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En inledning.
Här beskriver jag vad jag vill göra i mitt projekt och 

varför färg, 
komposition och illution intresserar mig.

Here I describe what I want to do in my project and 
why the color, composition and illution interest me.

Dom där andra.
Detta är referenser som jag använder mig av. Kollage 

som visar hur jag reflekterat över det jag läser.
These are references that I use. A collage showing 

how I thought about what I read.

Dagboken.
Här skriver jag ner mina tankar och lärdomar under 

projektets gång. 
Here I write down my thoughts and lessons learned 

during the project.

Verket.
Bilder på hur verket tagit form.

Images of how the work has taken shape.

   

Och så blev det. 
Reflektion.
Reflection.



En inledning.

En inledning.



Everything started when I wanted to find my own will to create. Something that inspired me. The image 
below is a picture from my nephews first birthday, when we played with his Lego. My strongest memory from 
that day is the colorful blocks. I realized in that moment that it was the colors, which made me interested in 
the Lego. This moment awakened something in me. Therefore I want to say that it’s colors that makes me feel 
in a certain way and evokes my will to create. (1) 

Color makes me feel and do something.

With my tools I am investigating 
the illusions. By working with 
color and composition I convert 
flat surfaces to three-dimension-
ality and the other way around. 
By distorting the space, my aim 
is to confuse the viewer of what 
they perceive. I want to blur the 
borders between color and object 
to evoke a curiosity to experience 
my space. With curiosity I want 
to tempt and attract the observer.

Previously I have been working 
with this in both model and 
drawing. My aim is now to build 
in full scale that responds to the 
body size. This to explore what 
happens when I am surrounded 
by colors. I want to experiment 
with how colors have different 
illusive effects in a space. (2) 

Further down I am going to 
explain my thoughts about; 

Color- tool

Composition- approach 

Illusion- results

1. see page 6 Jacob Dahlgren 2. see page 7 Olle Baertling
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Color is my tool.
Pleasure and joy is my driving force.

I have in previous projects experimented with different 
pigments to understand what it is that makes color 
interesting.

When two pigments meet, a color scale is created. This 
specific scale is what I want to work with. 
For me color on a surface first becomes interesting at the 
moment when it starts to play music. (3) (4)
Things start to happen when the color scale appears as I 
bring the pigments together, and I can transform it into 
compositions. In between these pigments I can find all the 
tones I need to build my own composition. 
As music the color range need to be placed in a certain 
way to crate harmony.

3. See page 8 Wassily Kandinsky

Color- tool

4. See page 9,10 Josef Albers
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Composition- approach

How do I look at a 
composition?
Down below you will 
find my own thoughts 
about how a composition 
is created. 
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Composition- approach

To come up with a composition I make different tests. I make it with the help of different volumes and colors. 
(5) I use the colors from my own color scale, with only two pigments. 

In this case I started with the model, as you see below, and when I was satisfied with the composition I 
continued with a drawing of the model. After I’ve done the drawing I determined that the composition works 
in both a spatial way and as an image. 

I knew now that it is enough to use two pigments to achieve a certain tension in the image, but I also wanted 
more contrast. That is why I chose to work with black and white; they become eachothers contrasts, but also 
as a contrast to the whole.

The color builds a ground, the contrast of the black and white gives it a tension. 

Why does the black and white give a certain tension 
to it?

For me it has to do with confusion, a figure-ground 
figure. (5) (6)
When I work with figure-ground figure I make the 
forms harder to read and understand. I want to use 
this knowledge to make my spatial illusions. 

5. See page 11 Sven Markelius 6. See page 12 Bridget Riley 7. See page 13 Norman Wilkinson
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Illusion- results

My aim is to explore the concept of illusion. 
I will continue to investigate with the help of my tools and methods 
(color and composition). 
What I am fascinated about with illusion is that it both can distort a 
space and confuse the viewer. (8) 

I will also look at trompe l´oeil and Oscar Reutersvärd (trebalk). To 
see if I can get any help to fool the eye. (9)

8. See page 14 Yayoi Kusama.   9. See page 15 Oscar Reutersvärd.
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In the pictures below, I show an 
experiment that I partly made 
digital. 
I have created digital images as I 
call compositions. 
I printed and built some of the 
shapes so they became 
3 dimensional, with an intention 
to create an illusion when you 
stand infont of the image. 

One of the lessons learned from 
this experiment is that the 
diagonal plays an important role 
in the illusion. And this is 
because the light usually 
produces diagonal shadows and 
makes it clearer to see what is 
shadow or surface.  

I brought this new knowledge 
into my final experiment which 
is presented in the exhibition.



Dom där andra.

Dom där andra.
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Dom där andra.
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Dom där andra.
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I denna dagboken kommer varenda tanke skrivas ner. 
Jag ser alla tankar som mina lärdomar. 

Och lärdomarna blir mitt resultat, mitt examensarbete.

Dagboken.

Dagboken.



Dagboken.



Dagboken.



Dagboken.



Dagboken.



Dagboken.



Dagboken.
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Dagboken.
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Dagboken.



Dagboken.



Dagboken.



Dagboken.



Dagboken.



Verket.

Verket.



Verket.



Verket.



Verket.

Here is a picture after my first presentation. During that time it was only one layer of color.

Here is in the exhibition. I have painted at least two layers of color to every surfaces.
I have work with shading, to make it more complex and for a deeper illusion. And 
the floor have been painted for the same reason.



Och så blev det.

Och så blev det.



Och så blev det.

Here is a flat surface that looks 
like a corner. I have paint 
some extra shadows to it.

If I go close to 
this part, the pink 
surfaces melt 
together.

In that corner 
It`s hard to see 
what`s 2D and 
3D. 

Paint on the floor. To 
prepare the concrete for the 
color I have panted one layer 
of gelatine underneath.

A corner on the side 
makes it looks like the 
box standing out from 
the box above. But only 
if you see it from the 
side. In a front wiew it 
all looks flat.

It is a lot of shadowing in this 
part. That makes it looks a little 
blurry but it also feels real.

This black and white part are 
getting new shapes depending 
on the hight you see it from.



Och så blev det.

Mitt examensarbete resulterade i detta 3D verk. 
Jag är mycket nöjd med vad jag åstadkommit och jag har verkligen utveckat mig själv, min färgförmåga och 
mitt sett att se på rum.

Min utgångspunkt var att undersöka hurvida ett rum byggs upp av färg och ifall det räcker med en färgscala  
mellan två pigment för att få en harmonisk känsla. (Hur jag tänker med harmoni kan ni läsa om i Dom där 
andra, sid 8.)
Jag upplever att vi som inredningsarkitekter ibland sätter ihop färger utan att tänka på varför vi valde just 
dom färgerna. Ibland kan det förstöra helheten i ett rum. Därför vill jag visa att om vi avgränsar oss till att 
bara använda de färger som uppstår mellan två valda pigment, då kan vi välja färger fritt för de kommer alltid 
ha något gemensamt. Den ena har alltid lite av den andra i sig helt enkelt.

Så på detta sättet har jag byggt upp mina rum under projektets gång. Jag har också förstått att jag behöver en 
kontrast till det jag kallar helhet. Jag har valt att använda mig av svart och vitt.

Men det var fortfarande något som saknades så jag började experimentera med illusion. Efter det kunde jag 
göra mina rum mer spännande. Jag vill att mina betraktare ska upptäcka mina rum med en nyfikenhet.

När jag provade rumsligheter digitalt så lärde jag mig att diagonalen är ett bra verktyg för att förvilla ögat. Jag 
tog med mig den kunskapen ut ur datorn och började måla på riktigt.
Jag tycker att uttrycket från det handgjorda är viktigt. Det blir ett liv i bilden som annars kan saknas i den 
digitala världen.

Scalan som jag jobbat i är i förhållande till kroppen. Jag ville se och uppleva färgerna i den storlek som oftast 
är i befintliga rum. Detta gav mig möjligheten att förstå färgernas makt.

Jag ser mitt slutresultat som en 3D bild, ett verk, en väggutsmyckning. 
Men den har även funktionen att påverka hela rummet omkring då den leder min publik till att röra sig runt 
verket. Jag får min publik att vilja komma närmare och när den väl är där ser jag dem gå fram och tillbaka. 
De upptäcker illusionen och skapar därför rörelse.
Det har varit viktigt för mig att skapa illusioner från alla synvinklar. Jag har därför hela tiden rört mig runt 
och zoomat in och ut under tiden jag målat. Vilken jag tycker har blivit lyckat.
När du rör dig runt mitt verk kommer du hela tiden upptäcka något nytt, samtidigt som 
något du ser försvinner.



Och så blev det.

När jag satt på golvet och målade inför utställningen så hände det något. Kvinnan bredvid mig var där och 
hängde sina tavlor. Och alla vet att det tar lång tid att få allt rakt och på rätt plats.
Det som hände var att hennes son var med och var ganska otålig. Han pratade konstant och ville ha sin mors 
uppmärksamhet. Hon gav honom leksakskatalogen och försökte få honom underhållen på så sätt.
Jag reagerer när jag hör honom säga;
-mamma titta, jag såg en form men nu är den borta!
Efter det så satte han sig ned, på olika ställen runt mitt verk och bara tittade. Det pågick i 25 minuter. Han sa 
inte ett ord.
Jag har jobbat med barn tidigare och vet mycket väl hur svårt det är att få ett barn som inte vill sitta still, att 
faktiskt vara just stilla. 
Detta är för mig det bästa betyg jag fått under det här projektet.

Under utställningen 
har jag fått höra 
många positiva 
reaktioner om mitt 
verk. Några tycker 
om färgerna och 
andra tycker det är 
spännande att titta 
på. Många stannar 
och rör sig fram och 
tillbaka. Jag har även 
sett att det har varit 
populärt att fota sig 
mot mitt verk. 
Eftersom det är 3D 
så går det nästan att 
försvinna i bilden.


