REFERENSPROJEKT
Brännström & Hamanaka Brandt
Uppdrag Spritmuseum i samarbete med Transpond
Basutställningen ‘Spritlandet Sverige’ 2013 och 2017

Uppdragsbeskrivning
Sedan 2013 har vi arbetat i en projektgrupp tillsammans med Transpond
med ombyggnationer och ny formgivning av Spritmuseums basutställning
“Spritlandet Sverige”. Vår första uppgift var att analysera utställningens
disposition och förbättra rumsupplevelse genom tillgänglighet, form, ljus,
ljud och disposition i en nära dialog med museets projektgrupp, producent
samt museets pedagog. Projektgruppen såg ett behov att lyfta kunskapen
kring svensk sprithistoria med en tydligare historisk kontext och
förankring. Genom att visa ett större urval av museets föremål önskade
muséet även lyfta humorn och glädjen som de upplevde saknades i
utställningen.Vi analyserade utställningslokalen och planerade
en förändrad disposition av rummen och presenterade ett förslag som
resulterade i en mer dynamisk och tillgänglig utställning med helt nya rum,
ljussättning, tillägg av rörlig media m.m.

Bild höger:
Film “Kräftskivan” till föremålsväggen,
“Skål för...”
Regi/scenografi/produktion
Katrin Brännström

Vi ritade in föremåls väggar med inbyggda montrar.
Med olika teman för kollektioner av föremål visas nu “Skål för…”, ett
urval av museets flasksamling och “I nöd och lust” svenska brännvinets
historia. Varje monter special anpassades efter föremål för att kunna lyfta
föremålets egenskaper och skapa dynamik och lekfullhet i
helhetsintryck. Materialval och genomsiktligheten i montrarna gjorde det
möjligt att placera dem i höjdled och efter tillgänglighet. I fonden på
montrarna applicerade vi olika typer av bilder och material som
arkivbilder, illustrationer och samtida bilder för att knyta ihop historia
med dagens kultur.
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Ombyggnation 2013
Utställningsproducent: Anna-Karin Svanberg
Ljusdesign och produktion: Transpond
Ljusdesign: Ellen Ruge
(Area: 265 kvm, Takhöjd ca 4 - 7 m)
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Bild 1&3: Formgivning av föremålsväggen, “Skål för...”
Bild 2&4: Formgivning av föremålsväggen, “I nöd och lust”
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Uppdragsbeskrivning
I 2017 genomförde museet ytterligare ombyggnation och nya rum
skapades i utställningen med önskemål att förstärka inslag kring dryckestillverkning, smaker och dryckeskultur för att skapa en tydligare röd tråd
kring de olika dryckerna tillverkning och kulturhistoria.
Vårt uppdrag bestod av analys, tillgänglighets planering, ny disposition
och formgivning efter givna förutsättningar:
Ombyggnation 2017
Utställningsproducent: Anna-Karin Svanberg
Ljusdesign och produktion: Transpond
(Area: 265 kvm, Takhöjd ca 4 - 7 m)
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Entrén och passagen till utställningslokalen
Den smala passagen upplevdes tom och ingången saknade ett tydligt
inslag av introduktion till utställningens innehåll. Vi föreslog en radikal
förändring och väggen mellan passage och utställningslokal revs. Vi ritade
in en fatlagningsställning och en stor whisky panna som är 4m hög.
Det resulterade i luftigare rumsupplevelse och besökare kan nu kika in i
lokalen och får en “försmak” av vad de kommer att se i utställningen
(se bild 1). och ritning exempel på sida x
Bacchus och ny avdelning, tema destillation
Vi placerade Bacchus (en stor varm renings-apparat diameter 3m) under
rummets centrala spiraltrappa. En del av apparaten rekonstruerades efter
trappans höjd (se bild 2). Vi använde den halverade apparaten att skapade
ett rum för att berätta om sprittillverkning med metod för distillation i
fokus.
Föremålsvägg med tema destillation / finkel
Vi ritade inbyggda montrar i hela väggen. Här kan besökare se olika apparater, gamla brännvin flaskor, modell m.m tillsammans med interaktiva
element som doftpumpar och lådor men quiz i. Som i förmålsväggen
“Skål för…” och “I Nöd och Lust” använde vi olika arkivbilder som
fondvägg att göra föremålen mer kontextualiserade och tillgängliga till
besökare.

Bild 1: En vy från ingången
Bild 2: Bacchus och ny avdelning, tema destillation
Bild 3: En vy från passagen
Bild 4: Föremålsvägg med tema destillation / finkel
Bild 5: LO Smiths Finkelprover, Guldfärgade speglar används som vägar inuti montern
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Uppdragsbeskrivning
Dryckeslabbet
En ny avdelning, “Dryckeslabbet” skapades som länk mellan museets
restaurang och utställning. Vi formgav ett kylrum med glasväggar där
besökare kan följa tillverkningsprocessen av olika drycker som används
både i restaurangen, på proving och visningar i utställningen.
(se bild 3&4). Vi ritade ett bord där besökare kan förkovra sig, dofta på
råvaror, läsa böcker och recept. Bordet används också som en scen vid
föredrag, visningar och provningar.
Lagringsrummet
Ett nytt rum, “Lagringsrummet”. En pedagogisk station där besökare
kan lära sig om lagring av sprit. Vi har ritat in en fatlagningsställning
och en stor whisky panna ( 4m hög) och moduler med olika
interaktiva element som doftpumpar, känna-på station och quiz mm
(se bild 2).
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Bild 1: Dryckeslabbet och föremålsväggen med tema destillation / finkel
Bild 2: Lagringsrummet
Bild 3 :Kylrum i Dryckeslabbet
Bild 4: Kylrum i Dryckeslabbet
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Interaktiva stationer

Samarbete med animatör
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Bild 1: Bild 1: Moduler med flaskor med färgprover, ribbor tagen från olika fat, texter, doftpumpar och integrerade skärmar
Bild 2: Touch-skärm med integrerad doftpumpar (Specialtillverkade skärmhållare i koppar)
Bild 3: Lådor med quiz
Bild 4: Interaktiv quiz
Bild 5: Doftpumpar
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Integrerade animationer i moduler och föremålsväggar
Bild 6: Animation av Sarah Gamper, Filmen om destillationsprocess visas i Bacchus
Bild 7: Animation av Sarah Gamper, “ Brännvinskungen” L.O.Smith
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Bilder av ingången / passagen innan ombyggnation
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5. LAGRINGSRUM
5.1

5.1: Om lagrad sprit, fatlagring
5.1 Text

Om: Om lagrad sprit, fatlagring
Nivå: 1
Format: Ljusskylt

5.1.2

5.1.1 Text

Om: Skeppets whisky
Nivå: 3
Format: tag

5.1.1

D

5.1.2 Text

Skärm: 22tum
Stativ: koppar
Höjd: samma som debefintliga
fördjupningsstationerna

C

PLAN
SCALE 1:40

5.1.3 Text

A

Vy från entrén

D

Bild av ingången / passage efter ombyggnation

PRODUCTION

Om: Fatlagring
Nivå: 2
Format: Ljusskylt

”SPRITLANDET
SVERIGE” 2017

5.1.4 Film & text
Befintlig vägg rivs under taksstolen
Fat ställning tillverkas av reglar

500?
Tillverkas

Om: Blending
Nivå: 2
Format: Ljusskylt
Skärm:?tum
(befintlig skärm i röret?)

DRAWING TITLE

410*

5.1.5 Text

Om: Färdig sprit
Nivå: 3
Format: tag

5. LAGRINGSRUMMET

DWG FILE

Hur vi kommunicerar i formgivningsprocessen

Øca410

20161110 SPRITLANDET2017.dwg

5.1.5 Magnettavla

650*

Om: Gissa spritsort
Nivå: anpassas

SCALE

1:40

Vi digitaliserar utställningsrum och föremål i 3D, använder oss av enkla
2021-05-01
skärmdumpar och animeringar på 3D modeller
som effektiva diskussionsunderlag i
formgivningsprocessen. Dessa material använderA3vi sedan i utställningsplaneringen och
ritningsunderlag mellan de olika aktörerna i projektet
för att underlätta
18
kommunikationen vilket tydliggör upplevelse av rum och föremål i relation till kropp.
KATRIN BRÄNNSTRÖM
Det möjliggör även ett simultant gestaltnings
arbete och tillgänglighets planering.
För att underlätta navigeringen i produktionsritningar och i kommunikation mellan
producent och produktionsansvariga, integrerar
vi ofta innehållsbeskrivning från
ATSUKO HAMANAKA
uppdragsgivare i våra ritningar.

Øca650

DATE

650*

4038*

PAPER SIZE

Øca650

NO.

700*

PLANNED BY

TJÄRHOVSGATAN 54
116 28 STOCKHOLM
Tel +46 70 441 2117
k@katrinbrannstrom.se
www.katrinbrannstrom.se

800*

2130

Øca700

SVARTÅGATAN 10,2TR
128 45 STOCKHOLM
TEL +46 76 843 4588
info@atsukohamanaka.com
www.atsukohamanaka.com

63*

Øca800

SEKTION
SCALE 1:40

DRAWN BY

2310
Upphöjs

AH

Ett utdrag av produktionsritningar. >> Länk till en komplett uppsättning ritningar
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UTSTÄLLNING
SPRITLANDET
SVERIGE med Kåsa i utställningen
Monter “Helgonen”
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DRAWING TITLE
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FMV1.MONTER.
'HELGONEN / THE SAINT'
NO.2
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FRONT
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FMW1.'HELGONEN / THE SAINT' NO.2
SCALE 1:5

DWG FILE

460
-

(X=0,Y=0)

FMW1 LAYOUT
SCALE 1:50

Hur vi kommunicerar i
produktionsprocess

SCALE

1:5, 1:50

DATE

MO N T E R N O . 2

2013-12-05

PAPER SIZE

TOP: BLACK VALCHROMAT 12MM
SIDES: GLASS 4MM
BOTTOM: BLACK VALCHROMAT 12MM
BACK: LED PLEXI & PICTURE
FILTER NR:BACKGROUND PICTURE
FILE: OLAUS MAGNUS.TIFF
SIZE:B500 x H350MM
L IG H T
LED PLEXI & GIZMO SPOT
OBJECT
KÅSA:B 360 x H 250 x D 280MM
PLACEMENT
X = 4 60 Y = 1 2 60 M M

A3

NO.

Ritningar används som produktions och
1
installationsunderlag för produktionsansvariga,
ljusoch ljuddesigner, illustratörer, animerare och
KATRIN BRÄNNSTRÖM
grafiskformgivare.

PLANNED BY

ATELJÉ
BRÄNNKYRKOGATAN 13 A
118 20 STOCKHOLM
TEL +46 70 441 2117
k@katrinbrannstrom.se
www.katrinbrannstrom.se

ATSUKO HAMANAKA
SVARTÅGATAN 10,2TR
128 45 STOCKHOLM
TEL +46 76 843 4588
info@atsukohamanaka.com
www.atsukohamanaka.com

DRAWN BY

AH

Ett utdrag av produktionsritningar.
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