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I korthet
 
Plats
Hagalunds industriområde är ett prioriterat område för utveckling, och 
Solna kommun och fastighetsägaren Humlegården arbetar intensivt med 
att etablera verksamheter som vill bidra till en positiv utveckling av 
området. 

Vad?
En s.k. “moving mural” - en unik blandning av väggmålning (gatukonst) 
och projektionsteknik uppförs på en husfasad på Gelbgjutarevägen i 
Hagalunds industriområde. Genom två workshops för unga - som genom-
förs i samarbete med verksamheterna UnCut och Black Sheep samt Kungl. 
Konsthögskolan - får unga lära sig att arbeta med stencilkonst för fasader 
samt med videomapping.

Syfte
Idag tar rörliga media allt mer plats i stadsrummet. I denna utveckling är 
den senaste stora trenden att anpassa videoprojektioner efter tredimensio-
nella fysiska objekt, eller mappa dem mot redan existerande bilder. Det 
kallas videomapping eller projection mapping och skapar en sammansmält 
upplevelse där gränsen mellan vår fysiska verklighet och de medierade 
bilderna suddats ut. 

Samarbetspartner
Pilotestudien genomförs inom ramen för Filmregionens projekt Smart 
Kreativ Stad i samarbete med Solna Kommun genom verksamheten UnCut 
Kungliga Konsthögskolan, LaPiztola samt studenter vid Konstfack och 
Xenter.

Tid
November 2017:
• Grundmålning av vägg ca 30x12 meter
Decemberr 2017: 
• Uppförande av verk (ca 10 x 5,6 meter) för projection mapping - hela 
väggen på 12 x 30 meter kan användas för muralmålningen. Ungdomar från 
Black Sheep som vill kan delta i arbetet även om ingen regelrätt workshop 
hålls.
Januari 2018: 
•  Workshop i projection mapping / videomapping på UnCut i samarbete 
med Kungl. Konsthögskolan.
Februari – Mars 2018 
• Installation av teknik (videoprojektorer, uppspelningslösning och högtala-
re) på plats av Presentationsdesign.
• Installation av videoöverlagring.
• Heldagsseminarium i samarbete med Stockholms Arkitekturfilmsfestival.
• Visning av deltagande filmarbetares verk

Mål och effekter
Pilotstudien svarar väl upp gentemot Smart Kreativ Stads övergripande 
mål: Att skapa innovationer för att bidra till en hållbar stadsutveck-
ling – i världsklass – i Stockholmsregionen. Den rörliga muralen är 
såväl konstnärligt som tekniskt ett innovativt och aldrig tidigare visat 
uttryck - varken i Sverige eller andra delar av världen. 

Pilotstudien adresserar också projektmålet att stärka innovation, kon-
kurrenskraft och tillväxt genom att främja en tvärsektoriell sam-
verkan mellan aktörer inom kulturella och kreativa sektorn (sär-
skilt film och digital media) samt offentliga och privata aktörer 



inom stadsutveckling. I projektet samverkar Filmregionen med kommun, 
fastighetsägare, kreatörer i form av muralmålare/gatukonstnärer, filmare, 
regissörer och animatörer, lokala aktörer med fokus på unga,  samt högsko-
la/akademi.  

Effekter av pilotstudien blir bland annat:
• ett ökat utbyte mellan kreativa sektorn och andra samhällsområden
• ett stärkt innovationsklimat i Stockholmsregionen
• att Stockholmsregionen blir en mer attraktiv region att bo, arbeta i och 
besöka.

Pilotstudien adresserar projektets horisontella kriterium bättre miljö och 
bidrar till att levandegöra en gammal industrimiljö genom att med samtida 
konstnärliga uttryck spegla den verksamhet som nu bedrivs i de kreativa 
verksamheterna Black Sheep och Uncut som nyligen flyttat in i området.

I workshopsformat arbetar vi med lika möjligheter och icke-diskrimi-
nering i linje med de kärnfrågor som kommunens ungdomsverksamhet 
Black Sheep fokuserar på:  
 
”att alltid vilja avvika från samhällets stereotypiska normer och värderingar 
genom ungkulturell yttring i alla de slag; att skapa en plats där man som ung 
får leva ut, där vilja, förändring, dröm och lust får spela fritt utan att någon-
sin ta ut varandra.”

Centrala mål och strategier inom RUFS med särskild relevans här är en 
öppen och tillgänglig region, stärkt sammanhållning och att frigöra 
livschanser.



Bakgrund
Filmregionen inledde hösten 2016 samtal med Solna stad kring genomför-
andet av en gemensam pilotstudie inom ramen för stadsutvecklingsprojek-
tet Smart Kreativ Stad 2017. 

Den plats som av Solna lyfts fram som mest intressant utifrån ett stads- 
utvecklingsperspektiv är Hagalunds industriområde, i synnerhet då man 
arbetat för att etablera verksamheter som vill bidra till en positiv utveckling 
av området.  Till samarbetet inom pilotstudien har också fastighetsägaren 
Humlegården knutits, som uttryckt intresse för att stötta ett initiativ kring 
en gestaltning av en fasad/vägg i Hagalunds industriområde.

Hagalund är en av Solnas mest flerspråkiga stadsdelar. I den bevarade 
kulturmiljön som kallas Gamla Hagalund finns bl.a. Cykelköket Solna, en 
förening som har skapat en generationsöverskridande mötesplats för folk 
med olika bakgrund, bl.a. nyanlända, som får chans att bygga en gratis cykel 
av återvunna delar. I industriområdet visar föreningen Gamla Hagalunds 
vänner arkitekturmodeller i stor skala över Gamla Hagalund och har även 
generationsöverskridande samarbete med Solna hembygdsförening.  
I närheten finns Psykologigymnasiet, samt transitboenden för ung- 
domar i den gamla Centralskolan i Hagalunds arbetsplatsområde.

En arbetsgrupp på Solna kommun tog under hösten 2016 -med utgångs-
punkt i Smart Kreativ Stads mall - fram 4 olika spår som på olika sätt 
anknyter till projektet. Dessa olika spår och förutsättningar har under våren 
2017 undersökts närmare av Smart Kreativ Stad, som valt att arbeta vidare 
med SPÅR 1: JÄMSTÄLLDHET  – aktörer in om musik, dans, film 
- särskild målgrupp ungdomar.

PLATSEN: Hagalund befinner sig i ett mycket attraktivt läge 

genom nära gång-och cykelavstånd till flera viktiga destinationer 

i omgivningen. Inom 20 minuters gångavstånd nås Arenastaden 

med Friends Arena och Mall of Scandinavia samt Kungliga 

Nationalstadsparken. Kollektivtrafiken är nära med ca 10 min 

promenad till tunnelbanan i Solna Centrum samt ca 10 minuter  

till tvärbanan och pendeltåg vid Solna station. Den nya tunnel- 

banelinjen från Odenplan beräknas trafikera Hagastaden 2020 

och Arenastaden 2022.



Solna stad driver nyskapande ungdomsverksamhet i Hagalund dit unga 
från hela regionen - ca 200 pers/dag - kommer. I verksamheten sker 
uttalat arbete utifrån jämställdhet och HBT .  Uncut, med fokus på ung film- 
produktion har under 2017 flyttat till industriområdet till samma lokaler 
där Black Sheep, en mötesplats för ung kultur med flertal replokaler och 
konstverksamhet huserar.

I Blåkulla, bostadsområdet ovanför industriområdet, finns dansföreningen 
Blue Hill med internationellt erkända danslärare och aktörer, stort fokus på 
unga tjejer och dance hall. Projektet Mitt kvarter spelades in och uppfördes 
på fasaderna i Hagalund. Blue Hill har även koppling till musikscen i 
Hagalund där framförallt svensk hiphop är etablerat men även historisk 
inspelningsplats  för ABBA, Ebba Grön samt internationella storheter på 
Soundtrade studios och SAE utbildning inom musikproduktion. I industri-
området finns även en lokal dansskola med kursverksamhet. 

I vårt researcharbete har vi tagit del av det omfattande material Solna 
kommun tillhandahållit, och undersökt platsens historia och besökt de 
verksamheter som på olika sätt speglar områdets historia. Vi har bland 
annat tittat på möjligheten att lyfta upp områdets industrihistoria. Efter ett 
antal besök och samtal, konstaterade vi dock att områdets historia är väl 
representerad genom flertalet verksamheter och uttryck  (såsom föreningen 
Gamla Hagalunds vänners, arkitekturmodeller, bildarkiv och museet över 
målaren Olle Olsson Hagalund). Det som saknas i området är det samtida 
(och framtida) – något som speglar det som pågår just nu, och 
väcker tankar och nyfikenhet kring vad Hagalund kan utvecklas till i 
framtiden.

Ovan: Stadsduvan som porträtteras i verket Concrete Eight i 

Hagalund är ett motiv som har dykt upp i ett flertal målningar 

 av grafittikonstnären Vickan. Tanken är att förändra bilden av 

 en skyddsgestalt – "att leka med tanken att detta djur som vi 

samexisterar med i staden egentligen vakar över oss".

Verket är en av två muralmålningar i området, och önskemål  

har uttryckts från kommunen om att uppföra fler.



Moving Mural  
Pilotstudien innebär en aktivering av området på flera plan. Dels kommer  
ett storskaligt verk att uppföras på husfasaden på baksidan av Gelbgjutare-
vägen 7, synlig för resande som passerar platsen med tåget, dels genomförs 
en workshop för unga filmare i samarbete med verksamheten UnCut och 
videoavdelningen på Kungl. Konsthögskolan.

Verket med arbetstiteln "Kaninfågeln" är en s.k. “moving mural” - en unik 
blandning av väggmålning (gatukonst) och projektionsteknik. 

Två frilagda gestalter (dvs. utan bakgrund) spraymålas med s.k. posteriserad 
stencilteknik, en teknik där det frilagda fotografiets färgtoner omvandlas 
till en reducerad färgpalett av 4-5 gråtoner, vilka sedan förs över som olika 
lager på pappersmallar. 

Under dagtid fungerar verket som en stencilmålning i egen estetisk kraft. 
På kvällen, då mörkret faller, sätter en videoprojektion igång. Genom s.k. 
"video mapping” levandegörs stencilmålningen - figurernas kläder får färg 
och mönster, olika bakgrunder med rörliga element tillkommer. Verket 
genomgår en metamorfos - från statisk bild till filmiskt verk - när den 
målade bildens materialitet samspelar med de projicerade bildernas 
eteriska flyktighet.

Verket uppförs av LaPiztola + Performing Pictures, som provade ut denna 
teknik under en improviserad proof-of-concept workshop på Museo Belber 
Jimenez i Mexiko under hösten 2016 -se https://vimeo.com/160217624.SHABLONMÅLNING/STENCIL AV LAPIZTOLA



Workshop
Videomapping för projektion
– en workshop under ledning av Kungl. Konsthögskolan

Idag tar rörliga media allt mer plats inte bara i digitala kanaler - på skär-
mar på våra datorer, läsplattor och mobiltelefoner - utan även i stads- 
rummet. Staden genomsyras av rörlig bild på reklamtavlor, på museer, i 
teater- och musiksammanhang. I denna utveckling är den senaste stora 
trenden att anpassa videoprojektioner efter tredimensionella fysiska objekt, 
eller mappa dem mot redan existerande bilder. Det kallas videomapping 
eller projection mapping och skapar en sammansmält upplevelse där 
gränsen mellan vår fysiska verklighet och de medierade bilderna suddats 
ut. Ett teoretiskt uttryck för detta är augmented reality.

I en introducerande kurs/workshop som hålls på UnCut lär Robert Brecevic, 
adjunkt på Kungl. Konsthögskolan och ansvarig för videoavdelningen, ut de 
nödvändiga kunskaperna för att kunna arbeta fram och testa idéer för detta 
nya fält (som också kan kategoriseras som audiovisual performance eller 
installation). För att få en stabil grund att stå på, tar kursen utgångspunkt i 
ett mer traditionellt synsätt på rörlig grafik och video. Kursen startar på 
nybörjarnivå i videomapping med mjukvaror som VPT (Video Projection 
Tool) och Isadora av Troikatronix. Att arbeta med ett aktivt förhållande till 
ljud/musik är ett av fundamenten i kursen. Detta genom att inte bara 
klippa i takt, utan även söka djupare relationer mellan syn- och hörselin-
tryck - att jobba med intermodala förhållanden. Kursen är således ett möte 
mellan estetik, teknik och teori med fokus på konstnärligt, kommunikativt 
och idéorienterat arbete. De deltagare som vill får sedan arbeta vidare med 
ett eget projekt med stöd av UnCut, för att skapa "nya" överlagringar till 

muralmålningen. Fem-sju verk väljs ut och visas under februari-mars då de 
under någon vecka ersätter/spelare med verkets originalfilm. Ett visnings-
arvode utgår till de kreatörer vars filmer visas.



"Kaninfågeln"
Utskurna - utan bakgrund och kontext och med ansikten täckta av djur-
masker,  tittar två figurer - en kanin och en fågel - ner på oss från fasad-
väggen. De båda snarlika figurerna väcker en befogad undran: 

Rör det sig om en komplott? Har de kommit för att hämta oss? Är tvillingarna 
uppe och tassar om natten nu igen? Någon form av maskbeklädd sömngång? 
Om du vill ta ett porträtt av oss måste du få med våra riktiga ansikten - det 
är verkligen inte de som finns under masken. Kaninfågeln är ett gäckande 
par.

En berättelse är upprepning, det är en tjusning som de vuxna i sitt nyhets-
tänkande har glömt. Som när barnet ivrigt sparkar i sängen: igen! Berätta 
den igen! Och den vuxna i all sin trötthet återger samma berättelse för n:te 
gången.  Är du en bra berättare lägger du till nya detaljer, hoppar över de 

gamla - det kan röra sig om betoning, röstläge som färgar nya sentiment. 
Inom den klassiska musiken kallar vi det för "tema med variation".

I pilotstudien i Hagalund undersöker vi filmmediets narratologiska poten- 
tial.  Kaninfågeln målas upp på väggen. Den tittar aningen trotsigt på oss. 
Den permanent installerade videokanonen färgar nattetid bilden med nya 
bakgrunder och skiftningar. Det är en påminnelse om att världen behöver 
mera förtrollning, något som tar sig uttryck i "tema med variation" och 
mindre nyheter. 

I workshopen i projection mapping introduceras dessa koncept utifrån en 
fördjupad förståelse kring berättande och fantasi. Med betoning på ett 
narrativs inneboende "omkonfigurerbarhet". Den s.k. "ploten" (storyline, 
fabula) - men också det som utgör nyhetsvärdet (vad hände?) - tonas ner 
och vi söker tillsammans avtäcka poetiska lager som kan dölja sig på en 
alldeles vanlig fasadvägg. Upprepning och variation, trivialiteter och 
texturer, färg och fantasmagori.



SCHABLONMÅLAD MURAL AV LAPIZTOLA I LOS ANGELES



Konstnärlig ledning 
 
Konceptet moving mural togs fram av konstnärerna LaPiztola och Smart 
Kreativ Stads konstnärliga ledare och videokonstnär Geska Brecevic, 
tillsammans med Robert Brecevic från Kungl. Konsthögskolan. LaPiztola 
kommer att leda workshopen i stencilteknik på Black Sheep, och unga från 
verksamheten bjuds in att delta i uppförandet av verket. Robert Brecevic 
kommer tillsammans med Geska att göra verkets videoöverlagring, samt 
förmedla och lära ut detta arbetssätt genom en workshop i videomapping 
på UnCut.

LaPiztola
Lapiztola tillhör Mexikos internationellt mest kända gatukonstnärer som 
under mer än 10 år uppfört verk i bland annat Mexiko, Usa, England, 
Sverige.
Lapiztola tar inte plats som personer, de är diskreta och talar lågmält om 
sin konst. Istället låter de sina bilder ta plats. Bilder på dragspelsspelande 
gatubarn, indiangummor som riktar gevär mot amerikanska genmanipule-
rande majsterrorister samt bilder på hårt arbetande människor från 
landsbygden som tar sig in till staden för att göra den till en levande plats 
av kommers.
Lapiztolas bildvärld är framträdande på Oaxacas gator och torg. I en rik 
förekomst av politisk gatukonst är det lätt att känna igen Lapiztolas stil: 
den är aningen skirare, mer poetisk, mindre agitatorisk och mer allegorisk 
- men likväl (och kanske därför ännu mer) fast förankrad i ett socialt 
budskap och en politisk verklighet. Såväl Lapiztola som Oaxacas övriga 
gatukonst har formats av den sociopolitiska turbulens som råder i deras 
hemstad.
https://www.theguardian.com/global-development/2015/feb/05/
mexico-oaxaca-murals-lapiztola-street-art-murals

Lapiztola består av Rosario, Roberto och Yankel. De är formellt 

utbildade grafiska designers resp. arkitekt, men deras verkliga 

universitet var upproret i Oaxaca 2006, då folket handfast 

demonstrerade sitt oberoende av överheten. Upproret förlöste  

en kraftfull våg av konst och kultur – för folket och av folket. 

Projekt såsom Lapiztola (en sammanslagning av orden penna  

och pistol) sjösattes utan direktiv från ovan och utom synhåll för 

marknadens kalla hand.

Deras idé och gärning var lika kongenial då som nu – att pryda 

stadens borgerliga byggnader med bilder av den fattiga lands-

bygdsbefolkningen. De som inte har nåt att säga till om i staden 

som de med sitt arbete och sina produkter ser till att berika. De 

som med jämna mellanrum liksom flyttfåglar tvingas migrera till 

gynnsammare trakter för att överleva. 



Geska och Robert Brecevic (Performing Pictures)

Under mer än 10 års tid har Geska Brecevic, konstnärlig ledare för Smart 
Kreativ Stad arbetat tillsammans med Robert Brečević, adjunkt på Kungl. 
Konsthögskolan med  film, video och rörlig bild på ett både unikt och 
nyskapande sätt. De har rört sig bortom det traditionella filmberättandet 
till ett utforskande av filmens interaktiva möjligheter och experimentella 
animationsformer med den samtida konsten som scen.

I sitt konstnärliga gestaltande arbetar de med stiliserade rörelseporträtt 
som söker upprätta ett spelrum mellan betraktare och bildskeende. Till 
hjälp finns såväl interaktiva tekniker som iscensättning och social kontext. 
I verken söker de frågor och svar kring hur minnet interagerar med bilder 
och hur vi i avståndet mellan det självupplevda och det representerade 
skapar en högre mening. 

Tillsammans har de sedan 2006 genomfört 20 separatutställningar och mer 
än 55 grupputställningar i Frankrike, Storbritannien, USA, Tyskland Mexiko, 
Ryssland, Kroatien, Belgien, Slovenien, Belarus, Italien, Singapore, Portugal 
och Sverige. De har gjort beställningsverk på uppdrag av bl.a. Institut 
Suédois i Paris, UNESCO, SR, Västerås Symfoniorkester, Spritmuseum, 
Stadsmuseet och Historiska Museet och arbetat i flera forskningsprojekt 
kring den rörliga bilden i stadsrummet.

Geska och Robert har genomfört workshops i olika video- och fototekniker 
på bl. a Konstfack, LungA School på Island, Konstakademin i Albanien, UIAH 
i Finland, Centro Fotografico Manuel Alvarez Bravo i Mexiko.

www.performingpictures.art

STILLBILD UR DET INTERAKTIVA VERKET MÄN SOM FALLER  (PERFORMING PICTURES)



Övriga aktörer
UnCut – kreativt filmskapande utan gränser, med plats 
för allas berättelser
UnCUT - ung filmproduktion riktar sig till dig som ung filmskapare från 
sexton år och uppåt. Under 2014 stöttade UnCUT 73 ungdomsdrivna 
filmprojekt med drygt 400 aktiva deltagare, varav 45% tjejer och 55% killar. 
Verksamheten är unik genom att den ger förutsättningarna för ett ungt, 
fritt och kreativt filmskapande utan gränser, med plats för allas berättelser.
www.uncutfilm.se

Kungl. Konsthögskolan
Kungliga Konsthögskolan, "Mejan", är en svensk statlig högskola med lokaler 
på Skeppsholmen i Stockholm. Kungl. Konsthögskolan erbjuder utbild- 
ningar på grundnivå och post-masternivå i fri konst, samt kurser på 
post-masternivå i arkitektur. Kungl. Konsthögskolans undervisande perso-
nal är organiserad i olika områden som samlar människor med gemensam-
ma tekniker, produktionsmetoder och praktiker. I projektet samarbetar 
Smart Kreativ Stad med Området för Nya Tekniker och Genrer.
www.kkh.se

Följeforskare Annika Wik
Annika Wik är doktor i Filmvetenskap från Stockholms universitet, och 
arbetar med forskning och kunskapsutveckling inom film och samtids-
konst. Annika följer projektet Smart Kreativ Stad i rollen som följeforskare, 
och för pilotstudien i Hagalund kommer hon att engagera studenter på 
Konstfacks bildlärarutbildning för att analysera verkets bildberättelser.
www.annikawik.se



Konstfack
Konstfack är Sveriges både största och äldsta konstnärliga högskola, 
grundad 1844. Varje år deltar cirka 900 studenter i kandidat-, master- och 
doktorandprogram, lärarutbildning och fristående kurser. Vid Konstfack 
utbildas bland annat ämneslärare för bild och media som genom praktik 
och teori får möjlighet att fördjupa sig inom ämnet bild och dess funktion i 
såväl skolans verksamhet som i samhället i övrigt.
www.konstfack.se

Xenter
Xenter är en mötesplats för lärande, utveckling och kreativitet med bas i 
Botkyrka. Här samlas bland annat yrkeshögskola, estetiska spetsutbildning-
ar på gymnasiet, olika former av kompetensutveckling och kulturprojekt. 
Mediestudenter från Xenter har samarbetat med Smart Kreativ Stad genom 
samtliga pilotstudier för att att i rörlig bild dokumentera arbetet. Filmerna 
presenteras bland annat på projektets hemsida.
www.xenter.se

Humlegården Fastigheter
Humlegården Fastigheter AB är ett fastighetsföretag i länsförsäkringsgrup-
pen. som förvärvar, förädlar och förvaltar kontorsfastigheter i Stockholm.
Majoriteten av bolagets fastigheter ligger i Stockholm city och strax utanför 
innerstaden. Humlegården fokuserar på långsiktiga relationer och kvalitet 
och jobbar för att kombinera arkitektoniska värden med ett effektivt och 
nytänkande hållbarhetsarbete. Humlegården äger den vägg där muralmål-
ning kommer uppföras, samt byggnaden där projektorn monteras.
www.humlegarden.se

Black Sheep – "Endast ett stenkast från miljonprogram 
och ett språng mot drömmen"
Ungdomsverksamheten Black Sheep som nyligen flyttat in i Hagalunds 
gamla industriområde beskriver sin kreativa verksamhet som en kraft som 
alltid vill avvika från samhällets stereotypiska normer och värderingar 
genom ungkulturell yttring i alla de slag.  Ambitionen är att skapa en plats 
där man som ung får leva ut, ett hus där vilja, förändring, dröm och lust får 
spela fritt utan att någonsin ta ut varandra. Samarbetspartner i projektet 
blir RÅMATERIAL - en konstavdelning med ateljéer, fotostudio, utställ-
ning, kulturutbyten, handledning, ateljéstipendier. Råmaterial har möjlighet 
att bjuda in unga som spontant vill följa processen med muralmålningen 
på plats under några timmar. 
www.blacksheep.nu



LAPIZTOLA I ARBETE PÅ EN GATA I OAXACA



SKISS ÖVER MURALMÅLNING DAGTID (UTAN VIDEOÖVERLAGRING). VÄGGEN BAKOM VERKET 
GRUNDMÅLAS I EN STARK FÄRG OCH GRAFISKA MÖNSTER FYLLER ÖVRE OCH UNDRE DELEN
AV VÄGGEN (SYNS EJ PÅ SKISS).



Smart Kreativ Stad är ett projekt med fokus på rörlig bild, digitala media, 

innovation och stadsutveckling i Stockholmsregionen 2015–2020. Projektet 

drivs av Filmregion Stockholm–Mälardalen i samarbete med medlemmar 

och partners inom ett brett spektrum av branscher.

Filmregion Stockholm–Mälardalen är huvudstadsregionens samarbets- 

organisation inom de kreativa och kulturella näringarna med fokus på film, 

TV och digitala medier.

Konstnärlig ledare 
Geska Brecevic

geska.brecevic@frsm.se

CRM-ansvarig
Jeanette von Arnold

jeanette.vonarnold@frsm.se

Pilotstudien sker i samarbete med: 


