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Abstract  
My goal with this project is to digital print a Science Fiction inspired print on fabric that provides an 
optical illusion with lenticular technology. The fabric will be presented with five curtain drapings, two 
in motion with motorized movable suspensions. 

The Print design is going to be created with a science fiction/cyberpunk/transhumanism 
atmosphere. I’m inspired by the relation between body and machine. The textile field is drawn to 
smart textiles where the idea of function, artificial intelligence and virtual reality is central. There 
are already textiles that are designed to react to the wearers needs. And soon it will be possible for 
the online shopper to purchase customized clothes by recreating themselves as an avatar through 
3Dscanning. With this as inspiration my digital print is designed. 

Technically I will produce a fabric using the lenticular technology that creates an optical illusion. In 
order to produce the fabric, I need to work with the prints in Photoshop and then digitally print them 
on fabric. So that the fabric could be able to obtain an optical effect, a lens made of silicone will be 
laminated on top. The silicone lens is cast in a form which is sketched and made as a model in 
Rhino and then cut out from a metal block with a milling cutter. 

The composition will be presented as five curtain drapings. Two of them moves with electric 
winches. They will hang separately but communicate in a spatial constellation. Like organs the 
draperies spread out and fall back again. Here, as in the print design, the body and the machine 
will be crucial. The focus is also on the fabric's tactile character, drama and historical heritage. 
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!
1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Det pirrar till i mig när jag tänker på möjligheterna med material, teknik och textil för att skapa 
illusion/effekt. Där gömmer sig dramatiska tillstånd som väcker minnen i muskler och känslor - 
detta vill jag fortsätta att utforska. Utforskandet landar ofta i ett experimenterande med ingången 
att hitta tekniska svar på frågeställningar; frågeställningar kring att tänja teknikens gränser och 
materialets egenskaper inom digitala och analoga världar.  

När jag begrundar mitt konstnärskap dyker ett väldigt specifikt minne upp. Det var när jag var en 
mindre person än vad jag är idag, kanske till och med i början av mellanstadiet. Scenariot är att jag 
ligger och ska försöka sova men istället kommer jag på massa feta idéer. Bland dem fanns en 
riktig utstickare. Jag skrattar inombords nu fast då var det allvar. Ältade den där uppfinningen i 
flera dagar. Funderade kring funktion, material och hur den skulle låta. Ja, det var ett instrument 
och jag är ett vandrande vrak när det kommer till musik. I nutid har jag försökt framställa detta 
storartade patent och fram kommer följande skiss:  

!
Essensen i detta återberättande är i alla fall att jag är mig lik idag. Min skapandeprocess rör sig i 
liknade banor. Jag gillar att fundera kring lösningen på tekniska problem, vad som händer i 
materialmöten och konstruktioner, egentligen mest för experimenterandes skull. ”Går det att..? Vad 
händer om..?” är ofta början till mina projekt. Jag är intresserad av ingenjören och vetenskapen i 
förhållande till hantverket och konsten. Därför har jag valt att ha en teknik- och materialbaserad 
ingång i mitt examensprojekt där frågeställningen lyder: 

Kan jag framställa ett verk som upplevs virtuellt genom att applicera lentikulär teknik på 
textil och samtidigt ha en bra balans mellan det digitala uttrycket och taktila materialet? 
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1.2 Begreppsförklaringar 

För att förenkla läsandet behövs dessa begrepp beskrivas.  !
Lentikulär teknik !
Lentikulär teknik bildar en optisk illusion som gör det möjligt att se flera bilder på en bildyta 
beroendes på hur betraktaren eller ytan rör sig. Tekniken består av två delar: 

Första delen görs genom att dela upp de önskade bilderna i remsor som går om vartannat. Det 
måste vara minst två bilder men för en mjukare rörelse kan det användas upp till 20 stycken. För 
att dela upp bilderna på följande sätt har jag använt mig av Photoshop.  

Andra delen framkallar den optiska effekten då en 
genomskinlig lins läggs över ovanstående yta. Denna 
lins har konvexa kanaler som ska matcha ihop de 
uppdelade bilderna. Den konvexa kanalen ska täcka 
en strimla från ena bilden och en från den andra så 
att bilderna ändras enligt betraktarens vinkel. 

I mitt fall har jag två bilder som är uppdelade i strimlor 
som är 3 millimeter. När jag lägger ihop dem i 
datorprogrammet blir de två remsorna som ska täckas 6 millimeter tillsammans och det är den 
bredden som linskanalerna ska ha. För att detta ska funka måste allt stämma exakt. 

!
CNC-Fräs  !
En maskin som med ett roterande skärande verktyg fräser spår i trä, plast, metall mm. I mitt fall 
kommer den fräsa en räfflad struktur med spår på 6 millimeters bredd i ett plastmaterial som 
kommer bilda ett negativ för gjutform av slikonlinsen. Såhär ser min skiss ut: 
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1.3 Syfte  !
Eftersom teknologin inom det textila fältet utvecklas snabbt, är det viktigt för mig att integrera mina 
digitala färdigheter med min hantverksmässiga bakgrund. Syftet är ett textilt forskande i material 
och teknik där jag ger mig själv verktyg för att obehindrat kunna växla mellan ett skapande i och 
utanför skärmen för att förena det analoga med det digitala. !

Det textila fältet fokuserar allt mer på smarta textilier, där idén om funktion, artificiell intelligens och 
virtuell verklighet är central. Snart kan den näthandlande konsumenten 3D-skanna sin kropp för att 
skapa en avatar eller köpa kläder som reagerar på kroppens behov. Människan smälter samman 
med teknologin. De står både i kontrast och koppling till varandra. Utformningen av verket kretsar 
kring förhållandet mellan organism och maskin.!!
I ett samhälle där allt blir mer och mer digitaliserat är detta mitt försök att skenbart digitalisera 
textilen – en fint vars mål är att få ett taktilt tyg att kännas virtuellt.!!
Målet med projektet är alltså att digitaltrycka ett science fiction-inspirerat motiv på tyg som ger en 
optisk illusion med lentikulär teknik. Tyget draperas med traditionell gardinuppsättning på 
motordrivna rörliga upphängningar.  

!!

Tidig skiss 
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2 Gestaltning  

2.1 Digitaltrycket 

Inspiration kommer lätt till mig, fast det är svårt att förstå vad jag rent visuellt ska ta till mig i mitt 
konstnärskap och vad jag tycker om hos någon annan. Ta högklackade skor som exempel; jag 
tycker det kan vara så snyggt på andra och ibland händer det att jag i stundens förälskelse köpt ett 
par som hamnar längst in i garderoben. I tanken känns klackskor härligt men i praktiken rimmar 
det inte med mig som person. Egentligen borde jag inse att det inte är för mig och försöka lägga 
energin på något som känns som jag. Men det är inte alltid lätt att veta och jag måste testa mig 
fram innan det landar. 

Jag har upptäckt att denna osäkerhet inför gestaltningen är varför jag ofta befinner mig i 
frågeställningar kring material och teknik. Säkerheten finns i vad och hur saker ska göras men det 
visuella kommer inte naturligt. Med detta i ryggen förstår jag att jag måste förhålla mig till ramverk 
eller teman för att inte bli stressad. Dessa ramverk konstruerar jag genom att ge mig in i genrer, 
sortera visuella uttryck och plocka det som fångar mig.  

I början av projektet hade jag problem att landa i ett uttryck som fungerade bra ihop med den 
lentikulära tekniken och draperingarna. Förutom en växelverkan mellan ett analogt och digitalt 
uttryck, vill jag även att betraktaren ska sugas in i verket genom att luras av abstrakta och 
figurativa formspråk. Idén är att motivet på tyget ska bli abstraherat när draperingarna är helt 
uppdragna. Sedan när tyget, med hjälp av motorerna, rätas ut igen ska det figurativa motivet 
framträda, gå från oläsbart till läsbart - abstrakt till figurativt. Mina ledord i sökandet efter formspråk 
var alltså figurativt/abstrakt och analog/digitalt. 

Tillslut hittade jag cyberpunken som är en subgenre till science fiction vars utformning kretsar kring 
förhållandet mellan organism och maskin. Cyberpunken utspelas i en dystopisk värld där den 
verkliga och virtuella verkligheten är flytande. Konflikterna rör sig vanligen kring hackare, artificiell 
intelligens och alienation. Naturen och teknologin står i kontrast och koppling till varandra. ”Low life 
meets high tech” är ord som ofta används för att beskriva genren. Transhumanism är ett vanligt 
förekommande begrepp i förhållande till cyberpunken men också i vår samtid, inte minst det textila 
fältet. 

Transhumanism är en rörelse som handlar om att människan smälter samman med teknologin. 
Genom teknologin kan kroppsliga handikapp och tillkortakommanden rättas till. Transhumansim 
kan vara en smartphone, robotarm, hjärnimplantat eller ett sätt att kontrollera hjärnaktivitet – alltså 
idén om teknologin som en förlängning av kroppen (Sosa, 2014.) 

Transhumanism is about how technology will eventually help us overcome the problems that have, 
up until now, been endemic to human nature. Cyberpunk is about how technology won’t (Lea 
Sheppard, 2009)  !

Så sammanfattar Stephen Lea Sheppard begreppen i forumet RPG (Role-playing and Game 
Website). I cyberpunkens värld porträtteras teknologin genom cyborgen/avataren och hur den som 
simulation ställer till det för mänskligheten. Jag gillar dessa begrepp då de kommenterar en slitning 
mellan en framtida dystopi och utopi. Utformningen av digitaltrycket kommer visa relationen mellan 
människan och avataren/cyborgen i cyberspacemiljöer. Motivbilderna tar genom tyget kontakt med 
betraktaren.  

Förutom att avataren/cyborgen berör det övergripande temat för projektet – organism versus 
maskin – är den även aktuell inom det textila fältet. Enligt Utopian Bodies Fashion Looks Forward 
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(Deurell och Eide, 2015) kan vi snart 3D-skanna vår kropp och återskapa oss själva som en avatar 
för att köpa kläder online efter exakt kroppsmått, och även förnimma känslan av plagget när vi 
provar det. Digital Visions for Fashion + Textiles made in code (E. Braddock Clarke och Harris, 
2012) är en annan bok som också belyser detta på följande sätt: 

This is where the avatar comes into its own - while the generally accurate form and proportions of 
oneself may be viewed while `trying on` clothes during an online shopping experience, some 
distance can be achieved by the selection of, for example a different face or hair. As the digital 
rendering of human simulation becomes more believable, this solution may be a possible 
compromise. Smart cards are used to order made-to-measure clothing online, and to ensure data 
security. One such system is Bodymetrics, which uses body-scanning booths to provide accurate 
measurements. (E. Braddock Clarke och Harris 2012:222)  

Vidare kommer konsumenten kunna köpa kläder med textilier som kan anpassas efter bärarens 
behov. Utopian Bodies Fashion Looks Forward (Deurell och Eide, 2015) beskriver det såhär: 

Tillverkare av sportkläder, som OM signal, har gjort den biometriska tekniken bär-, tvätt- och 
uppladdningsbar. Biometrisk teknik kommer så småningom att finnas i vanliga kläder vilket gör det 
mycket enklare att mäta och analysera personlig information. (Quinn, 2015: 98) !

Under avsnittet ”Den kusliga dalen” i programmet Kobra diskuteras förhållningen mellan människa 
och maskin (SVT, 2017). Namnet ”Den kusliga dalen” syftar på ett obehag som infinner sig när 
robot och människa blir för lika varandra. Jag tyckte det var intressant då jag tycker mig se konst 
som kretsar mer och mer kring det uttrycket. !

Konstnärerna Kate Cooper och Ed Atkins använder sig av avatarer som gestaltning. De tillämpar 
avatarerna för att belysa kommande eller nuvarande samhällsproblematik som uppstår då vi lever 
våra liv genom skärmen. Detta visas som animerade videoverk. Båda belyser genom sina 
praktiker intressanta krockar mellan människa och maskin som kommentar på samtid och framtid. !

Mycket av Ed Atkins estetik tar sig uttryck i en ensamt svamlande animation som talar till 
betraktaren. I verket Even Pricks (2013) kritiserar han användandet av likeknappen. I detta verk 
som i många andra använder han kroppsdelar som han förvränger och delar upp. !

Kate Coopers installation Rigged (2014) på Bonniers konsthall (24/09-16 – 22/01-17) visade både 
videoverk och storbilder på avatarer i träningskläder. Tematiken berör den ouppnåeliga 
idealkroppen och arbete, då hon pekar på användandet av avatarer som utbyten mot riktiga 
modeller. Titeln Rigged syftar på hur avataren är ihopmonterad. Om en avatar är ”rigged” innebär 
det att den är redo för animation och människolikande drag såsom hud, hår och kläder har 
applicerats. Är den inte riggad måste användaren montera ihop delarna själv.  !

I början av projektet hade jag som ingång att arbeta med digitaltrycken i 3D-programmet Rhino och 
renderingsprogrammet Keyshot. Men när jag grävde djupare in i Kate Cooper och Ed Atkins 
konstnärskap bytte jag spår. Istället blev jag sugen på att lära mig den tekniken de använder för att 
göra sina animationer. Turbosquid heter hemsidan där jag hittat de 3D-avatarer som konstnärerna 
använt sig av. Det visuella intresset för dessa animationer låg mestadels i hur de presenterades på 
hemsidan - hur alla delar för att rigga en komplett avatar porträtterades. Hud, ögon, tänder och 
linjeformade kroppar presenteras bild för bild för att demonstrera hur de ska riggas ihop. Detta 
uttryck kändes i linje med den utopiska och dystopiska slitning jag ville åt med cyberpunkens och 
transhumanismens förhållande till cyborgen. Även textilens koppling till dessa 3D-modeller var 
relevant då jag roade mig med tanken att detta var en version eller en idé av mig som simulering. 
Uppdelad och sedan hoppusslad till en animation, redo för shopping och ett liv i cyberspace. Detta 
var alltså startskottet till de slutgiltiga motiven.  
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Målet var att köpa det materialet, rigga avataren och lära mig 3D-animera för att utifrån det skapa 
bilderna. I mina 3D-animationer ville jag applicera uttryck från cyberpunken och transhumanismen. 
Dock hann jag inte med detta eftersom det tog lång tid för mig att landa i mitt ramverk kring 
motiven. Jag har köpt avataren men hann aldrig rigga den innan deadlinen till för digitaltrycken. 
Istället screenshotade jag bilderna från hemsidan vilka jag skissat med i Photoshop som underlag 
till digitaltrycken. 

!
!

!
!

Originalen som skickades till tryck  
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2.2 Teknikerna!

Eftersom jag finner det intressant att laborera med teknik för att skapa drama, fastnar jag lätt för 
specialeffekter. Specialeffekter bygger ofta på illusioner, varför jag fastnade för den lentikulära 
tekniken. Nostalgiskt fastnade jag även för tekniken, då jag som liten hade ett lentikulärt bokmärke 
med Harry Potter som fångar den gyllene kvicken. Den tekniska utmaningen kändes helt rätt i mitt 
försök att sammanföra digitala tekniker och uttryck med det taktila. Här fanns mycket potential att 
laborera med motiv och form i och utanför skärmen. Tygets illusionseffekt ska – på samma sätt 
som motivet och draperingen behandlar abstrakt versus figurativt – förvirra och på så sätt locka in 
betraktaren.  

Det är viktigt i att alla tekniker smälter samman till en enhet med olika lager. Alla tekniker är viktiga 
komponenter för att bana väg för en in och utzoomning för betraktaren. Med illusion via digitaltryck, 
silikon, drapering och maskinell rörelse skapar jag kompositionen av verket som ska kännas som 
en fysisk form av dataskärmen. 

!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
Printscreens från video av tester med tyget och 
silikonet!

!
!
!
!
!
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2.3 Draperingen  

Det textila materialet har alltid känts naturligt för mig. Kopplingen till kropp och rum som bär på 
historier är spännande ramverk att förhålla sig till. Textil har en automatisk koppling till handen då 
det är något som ofta befinner sig nära kroppen. Eftersom jag vill få det digitala att kännas taktilt är 
det alltså viktigt för mig att tygets karaktär blir så framträdande som möjligt genom draperingen. 
Silikonet som lamineras på textilen kommer få tyget att forma sig mjukt. Jag tänker mig att det 
kommer se ut som valkar och därför ge känsla av en kropp i rörelse. Det digitalprintade motivet 
försvinner in i vecken och framträder när det vecklar ut sig igen. Den lentikulära tekniken visas 
oftast som hårda planscher eller artefakter. Därför är jag spänd på vad som händer optiskt i det 
mjuka uttrycket och rörelsen i draperingarna. 

Draperingen är för mig ett visuellt behagligt sätt att visa tygets kvalitéer, samtidigt som de skapar 
en form som rymmer mycket material och historia – en referens till bland annat teaterridån, 1800-
talets voluminösa klänningar och volanger. Jag vill att den historiska känslan i draperingarna ska 
kontrasteras mot det futuristiska uttrycket i motivet och upphängningen. !
Som upphängning vill jag att det ska kännas som att tyget hänger som en tung kropp över en 
maskin. Därför ska jag ha ett rått industriellt uttryck i upphängningen. Tyget piercar jag med öljetter 
så att det glider smidigt över stålrören som kommer utgöra gardinstången. Stålrören kommer i sin 
tur hängas upp i taket med stålvajer. Över gardinstången hänger elektriska vinschar. 
Upphängningen konstrueras på ett sätt så att vinscharna enkelt kan veva draperingarna upp och 
ner.  !
Som inspiration till upphängningen har jag tittat på sättet som Kari Altmann hänger sina bildverk. 
Specifikt verken Stretch, Flex, Xtend (2012) och The Site of Future Mergers From XOMIA (2015) 
där digitalt bearbetade bilder spänns upp på stålramar med öljetter, vajer och klämmor. 
Stålställningarna ser ut som aluminiumdisplayer som skulle kunna monteras upp på en mässa. 
Med min tematik fungerar det bra att efterlikna detta uttryck, då jag tycker att hennes sätt att 
gestalta en mekanisk känsla rimmar bra med cyberpunken.  !
Den mörka stämning Jordan Wolfson lyckas framkalla i sitt robotverk Colored Sculpture (2016) är 
också en inspirationskälla. En Pinocchio-liknande docka kollar panikartat runt i rummet med sina 
monitorer till ögon. Samtidigt slits den runt i en metallkonstruktion med hjälp av kedjor fästa på 
dess lealösa plastkropp. Kedjorna vinschas in och ut så att roboten kastas ner på marken och åker 
upp igen. Med detta verk skapar han en dystopisk stämning mellan teknik och närvaro genom att 
använda motorernas våld mot kroppen.   

I den rumsliga gestaltningen ska jag skapa fem olika draperingar som hänger självständigt fast i 
grupp. De kommer röra sig och skapa förändring i rummet - avgränsa, öppna upp och bestämma. 
Svulstiga draperingar ska ge känslan av ett monster som tar över utrymmet och interagerar med 
sin omgivning genom att styra betraktarens rörelser.  

Under detta projekt vill jag att verket ska hamna i ett offentligt utrymme där många olika människor 
samlas. Det ska öppna för samtal och möten, men också göra konsten tillgänglig för alla. Platser 
som exempelvis idrotts-, sim- och vänthallar känns därför aktuella. Verken ska även gå att 
applicera på fler användningsområden. Det ska finnas möjlighet att visualisera dem i en konst-, 
design- eller scenkontext. Det är inte viktigt var de hamnar, utan att de är så pass starka i sig 
själva att de går att applicera på olika rum. 

!!!
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3 Process 

3.1 Metod 

Under projektets gång har jag haft som mål att ta kontakt med företag för att öva på att formulera 
mig och för att bygga kontakter som jag kan återkomma till i framtiden. Att inte kompromissa på 
min vision om slutresultat har varit en bra strategi för att hålla mig till metoden. 
Okompromissbarheten har gjort att den enda utvägen för att få vissa saker gjorda har varit att 
kontakta företag. Det har varit en bra metod att ha deadlines uppsatta med företag för att komma 
till skott med saker och detta har gynnat min tidsplanering. På det sättet har det varit bra att inte 
vara helt självständig i projektet. Genom att involvera andra blev det svårare för mig backa för 
uppgifter.  !
Metoden har krävt att jag lämnat skisser för produktion till företag och därför har mycket tid gått åt 
till att kontakta, förklara, beställa och invänta. Detta sätt att arbeta har för mig känts ovant för jag 
brukar kunna göra allt för hand själv och att vänta att någon ska göra något åt mig har känts 
frustrerande. Detta har varit lärorikt då jag försökt hitta en balans i när jag ska överlämna uppgifter 
till företag och vad jag kan göra själv. Men eftersom jag har saknat handens arbete i processen 
måste jag klura på vart handen ska komma in för att jag ska känna mig lugn, grundad och 
självständig. 

Handens värde ska vi inte underskatta. Vi tänker olika och vissa tänker bättre när handen är 
delaktig. I radioprogrammet Filosofiska rummet behandlas ämnet i avsnittet ”Handen och 
tanken” (SR, 2016) och jag tyckte hantverkspedagogen Nicklas Flink målande formulerade 
förhållandet. Detta kunde jag applicera på hur jag upplevde processen med den nya metoden;  

Det handlar om på vilket sätt man interagerar med världen. Hur man ser på sig själv och sin plats i 
den fysiska världen. Jag tänker mig att när man är i den ordentligt, är i beröring med den - att man är 
taktil så att säga, så möbleras tanken med mycket mer än vad den skulle göra med bara ögon och 
öron till exempel. Om man tar bort beröringen så bildas någon form utav avstånd. Det är det jag 
tycker är så bra, att man kommer nära, kommer nära världen på något vis. (Filosofiska rummet, 
26/06-16)  

Hantverket är inte i fokus i detta projekt, men det ligger där som en trygg grund att stå på och 
hämta av om jag skulle behöva. Tanken är att hantverkets historia ändå kommer eka i 
gardindraperingarna. Jag tycker i allmänhet att det är viktigt att kunna sitt hantverk för att förstå hur 
saker hänger ihop. Det är viktigt för att tänka snabbare och förstå omfånget av arbete. Men det kan 
även vara en källa för andra mer industriella idéer. Till exempel kan kunskapen om hur plissering 
fungerar väcka en idé om vindkraftverk och kunskap om vävning kan utvecklas till armering. Det 
stora börjar ofta i det lilla och därför är hantverket viktigt att ha i ryggen.  

!!
!
!
!
!
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3.2 Steg för steg  

Processen har varit ganska motsägelsefull. Det har känts som att nästa steg i processen kommit 
smidigt men det har också varit struligt att veta vilken ände jag skulle börja i det varit många steg 
samtidigt. Det har varit olika delar som ska klaffa med varandra. Men processen har varit mycket 
saklig och teknisk och därför tydliggör jag händelseförloppet såhär: 

1. Trycket på tyget behöver vara så precist som möjligt för att lentikulärtekniken ska funka. Därför bestämde jag 
mig för att det behövde ske med digitalprint. I början av året hade vi en kurs med företaget Big Image 
Systems som digitaltrycker på tyg. Jag kontaktade dem och de var beredda att bidra med digitaltryckt tyg. Till 
en början tryckte de upp ett test på 70x100 cm med ett motiv jag gjorde i datorn. !

2. Sedan var det dags att leta upp materialet som skulle utgöra den optiska linsen. För att hitta rätt material, har 
jag sökt på internet och letat efter material som hypotetiskt skulle kunna fungera. Därefter har jag testat vilka 
material som skulle kunna verka som lins och utifrån testerna sållat. Kvar blev silikon. !

3. Nu behövde jag få fram rätt mått på linskanalerna i formen där silikonet ska gjutas. Den gjutna linsen måste 
funka med det uppslitsade motivet. För att göra ett test på linsen ritade jag en skiss med tre olika tjocklekar på 
linskanalerna som jag fick 3D-printad hos ett företag som heter 3dskaparna. Men denna form på 12x7 cm 
kunde jag gjuta linser för att se vilken som funkade. Av de tre olika linskanalerna passade den som hade 6 
millimeters bredd bäst.!

4. Linskanalerna på 6 millimeter ska nu bilda en räfflad yta som ska utgöra den slutgiltiga gjutformen till silikonet. 
Det är för dyrt och omständligt att 3d-printa en sådan så den måste fräsas ut med en CNC-fräs för att kunna 
göras i större format. I detta skede fick jag kontakt med ett företag som heter Plast och gravyr AB som ska 
hjälpa mig med detta. Deras maskin fräser formen i måtten 1000x700 millimeter, det är det största möjliga.!

5. Nästa steg är gardindraperingarna. Jag har hämtat mönsterkonstruktioner från boken Alla tiders Gardiner för 
hem, film och tv-dekor (Petersson, 1996) och därefter testat mig fram bland olika former. För att rörelsen ska 
bli så smidig som möjligt har jag valt enkla draperingar, så att när de vecklas ut kan hänga helt platt för att 
sedan vecka sig igen. Skapandet av det slutgiltiga digtialtrycket kräver att jag måste veta storleken på 
draperingarna så motiven kan passas in. 

6. Jag screenshottar bilderna från Turbosquid och redigerar dem i photoshop. Motiven skickas till Big Image som 
trycker dem på tyg. Tyget som vi har valt tillsammans är Eco satin. Det har ett fint fall och glans.  

7. Då jag skickat in motiven för print är det dags att ta tag i upphängningarna. Jag skissar på hur tyget ska röra 
sig och skriver upp det som behöver köpas in. Det som behövs i upphängningen är vajrar, vajerlås, tyngder, 
öljetter och stålrör. Gardinstångarna är stålrör och de hänger uppe med vajer som löper igenom röret och upp 
i taket. För att motorn inte ska orsaka gungning i konstruktionen, kommer jag behöva stabilisera den med 
tyngder. Motorn hängs upp med stålvajer i taket.  

8. För att få hjälp med motorerna till den elektriska vinschen går jag till Hacker Space på skolan. Det är en plats 
dit elever kan komma för att få hjälp med tekniska lösningar och byggen. Vi kommer fram till att jag behöver 
köpa färdiga elvinschar med fjärrkontroll från Biltema. Fjärrkontrollen behövs för att göra en omkodning så de 
självmant rör sig upp och ner. !

9. När tygerna från Big Image kommer sys de upp till fyra olika draperingar enligt de mönsterkonstruktioner som 
jag kommit fram till. För att tyget ska falla snyggt sys kedjetyngder in i fållarna. !

10. Parallellt med att jag syr draperingarna gjuter jag silikon i gjutformen från Plast och gravyr AB. För att få bästa 
resultat måste silikonet härda i minst sex timmar. Silikonet har jag beställt via skulpturstudion på skolan och 
den totala mängden blev 20 kilo.  

11. När allt silikon som behövs för att täcka de räfflade motiven är färdiggjutet ska det lamineras på tyget med 
mer silikon. Då jag inte har tillräckligt med silikon för att täcka hela tygen ända ut måste jag puzzla ihop det 
snyggt och så att fallet på tygen inte ser konstigt ut.  
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4 Diskussion !
!
4.1 Erfarenheterna av arbetsprocessen 
!
Det har varit en bra erfarenhet att ta kontakt med företag. Något jag måste öva på är 
balansgången mellan att få fram vad jag vill ha ut av dem och formulera det på ett inbjudande sätt 
utan att erbjuda för mycket av mig själv. Det har varit lärorikt att våga be om sponsring men jag har 
nog varit snabb på att bara ta emot rabatt utan att kolla runt efter andra företag som skulle kunna 
erbjuda ett bättre alternativ. !!
Ungefär en vecka innan opponeringen insåg jag att projektet hade blivit spretigt. Tidigare i 
processen hade jag haft flow och allting hade tett sig mycket sammanhängande i mitt huvud. Men 
när jag tog ett steg tillbaka när projektet började bli färdigt insåg jag att jag hade närmat mig för 
många ingångar vad det gällde det digitaltyckta motivet. Jag hade behövt mer tid i den processen 
för att nysta i vilka komponenter som är viktigast för mig i arbetet. !!
Även om jag inte är så nöjd över vad jag valde att trycka upp för motiv är jag mycket nöjd med alla 
de spretiga ingångar jag tagit upp i uppsatsen och i arbetet. Att jag kan se på det på detta sätt gör 
att jag känner att arbetet bara är förstadiet till något som behöver undersökas ytterligare. Genom 
diskussioner, research och färdigheter i ex animation kan jag utveckla arbetet. Jag tror verkligen 
på att kunskapen att animera kommer passa bra ihop med den lentikulära tekniken. När det gäller 
sci-fi, transhumanism i koppling till textilen - där behöver jag smälta, prata och nysta. !!!!
4.2  Examinationen 
!
Jag var mycket nöjd med min opponent. Hon la fram punkter i arbetet som behövdes byggas 
vidare på, såsom det jag nämnt ovan - vad jag vill ha ut av motivet, vad jag vill förmedla och hur 
kopplat det är till mig. Under opponeringen fick jag även kritik för min presentation. Det sades att 
jag borde ha översatt texten bättre från en skriven text till ett muntligt framträdande. Eftersom jag 
har svårt att prata inför folk var det en skyddsteknik att läsa rakt av och jag inser att jag måste hitta 
redskapen för att kunna tala inför publik. Bildspelet fick jag också kritik för att jag hade delat upp 
det lite lustigt och lät mycket tid hamna på fel bilder så att referenserna fick mer plats än mina 
processbilder. Rörliga GIF-bilder hade varit ett bra inslag i mitt arbete och jag måste spendera mer 
tid på hur jag ska lägga fram en bra presentation. !!!!
4.3 Utställningen  
!
Första gången jag presenterade projektet hängde draperingarna längre ifrån varandra vilket gjorde 
att det tappade lite i styrka. Tanken med draperingarna är att de ska skapa en rumslig konstellation 
och därför är deras avstånd till varandra viktigt. Under vårutställningen har jag nu presenterat dem 
närmare varandra vilket funkade bättre då jag upplever har ett bättre samspel. För att förstärka 
rumsligheten och den lentikulära effektens olika dimensioner skulle två av draperingarna röra på 
sig. Därför byggde jag en motor. Denna skippade jag i slutändan för att den krånglade för mycket. 
Det var tråkigt då mycket tid hade gått åt till att rigga allt som skulle till med den. Men jag inser 
också att jag tänkte lite naivt med den och hade kanske behövt ta in någon som hade kunnat 
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hjälpa mig mer med den, kanske någon från KTH. Förhoppningvis hittar jag energin till att fixa den 
till på torsdag. !!
Den gången arbetet presenterades under opponeringen visades två draperingar mot vägg vilket 
gjorde att de upplevdes som gråare än de som inte gjorde det. Draperingarna kräver ljus bakom 
sig för att effekten och färgerna i trycket ska komma fram. Ljussättning är alltså något som jag kan 
bygga vidare på. !!
Slutligen kan jag känna mig nöjd över ett examensarbete som varit mycket omfattande. Det har 
varit givande på många plan och jag känner att jag börjar närma mig något som jag ta avstamp 
ifrån.  !
4.4 Framtida praktik !
Min skaparglädje ligger i att experimentera med material och tekniker för att skapa dramaturgi. 
Dramatiska uttryck är viktiga för mig då det är där jag känner laddning och söker efter 
känslomässiga punkter i mig själv. Jag känner sällan att mina verk ska hamna på en given plats 
utan vill att de ska kunna verka i flera sammanhang. Därför har det varit svårt för mig att hitta 
vilken kontext jag trivs i. Jag vill vara där kunskapsområden kopplas ihop och är inte intresserad av 
att kategorisera mig själv för mycket. Viljan att vara fri från kategorisering gör att jag kan röra mig 
flytande genom olika branscher. Det som intresserar mig nu är att jag vill jobba undersökande med 
material i gränslandet mellan hightech och lowtech. Med detta som vision och ledstjärna i mitt 
examensprojekt vill jag att slutresultat ska kunna stå för sig självt - ensamt och stadigt – med målet 
att förena folk i möten, teknik i material eller framtida samarbeten för fortsatt utveckling av det 
textila fältet. 

Gränsdragningen mellan vad som är simulerat och vad som är ett faktiskt material är något som 
Lucy McRae och Bart Hess undersöker i sin metod kallad Body Architecture. Den går ut på att 
bygga med otippade material i förhållande till kropp och sedan göra tillägg i datorn. Det tycker jag 
är ett innovativt sätt att se på textil. De har använt sig av material som topps, slime och groddar för 
att testa form och materialets möjligheter till kroppen. På samma sätt vill jag jobba, med driv att 
forskande expandera textilens möjligheter.  

Jag vill att textilen ska utvecklas miljömässigt, ekonomisk och estetiskt. I utställningen Utopian 
Bodies (25/09-2015- 7/02-2016) på Liljevalchs och i dokumentären The Next Black: A Film About 
the Future of Clothing (Dworsky och Kohler, 2015) behandlas miljötänk, nya material och teknologi. 
För att närma mig det gäller det att jag hittar vägar för teknologi, teknik och material att mötas i det 
textila fältet. Framtidens textiler gör mig nyfiken och jag vill vara med och experimentera fram dem. 
Jag vill använda datorn som verktyg för att göra taktila verk, flytta textila gränser för vad textil kan 
vara för det textila fältet skull.   !
!
!
!
!
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