-Belt – An Analysis of the Decline of the West  9

.Midlands Economy”, in Environment and Planning A, Vol. 18, p. 867
.J.S. Pollard, p. 175 10

.P. Hubbard, p.246 11

 F. Webster (2001), “Re-Inventing Place: Birmingham as an Information City?”, City, Vol. 5, No. 12

.1, p. 35
 P. Loftman, and B. Nevin (1996), ”Going for Grouth: Prestige Projects in three British Cities”, 13

.Urban Studies, Vol. 33, No. 6, p. 998
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למרכז העירוני השוקק והתוסס ביותר מחוץ ללונדון, הוא סיפור מופלא של חזון ודמיון”. 

עוד הוסיפה כי “הישגי העיר העמידו אותה בשורה אחת עם ערים אחרות במרכז הזירה 

 Patrick Loftman and) נווין  וברנדן  לופטמן  פטריק  החוקרים  בנוסף,  העולמית14”. 

תרבותיים  בפרויקטים  העיר  שביצעה  להשקעות  כי  למסקנה  הגיעו   (Brendan Nevin
ואחרים הייתה "תרומה כלכלית חשובה לעיר בפרט ולאזור הווסט-מידלנד בכלל"15.

אדינבורו

כעיר של פסטיבלים. המּוּכר שבהם  (Edinburgh) הצליחה למתג את עצמה  אדינבורו 

 The biggest arts" :הוא "פסטיבל אדינבורו" המתקיים בעיר מדי שנה תחת הסיסמה

festival in the world". במהלך חודש אוגוסט מתקיימים בעיר חמישה פסטיבלים שונים: 
פסטיבל בינלאומי לאמנויות-במה, פסטיבל פרינג' (ובו מופעי תיאטרון, מחול, מוזיקה 

ובידור קל), פסטיבל ג'ז, פסטיבל ספרים ופסטיבל סרטים בינלאומי.

רבים מן התיירים נהנים מיותר מפסטיבל אחד ומקדישים לעיר יותר זמן משהיו מקדישים 

לה כתיירים בתקופה אחרת של השנה. למרות שחודש אוגוסט הוא חודש הפסטיבלים, 

הוא אינו היחיד. יש פסטיבלים קטנים יותר, כגון פסטיבל הוגומאני המתקיים בערב 

(מבוסס על החג הפגאני של סוף  השנה החדשה, פסטיבל בלטאנה המתקיים באפריל 

הפסטיבל  אווירת  על  השומרים  ועוד,  השנתי  המדע  פסטיבל  האביב),  ותחילת  החורף 

לאורך השנה.

בנוסף למיתוגה של העיר כעיר הפסטיבלים, תכנית האב לחידוש מרכז העיר של אדינבורו 

שמה דגש על איכות החיים הן של התושבים והן של התיירים. עיקר המשאבים בתכנית 

כל  עירוב  תוך  הציבורי,  המרחב  של  והניקיון  הבטיחות  האיכות,  לשיפור  מופנים  זו 

הגורמים הנוגעים בדבר. זאת על-מנת ליצור סביבה תומכת, שתעודד עסקים ותמשוך 

אליה מבקרים, כל זאת מתוך הכרה בחשיבות המרחב הציבורי כגורם מרכזי ההופך את 

מרכז העיר למקום מושך לתעסוקה, לבילוי ולמגורים. בנוסף לנכונות להשקיע כספים 

ביצירת המרחב הציבורי ההולם את עיר הבירה של המדינה הסקוטית, מציבה תכנית 

האב סטנדרטים גבוהים של ניהול ותחזוקה של המרחב הציבורי המתחדש. הרצון למשוך 

למרכז העיר מבקרים הן מקרב תושבי העיר והן מקרב התיירים, הביא לבניית תשתית 

למבקרים  אורחים'  'הכנסת  של  גבוהים  פיתוח סטנדרטים  עם  יחד  להולכי-רגל,  נוחה 

 D. Lister (1991), “The Transformation of a City: Birmingham”, in M. Fisher and U. Owen (Eds) 14

.Whose Cities, Penguin Books, p. 60
.P. Loftman, and B. Nevin (1996), p. 1002 15
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במרכז העיר ולשיוּוקֹו כמרכז לעסקים, קניות, תיירות, תרבות ופנאי, גם שלא במסגרת 

הפסטיבלים16. אין ספק שהמותג התרבותי הוא זה שהפך את אדינבורו למוקד משיכה 

עולמי והביא לשגשוג של ענף התיירות.

ברלין

באירופה  אחרים  מטרופולינים  לעומת  ייחודי,  הוא  בברלין  הקיים  התרבותי  העושר 

תיאטרון,  אולמות   140 מקהלות,   880 תזמורות,  תשע  אופרה,  להקות  שלוש  ובעולם. 

לעיר בעלת  מוזיאונים הופכות את ברלין לא רק  גדול של  ומספר  גלריות אמנות   350

מוסדות התרבות הרבים ביותר בגרמניה אלא באירופה כולה. לזאת יש להוסיף את מגוון 

הפסטיבלים הבינלאומיים המתקיימים בעיר מדי שנה כגון פסטיבל הקולנוע, פסטיבל 

הג'אז, פסטיבל התיאטרון ורבים נוספים. מאפיין ייחודי נוסף הוא שבניגוד לערי בירה 

כלונדון ופריז, רוב תקציב התרבות מגיע מהעירייה ולא מהממשלה17.

לתרבות בברלין יש תיחום גיאוגרפי ברור. המרכזיות האורבאנית היא הכרחית בראייה 

התיאטראות,  רוב  באירופה,  אחרות  רבות  בערים  כמו  בברלין,  ולכן  העיר  פרנסי  של 

בעיר  מרוכזים  והמוזיאונים  האמנות  גלריות  הקונצרטים,  אולמות  האופרה,  אולמות 

הפנימית18.

נפילת החומה בסוף 1989 ואיחוד העיר בשנת 1990 הביאו לשינויים רבים בכל תחומי 

החיים בה ובכלל זה שינויים בחיי התרבות ובפריסת מוסדות התרבות בעיר. בחלקה 

המזרחי של העיר, ובעיקר ברובע Mitte, פרחה סצנת הפרינג' שכללה פתיחת מספר רב 

של תיאטראות קטנים, מועדוני ג'אז, רוק ומוזיקה אלקטרונית, ובתי קפה ספרותיים. 

פריחת התרבות האלטרנטיבית דווקא במזרח העיר נבעה מהואקום התרבותי שהיה בה 

לאחר קריסת המשטר הקומוניסטי ומחירי הנדל"ן הנמוכים לעומת חלקה המערבי של 

העיר.

אזור  והחברתית.  הפיזית  ההתחדשות  על  השפעה  העיר  במזרח  התרבותית  לפריחה 

Mitte שהיה אזור אפור בתהליך הידרדרות תחת  Spandauer Vorstadt מצפון לרובע 
השלטון המזרח גרמני, שינה אופיו לאחר נפילת החומה. עקב היצע הדיור הזול והקרבה 

16 מ. הלוי וה. סמואל (2008), "תרבות בירושלים", חזון לירושלים: תכנית לשיקום ירושלים בירת ישראל, 

ג. עופר (עורך), מכון ירושלים לחקר ישראל, עמ' 228.
 B. Gresillon (1999), "Berlin, Cultural Metropolis: Changes in the Cultural Geography of Berlin 17

.Since Reunification", Ecumene, Vol. 6, No. 3, p. 285
.Ibid, p. 288 18
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קפה  בתי  בו  ונפתחו  ואמנים  בסטודנטים  אוכלס  האזור  מתפתחים  תרבות  למתחמי 

ומקומות בילוי. עדות לשינוי הדרמטי שהתחולל באזור הייתה פתיחתו של מתחם חדש 

בבניין לשימור מתחילת המאה ה-20' שאוכלס במספר רב של גלריות אמנות, תיאטראות, 

מועדונים, בתי קפה ופאבים19.

שנחאי

שנחאי  נהנתה  ממנה  הצמיחה  נעצרה  לקומוניסטית,  סין  הפיכת  עם   ,1949 שנת  מאז 

אסטרטגיה  בשנחאי  ננקטת  שנים  מספר  מזה  דעכה.  והעיר  ה-19'  המאה  מסוף  החל 

האסטרטגיה  תרבות.  מוטת  מדיניות  על  מבוסס  הגדול  שבחלקה  עירונית  להתחדשות 

כוללת פיתוח של תעשיות תרבות, קיום אירועי תרבות גדולים ובניית מוסדות תרבות 

חדשים. פיתוח תעשיות התרבות נעשה על ידי קידום שלושה נדבכים עיקריים: תעשיית 

הקלנוע והטלוויזיה, תעשיית הדפוס וההוצאה לאור ותעשיית האמנות והבידור.

בכדי להפוך למרכז תרבות עולמי הוקמו בעיר מספר מבני תרבות ענקיים ונערכים בה 

אירועי תרבות בינלאומיים. התקציב המיועד לפיתוח תשתיות תרבות הוכפל בין השנים 

אמנות  לחפצי  מוזיאון  חדשה,  לאמנות  גלריה  השאר,  בין  הוקמו,   .2000 לשנת   1996

עתיקים, אולם תיאטרון ענק, מרכז כנסים מפואר וספריה מהגדולות בעולם.

אירוח אירועי תרבות לאומיים ובינלאומיים הוא כלי חשוב נוסף בו נעשה שימוש בעיר. 

לאורך שנות ה-90' של המאה הקודמת התקיים אירוע תרבות בינלאומי גדול לפחות פעם 

בשנה כגון פסטיבל הסרטים הבינלאומי, פסטיבל טלוויזיה, פסטיבל אמנויות, פסטיבל 

למוזיקה אסייתית, פסטיבלי אופנה ואירועי תרבות נוספים.

העיר.  של  הישנה  הבינוי  מורשת  ערכי  של  שימור  גם  כללה  התרבותית  האסטרטגיה 

במסגרת זו הוחלט לשקם ולשמר 250 מבנים ברובע הישן Bund, ולשקם את אזור הנמל 

על ידי שימור המבנים ושינוי ייעודם למבני ממשל ומגורים20.

.Ibid, p. 292 19

 W. Wu (2004), "Cultural Strategies in Shanghai: Representing Cosmopolitanism in an Era of  20

.Globalization", Progress in Planning, Vol. 61, pp. 167-171
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סיכום ומסקנות

עירונית  להתחדשות  תיירות,  למשיכת  תרבות  שבין  הקשר  הופך  האחרונות  בשנים 

הופכת  התרבות  בעולם.  רבות  בערים  ומוכח  יותר  לברור  עיר  של  כלכלית  ולצמיחה 

לגורם משמעותי למשיכת הון כלכלי ואנושי, כאשר הגדלת מספר המבקרים והתיירים 

בעיר תורמת להגדלת הפעילות המסחרית והכלכלית. אירועי תרבות משמשים לקידום 

תדמיתן של הערים והפיכתן לשוקקות חיים ותוססות. התרבות משמשת כמנוף עיקרי 

למשיכת מבקרים, גורמת להם להישאר זמן ממושך יותר בכל ביקור, ובשל כך גם להוציא 

חיובי ברמה הלאומית  באופן  למיתוג העיר  לתרום  עשויים  אירועי תרבות  כסף.  יותר 

והבינלאומית.21 התרבות נתפסת כמקדמת את פוטנציאל התחרותיות של העיר אל מול 

ערים אחרות, מגבירה את כוח המשיכה שלה, ומאיצה צמיחה כלכלית עירונית. 

מבחינה פיזית משמשת התרבות כגורם להחייאת מתחמים ישנים והתחדשות עירונית. 

לעליית  ותורמים  בסביבתם  פעילות  מעוררים  שונים  תרבות  ומתחמי  תרבות  מוסדות 

התנועה ולשיקום הפיזי סביבם.22 פעילויות תרבות לא מוגבלות לשעות מסוימות ולכן 

עשויות לתרום למשיכת קהל שונה בשעות שונות וכך ליצירת פעילות כלכלית ואנושית 

.(Night Time Economy) גם בשעות הערב והלילה

למרות זאת יש לזכור כי כמו לכל אסטרטגיה, גם לאסטרטגיות התרבותיות יש מגבלות 

למשוך  היא  המדיניות  של  הראשית  כשהמטרה  ראשית,  דילמות.  מספר  מעלות  והן 

גבוה, קיים חשש שהתרבות  ואוכלוסייה ממעמד כלכלי  גורמים פרטיים  השקעות של 

תשמש להרחקה או להדרה של שכבות חלשות באוכלוסייה העירונית. אולם, בהכוונה 

נכונה של הרשות המקומית עשויה התרבות, על מגוון האפשרויות שלה לשמש כלי להפגת 

מתחים עדתיים או מעמדיים, וכוח משיכה ברור לתיירים ולמבקרים. מכאן, שפעילויות 

תרבות משפרות לרוב את האווירה בעיר, כמו גם את כלכלתה.

שנית, הקמת מתחמי תרבות ומוסדות תרבות גדולים דורשת השקעה גדולה של כספי 

ציבור. כספים אלה היו יכולים להיות מושקעים לתועלתם הישירה של רוב תושבי העיר 

באפיקים אחרים. יחד עם זאת בניתוחי עלות-תועלת לטווחים ארוכים יותר, אין ספק 

 Adding Value and a Competitive Edge: The Case for Using Arts and Culture in Town Centers, A 21

.Report Comissioned by the Asociation of Town Centre Management (ATCM),  pp. 40-41
 G. Evans (2005), “Measure for Measure: Evaluating the Evidence of Culture’s Contribution to 22

.Regeneration”, Urban Studies, Vol. 42, No. 5, p. 967
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שפעילות תרבותית והמבנים המאפשרים את הפעילות הזו תורמים לעיר בהיבטים של 

התחדשות וכוח משיכה תרומה הן לתושבים חדשים והן לתיירים.

לבסוף, כשאחת המטרות העיקריות של הפעילות התרבותית היא להיות מכשיר למשיכת 

מסחור  של  סכנה  קיימת  בעיר,  והמסעדות  המלון  בתי  את  ולמלא  ותיירים  מבקרים 

התרבות ופגיעה באיכותה. כדי למנוע זאת על הרשות המקומית ועל האחראים לפעילות 

שונות  אוכלוסייה  משכבות  תושבים  לעיר  שימשוך  ותמהיל  מגוון  ליצור  התרבותית 

ותיירים בעלי טעמים שונים. תמהיל נכון של מופעים ומקומות מתאימים למופעים הוא 

ערובה לשגשוגה של העיר וחידוש פניה.
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