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1

Det är subtilt  
fokuserat på detaljer och svaga nyansskillnader  
det knappt märkbara 
man behöver inte kunna se det från långt håll  
det behöver inte skrika högst 
det kommer ta plats ändå.

Jag tycker om när man ser något man inte sett från  
början, något oväntat. Det kan vara en detalj eller  
att man inte ser helheten förrän man kommer nära. 
Man kanske går förbi och inte är uppmärksam  
och missar det. 
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u t g å n g s p u n k t 

Jag ser på fotografi, text och konsthantverk som tre språk att  
kommunicera med, tre sätt att uttrycka sig på. Jag kommer i mitt 
projekt att arbeta med figurativa fotografier och en text som jag sen 
kommer att ta in i mitt textila hantverk. Jag tänker att jag kan titta 
på texten och fotografierna på samma sätt, en representation av en 
känsla, en tanke. Utplockade fragment som kommer att omformas 
och översättas i det textila.

Jag använder mig ofta av fotografier som en inspirationskälla i  
mitt processarbete. Inspiration till färg, former, mönster, en känsla.  
Det kan vara en blandning av motiv, helheten av fotografiet eller  
en liten detalj jag fastnar för. Det är ett samlande som skapar en  
riktning, ett förtydligande för mig själv om vad jag vill åt för känsla 
eller uttryck i mitt arbete. Jag tycker även det är intressant att titta  
på kompositionen i fotografier, hur saker placeras och hur små  
detaljer kan påverka vad som fångar vårt fokus. 

Måste text vara tydligt?

Jag tycker mest om att skriva ner korta kommentarer under mitt  
arbete. Jag har alltid tyckt att det har varit svårt att formulera sig  
i text. Att det finns så många regler att förhålla sig till. Kanske för  
att jag bara valt att skriva när jag måste, till en skoluppgift eller  
något dokument på en arbetsplats, där det finns en form att följa.  
Det kan också kännas så bestämt, som om det inte skulle gå att  
ändra eller ta bort bara för att jag skrivit ner det. 

Jag tänker att man måste hitta sitt egna sätt.
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t a n k a r / f r å g o r

Jag rör mig mellan de tre språken: fotografi, text och konsthantverk. 
Kombinerar och smälter samman. Alla delar finns kvar men i en  
annan form som hintar om deras ursprung. Fokuset skiftar från 
något som kan anses mer tydlig, som ett motiv i ett fotografi eller  
en skriven text. 

Fotografi, text och hantverk kan ju alla såklart vara mer eller mindre 
tydliga beroende på vilken kontext de befinner sig i, och hur och 
vem som tittar på det. Jag tänker att det också har med tid och 
avstånd att göra. Hur tillgängligt det är. Är det något som kan ses 
och tolkas snabbt eller något som behöver ges mer tid. 

Jag frågar.

Hur förmedlar jag tanken/känslan som fotografierna och texten  
representerar utan att visa motiven i fotografierna och innehållet  
i texten? 

Hur förmedlar jag översättningar mellan fotografi, text och hantverk 
i mitt textila verk? 

Om det textila hantverket är ett eget språk måste jag då förklara 
känslan, tanken i ord? det vill säga, lägga på ytterligare ett lager  
av översättning.

Om det är ett undersökande arbete måste det då ha ett tydligt svar?
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j a g  t i t t a r 

Jag tittar på författare och konstnärer som arbetar med redan existerande material, och som genom  
att lägga till eller ta bort skapar en ny, en egen berättelse. 

Jag tittar och läser ur Jonathan Safran Foers bok Tree of  Codes (Safran Foer: 2011). Foer har arbetat  
med en teknik där han skurit ut stora delar av texten på varje sida av en redan existerande bok.  
På så sätt skapar han en egen berättelse från en befintlig. Foer valde att använda sig av sin favorit- 
bok The Streets of  Crocodiles av Bruno Schults. Foer skriver i sitt efterord att det var viktigt för honom  
att arbeta utifrån rätt text annars skulle det bara handla om tekniken och processen. 

 For years I had wanted to create a die-cut book by erasure, a book whose meaning was  
exhumed from another book. I had thought of  trying the technique with the dictionary,  
the encyclopedia, the phone book, various works of  fiction and non-fiction and with my  
own novels. But any of  those options would have merely spoken to the process. The book 
would have been an exercise. I was in search of  a text whose erasure would somehow be a 
continuation of  its creation. (Foer 2011:138)   

Jag tittar på Frédérique Daubal som arbetar inom flera fält som grafisk formgivare, konstnär och  
textildesigner. Jag tycker det är intressant hur Daubal arbetar med att kombinera fotografi med olika 
material och arbetar i lager för att förändra och skapa en ny bild. Daubals arbete refererar ofta till  
det dagliga livet och fantasin hon kan finna i det. I Daubals fotografier Overprint och Hide and Seek  
arbetar hon med vad som visas i media genom att använda sig av fotografier från ett magasin.  
I Overprint täcker hon delar av fotografiet, ofta ansikten, genom att placera olika material ovanpå  
fotografiet, exempelvis lera, mat, snö och sand. Det finns en enkelhet i hur hon manipulerar fotog- 
rafierna som jag tycker om. I Hide and Seek klipper Daubal ut sidor ur magasin strimlar dom och  
bygger sen ihop remsorna igen till masker som hon sen placerar framför ansikten i nya fotografier. 

Attached to the concept of  the mask, from hide and seek to overprint, Daubal hides  
the faces to emphasize what is happening behind them or to leave us free to interpret.  
(daubal.com)
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j a g  l y s s n a r

Jag lyssnar och tittar på konkret poesi för att vidga min vy om  
vad text kan vara. 

Jag lyssnar på Åke Hodells general bussig, ett av hans mest kända  
ljudverk från 1963; och jag läser ur Öyvind Fahlströms diktsamling  
Bord-dikter (Fahlström 1966). Jag tänker mest på formatet. Hur de  
använder sig av text, placerar ord, meningar och långa upprepningar  
av bokstäver.

  Den konkretistiska poesin tar det hela ett steg längre och  
överger även ordens symbolik och betydelse - för dem  
tillåts språket vara enbart materia. (biblioteket.se)

j j j j j j j j j j j j j j j j j 
a a a a a a a a a a a a a a a a a 
g g g g g g g g g g g g g g g g 
a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a 
j j j j j j j j j j j j j j j j 
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
g g g g g g g g g g g g 
jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag 
v v v v v v v v v v v v v v v v 
i i i i i i i i i i i i i 
v v v v v v v v v v v v v v v 
i i i i i i i i i i i i il l l l l l l l l l l i i i i i i i i i i 
vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi 
l l l l l l l l l l l l l l l 
jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag 
vill vill vill vill vill vill vill vill vill vill vill 
jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag 
vill vill vill vill vill vill vill vill vill  
jag jag jag jag jag jag jag jag jag jag 
vill vill vill vill vill vill vill vill 
jag vill jag vill jag vill jag vill jag vill 
Jag Vill

(Hodell sverigesradio.se)  

Det känns som man kan göra lite som man vill.
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h u r 

Jag upplöser fotografierna och texten. Jag kommer att använda mig av en text jag skrivit och fragment  
från två fotografier jag tagit själv. Fotografierna är ögonblicksbilder; jag kommer inte lägga till något  
som inte finns där eller förfina. De ska inte bli något annat än då bilden togs, innan jag reducerar  
dom. Det är inte figurativa fotografier som ska tolkas, det behöver inte vara tydligt vad de föreställer. 

Jag kommer att arbeta med fotografierna på två olika sätt. Ett av fotografierna kommer jag reducera  
till pixlar för att sen använda som mall i det textila materialet. Det andra fotografiet kommer jag  
kalkera konturerna av, för att göra det till ett original i screentryck. Jag kommer sen arbeta vidare  
med att upplösa bilden i det textila och göra strimlor av bilden. Texten kommer jag brodera, jag vill  
att den ska kännas handskriven, överföra min hands rörelse till tyget. Jag tillåter mig att arbeta fritt  
med den broderade texten. Jag upplöser textens tydlighet, skär den i strimlor, omformar och översätter 
textens innehåll i textilen.

Jag färgar, screentrycker och broderar. Det är viktigt att få känna sig fram under arbetets gång och  
att få vara i processen. Att kunna styra över material och färg för att komma åt små skillnader i  
nyanser och över vad som tar plats. 

Jag zoomar in bilden till pixlar. Reducerar färgerna för att  
bilda olika lager, för att skapa en mer sammanhållen bild av 
pixlarna. Om jag zoomar ut igen är det fortfarande tydligt vad 
bilden föreställer. Jag gör en mall i papper och skär ut alla pixlar. 
Genom att skära ut pixlarna kan jag sen bygga upp fragment av 
bilden igen i tyget. 
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Jag broderar med en tråd som jag har repat 
upp från tygstycket. Jag vill att tyget och 
bokstäverna ska vara i samma material  
och färg för att dem ska smälta samman. 

Skiss

Jag kalkerar ett fotografi, strimlar och  
omformar. Bilden har upplösts men  
kvar finns en antydan om vad den en  
gång föreställt.

Skiss
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m a t e r i a l  o c h  f ä r g

Jag vill arbeta med ett tyg som inte tar plats. Det ska inte ha en tydlig struktur som tar uppmärksamhet. 
Det ska vara matt och tunt, inte transparent men inte heller helt opakt. Jag vill arbeta både med ett 
mjukt och hårt material, tygets följsamhet men också något styvt och fast. För att uppnå det kommer 
jag att limma tyget, då kan jag både få det styvt och välja ut delar där det ska vara mjukt. Jag lägger  
till en egenskap till textilen som kopplar tillbaka till formatet för fotografi och papper. 

 Jag bestämmer min färgskala utifrån de fotografier jag samlat under mitt skissarbete. Jag dras till färger 
som lägger sig som ett filter, en dimma över bilden, svaga nyanser som skapar en helhet. Jag färgar både 
med växtfärgning och reaktivfärg och tar inspiration från Naturlig färgning (Lundin 2014). En bok om 
växtfärgning om hur vi kan ta vara på växter och på matrester som annars skulle slängas, detta för att 
skapa en mer hållbar process, det vill säga: att färga utan kemikalier som är bättre för vår miljö. 

Jag färgar i många nyanser. Små skillnader i färgen: hur den skiftar mot gult, rosa, grönt, grått för svagt 
eller för starkt. Jag tycker det är intressant att se hur de små skillnaderna uppstår och hur jag med små 
medel kan ändra dem under arbetes gång och försöka hitta den nyans som jag tycker känns rätt. 



9

Jag vill att min upphängning blir 
en övergång mellan de mjuka och 
hårda. Att tyget fortsätter och är 
en del av den. 

Jag repar upp tygets kant, en 
tråd i taget. 



1 0

s u b t i l i t e t

Tänkt på undertexten. Jag läser ett utdrag ur Jessica Morrells bok Between the Lines. Om vikten av  
det subtila i skrivandet. Om det som inte sägs, att det som ligger under ytan ofta kan vara mer  
kraftfullt än det som uttrycks öppet och högt. Hur subtilitet kan skapa lager av symbolik och mening  
i en berättelse. Morell skriver att väldigt mycket av vad som händer i verkliga livet förmedlas utan  
ord, genom icke verbal kommunikation. Det uppfattas i det undermedvetna genom kroppsspråk som 
små outtalade ledtrådar. 

Subtilitet är svårt att förklara, men när den fungerar så är det som en viskning mellan  
raderna. Det ger texten en skärpa som dröjer sig kvar mycket längre än uppenbart  
effektsökeri, skrikiga färger, praktvurpor, svordomar och övertydliga hintar.  
(tidningenskriva.se)



1 1

g e s t a l t n i n g

Tre delar blir fem. Det kalkerade fotografiet och den broderade texten kommer jag arbeta med på två 
tygstycken som är större än texten och formatet på fotografiet. När jag skär ut strimlorna lämnar det 
ett hålrum i tyget, jag vill ha med båda delarna. Jag tänker på fotografen Madlen Hirtentreu samarbete 
med Loom trend studio i Loom-est magazine. Hirtentreu har fotograferat soptunnor och skräp tidiga 
morgnar i olika städer. I magasinet har fotografierna placerats enskilt, en på varje sida. Bakom varje 
fotografi har de placerat papper i olika format och med en färg från fotografiet. Fotografierna är ganska 
små jämfört med materialet i bakgrunden som tar upp en större del av sidan. Men de samspelar, skapar 
en helhetskänsla och lyfter fram fotografierna.

De utplockade strimlorna har tagits från sin sida, sin placering. Tyget med de utskurna pixlarna och med 
hålrummet vill jag hänga från taket. Strimlorna kommer jag placera liggandes under i olika höjder från 
golvet. Jag vill med min gestaltning skapa känslan av att betraktaren behöver/kan/vill komma närmare.
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r e f l e k t i o n 

Jag har i mitt projekt arbetat med subtilitet och det taktila, att överföra en känsla en beröring genom 
att kombinera och smälta samman fotografi, text och textilt hantverk.  

Jag har under mitt arbete både tänkt på hur jag använder mig av fotografi och text och hur vi omges av 
det. Det kan vara lättillgängligt, snabbt, vi kan avbilda, försköna, förvränga, dela med oss och ta del av 
andras vardag. Men även hur vi kan kommunicera genom ett viskande eller en icke verbal kommunika-
tion, som med kroppsspråk där vi med små outtalade ledtrådar, subtila gester delar med oss av känslor 
och tankar både omedvetet och medvetet. 

Mitt projekt innehåller delar som både är ömtåliga, sköra och hårda. Jag ville fortsätta arbeta med 
kombinationen av mjuk, hårt, ömtåligt och tåligt, även i min gestaltning med kontraster i materialen. 

Min gestaltning från vårutställningen och examinationen.
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Tyget har både mjuka och stela delar och är upphängda i polerade järnstänger. Det är tunt och rör sig 
lätt om en går förbi eller rör sig snabbt i närheten.  Jag valde att hänga de tre delarna fritt från taket. 
Det har varit viktigt från början att man ska kunna se igenom hålen från de utskurna remsorna och 
pixlarna. I hålens kanter ser man små spår från skärmärken från de utskurna remsorna från fotografiet 
och texten. 

De hänger i en höjd som gör det lätt att titta igenom dom och beroende på vart man står uppfattar och 
ser man olika saker i rummet. Det skapar olika bilder antingen delar av mitt arbete eller det som sker i 
rummet runtomkring mitt verk. 

I vårutställningen hängde jag två mittemot varandra med ett mellanrum så man kan gå in och se dom 
från båda hållen. Den tredje är placerad tillsammans med de andra men mot en vägg som bakgrund 
men med utrymme att gå bakom den. På väggen målade jag formen från den utskurna texten som är 
vänd mot väggen. I en svag nyans som bara syns från vissa vinklar blir det som en skuggbild av hålet.
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Jag valde att inte placera remsorna på podier i olika höjder utan 
på metall och glaspodier.  Järnpodierna är solida och ligger tungt 
mot golvet. De har skurits ut, slipats och kanterna har polerats 
för att skapa en spegelrefl ektion i golvet, för att de ska bli en del 
av varandra, en övergång mellan podiet och golvet. 

Metallen är sprayad i en vit nyans både för att låta glasets olika 
svaga nyanser komma fram och för att de screentryckta konturerna 
från fotografi et behöver en ljus bakgrund för att synas. 

Glaset ovanpå är ömtåligt, vågorna i ytan refl ekterar ljuset olika 
beroende vart man står och refl ekterar tyget som hänger ovanför. 
Remsorna från fotografi et har placerats under glaset som ett 
inramat fotografi  och textremsorna i en hög som om de fallit 
från tyget ovan. Kommer en nära för att titta refl ekteras även en 
spegelbild av en själv.
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Jag tycker mitt verk fungerar bra med de andra i rummet jag blivit placerad i för vårutställningen.  
Det är ett ljust rum med en blandning av arbeten i material som glas, keramik, metall och textil  
och starka färger i de andras arbeta lyfter fram mina svaga nyanser. 

Jag ser på mitt arbete som tre delar som hör ihop, att de ska läsas tillsammans och inte var för sig.  
I vårutställningen valde jag att bara ha en övergripande titel, Fragment. Men jag tror det skulle vara 
bra med undertitlar på de olika delarna för att leda in betraktaren mer och inte missa de delar som  
är svåra att se som till exempel den broderade texten eller att pixlarna kommer från ett fotografi.  
Ett förtydligande eller ett förstärkande av alla små delars betydelse.
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