
  

“CRAFT  REALITY”
CR

EXAMENSARBETE AV ANNA SOLLEVI

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFT AND DESIGN

KONSTNÄRLIG KANDIDAT I TEXTIL

VÅRTERMINEN 2017

HANDLEDARE: PIA SANDSTRÖM

TEXTHANDLEDARE: MICHELL GÖRANSSON



  

ABSTRACT:

  CRAFT  REALITY
Handicraft vs. Digital technology

 
A mashup with the aim to unify and to expand.

A research of the possibilities that appear when I allow textile craft to get affected by and to interact with digi-
tal manipulation and the aesthetic of the world wide web.

A study in contemporary and underground art forms, developed by them young
or

A method of working with techniques and material, once taught by those today seen as them old:

Maybe it can be both.
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TITEL:
“CRAFT REALITY “

                                                                    Konsthantverk vs. Digital teknik 

    

SYFTE:
Att utforska möjligheterna att förena textilt hantverk med digital estetik och manipulering.

                                                   
     

FRÅGESTÄLLNING:
Vad händer när traditionella hantverkstekniker påverkas av och samspelar med digital teknik?
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EN MOTIVERING TILL VARFÖR DETTA OMRÅDE/DENNA FRÅGA ÄR VIKTIG ATT 
UNDERSÖKA IDAG I RELATION TILL KONSTHANTVERK OCH TEXTIL:
(Varför vill jag jobba med detta? / Hur hänger allt ihop?)

Idag spenderar vi mer tid än någonsin med blicken fäst på en skärm av något slag. Av slentrian eller i 
jakt på någon alldeles specifik information. Det känns självklart för många. Men att konsten är en del av 
detta virtuella universum känns inte helt självklart. Eller? Internet i sig är ju självklart. Men internet är 
också en värld av snabbmat, bootleg-kopior och dåliga hemma-videos. Är det verkligen rätt forum för 
konst? Svar: ja! Och varför inte lite mer exakt: en plats för konsthantverk.
     
Jag tänker på broderier, gobelänger, naturfärgade tyger och knypplade dukar. Allt är exempel på tradi-
tionella tekniker inom textilt konsthantverk. Riktigt gamla och fina verk visas upp på museer, antagligen 
inlåsta i en ordentlig, rektanguäar monter, kanske på Röhsska...
     
Jag känner mig som en lat och slarvig tonåring i förhållande till det.

     
Mellan November 2015 och Januari 2016 pågick världens största digitala konstbiennal. Med över 1000 
konstnärers medverkan, kunde hela världens internetanvändare ta del av den digitala konstutställnin-
gen. Det var andra gången någonsin som biennalen, vid namn ”The wrong” ägde cyber-rum. Nästa 
tillfälle väntas ske 1:a November år 2019.
     
Och i förhållande till detta- känner jag mig plötsligt som en förvirrad pensionär!
     

Dessa två världar; den ena baserad på generationer av nedärvda, fantastiska kunskaper- och den andra; 
en bubblande, kreativ rörelse där framtiden väntar, både skrämmer och förtrollar mig. Med det som 
utgångspunkt ger jag mig in i Craftens Reality.

************************
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DEFINITION AV ETT VÄLAVGRÄNSAT UNDERSÖKNINGSOMRÅDE:
(Vad snackar jag om egentligen? / Kom till poängen!)

 Jag vill sätta mig in i traditionella tekniker inom det textila hantverket. Ett ignorant och kliché-artat 
sätt att uttrycka det på vore att säga: “Du vet, sånt som äldre damer ofta fått lära sig på den tiden dom 
gick i skolan och som dom idag utövar på PRO-sammankomster.” Ja, jag menar tekniker som kvinnor 
arbetat med i århundraden. Tekniker som ofta utförts inom hemmets väggar och som också kommit att 
användas inom samma rum. Tekniker som kräver kunskap och noggrannhet men också kreativitet och 
konstnärligt engagemang- och tid! Mycket tid... Tekniker som ofta ansetts som en bisyssla, en hobby, en 
kvinnogöra och ett hushållsarbete. En kunskap som du som kvinna har förväntats besitta och som 
absolut inte haft den status som annat konstutövande innehaft. 

Det finns en mängd olika tekniker att utforska när det kommer till det textila materialets rika använd-
ningsområde. Jag har valt att fokusera på tre utvalda tekniker: broderi (sidenbandsbroderi för att vara 
specifik), lapptäcksteknik och quiltning. Dessa kommer för mig vara utgångspunkten i mitt arbete, på ett 
rent teknikmässigt plan. 

I mitt egna, praktiska utforskande vill jag undersöka vad jag kan bidra med och hur mitt bildspråk kan 
inkorporera det redan befintliga och historiska uttrycket inom dessa hantverkstekniker. Jag kommer 
därför skapa ett antal olika mönster som jag för hand screentrycker- och därmed bygger upp en egen 
materialbank som jag sedan kan använda mig av genom examensarbetets gång.

När jag tänker på bilder och mönster som fångar mitt öga, hamnar jag direkt i datorns värld. Det som 
skapas i datorn med hjälp av olika mer eller mindre avancerade program och som även har den digitala 
världen som utställningsrum och plattform. Videoverk och fotoutställningar som via länkar och olika 
klick-symboler, visar glansiga ytor, objekt fritt svävande i någon form av rumslighet, pixlar som ändrar 
färg och motiv som löses upp för att sedan ta form i en alldeles ny skepnad, i nytt material och kanske 
även i ny miljö. 3D. Fantasin verkar gränslös och likaså de tekniska möjligheterna. Det är någonting 
extremt kittlande i att låta sig hänföras av den här typen av formspråk. Samtidigt känns det så långt 
ifrån det traditionella uttrycket inom textilens historia. Just den kontrasten inspirerar mig. Men också 
de vardagliga texter, bilder, popup-fönster och like-symboler som pockar på ens uppmärksamhet så fort 
ögats blick fastnar på skärmen, lockar mig. Hur skulle en “event invitation” se ut i form av ett lapptäcke 
exempelvis?

Jag tänker på hur digitaliseringen både påverkat och samverkar med textila uttryckssätt, producering 
och framställning. Idag är redan datorn en del av hantverket och hjälper till, utvecklar och skapar nya 
möjligheter till form och produktion. Hur skulle jag kunna nyttja den digitala teknologin på ett sätt som 
känns relevant för mig? Och samtidigt behålla handens taktila närvaro! Kan jag driva en växelverkan, 
in och ut mellan datorn och det fysiska materialet? Kan jag bygga en installation där det taktila, textila 
möter det digitaliserade uttrycket och formspråket? Liksom en Photoshop-fil byggs upp av lager ovanpå 
varandra, placerar jag ut tredimensionella delar i rummet. Tillslut finns där en färdig bild: både i dator-
programmet och fysiskt i utställningsrummet. Är konsten innanför den digitala skärmen samma som 
konsten i den vita kuben? 

Med öppet sinne och en nyfikenhet, ska jag genom mitt examensarbete utforska, iaktta och försöka 
komma nära inpå dessa två konstnärliga utlopp: det traditionella textila och det digitala. Jag vill titta på 
rörelser och tendenser som finns i min närhet. Utövare och grupper. Jag vill gå på upptäcktsfärd, jag vill 
bli inspirerad och jag vill bli positivt överraskad! Låt oss kalla detta för en fältundersökning.
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VARFÖR?
(Varför just dessa två undersökningsområden?)

Det finns en slitning mellan dessa områden. I en polariserad världsbild befinner sig dessa två olika     
konstnärliga utlopp- det textila och det digitala- längst ut i varsin ände. 

Samtidigt finns det ändå någon sorts pågående arts and craft-rörelse just nu. Konstfacks textilutbildning 
har bytt inriktning till “konsthantverk”, master-utbildningen heter numera CRAFT och Zandra Ahl har 
blivit rektor på Beckmans! Det ligger i tiden att arbeta med hantverk och allt fler utställningsrum visar 
konsthantverkares alster. Maria Lantz (rektor på Konstfack) skrev häromdagen (22.02.17) en debatt-
artikel i Expressen angående sin syn på slöjdens status. Hon passar i samma artikel på att ge de så kallade 
“slöjdmotståndarna” en känga och skriver uppmanande: “De borde slöjda lite oftare, tagga ner och hitta 
ron.”

Oavsett ett möjligen ökat fokus på hantverket, kvarstår faktum att den där extremt vinklade synen på 
situationen existerar. Den uppfattning där det som skulle kunna vara ett spännande utbyte, har skrapats 
ner till två motpoler som absolut inte har några som helst beröringspunkter. “Anti- hantverkare” vill kasta 
ut syslöjden och istället sätta kodning på schemat. 

Kanske var det Frida Boisens krönika (16.02.17) som publicerades i Expressen bara några dagar före 
Lantz´s artikel, som fick bägaren att rinna över. “Kom igen, Fridolin: ut med symaskinen, in med da-
torn!” Hon skriver ironiskt om det heliga ämnet slöjd och relaterar till bondesamhället under 1800-talet, 
samtidigt som hon undrar om någon sett många platsannonser som efterfrågar franskakunskaper eller 
virkning. Hennes poäng är att understryka vikten av programmering och andra digitala inslag i under-
visningen i Sveriges grundskolor. Boisen menar att programmering och video är det språk som alla borde 
lära sig men att istället så sitter eleverna halva lektionen och väntar på att få hjälp med att trä en tråd. 

Handen vs. det digitala. 

Jag vill titta på hur konstyttringar inom dessa två olika världar tar sig form och framför allt se var jag kan 
finna beröringspunkter dem emellan. 
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FÄLTSTUDIER & PROCESS - ett reportage om samtiden utifrån min världsbild.
Alltså- vad händer egentligen på riktigt? 
Vad tycker och tänker folk? 
Och vilka och var är det här “folket”? 

  OBS! Texten som följer nedan växlar fram och tillbaka mellan två teman:
-RESEARCH: där jag genom möten utforskar olika områden inom hantverk och digital konst. 
-PROCESS: där jag diskuterar mitt egna skapande.
                             

RESEARCH: MENTORSPACE
Häromdagen var jag på besök hos KTH`s avdelning Mentorspace i Kista. Under armen höll jag min 
bärbara dator. Det stod i mailet att det var bra att ta med sig egen laptop. Väl förbi den stora entrén, 
får jag träffa Mark Smith, initiativtagaren till plattformen som uppmanar till möte mellan akademi, 
företag och samhälle. Ja, i princip alla är välkomna till klassrummet- om Mark får bestämma. 
Tanken är att föra samman personer med olika kunskapsområden och intressen, med tekniken 
som gemensam nämnare. Han berättar om tidigare samarbeten där studenter från KTH och 
Konstfack gemensamt förverkligat en rad olika projekt. Konstnärliga visioner har genom teknisk 
input utvecklats och tagit form i någonting nytt och spännande. Han menar att mötet mellan 
tekniken och konsten är viktig, viktigare än vad många i hans bransch verkar förstå! Att öppna upp 
för mötet mellan det praktiska och det tekniska tycks inte uppskattat av alla, men Mark berättar 
vidare med lysande entusiasm om framtidsplaner och mål. Han ger intryck av att ha en stark inre 
kompass och det motstånd han möter tycks enbart förvandlas till mer energi och driv framåt. 

Anledningen till att jag söker mig till Mentorspace är för att få in en rörlig, mekanisk del till min 
installation. Det verkar vara ett enkelt arbete- kanske- och trots att Mark än så länge inte vet särskilt 
mycket om mitt projekt, tror han att det kommer bli “fantastic!”

Mitt i mötet på Mentorspace
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PROCESS #1 RÖRELSE, HACK & UPPREPNING
I mina mönster finns ett upprepande, en känsla av upphackade former, utdragna linjer och förvräng-
ning. En form smetas ut, klipps itu, dupliceras i kopiösa mängder för att sedan förstoras och bli än 
mer svårdefinierad. Jag vill fånga en känsla av den oändliga manipuleringen. Vad är originalets 
början och i vilken skepnad slutar den nya formen? Finns en början och ett slut? Vilket material är 
det i? Vad är det jag tittar på, egentligen?

Jag vill ladda installationen med en energi. Ett sug och samtidigt något som stör. Som rycker. En 
oväntad rörelse. Likt en video som spelas upp på din datorskärm. Som lockar tittaren in, för att 
plötsligt avbrytas av ett popup fönster med blinkande text i oproportionerligt stort typsnitt. Du klickar 
i panik och plötsligt fylls skärmen av popup-rutornas big bang!

För att skapa denna typ av energi behöver jag bl.a. en liten, liten maskin. Eller kanske är det en mo-
tor. Alltså, jag behöver bygga mig en sådan, och koda ett system för hur denna lilla motor ska röra 
sig. I vilken riktning och i vilket tempo. Konstruera dessa hack, dessa oönskade popupfönster och, 
via kodningen, låta motorns mjuka rörelse bli störd, byta tempo och riktning. För att sedan återigen 
haka i sin planerade bana. Genom att låta motorn vara en del av installationen hoppas jag kunna 
göra upplevelsen av verket mer likt den digitala, rörliga bilden. Med sin fysiska rotation vill jag sätta 
mina screentryckta mönsterbilder i en rörelse och därmed sammanlänka textilen och datorn.                                            

Screenprint: pigmentfärg på eko-satin,  150x200 cm
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RESEARCH: ÖPPEN BRODERITRÄFF
Ca 24 timmar innan mötet med Mark Smith: Jag befinner mig på Gärdet. I fickan har jag en påse 
sidenband i olika färger och två nålar med breda ögon. 

Varje tisdag träffas ett 20-tal damer i en källarlokal på Sjöhistoriska museet ute på Gärdet, för att 
tillsammans brodera. Gruppen har funnits i några år och var sjätte månad förflyttar dom sig till ett 
nytt muséum någonstans i staden för att där finna ny inspiration till kommande broderier och ut-
ställningar. Det är en sk “öppen broderiträff” och jag kikar in genom glasdörren på det broderande 
gänget. Dom verkar diskutera någonting medan händerna hålls sysselsatta. Jag knackar försik-
tigt på rutan och någon tittar upp från sitt arbete och vinkar åt mig att kliva in! Jag smyger in och 
hittar en ledig plats runt det avlånga bordet. Till en början verkar ingen notera att jag kommer in i 
sammanhanget. Men så tystnar diskussionen och mindre grupper bildas där det pratas symässor, 
familjeanekdoter och nya kvalitéer på garn. Min bordsgranne vänder sig till mig och introducerar 
sig själv. Jag är hjärtligt välkommen. Hon vinkar till sig fler av damerna och en efter en presenterar 
dom sig och låter mig förstå att det är uppskattat med en så ung deltagare! Annars ligger väl 
medelåldern på runt 70-snåret, skulle jag gissa.                 
-Du kan köpa biljett på nätet! Du måste gå på det. Där kommer det finnas massor av siden-
banbsroderier! 

Jag hade ju hoppats att någon i gruppen sysslat med just sidenbandsbroderi. Men närmsta träff 
var en äldre dam som hade gått en kurs för många, många år sedan och möjligtvis hade ett häfte 
kvar där hemma. Men tydligen hålls Sy- & Hantverksfestivalen just nu till helgen och där skulle jag 
kunna träffa andra som utövar broderiet. Själv hade jag helt glömt bort den, men det råder ingen 
tvekan om att det finns en stark målgrupp för Älvsjös kommande mässa. Damerna planerar för att 
åka dit gemensamt, men att när dom väl kommer fram så är det bästa tillvägagångssättet att ta sig 
runt på mässan på egen hand. 
-Sen kan vi ses igen i cafeterian, föreslår någon och alla håller med. 
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RESEARCH: SY- OCH HANTVERKSFESTIVALEN
Det är lördag runt 12 och jag är hungrig. Personalen i kassan in till sal B på Stockholmsmässan i 
Älvsjö har just låtit mig veta att här inte finns någon studentrabatt. Inte på Sy- & Hantverksfesti-
valen iallafall. Jag antar att studenter inte är största målgruppen just denna helg. Men jag ska gå 
på en workshop i sidenbandsbroderi och måste hur som helst in. Jag betalar och gör mig redo 
att möta Sveriges alla stick-, virk-, lapptäcks-, broderi- och sömnads-fantaster. Trodde jag var 
någorlunda förberedd på vad som väntade, men framför mig breder ett enormt hav ut sig av små 
uppställda showroom som presenterar senaste garnet, quiltmönster och skärmattan. Folk överallt. 
Wow, vilken grej! 

Jag tänker på kvinnorna från broderiträffen i tisdags. Dom skulle vara här redan igår, på öppnings-
dagen. Rutinerade. Bland alla garner och symaskiner ser jag ett quiltat tyg ta plats upphängt mot 
en skiljevägg. Jag går närmare och hittar ett glatt gäng kvinnor i 40-årsåldern som driver Bussler 
& Bussler. Dom har alla diadem på sig som föreställer saxar som klippt rakt igenom deras hjärnor, 
in genom ena örat för att komma ut igen på andra sidan genom det andra. Jag får prova skära tyg 
med en rullkniv genom en speciell quilt-linjal som kostar 500 spänn. Kniven i sig ligger på runt 
200 och så behöver man ju en skärmatta att ha som underlag. Jag vill plötsligt ha allt! Pratar med 
Maria som driver Bussler&Bussler om olika YouTube kanaler som har dom bästa tutorials och om 
olika motiv och om Bargello-tekniken. Bargello som jag försöker förstå mig på i mitt praktiska 
arbete. Jag visar en bild på mobilen från mitt försök till ett Bargello-lapptäcke och hon visar ett foto 
på ett enormt mönster utbrett över någon sorts bänk/apparat. Det är tydligen en 8 kvadratmeter 
stor digitaliserad quiltmaskin och hon är en av få som har tillgång till en sådan apparat, i Sverige 
alltså. Men ändå! Jag blir inbjuden att komma på studiebesök och hon uppmanar till att mina 
Konstfackskompisar också följer med. Tänker att jag definitivt ska åka ut till Haninge nån dag och 
prata mer med Maria.

Utanför entrén till mässan
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PROCESS #2 BARGELLO
Ett lapptäcke i sin traditionella form. Fast ändå inte. Mönstret är skevt och hackigt. Det finns en 
förskjutning i lapparnas placering och det skapar ett sorts flöde och driv i uttrycket. På nätet kan 
en beställa hem färdiga kit med mönster och mått på det perfekta Bargello-täcket. Även tyget, 
färdigskuret i anpassade remsor går att köpa. På YouTube läggs det sedan upp mängder med 
instruktioner för hur du steg för steg ska sy ihop ditt Bargello-kit. Allt verkar så konkret. Slutresul-
taten varierar mellan hjärtformer, böljande ”Waterfalls” och andra mer psykedeliska mönster.  
Även på Sy- & Hantverksfestivalen fanns dessa mönster och färdigskurna remsor att köpa. I San 
Diego finns t.e.x. ett center som säljer dessa lapptäcks-paket samt ordnar både workshops och 
föreläsningar om teknikerna, som också filmas för att sedan läggas ut på nätet till övriga världens 
förfogande. Där hamnade jag. I den virtuella San Diego-workshoppen alltså. 

Men det är trots allt en annan känsla jag får när jag exempelvis läser boken Lapptäcken (Walker 
1987).  Inte lika mycket hokus pokus, voilá färdigt! Här öppnas upp för flerdimensionella aspekter 
av tekniker, mönster och materialval. Jag återkommer ofta till sidorna om Dinah Prentice´s starkt 
grafiska bildtäcken. Hon berättar hur hon övergick från målning och skulptur till quiltade bilder och 
hur handens långsamma och metodiska rörelse tillför någonting viktigt i hennes politiska budskap:         
      
        Det finns en övertro på att man med tekniska hjälpmedel kan uppnå
        samma resultat både snabbare och bättre än med det handgjorda. 
        Jag är emellertid övertygad om att varken form eller slutresultat blir 
        lika bra, eftersom man vid den tidskrävande handsömnaden på ett 
        annat sätt kan leva sig in i och engagera sig i bildens budskap. 
        (Walker 1987:122) 

Jag står uppe i Konstfacks sysal och klipper upp mitt tyg i remsor. Jag syr ihop dom igen för att 
sedan vika ihop dom på tvären. Därefter klipper jag tyget ytterligare i remsor. Nu från smala band 
till allt bredare. En halv centimeter i ökning per remsa. Eller var det dom första remsorna som 
skulle vara i stegrande storleksordning? Okej, för sent hur som helst. Framför mig ligger nu 15 
remsor, bestående av X antal ihopsydda små bitar. Jag sprättar upp varje remsa på ett specifikt 
ställe så att där bildas en förskjutning. Det är den jag vill åt. Spännande! När mitt tyg genomgått 
sin transformation och intagit den nya formen, uppstår någonting knasigt. Det är skevt och hackigt, 
precis som det är på YouTube. Men mitt tyg ser inte ut som på YouTube. Det ville jag ju inte heller. 
Men- jag hade ändå önskat att jag haft mer kontroll över hur mina bitar hamnat där dom nu 
hamnat. Trodde ett tag att jag hade full koll. Men jag har inte köpt ett sånt mönster-schema från 
Star Quilts eller Patchwork Angel. Vet inte om någon utomstående skulle kunna tyda vad motiven 
på mitt tyg föreställer längre. Kanske är det ett gott tecken? Kanske.
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RESEARCH: SIDENBANDSBRODERI
Klockan har börjat närma sig 14.00 och i och med det, även workshopen i sidenbandsbroderi. 
Äntligen! Jag är så spänd på att få lära mig nya stygn av en livs levande, fysisk person! 

PROCESS #3 SIDENBANDSBRODERI
Hitintills har jag i mitt praktiska arbete bara instruerats av YouTube-profiler på nätet och sett hur 
dom gör olika varianter av blomblad och diverse stjälkstygn. Framför datorn har jag övat på “Lazy 
Daisy”, “Colonial dot” och “Chain stitch”. Min genomskinliga plexiglasskiva agerar broderiduk. Jag 
har laserskurit ut hål i plasten och genom dessa för jag in gröna och blå band. Det ska föreställa 
blommor. Jag vet inte om jag gillar det. Alltså varken att göra just blommor eller hur mitt egna 
resultat faktiskt blir. Men alltså det finns inget annat än blommor i sidenbandsbroderi-världen! Jag 
scrollar igenom mängder av YouTube-klipp och alla visar blommor i olika färger och former. På 
kuddar och på dukar. Jag bläddrar i en bok som heter A-Z of ribbon embroidery  och i 
innehållsförteckningen förstår jag snabbt att på 100% av alla 120 sidor förklaras olika varianter av 
blomstygn. Ja, och så en hel del olika stygn för stjälkar och blad. Kanske kan också jag få till de 
där små, perfekta rosorna som liksom ställer sig upp från broderiduken och blir alldeles tredimen-
sionella och vackra. Men i mitt huvud har broderierna en annan storlek. Banden är bredare och jag 
är inte helt säker på att dom verkligen föreställer en blomma eller någon annan växt för den delen. 
Mina broderier spränger sig ut från plexiglaset och svävar typ i luften. Jag tänker på Katarina Ev-
ans slutarbete på Handarbetarnas Vänner där hon kopplat samman broderiet och graffitin. Hennes 
sätt att använda broderi- korsstygn för att vara exakt- inspirerar mig och jag släpper inte hoppet 
om sidenbandsbroderierna...

YouTube-tutorial: min bästa vän
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FORTSÄTTNING PÅ RESEARCH: SIDENBANDSBRODERI
Jag orienterar mig runt i lokalen i hopp om att hitta monter B05:13. Svårt. Efter ett antal förvir-
rade cirkelrörelser står jag vid en tom monter och tittar på en lapp hängandes framför mina ögon. 
“B05:13 Har tyvärr fått förhinder” står det på ett utskrivet A4-papper!     
  
Känner hur luften går ur mig

…….

Hittar ett företag som säljer elektriska massagekuddar. (Ja, jag undrar också vad dom gör på en 
syfestival?)  
Sätter mig i en utav deras stolar och låter dom varma kulorna massera min nacke. 
En röst någonstans bakifrån undrar om det är skönt.
-Mmmmm…
-Du kanske ska lämna plats åt andra som också vill prova.
-Oj. Visste inte. Sorry. 

Känns som hela universum säger åt mig att det är dags att gå hem. 
Jag går hem. 

Gör det själv: broderat vykort
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RESEARCH: KONSTFACK HACKER SPACE 
Det är måndag eftermiddag och jag har precis fått höra om något som heter Konstfack Hacker 
Space. Det ska vara en typ av öppen plattform för studenter som vill jobba med och diskutera frågor 
kring teknik. Tror jag. Öppet för studenter på Konst? Fast en får ändå komma dit- även om typ textil 
är ens material. Tror jag. Eller? Visste inte att det här klassrummet ens existerade. På plats finns 
några konst-elever och en lärare. Och så jag, som plötsligt blir blyg och obekväm. Suck. Hatar när 
det händer. 

Varje måndag händer Hacker Space innanför denna dörr
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PROCESS #4 VAPORWAVE & DEN DIGITALA BILDEN
Som så många gånger förut svävar tiden iväg och flikarna blir allt fler i fönstret där jag Googlar. Jag 
har flertalet gånger blivit uppmanad av olika människor som ser när jag tar fram min laptop att jag 
“måste stänga ner”! Men mina flikar är en förlängning av vad som snurrar i mina tankar: 
broderier, quiltningar, glitch och så Vaporwave. Vaporwave som jag inte alls gillade för något år 
sedan. Idag när jag lyssnar på den svävande musiken, försätter den mig i ett tillstånd då jag har lätt 
att stänga ute allt annat. Det håller mig fokuserad. Till musikgenren finns också en visuell estetik, 
en konstgenre. Psykadeliska videos som rör sig i samma utdragna tempo som musiken. Och så 
även stillbilder och GIFar, i samma uttryck. En stilschablon av rutnät och pixelsystem, antika skulp-
turer och pedistaler, gröna växter och en blaffig text. Jag fastnar lätt i denna värld. 

I fler av mina tidigare arbeten har estetiken kring Vaporwave funnits med på något sätt. Jag gillar 
dess uttryck. Det plastiga. Typ tomt på känsla. Platt. Ingen tanke om tid, handens görande, eller 
människan bakom. Ettor och nollor. Den liksom på ett sätt står i kontrast till allt vad textilt hantverk 
står för: struktur, känsla, tid, handen, kroppen, process och material. Jag vill förena Vaporwavens 
plastighet med textilens fysiska natur. I ett nätforum råkar jag se att någon efterlyst svenska utöva-
re av genren till en festival. Två svar: från “Stevia Sphere” och en till. 

Jag hittar Stevie Sphere´s sida på Garageband och skriver till hen. Så mystiskt tänker jag. Liksom 
anonymiteten som finns över hela denna internetbaserade genre, vet jag i princip ingenting om 
denna Stevie Sphere. Hittar ingenting. Förutom musiken och 3D-bilderna då, såklart. 
Kommer personen ens svara? 

Tillslut vägrar datorn att samarbeta mer, allt blir l å n g s a m t och jag får själv nog. 
Stänger ner.  Nej:
Lägger alla flikar i ytterligare en bokmärkesmapp.

RESEARCH: VIDEOKONST
Jag chattade för ett tag sedan med en videokonstnär som jag tycker gör de coolaste av musikvid-
eos. Rörlig bild blandat med animationer, inklippta collage och upphackade former. Det var en 
riktigt bra konversation och jag fick tips på hur jag kunde tänka i min process och lite enkla prak-
tiska knep. Precis det jag hade frågat efter!
Sen fick jag frågan om det gick att kolla in vad jag arbetar med. Typ någon hemsida. Ganska rimligt.
-Instagram?
-Nej, jag har ju inget sådant. Det är väl det som är grejen: den där skräckblandade förtjusningen till 
det digitala. Jag ser inte mig själv som en aktiv del av den världen. Typ. Jag jobbar med textil ju. 
Svaret kom snabbt: 
-Men åh, va mysigt. En gammelgädda som sitter hemma å stickar!

Nej.
Jag ska bli en del av den världen. 
Nu.
Bättre sent än aldrig.
OldYoungAnna
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RESEARCH: INTERNET SOM KONSTNÄRLIG PLATTFORM
Jag läser i boken Guide till det virtuella samhället  (Wahlström 2007:83) att “visst finns konst på 
såväl Myspace som YouTube, men inte i någon större utsträckning”. Jag tänker att denna text pub-
licerades år 2007 och skrevs kanske rent av redan år 2006. Jag tänker genast att det är länge sedan, 
i förhållande till sammanhanget. Wahlström skriver att konst inte tillhör de vanligaste användning-
sområdena för de olika maktarenorna i det virtuella samhället. Jag tänker på Instagram. Det är 
definitivt en av maktarenorna idag och där sprids definitivt enormt mycket konst. Det känns som att 
jag skulle behöva hitta en bok från typ igår, om det virtuella samhället och konsten. 

Men i en artikel från nästan igår- eller ja, från april 2016 för att vara exakt, listas tolv häftiga upplev-
elser i VR. För att ta del av gammal, klassisk konst på ett nytt, digitalt sätt, och har en Samsung- 
telefon, krävs bara lite downloads och ett par VR-glasögon! Om jag förstått Erik Möllers text rätt, går 
det tex att kliva rakt in i Vincent van Gogh´s “Night café” och uppleva den målade miljön från olika 
vinklar och positioner. Spännande.

I en text publicerad i Vogue år 2014 diskuterar skribenten Olivia Fleming hur Instagram har påver-
kat konstnärers möjlighet till publicitet och framför allt hur den sociala mediejätten påskyndat 
vägen till försäljning. När en konstnär har tusentals följare med möjlighet att se bilder från process 
till färdigt verk, är det kanske inte konstigt att det går snabbare att sälja över internet än genom en 
traditionell konsthandlare. Men vad plattformen framför allt bidragit till är att öka tillgängligheten 
för en större grupp människor att ta del av konsten i dess olika uttryck och material- både den 
etablerade och den nya, framtida konsten. Utvecklingen jämförs med musikbranschens ändrade 
spelregler. Hetsen att bli signad av någon skivbolagsjätte är inte lika påträngande när du kan både 
skapa och sprida din musik för egen maskin och därigenom nå ut till miljontals lyssnare. Den 
direkta och öppna responsen som följer från följarna tycks vara ett win win- koncept. “The magic of 
social media lies in the lack of pressure to actually buy anything. It´s posted on Instagram for free”, 
menar Donald Robertson som blir intervjuad i artikeln med anledning av sina illustrationer som 
(när artikeln skrevs i maj år 2014) följs utav 35000 användare. 

Jag googlar fram “Donald Robertson illustrations” och sökrutan visar att hans instagramkonto nu 
(februari år 2017, dvs knappt tre år senare) har “186k followers”.
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RESEARCH: STEVIA SPHERE 
“Tobias lade till dig på Skype”
Tobias aka Stevia Sphere. Denna, för mig okända Sverigebaserade Vaporwave-utövare har svarat 
på mitt utskickade mail och vi bestämmer tid för ett Skypemöte.

I två år har han hållit på med musiken och 3D grafiken. På Garageband, Twitter och Tumblr verkar 
han. Det mesta har han lärt sig via YouTube-tutorials och “trial and error”, som han själv uttryck-
er det. Jag förklarar att jag känner mig lite förvirrad när det kommer till både genrens utövare 
och dess ramverk. Har försökt researcha men oftast leder det inte särskilt långt. Hela grejen med 
genren är att dess plattform bygger på den anonyma internetbaserade världen och vissa av utövar-
na håller sig verkligen hemliga. Tobias menar att det inte är konstigt att jag inte lyckats med min 
kartläggning av genren. Det finns t.o.m ett exempel där någon av de större aktörerna har 30 hem-
liga alias där hen släpper olika delar av sin verksamhet- och ingen vet vilket alias som tillhör vem! 
Men vissa utövare håller han kontakt med.
 
Själv kallar han det han gör för Vaporwave. Men det kan vara lite kontroversiellt. Vissa menar att 
en då måste basera sin musik mestadels på samplingar. Men Stevia Sphere använder mest syn-
thar. Vissa ifrågasätter om det ens bör definieras som en musikgenre över huvud taget och kallar 
det hellre för konströrelse. Jag kan verkligen hålla med om att det är en bättre benämning. Tobias 
menar också att i och med tillgängligheten, dvs att alla kan göra det själv hemma så länge där finns 
en dator, och att det via nätet går att sprida sina alster extremt snabbt, kommer rörelsen därmed 
också kunna utvecklas extremt snabbt. Antagligen bli mer mainstream också. Den har bara funnits 
sedan 2010 och redan bildas underkategorier som “Vapor trap”, “Mall soft”, “Future funk” och 
“Utopian virtual”. 

Sökflikarna blir fler och fler ju längre Skypemötet fortlöper och mina anteckningar i blocket allt 
mindre läsbara... 
                   

    Mönsterskiss
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RESEARCH: REMIXOLOGY
Jag tänker på avsnittet om remix, collage och sampling i boken Of remixology, Ethics and aesthetics 
after remix  (Gunkel 2016) där författaren och professorn i kommunikation, tar upp hur collagets 
användningsområde kommit att förskjutas. Eller snarare utvecklas. Från att vara ett accepterat 
begrepp inom konstvärlden till att användas inom musikgenrer som bl.a. hiphop. I dess ursprung 
går ordet att applicera inom konsten likväl som inom musiken. På samma sätt har ord som sample, 
remix och mashup kommit att användas inom diverse olika konstyttringar och genrer. Gunkel refer-
erar här också till flera andra röster som tidigare diskuterat samma begrepp:

“A rhetorical comparison to legitimized art forms of the past as an appeal for artistic legitimacy 
today”, skriver Aram Sinnreich i sin bok Mashed up, Music, Technology and the Rise of Configurable 
Culture, om hur vissa musiker använder ord som “collage” för att beskriva sin ljudkonst. 
(Gunkel 2016: 6)

    “We call it mash- up. But, you know you could say audio collage”, säger DJ Adrian 
     i samma bok. (Gunkel 2016: 5) 

     Gunkel igen: 
    “The cut- and- paste practice of collage is not necessarily limited to painting 
     and the visual arts but plays a major role in all the modernist art forms.” 
     (Gunkel 2016: 4).  
 
     Collage, therefore, is not just an accidental or obvious arrangement of related 
     elements as one might find thrown together in a scrapbook. It is a calculated 
     and deliberatively subversive strategy that seeks, by way of the juxtaposition 
     of diverse elements, to produce conceptual frictions and illegitimate fusions 
     that are simultaneously unexpected and insightful.
     Marjorie Perloff, Encyclopedia of aesthetics, om ordet collage´s betydelse.
     (Gunkel 2016: 6) 

Det blir plötsligt tydligt i förvirringen om alla dessa benämningar och uttryck, hur musik och konst 
relaterar till varandra. Olika material som sätts samman, upprepas och förvrängs: i en bild, på en 
målarduk eller i en ljudfil. Musikern lånar uttryck från konstnären och vice versa- alltid med en 
tanke om förändring och nyskapande. 

Att medvetet förvränga det som är: ett beteende som den amerikanske konstnären och bildprofes-
sorn Kurt Ralske talar om i SVT- programmet “Konsthistorier” (1:a mars 2017). Den digitala bilden, 
den felfria, perfekta skildringen, som kan reproduceras i oändlighet, utan att förlora kvalité- den ger 
drivkraft åt ett kritiskt tänkande. Att med vilja framkalla störningar. Att skada bilden. Att låta naturli-
ga krafter påverka bilden. Han pratar om att det kan finnas en frustration i denna perfekta bildvärld 
och att det är den känslan som driver konstnärer till att förändra den. 
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PROCESS #5 REMIXOLOGY & DATAMOSH
Jag samplar bilder. Ibland föreställande någon annans konst. Multiplicerar. Ändrar. Ungefär som 
Tobias förklarade kring Vaporwavens uppbyggnad: ett välkänt ljud men förvrängd av olika effekter 
som t.e.x. reverb och delay. En saxofonslinga från 80-talet som nu transformerats till något dröm-
likt långsamt och eko-ljudande hittepå-instrument. Likt den ljudbilden vill jag förvränga mina 
mönsterbilder: både i datorn men också i det textila materialet.

1. I ett av mina mönster har jag fotograferat skulpturerna på Konstakademien. Jag har låtit kamer-
an röra sig i ryckiga, oberäkneliga rörelser. Resultatet blir en skulptur som kopierat och samplat 
sig själv, till följd av handens förflyttning när fotot togs. Upp och ner och samtidigt framåt. Men inte 
bakåt. Då funkar inte tricket. 

Jag har under en tid inspirerats av Phillip Stearns, en Brooklyn-baserad konstnär som skapat 
“GlitchTextiles” (http://www.glitchtextiles.com). Han förenar textil och digital teknik på ett lekfullt 
och direkt sätt. Genom att medvetet skada kretssystemet i en tidig variant av digitalkamera, skapar 
han abstrakta motiv som han sedan låter vävas upp digitalt till s.k. glitchade textilier. 

2. Ett annat sätt att manipulera en bild är genom aktivt ändra bildfilens uppbyggnad i datorn. 
Genom den sortens transformering kan jag skapa slumpmässiga förändringar i bilden. Slump-
mässigt i den aspekt att jag inte kan styra över hur eller var de nya färgerna kommer att dyka upp. 
Men ändå med möjligheten att påverka mängden förvrängning. Copy, paste, cut, delete, change 
all letter b to capital a. Ju mer jag väljer att förändra kodningen av min bild, desto längre bort från 
originalbilden kommer jag. Tillslut går det inte längre att urskilja motivets ursprung. 

3. Ett tredje alternativ är att skapa denna förvrängning i en fysisk och taktil efterbearbetning. Mitt 
motiv har jag fört över till ett rastrerat tryckoriginal. Jag har sedan screentryckt det med pigment-
färg på mitt textila arbetsmaterial.  Därefter deformerar jag bilden genom lapptäckstekniken 
Bargello. Tyget klipps i remsor, sys ihop igen, klipps itu i nya remsor- fast denna gång på tvären. 
Därefter sprättar jag upp remsornas sömmar i olika nivåer och placerar dem nykomponerade 
tygbitarna efter varandra. En förvrängd bild av det som en gång etsats fast i tryckramens rutnät har 
nu vuxit fram. 
 

Datamosh
Min installation består av delar som plockats ut ur datorn för att förenas med det taktila och mate-
riella, genom en handens rörelse. Jag vill sedan tillbaka in i det digitala igen. En videokamera och 
ett tyg som rör sig. En film som jag i efterhand bearbetar på samma sätt som jag gjort i mitt textila 
arbete. Klipp ut, omplacera, nåla och sy ihop. Förskjuta, upprepa, Ctrl- C och Ctrl- V. På samma sätt 
vill jag bearbeta filmen. Den rörliga bilden blir som ytterligare ett material.  På www.datamoshing.
com ska jag lära mig allt om hur en tar tillvara på redigeringsprogrammens brister och på så vis 
framkalla ytterligare en förvrängd bild av verkligheten.
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RELATION TILL GESTALTNING:
(Vad tänker jag egentligen om den installation jag planerar att skapa?)
     
Genom att utgå från textila tekniker, vill jag skapa ett antal objekt som tillsammans bildar en rumslig 
installation. Jag vill blanda dessa tekniker med digital manipulering och med digital teknik. En stor del 
av det rent estetiska i mitt arbete kommer också komma just härifrån: den digitala, glansiga och plastiga 
ytan som gör sig så bra bakom en upplyst datorskärm. Jag vill försöka skapa material som påminner om 
dessa ”digitala fejk-ytor” och använda dom som mitt underlag för mitt textila arbete. Genom att bejaka 
de digitala former och ytor som går att framställa i bildredigeringsprogram, samt genom att ta tillvara på 
den estetik som följer med teknikens utveckling - kommer jag skapa ett antal mönster, screentrcka dom 
på mina grundmaterial för att därefter använda dom i mitt gestaltningsarbete.  
  
För att sedan återkoppla installationen till den digitala värld som jag i mitt projekt parallellt undersöker, 
vill jag även skapa en virtuell installation. Eller iallafall ett utsnitt av det virtuella.  En digital form av de 
fysiska materialen. En video. I denna del av projektet vill jag låta hantverket ta plats i en ny typ av kon-
text. Med internet som utställningsrum vill jag visa på hur handens görande och det fysiska materialet 
kan ta plats i en digital värld. Jag vill göra videoklipp där huvudkaraktärerna är hantverksobjekt och där 
digitala hjälpmedel ger åskådaren möjlighet att se på det textila utövandet på nya sätt.  

Liksom Vaporwaven lekfullt lånar, förvränger och blandar olika uttryck, vill jag göra min egna mashup. 
En kombination av material, rörelse, dåtid och nutid. 
#oldyounganna

Skiss över installation. Collage bestående av olika delar och prover från min arbetsprocess.
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NEDSLAG I ARBETET:
(screentryck på textil)
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NEDSLAG I ARBETET:
(Screentryck på textil, glaserat med silikon)
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AVSLUTNING:
(Vad hände sen?)
     

Att platsen eller rummet för utställningen var viktig, hade jag länge känt. Jag var tydlig inför curatorn 
Marti att jag ville ha det väldigt ljust, alltså mycket dagsljus och att det skulle kännas luftigt. Jag tror att 
jag hela tiden såg framför mig en drömplacering i Vita havet. Höll tummarna för en sådan placering. Det 
var också där som jag sedan tillslut blev tilldelad min plats till utställningen.

Men ca 3 veckor innan öppningen för årets vårutställning skulle klassens opponering och examinering 
ske. Det var en dag jag fruktat i princip ända sedan vi började här på Konstfack. Ju närmare det blev 
desto mer arbetade jag. Jag är en sista-minuten-människa och jobbar gärna hela dagar och nätter i sträck 
inför en viktig deadline. Det var då främst installeringen som sysselsatte mig. I 5 dygn hade jag sal S4 för 
mig själv och jag märkte hur kul jag tyckte det var att prova ut olika placeringar och hängningar under 
dessa dagar. Jag märkte också att alla dessa dagar var nödvändiga för att få till en hängning som kändes 
bra och genomarbetad. Framför allt insåg jag att själva hängningen är en stor del av mitt arbete. En del 
av processen där det händer mycket och där jag har möjlighet att plocka in och plocka bort. En del som 
ger mig mycket energi och lust till att arbeta. Och en del som jag tidigare, nog lagt allt för  lite  fokus vid.

Sent på måndag kväll, dagen innan opponeringen, kände jag mig klar med installationen. Puh! Vilken 
lättnad. Då var det bara den sista delen kvar: att skriva själva presentationen. När det väl var dags för mig 
att ställa mig i den svarta talarstolen inne i Svarta havet nästkommande dag, var jag så trött att jag liksom 
inte hade energi nog till att bli så där himla nervös. Tur för mig.

Jag läser igenom mina sporadiska anteckningar från opponeringstillfället: “skala”,  “skevhet”, “craftin-
tresse” och “forska vidare!” Vi pratade också om framtidsplaner och vad Vaporwave betyder för mig. 
Jag fastar för uppmaningarna om att öka och överdriva. Under själva samtalet nappade jag energiskt 
på nästan allt som min opponent föreslog och jag målade upp bilder i huvudet om hur jag skulle jobba 
vidare och göra en massa nya tillägg till examensarbetet. Det var ett väldigt härligt och engagerat samtal 
under dom där ca 30 minutrarna.

Men under dagarna som följer och även nästkommande vecka, är det som om min energi totalt sugits ur 
mig. Jag går till skolan och jag gör ingenting. Bara pratar med klasskompisar, äter lunch och powernapar 
på saccosäcken. Sen går jag hem igen. Och så plötsligt är det dags för bygge och installation av självaste 
vårutställningen!

Och där börjar det liksom om igen. Vi bygger väggar och står på stegar och bokar in oss på saxliften och 
borrar en massa skruv hit och dit. Energin är tillbaka och när rummet är färdigt och jag kan börja bära 
in mina olika delar av installationen, så vill jag bara göra mer och fixa mer och ändra och vrida och lägga 
till och- ja, det tar aldrig slut. Klockan 06.00 på morgonen före vernissagen tar jag tunnelbanan hem. Jag 
har då klämt ihop min installation på en yta som är säkert hälften så stor som det S-rum jag använde 
under min examinering. Runt mig delar jag Vita havets golv och väggar med x antal andra elever. Marti 
rekommenderade mig först att köra på den sparsmakade stilen och plocka bort flera objekt från min 
installation för att det riktigt skulle bli bra. Men jag håller inte med. Istället lägger jag till.



  

I efterhand kan jag se hur bra S-rummet var för miljöskapandet och stämningen jag ville åt i mitt arbete. 
Där fanns 4 väggar att använda sig av och en golvyta som var så pass stor att det gick att gå runt de mark-
placerade objekten. Och ljudvolymen- mycket lägre. Ute i Vita havet drunknar Vaporwave-sången som
kommer från den omkullvälta blomkrukan. Medan musiken inne i S-rummet, skapade nån sorts dröm-
mig och svävande (och ganska stel) lobby-känsla, som jag verkligen gillade. I Vita havet kan publiken  
inte  vandra runt i min installation och folk vågar inte riktigt gå ända fram in mellan silicontyget och 
lysröret för att titta närmare på den snurrande motorn och TV-skärmen. Jag fattar att det finns en poäng 
i att skala av, som Marti sa. Men jag kände att då skulle installationen ju missa en massa komponenter 
som måste finnas med för att det ska bli den rätta helheten. Bra att jag fick prova på båda placeringarna, 
tänker jag! Nästa gång vill jag ställa ut på större yta och kanske i en helt annan miljö. En miljö som be-
finner sig längre ifrån Konstfacks vita väggar. En ny plats som i sig, kontrasterar den stela lobbykänslan 
jag vill åt i min installation. För jag hoppas verkligen jag får chansen att visa installationen igen, fast på 
nytt sätt.

PS. Jag har försökt att tänka tillbaka på den tidigaste arbetsprocessen och reflektera över den. Men kom-
mer liksom inte riktigt ihåg hur det kändes under den perioden. Minns mest att det var väldigt kul att 
gå på alla olika möten och workshops och träffa en massa olika människor som jag annars inte hade fått 
möjlighet att prata med. Många förväntningar och mycket positiv energi. Eftersom dessa “studiebesök” 
var ett medvetet val av research-metod, gav jag mig tid till att verkligen gå på allt som kändes spännande. 
Hade jag inte aktivt sett detta som en viktigt del av mitt arbete hade jag antagligen bara känt mig stressad 
över att dra iväg på grejer hela tiden och jag hade förmodligen ställt in flera utav dom. Men i efterhand 
tänker jag att denna metod antagligen kan vara bra för mig att använda mig av i framtiden. Jag uppskat-
tar verkligen den typen av kontakt med andra människor under processens gång! Olika möten gav 
såklart olika mycket inspiration och om jag tittar tillbaka så kan jag förstå varför vissa delar av mitt ar-
bete fick ta mer eller mindre plats. Mötena påverkade min arbetsprocess till en ganska hög grad och jag 
lät mig ryckas med och inspireras. Om det är bra eller dåligt vet jag inte än. Spännande var det definitivt. 
DS.
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