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MARCO 
GROB
 T

iteln på hans första bok skulle vara I was 

never supposed to be here, säger Marco Grob i 
sitt nästan helt vita arbetsrum i Tribeca på 
Manhattan. Han har fortfarande svårt att 

förstå framgången. Att hans amerikanska dröm slog in. 
Och att hans vardag består av att vistas i de mest osan
nolika sammanhang. 

– För två veckor sen var jag i Elyséepalatset med 
François Hollande, dessförinnan hemma hos Benjamin 
Netanyahu i Jerusalem och drack cappuccino. Hur ham
 nade jag där? Jag har just kommit hem från ett FNupp
drag i Mali. Nästa vecka ska jag fotografera Dalai lama. 

Marco beskriver hur han fått ett liv där dörr efter 
dörr öppnats. Och hur det gjort honom beroende. 

Ibland dyker en tanke upp som han aldrig trodde han 
skulle få – att till och med New York är trist. 

– Mitt liv har blivit som en actionflm, som en drog. 

Jag vill ha mer och mer, resa till fer och fer platser, 

uppleva fer och fer äventyr.

Låt oss ta historien från början. Den om schweizaren 
som vid nära fyrtio års ålder satsade allt på ett kort och 
stack till New York för att lyckas. 

Marco växte upp i småstaden Olten. Där fanns en 
järnvägsstation, ett café, en kyrka. Mamman var skräd
dare. Marco minns räckor av grå dagar då han som 
barn bläddrade igenom hennes modetidningar, stude
rade bilder av parfymfaskor och fna väskor, drömde 

sig bort till något spännande och exklusivt. 

Han var närmare 40 år när han lämnade fotostudion          
i den sömniga schweiziska småstaden för att pröva 

lyckan i New York. Det var en vild chansning. Men hårt 
arbete och åratal av lek med ljus och skuggor gav 

utdelning och idag är Marco Grob en av de riktigt stora.  
TEXT: MARIANNE WESTERLUND    FOTO: MARCO GROB

Skuggspelare
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Christopher Walken, 
skådespelare
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– Jag hade ingen som helst inspiration under 
min uppväxt. Den var ett skämt. 

Som ung man gick han lärling hos en fotograf   
i Olten. Denne sa att Marco lika gärna kunde 
slänga bort sin kamera eftersom han ändå inte 
hade någon talang. Marco utbildade sig till 
maskintekniker men glömde inte fotografn. På 
fritiden utforskade han olika kameror och lärde 
sig allt mer. Med tiden öppnade han en liten foto
studio i Olten där han under många år fotografe
rade stilleben. 

En god vän ägde en jazzklubb där kända musi
ker uppträdde. Marco började hänga där, tog bild
er av dem och såg att resultatet blev bra. Han 
drömde mer och mer om att bryta sig loss från 
småstadstristessen och göra det han verkligen 
ville.

– En dag fck jag nog. Det var som att jag levde 
någon annans liv, som att jag förnekade mitt verk
liga jag. Jag bestämde mig för att lämna allt.

Efter ett kort mellanspel i Sydafrika reste Mar
co till New York. Med sig hade han fickvännen 
och tre resväskor. Han kände inte en själ och hade 
bara en natt inbokad på hotell.

– Innan vi lämnade Schweiz sa vi: Vi åker, och vi 

kommer inte tillbaka. Och så blev det.

 F
örsta året i New York var brutalt. Marco 
drevs till gränser han inte visste att han 
hade. Varje morgon satte skräcken klor
na i honom. Skulle han klara det?

– Jag konfronterades med alla mina rädslor, 
framför allt den att misslyckas. Jag jobbade som 
besatt, piskade mig att fortsätta. 

Så småningom lossnade det. Marco visade de 
som bokade honom att ”the guy from Sweden or 
Switzerland” kunde sin sak. Genombrottet kom 
när Kira Pollack från Time Magazine ringde och 
gav honom uppdraget att fotografera Hillary Clin
ton. Marco hade just landat i London och satte sig 
på första bästa plan tillbaka till New York. 
Hur var det att ge fotoregi till en av världens 
mäktigaste kvinnor?
– Ja, skrattar Marco, det var ett av de sällsynta 

– Steve Jobs var likadan. Avskydde kameran. 
Med honom gjorde vi två omslag för Time Maga
zine, använde tre olika belysningar framför en vit 
och en grå bakgrund. Hela jobbet gick på tre och 
en halv minut.
Hur klarar du det?
– Jag vet inte… det sker intuitivt. Som när en 
pilot måste göra en säker landning i stark sidvind. 

tt jobba med världsberömda personer 
tar på krafterna. Ibland hamnar Marco 
i situationer som pendlar mellan att 
vara overkliga och ofattbara. Som 

när han skulle porträttera teamet som medver
kade i Steven Spielbergs flm Lincoln från 2012. 

– Steven Spielberg varnade mig för att huvud
rollsinnehavaren Daniel Day Lewis satte likhets
tecken mellan en rotfyllning och att stå framför 
en stillbildskamera. Skådespelare har inga pro
blem att agera framför en flmkamera som tar    
24 bilder per sekund. Tar kameran en bild per 
sekund vet de inte vad de ska göra.

Spielberg erbjöd sig att hjälpa till. En kvart 
innan Daniel Day Lewis dök upp var mästerregis
sören på plats. ”So Marco, what´s the plan with 
Daniel?”. Under hela fotograferingen stod Spiel
berg tätt intill Marco, bokstavligen skuldra vid 
skuldra, och gav fotoregi. Marco behövde bara 
viska ”höger”, ”vänster” eller ”titta i kameran”. 

– Jag hörde hur denne världsberömde regissör 
pratade på och fattade att det här verkligen hän
de. Det var helt surrealistiskt.
Vad är en bra bild?
– Det är väldigt svårt att svara på. En bild måste 
beröra, ha ett djup. Jag försöker alltid skapa en 
intensitet med den jag jobbar.

– Kan en bild någonsin bli tillräckligt bra? Inte 
för mig. Man är aldrig tillräckligt bra. 

Marco har en förebild: Jiro Ono, en 85årig 
man som driver en till det yttre oansenlig sushi
restaurang med tio platser i en tunnelbanestation 
i Tokyo. Sedan 1951 har han gått upp i svinottan 
varje morgon och arbetat till sent in på natten. 
Han har tre Michelinstjärnor. Trots det är han inte 
nöjd med sitt arbete. 

Marco känner igen sig i Ono. Han bokas stän
digt av tidningar som New York Magazine, GQ, 
Vogue, Time och Interview och borde vara mer än 
nöjd, kan man tycka. Men icke. 

– Jag är aldrig nöjd med vad jag gör, eller med 
vem jag är, eller med vad jag har uppnått. 
Du har enorma anspråk på dig själv.
– Det måste jag ha. Också en dålig dag måste jag 
leverera ett så bra resultat att ingen utom jag 
själv märker det. Släpper jag bara efter det minsta 
väntar en hord fotografer på att ta min plats.
Din ljussättning är väldigt exakt. Det är som 
att du skulpterar ljus på ett ansikte. 
– Det stämmer. Jag är en iakttagare. Jag älskar 
ljus och vad det kan åstadkomma. Men än mer 
fascinerande är skuggor. Det är svårt att jobba 
med skuggor. Ljussättning är ganska enkelt. 

Marco tycker att det pratas för mycket om olika 
objektiv och kameror i branschen. I stället borde 
man koncentrera sin energi på spelet mellan ljus 
och skuggor. Vad händer exempelvis med skuggor 
om man lättar upp dem bara en aning? 

– När jag jobbade med stilleben blev jag med
veten om hur fantastiskt det är att leka med skug
gor. 
Svartvitt eller färg?
– Inget jag planerar. Det bara händer. 

’’Släpper jag bara efter  
det minsta väntar en hord  
fotografer på att ta min plats.

tillfällen då jag bar slips under arbetet. Mrs. Clin
ton var trevlig, intelligent, professionell. Visste 
vem jag var, vem jag jobbat med tidigare. Av män
niskor som hon lär man sig hur viktigt det är att 
vara väl förberedd.

– Det var mitt första riktigt stora jobb. Jag hade 
tio minuter på mig att sätta bilden som hamnade 
på omslaget.

En regel när man arbetar med stora politiker är 
att man inte får vidröra dem. En annan är att 
arbetet ska gå fort, ofta på minuter.

– De festa celebriteter hatar att stå framför 
kameran. Bill Clinton är en av dem. Efter en plåt
ning kan han stanna kvar en halvtimme, småpra
ta, ta en kafe. Framför kameran står han max 
fem minuter. 

A
Buzz Aldrin, astronaut

Lady Gaga, musikartist

George Clooney, skådespelare

Daniel Day Lewis, skådespelare
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Samuel L. Jackson, 
skådespelare
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Marco har en distinkt ljussättning i studion. Hans 
assistenter jobbar med handhållna lampor, vilket gör 
arbetet fexibelt. När personen framför kameran rör sig 
måste ljuset följa med i rörelsen, annars förloras efek
ten han vill uppnå. Det kräver fngertoppskänsla. 

– Vi är som balettdansörer, rör oss ständigt runt i 
rummet. När vi jobbar som bäst märker jag inte av 
assistenterna, pratar inte ens med dem.

Bra ljussättning görs inte med utrustning som kostar 
hundratusentals kronor, understryker Marco. Det ska 
vara enkelt. Det krävs en bra vinkel, en ljusstråle, och 
att man tänker mer på skuggorna än på ljuset. Hans 
förebild är den tyske flmfotografen Michael Ballhaus.
Vad är så fascinerande med ansikten?
– Jag skulle önska att fer människor lärde sig läsa 
ansikten. Då skulle de inte rösta på fel politiker, umgås 
med fel människor eller gifta sig med fel person, säger 
Marco allvarligt. Man kan få mycket information av att 
bara se på ett ansikte. 
Det viktigaste inom fotograf?

– Att förenkla. Att skala av tills man når själva kärnan. 
Det är det viktigaste inom all konst. Jämför det franska 
köket med Jiro Onos. Jiro använder sig av den yppersta 
råvaran från havet och tillreder den utan onödiga 
ingredienser. 

 M
arco visar mig en flmupptagning av sin 
första fotografering med Barack Obama. 
Presidenten sitter i Ovala rummet, be 
kvämt tillbakalutad i en fåtölj. I en halv

cirkel runt honom sitter fem andra män i mörka kosty
mer och samtalar. Marco står bakom ett bord. 

Fick du bara gå runt som du ville? Var fanns säker-
hetsvakterna?
– I det rummet fnns inga säkerhetsvakter. 
Hur långt i förväg visste du om det här uppdraget?
– Telefonen ringde en fredag kväll halv nio. På måndag 

morgon har du en plåtning i Washington. För vad då, 
frågade jag. For the Boss.

Det spelar nog ingen roll vem du är, säger Marco, 
första gången man går in i Vita husets West Wing glöm
mer man inte. 

– Det var den 7 februari 2010. Jag var tvungen att 
fotografera mina fötter på mattan med örnarna för att 
förstå att jag verkligen var där. 

Presidenten ville inte ha ett formellt porträtt så 
 Marco fck snabbt tänka om. Ju mer framstående per
son desto större press. En färdig strategi fungerar inte, 
man måste gå runt på tå, beredd att ändra på allt.

– Bilden av bröderna Kennedy under Kubakrisen dök 
upp för mitt inre. Jag beslutade att göra ett slags spio
nagebilder och började fotografera Obama genom gla
set på olika blomvaser. Jag plåtade hans skrivbord, det 
som låg där. Då och då tittade han lite frågande på mig, 
undrade säkert vad jag höll på med. Bilderna blev väl
digt intima.
Hur var Obama?
– Trevlig. Men han är en politiker. De är trevliga för de 
vill ha något av dig. 

Marco har porträtterat Obama ytterligare tre gånger. 
Det är dock inte presidenten i sig som är det viktiga, 
utan själva känslan av att vistas i Vita huset. 

– Det har bott 43 presidenter där före Obama och det 
kommer att fytta in några till efter honom. 

Utrustning
Marco Grob fotografe
rar med digitala Has
selbladskameror och 
Elinchromblixtar. Han 
arbetar mest on loca
tion och använder       
600 Ws blixthuvuden 
med det batteridrivna 
Elinchrom Ranger 
Quadrasystemet.

President Barack Obama, Vita huset, Washington
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Christina  
Hendricks,  

skådespelare
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– Vissa rum är fyllda av en speciell energi. I Ovala 
rummet har så många livsavgörande beslut fattas. Det 
rummet har påverkat hela vår historia. 

Vi dröjer kvar en stund vid ämnet ”rum med energi”. 
Ett annat sådant är kontrollrummet i Houston varifrån 
den första månlandningen övervakades 1969. Massor 
av män satt framför sina skärmar, alla i likadana vita 
skjortor med uppkavlade ärmar, upphetsade, nervöst 
rökande. 

– Minns du? Jag blev så tagen när jag kom in i kon
trollrummet att jag bad att få stanna kvar några minu
ter ensam.

I Houston fotograferade Marco legenden och svensk
ättlingen Buzz Aldrin, den andra människan att sätta 
sin fot på månens yta. 

– Buzz hade en månkamera. Jag bad honom fotogra
fera mig med den, säger Marco och visar mig en mjölk
aktig, vit bild av sig själv i halvfgur. Jag som rymdfreak 
är naturligtvis jättelycklig över den.

 M
arco har mött så många berömda männis
kor att det tappat betydelse. Stjärnstatus 
är inget han reagerar på längre. Det är ett 
sundhetstecken. 

– Jag vet att jag fått mitt hedersuppdrag för FN för 
att jag fotograferat alla dessa världsberömda personer. 
Men när man nått toppen blir man immun mot stjärn
glans. Vi är alla bara människor.

Under 290 av årets dagar är Marco på resande fot. 
Han älskar sitt jobb. Semester behöver han inte, däre
mot ett centrum. Det utgörs av hans fickvän och några 
få vänner. Det räcker. 

– Jag har en enorm drivkraft. Vill alltid ha mer. Ser 
fram emot min nästa bild, mot nästa mål.
Finns det någon du fortfarande drömmer om att få 
fotografera?
– Ja, Fidel Castro, påven och drottningen av England. 
De är unika personer med en unik livshistoria.

Marco älskar sin kamera. Med åren har kärleken till 
den växt sig allt starkare. Han vill leva sitt liv bakom 
kameran och gärna dö med den i handen. Det, säger 
han, vore lyckan. ■

’’Mitt liv har blivit som en 
actionfilm, som en drog. 
Jag vill ha mer och mer...

Jerry Lewis, skådespelare

Uma Thurman, skådespelare

Steve Jobs, Apples grundare
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Leonardo DiCaprio,  
skådespelare
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