m a degr ee proj ect r eport 2010

A, B, SEE —1, 2, TREE
Om konsten att se det som
är osynligt för andra

ch r isti a n br a n dt
gd&i m2
—
Internal tutor: h a ns cogn e
External tutor: u l f k l a r én
—
mrchristianbrandt@gmail.com
www.christianbrandt.org
—

ch r isti a n
br a n dt

A, B, SEE — 1, 2, TREE
Om konsten att se det som är osynligt för andra.

Idé/Utgångspunkt:
Jag visste tidigt att mitt examensprojekt med stor sannolikhet skulle handla om bokstäver
och typografi—något jag intresserat mig för mer och mer de senaste åren. Skulle jag göra en
font eller skulle jag jobba med typografi på ett helt annat sätt? När jeg letade ämnen till mitt
ex-jobb var det naturligt att finna det där jag hade ett interesse och fascination som skulle
kunna räcka i ett så pass långt projekt. Jag tenkte tillbaka på projekt jag hadde jobbat med
tidigare där processen och det färdiga resultatet hade gjort meg speciellt nöjd. Ett projekt jag
ofta tänker på är en affisch jag gjorde med designbyrån Yokoland. Affischen var för en musik
festival i Bergen våren 2006. (Bild 1) För att skapa en känsla av vår och sommar—klippa vi ur
alla bokstäverna i löv vi fann i naturen. Det som fascinerade mig mest med detta var att vi
använde nått från naturen som vi satt inn i en ny sammanhang. Det kändes bra att jobba på
ett mer lekande och friare sätt—samtidig som det att flytta seg bort från datorn och ut i
naturen var en befriande känsla.
Eftersom typografi och bokstäver er ett såpass brett ämne var jag tvungen att hitta något
mer konkret att ta avstamp i. Slutligen kom jag fram till att det som intresserade mig mest
var att arbeta med typografi och bokstäver på ett nytt sätt. En utforskning av bokstäver som
skapas av tillfälligheter som uppstår i naturen. Denna idé kom till mig en gang jeg var ute och
sprang i skogen. Mens jag sprang upptäckte jag många träd med olika intressanta formar.
Ett träd som såg ut som en S och en gren som såg ut som en E. (Bild 2) Det var som om jag
kunne läsa träden i skogen. En magisk kjensla som jag bestemte mig för at utforska djupare.
Min målsättning var att hitta bokstäver i saker och objekt som i utgångspunkten inte har
något med bokstäver att göra. Bokstäver som inte er formgiven av mänskliga händer, men
som är skapat av naturen.
Jag villa leta efter bokstäver som kommer till synes genom träd i naturen. Ett exempel kan
vara en bokstav som kommer till synes när man ser olika trädstammar från en speciell
vinkel. Jag ville fotografera och filma den samma bokstaven från två olika vinklar. En vinkel
där man tydlig kan se bokstaven—och från en annan vinkel der bokstaven blir helt abstrakt
och oigenkännlig. (Bild 3)
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Jag ville skapa nytänkande och idé-baserade lösningar med en kritisk närmande som skiljer
seg ut och är med på att utveckla och tillföra ämnet något nytt. Jag ville lägga hovudvikten
av mitt arbete på att hitta innovativa bokstäver och experimentering av metoder som kan
utveckla och skapa ny komplex typografi som inte bygger på ett sett stränga formlagar.
Jag ville inte digitalisera bokstäverna eller designa en ny font, men istället placera bilder
av bokstäverna ihop så dom skapar ord och meningar som utmanar vårt sätt att läsa på.
Jag tycker det er mer intressant att visa bilder av bokstäverna i naturen med andra träd i
bakgrunnen (i kontext). Istället för att klippa ut bokstavsformerna och plassera dom på en
vit bakgrund. (Bild 4) På så sätt tar man bokstavsformerna ut av sitt sammanhang och gör så
dom förlorar sin kontext. Det vill vära enklare att läsa bokstaven om man placerar den på en
vit bakgrund, men jag vill at det ska vära en utmaning att hitta bokstavsformerna. Jag tycker
också det är mer intressant om betraktaren i början inte ser att det rör seg om bokstäver, men
att man måste titta noga på bilderna för så att få en AHA-upplevelse. Först ser man kanske
bara bilder av en skog eller en samling träd—så ser man kanskje en bokstav, och blir nyfiken
på om man kan hitta flera bokstäver.
Vi uppfattar inte världen som endimensionell utan ser den i djupperspektiv. Man ser alltså
vissa föremål som figur, andra som bakgrund. Det som i ena ögonblikket är figur kan i nästa
vara bakgrund. Förmåga att skilja mellan figur och bakgrund innebär tre processer:
◆ Att kunna uppfatta figuren (bokstaven i trädet) mot en mer eller mindre diffus bakgrund.
(Andra träd i bakgrunden)
◆ Att kunna definera innebörden i figuren.
◆ Att kunna växla mellan figur (bokstav) och bakgrund så att det som i ett ögonblikk är figur
(bokstav) i nästa kan vara bakgrund.
Jag vill gärna att betraktaren skal lösa en kod—at man inte ser bokstäverna på en gang, man
måste gå inn i bilden och leta efter information. När man hittar alla bokstäverna kan man
läsa en mening som berettar något om projektet. Det är viktigt för mig att väcka en
nyfikenhet hos besökarna. På så sett skapar jag en spänning och gör det hela mer intressant.
Jag tar med mig besökaren på en resa—den samma magiska resan jag hadde i skogen när jag
upptäckte bokstäverna. Min titel på projektet gir också en idé om vad som ventar en. Jag ville
inte berätta för mycket, men istället ge ut några ledtrådar som berättar vad projektet handlar
om. När man läser titeln A, B, SEE — 1, 2, TREE förstår man också att det rör seg om
seendet, träd och bokstäver—så er det upp till besökerna och hitta resten. Jag vill att
betraktaren skal upptäcka själv vad han/hon ser i bilderna.
Can you see what I see? Can you see what you see? What do you see?
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Målet med mitt projekt var att skapa en intressant, stämningsfull och underhållande
upplevelse för betraktaren vid att visa eksempel på hur seendet fungerar genom att se och
känna igen bokstäver i saker och objekt som i utgångspunkten inte har något med bokstäver
att göra. Mitt projekt baseras alltså på mitt intresse och fascination för bade typografi, natur
och det att kunna se olika saker i samma sak. Jag är beroende på betraktarens fantasi och
förmåga att känna igen bokstäver i skenbara abstrakta kompositioner, men hoppas resultatet
ska bli en samling högst originella och säregna lösningar—som skapar en folklig
medvetandegörande kring lek och experimentering.
Det är intressant att se hur långt ur man kan dra läsbarheten till bokstäverna innan dom blir
helt oläsliga. Jag har tagit bilde och video av bokstäverna jag upptäckte i träden, men också
fotograferad det samma trädet från en annan vinkel där bokstävernas form försvann. Detta
för att framhäva min idé, visa hur man upptäcker bokstäverna—och göra det lättare att förstå
att det rör sig om bokstäver som är temporära. Bokstäver som försvinner, men som senare
kommer till synes ved hjälp av ljus, skugga, rörelse och dom olika årstiderna. T.ex. nya formar
som kommer till synes när träden fäller sina blad om hösten.
Det rör sig i stor grad om att observera och att se saker på ett nytt sätt och i en ny sammanhang. Projektet handlar mycket om perception och projiciering. Det att kunna se och känna
igen saker i vissa ting. Jag ville gärna arbeta med typografi och bokstäver, men fann raskt ut
att själva kärnan i mitt arbete handlat like mycket om eksempel på hur seendet fungerar. Jag
visar hur seendet fungerar vid att hitta bokstäver i nått som i utgångspunkten inte har något
med bokstäver att göra. Jag letar efter saker som man inte förventar att se i detta sammanhanget. Jag rör mig i naturen och plötsligt uppstår det något. Jag går rundt ett träd—ser det
från olika vinklar. Plötsligt upptäcker jag bokstaven N. Det händer nått magisk, trädet som
bara var ett träd har nu en tydlig form som bokstaven N. Jag bestämmer mig för att
komma tillbaka nesta dag för att fota bokstäven. När jag kom tillbaka nästa dag var det
nestan omöjligt att hitta bokstäven. Detta väckte en ny fascination hos mig. Det rör seg om
bokstäver som oftast kun kan ses från en speciell vinkel. Går man tre steg till vänster
försvinner bokstävens form och blir helt abstrakt.
När jag senare visade bilderna till mina vänner var det inte alltid dom kunde se dom samma
bokstäverna som jag. Detta beror mycket på hva slags bakgrund, erfarenhet och interessen
personerna som tittar på bilderna har. Där jag tydlig såg en bokstav var det andra som kunde
se ett ansikte eller en person. Jag tyckte det var spennande att höra vad olika människor såg
i mina bilder. När man plasserar foto av bokstäverna ihop till meningar vill det bli lettare att
se att det rör seg om bokstäver. Vår förmåga att urskilja är beroende av vår erfarenhet och av
förhandenvarande intressen. Man ser lättast vad man sett förut och vad man vill se. Jag ser
bokstäver därför att jag är intresserad i bokstäver. Detta handlar mycket om yrkeskunskap.
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Jag arbetar mycket med typografi och har lätt för att se/hitta bokstäver i träden—en illustratör har kanske lettare för att hitta figurer, tecken och ansikten, mens en botaniker kanske
bara ser olika typer träd och plantor. Vad som är livslevande likt för oss, här, nu—vore kanske
helt ofattbart för andra, någon annanstans, igår eller imorgon. Att uppfatta likhet är för
övrigt ett sätt att perceptuellt gripa ett eljest alltför vagt eller alltför komplicerat mönster.
I mina bilder kan man se träd, men också bokstäver. Bokstäverna i träden liknar något som
vi har tidigare erfarenhet av och väcker därmed en föreställning om detta. Bilden är då att
jämföra med en kod eller ett språk. Den är underkastad vissa regler, som betraktaren måste
lära sig för att tyda och begripe bilden. Även den mest illusoriskt målade bilden av en tulpan
är inget annat än en abstraktion och en transponering av vissa optiska egenskaper hos en
verklig tulpan. För att identifiera motivet (tolka bilden) krävs för det första att man vet hur
en tulipan ser ut och för det andra att man är förtrogen med den ifrågavarande avbildnings
konventionen, att man kan bildspråket.
En bild kan helt oberoende av motivet ha en symbolisk funktion, även nonfigurativa bilder
kan ju betyda något. När ett optisk mönster för vår varseblivning förknippas med ett abstrakt
begrepp på grund av strukturell likhet (analogi) mellan tecken och betecknat—mellan den
fysiska bilden och den abstrakta föreställningen—talar vi om en isomorf symbol (formlikhet).
Att fatta idélikhet kräver s.k. bildning, men att inse formlikhet kräver därutöver sensibilitet
och estetisk urskillningsförmåga.
Vi söker tillgång till det nya via gammalt och välkänt. Vi söker anpassa det oerfarna,
svårerfarna till det redan erfarna. Stjärnhimlen en molnfri höstnatt syns oöverskådlig.
Öget irarr i ett hav av ospecifiserade signaler. För att överblicka eller, rättare sagt, hjälpligt
gripa något av detta informationsöverflod söker vi uppslag till gruppering av åtminstone
några sinaler genom att intolka meningsfulla mönster. Dessa matriser, eller perceptionsmodeller—kallar vi stjärnbilder. Lilla björn, Karlavagnen, Berenikes hår, Väduren, Pilen,
Lyran osv är ett slags perceptuellt förutfattade meningar eller redundansfaktorer.
Researh:
När jag forstod at mitt projekt handlade mer om exempel på hur seendet fungerar bestämda
jag mig för att gå djupare inn i bildperception och läsa mer om projiciering och hur
människan tar emot och behandlar information från sin omgivning. Jag bestämda mig för
att välja Ulf Klarén, lektor i bild/färgteori och visuell gestaltning som extern handledare. Han
rekommenderade olika böcker jag borde läsa och hjälpte mig med att förstå projektet i en mer
teoretisk kontext. Hans Cogne, professor i grafisk design, var min interna handledare. Han
var till stor hjälp när det kom till kreativa idéer och visuellt uttryck.
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Båda mina handledare var engagerade och mycket hjälpsamma när vi diskuterade hur
projektet kunde vidareutvecklas. Det att hitta bokstaver genom träd i naturen är bara ett sätt
att visa eksempel på hur seendet fungerar. Jag valgte bokstaver för att jag har en stor interesse
for typografi—det er det som er min passion och yrke. Träd valde jag för jag är fascinerad av
hur dom växer och alla dom olika konstiga formerna dom har. (Bild 5) Jag ville också
använda något som inte var formgiven av människor, men i stället hitta något som är skapat
av naturen—något man inte har kontroll over. Träd växer som dom vill, man kan hitta en
massa olika former och bilder i dom—man måste bara leta. Jag tyckte det verkade intressant
att utforska en speciell sak och jobba mer som en visuell antropolog. Hva hender om man
plasserar en grafisk designer i skogen. Vad vill han/hon leta efter och fascineras av?
Vi nöjer oss oftast med att identifiera tingen i vår omgivning utan att egentligen lägga märka
till hur de ser ut. Men inför det okända måste man skärpa sig för att komma underfund med
vad det är. Det krävs mera energi för att se, och faktisk uppfattar vi ofta sådana obekanta
företeelser på ett rikare och mera engagerat sätt. Alla har säkert erfarit att man som turist
på främmande platser lägger märke till mycket mera än när man rör sig på hemplan. Färger,
former, rörelser—allt syns klarare, stärkare, pregnantare på något märkligt sätt. Förklaringen
är alltså att man inför okända utseenden måste anstränga sig något mer än vanligt för att
varsebli. Och det ligger ett positivt värde i detta—vi gillar sådana starka intryck, beroende på
ett vidgat informationsintag: Vi har påtagligt berikat vår erfarenhet.
Man skulle önska att vi även i vardagslag var lite mera nyfikna, att vi gav oss tid att se efter
hur saker och ting ser ut. Man skulle önska att vi blev mera intresserade av hur det känns att
varsebli.
En annan faktor som intresserade mig var dom olika årstiderna. Det var inte snö när jag
upptäckte dom första bokstäverna i träden den gången jag sprang i skogen. Plötsligt en
morgon jag vaknat var det massa snö ute. Jag blev nervös och orolig för att det skulle vara
omöjlig att genomföra mitt projekt. När jag så kom mig ut i skogen blev jag positivt
överraskad över hur bra kontrast det var mellan den vita snön och dom mörka trädstammarna. Det var faktisk enklare att se dem olika trädformerna nu med så stor kontrast.
En annan fascinerande sak var hur snön böjde vissa grenar och skapade nya former.
Samtidigt som jag tog bilder varje dag kändes det som en naturlig start och utgångspunkt
att läsa mer om perception och om naturen i olika biologiböcker, utforska vad som har blivit
gjort med typografi på liknande sätt, och göra research på annat som rör emnet. Allt som
kunde starta tankekedjor och ge mig idéer till hur jag kunde vidareutveckla mitt projekt.
Jag tok också kontakt med Bergianska Trädgården för att hitta dom mest intressanta träden.
Jag var osäker på om jag kunde hitta tillräckligt med intressanta träd i Sverige.
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När jag gjorde research på olika träd var det speciellt oliven och fikon träd som hadde mest
intressanta formar. Träd som detta hittar man inte så ofta i skandinavien, så jag var förberedd på att resa till ett annat land för att hitta dom besta och mest intressanta bokstavsformerna. Innan jag tog beslutet för att resa till ett annat land—gick jag omkring i skogen och
observerade olika träd i Stockholm. Jag fann massa intressanta formar i träden—speciellt i
pilträd som växer nära vattnet. På denna tiden var det mycket is på vattnet—det var därför
möjlig för mig att gå runt trädet på isen och fotografera det från alla vinklar—något som
skulle vära helt omöjlig på andra årstider. Den vita snön gjorde så alla mina bilder hängde
bättre ihop, skapade en bättre helhet samt att snön skapade en bra kontrast mellan dom
mörka trädstammarna och den vita bakgrunden. Jag blev mycket överraskad över vad jag
fann och förstod att jag hade tillräckligt mycket och ta av från svenska skogar. En utländsk
“field trip” var inte längre så viktig—jag bestämda mig derför att fortsätta min upptäcktsresa
i Sverige. Jag tycker också det är mer intressant när man rör seg i ett bestämt område och
hittar information på ett specifikt ställe—istället för att visa någon träd från Sverige med snö
i bakgrunden tillsammans med t.ex. fikon träd från Portugal i en mer somrig kontext.
Några konstnärer som jag tittade extra mycket på och som jag såg mycket intressant i var
Olafur Eliasson, Andy Goldsworthy och Richard Long som på olika sätt inspireras och
använder ting från naturen i sina projekt. Jag gillar doms syn på att miljön omkring verket är
viktig för hur det hela uppfattas. Ett projekt jag tyckte om mycket väl var när Olafur Eliasson
dokumenterade olika grottor. Han tog bilder av grottan från utsidan, men gick senare inn i
grottan och tog bild från insidan och ut. Det var intressant och se hela samlingen och studera
dom olika formerna på grottorna. Det var också mycket ispirerande att se hur landskapskonstnärerna Richard Long och Andy Goldsworthy arbetat. Dom går ofta långa promenader
i naturen och hittar olika saker på sin väg som dom gör konst av. Själva verket blir gjort i
naturen, men dokumenterat med kamera och video. Det var inspirerande att se hur lång tid
dom använde på varje skulptur. Dom kunde tilbringa en hel dag på att samla ihop grenar, is,
snö, sand, løv och träd—för så att skapa en skulptur av det dom fann. Därefter dokumenterade dom t.ex. hur olikt ljus kan förändra uppfatningen av verket, och hur naturen med tiden
förstörde hela skulpturen. Det här är skulpturer som existerar under mycket kort tidsrymd.
Det kan vara en skulptur gjort på en strand—plötsligt sköljer en våg bort hela skulpturen,
eller dokumentation av hur en skulptur gjort av löv plötsligt blir blåst bort av vinden.
En annan konstnär jag vill referera till är Pablo Picasso. Han målade ofta förvridna personer
och ansikten. Bokstäverna jag fann har ofta underliga formar som tidvis gör dom svåra att
tyda/känna igjen. Det samma gäller Picasso och kubismens formspråk. Picasso målade ofta
ett ansikte från olika vinklar som gör det svårt att känna igjen formen som ett ansikte.
(Bild 6) Läsbarheten försvinner. Det samma händer när jag går runt träden. Jag kan se en
bokstav från en vinkel, men om jag t.ex. går fyra steg till vänster försvinner hela bokstäven.
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Jag vill försöka förmedla denna känslan genom att filma träden. På så sätt att bjuda in
betraktaren till att delta i processen.
Jag ville också se på vad som var gjort inom typografi och grafisk design. Ett projekt jag
tycker om är ett alfabet designat av designbyrån M/M Paris—dom har skurit ut bokstäver
av modefoto. Man ser att det rör seg om bokstäver när man placerar alla bokstäverna ihop
till alfabetet. Ser man bara en bokstav liknar det mer en collage. (Bild 7) M/M Paris har haft
mycket kontroll över hur formen ser ut. Dom har själv designat bokstäverna—trots att formen
ser ganska tillfällig ut.
Andy Goldsworthy har också gjort olika skulpturer av träd och grenar som liknar bokstäver.
Den största skillnaden mellan våras projekt är att han har bestämt hur det hela ska se ut. Han
har designat formen själv—medan jag dokumenterar saker som redan existerar—man måste
bara använda synen på ett kreativt sätt för att hitta det man letar efter. Jag tycker det är
intressant att använda seendet och blicken, at man hittar något som redan existerar i
naturen—för så att sätta det inn i en ny sammanhang. Tillföra saker något nytt på ett oväntat
och överraskande sätt. Stefan Sagmeister är en designer som också har gjort något liknande.
Ett bra exempel är ett projekt där han skapade bokstäver genom ljus och skuggar. Skuggan
skapar bokstäverna. Tar man bort ljuset—försvinner formen. (Bild 8)
Detta kan jämföras med mitt projekt. Båda två handlar om det temporära och tillfälliga.
Formar som kommer till synes genom olika årstiden, snö, is, ljus och skuggar—t.ex. nya
former som kommer till synes när träden fäller sina blad om hösten.
Jag hittade också andra projekt som handlar om att hitta bokstäver genom saker och objekt
som i utgångspunkten inte har något med bokstäver att göra. Et bra exempel är et projekt
gjort av Lisa Rienermann. Hon fotograferade bilder av bokstavsformer som kom till synes
genom formen på olika tak. Hon tillbringade flera veckor där hon bara tittat upp i himlen.
I ett intervju berättar hon att svåra bokstäver som Q och K var bland dom enklaste att hitta.
Hon säger och erkännar också att hon tvingats använda Photoshop för att kunna genomföra
och hitta alla bokstäverna i alfabetet. (Bild 9) När det gäller mitt projekt är det förbjudet att
använda Photoshop. Jag vill hitta något som är skapat av naturen—dokumentera något som
inte är formgiven av människor.
Jag fann också många andra projekt där bokstäver blir bildad vid hjälp av vardagliga objekt.
I dom flesta projekten har man bara placerad bokstäverna ihop till alfabetet. Jag ville göra
något mer i mitt projekt. Jag vill istället placera bilder av bokstäverna ihop så dom skapar
ord och meningar man kan läsa. På så sätt att utmana vårt sätt att läsa på. Kan betraktaren
se något mera i bilderna än bara träd? För att inte göra det för svårt för betraktaren vill jag
starta varje ord med en bra läsbar bokstav.
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Längre ut i meningen vill jag placera bokstäver som är mer abstrakta. Jag vill att det ska vara
en utmaning att läsa meningen. Om det hade varit för enkelt hade det inte varit något poäng.
Samtidig vill jag inte göra det för svårt—jag vill jo att folk ska försöka, sträve lite—för så att få
en AHA-upplevelse.
Jag ville inte att meningen man kan läsa om man kan tyda bokstäverna skulle vara för
teoretisk och svår. Jag ville hitta en enkel text som kommunicerade bra till alla besökare.
Ett urval av texter:
– Can you see what you see?
– What do you see?
– Can you see what I see?
– Can you read it/Can you read me?
– Everything is not what it seems...
– There’s more to the picture than meets the eye.
– The question is not what you look at, but what you see.
– What we see depends mainly on what we look for!
– The art of seeing what is invisible to others.
– The art of seeing the invisible.
– Discovery is looking at the same thing as everyone else and experiencing
something different.
– Seeing something that isn’t there.
– Seeing something...
– I really believe that there are things that nobody would see, if I didn’t photograph them.
Jag fann också några citat som jag tycker berättade mycket om själva innehållet i projektet
mitt:
“Det händer att man ser ett draklikt moln,
en dunstbild utav lejon eller björn,
en tornkrönt borg, en klippas branta stup,
ett skyhögt, kluvet fjäll, en fjärrblå udde
med träd som nicka nedåt till vår värld
och villa oss med luft…”
—Shakespeare, Antonius och Cleopatra
“Även om ögon och nervceller är yttre ting,
så sker det mesta av seendet i det inre.”
—Arne Valberg, 2005
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Jag ville ha en kort text som berättade på ett enkelt sätt vad projektet mitt handlar om.
Citaten blev för långa och svåra så jag bestämde mig istället för att använda dom som
information om projektet mitt på Konstfacks hemsida.
Jag tyckte texten CAN YOU SEE WHAT YOU SEE fungerade best. Den berättar för
betraktaren precis vad som hände. Han/hon lyckades se något mer än bara träd. Då jag
hade bestämt mig för texten var det dags att hitta dom bästa bokstäverna som skulle vara i
meningen. Jag började denna processen med att printa ut alla bokstäverna jag hadde fotograferat—för så att kategorisera dom för att se vem som fungerade bäst ihop.
Processen:
I starten på ett såhär långt projekt tyckte jag att det var svårt att planera tiden och förstå hur
ont om tid man kommer få i slutet, därför hade projektet en lång startsträcka med en mängd
frågor. Hur kan jag skapa något intressant? Hur preciserar jag mitt tema? Hur kunde jag baka
ihop mina olika intressen? Hur kan jag skapa spänning? Vilka känslor och tankar vill jag
väcka hos besökaren? Vad ska förmedlas? Hur ska det förmedlas—och vad behövs för det?
Jag har redan berättat lite om processen och hur jag startat mitt arbete. Det första jag gjorde
efter en tid med research var att tilbringa långa dagar i skogen. Jag promenerade och tog
massa bilder av alla möjliga formar jag kunde se i träden. Även om det var massa snö ute
kände jag en oro—jag var stressad över att inte kunde hitta alla bokstavsförmerna innan snön
smälte och försvann. Det tog mycket längre tid att hitta bra och intressanta bokstavsformar
än jag trodde. Några dagar kunde det ta flera timmar innan jag kunne hitta något intressant.
Andra dagar hadde jag tillbringat hela dagen i skogen och bara funnit två bokstäver. Samtidig
som det var tungt att gå i skogen med så mycket snö och tidvis extremt kallt väder kände jag
en stor glädja och inspiration för varje nya bokstav jag fann. Det var som att gå på en
upptäcktsfärd—man visste aldrig vad man ville hitta i nästa träd. Det var okcså en befriande
känsla att flytta sig bort från datorn och ut i naturen. Det kändes bra att växla mellan att tillbringa några dagar i naturen och andra dagar i skolan. Jag kände det som en slags meditation
när jag vandrade omkring—på så sätt fick jag också massa energi till att senare på kvällen
eller nästa dag jobba vidare med research och idéutveckling. Dom dagarna det snöade som
värst var det svårt att jobba ute—kameran blev våt och det var för mycket snö i luften för att
fotografera. Jag var nödd till att ta massa bilder hela tiden. Det var jo bilderna som skulle
skapa hela innehållet i projektet mitt på något sätt. När jag hade många bilder kunde jag
arbeta vidare med dom och försöka sätta dem ihop till något intressant. När jag hadde
bestämt meg för texten/meningen som bokstäverna skulle skapa—var det enklare att hitta
flera bokstäver. I starten letade jag efter alla möjliga bokstäver, nu visste jag precis vilka
bokstäver jag behövde, så jag kunde koncentrera mig om att hitta just dom.
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Det var också nödvändig att skriva ned dom ställena jag hade funnit intressanta bokstäver.
Då hade jag möjlighet för att komma tilbaka till den samma bokstäven för att fotografera den
i olikt ljus och väder—på så sätt att fotografera den när den var finast och mest intressant.
(Bild 10)
Titel:
A, B, C — 1, 2, 3
→
A, B, C — 1, 2, TREE
→
A, B, SEE — 1, 2, TREE
Jag ville hitta en titel på mitt projekt som berättade något om innehållet på ett enkelt och
kommunicerande sätt. Istället för att ha en informationstext om projektet framför mitt
arbete på utställningen ville jag ha en titel som beskrev min idé på ett konceptuellt sätt.
Mitt mål var att utmana betraktaren att ta del i och fordjupa sig i innehållet—inte bara
betrakta, men istället flytta betraktarens fokus till en tankeprocess.
I början var min tittel A, B, C — 1, 2, 3. Min idé var på detta stadiet inte helt genomarbetat.
Jag visste att jag ville arbeta med bokstäver och typografi på ett nytt sätt, men förstod det
var ett såpass stort ämne så jag var tvungen att hitta något mindre och mer konkret att ta
avstamp i. Efter en stund när projektet handlade mer om perception och projiciering—att
kunna se och känna igen saker i vissa ting, jobbade jag vidare med min titel. Jag hade nu
också bestämt mig för att leta efter bokstäver som kom till synes genom träd i naturen.
För att titeln skulle beskriva innehållet i projektet på ett enkelt och intressant sätt började
jag experimentera med att göra om enkla bokstäver till ord. Först förändrade jag talet 3 till
TREE. A, B, C — 1, 2, TREE. Man förstod nu att projektet handlade om bokstäver och träd.
För att länka det hela upp mot perception, seendet och det att kunna se och känna igen
saker—valde jag också att förandra bokstäven C till SEE.
A, B, SEE — 1, 2, TREE
På så sätt skapade jag en idébaserad titel som förhoppningsvis gör så folk får en AHA-upplevelse. Jag ville med mitt projekt och titel försöka påverka betraktarens roll—att strukturera
information på olika sätt och genom det bjuda in betraktaren att ta mer aktiv del i
avkodingen av designet. Detta kräver en större insats av betraktaren, men när han/hon läser
titeln och senare ser på bilderna, hoppas jag han/hon förstår innebörden av något som
tidigare varit svårt att förstå—att det rör seg om seendet, träd och bokstäver.
(Meningen) Can you see what you see?
När jag hade bestämt mig för texten/meningen som bokstäverna skulle skapa, var det dags att
börja organisera och kategorisera alla bokstäverna i olika grupper: abstrakta, läsbara, ljusa,
mörka, vit/mörk bakgrund, olikt perspektiv osv. Jag printad ut alla bilderna för att försöka
sätta ihop dom till något intressant. Det var mycket lättare att få översikt över allt jag hade
när jag placerade alla bilderna ihop på ett stort bord. På så sätt kunde jag flytta runt på
bilderna manuellt—prova ut olika kompositioner och testa ut vilka bokstäver som passade
bäst ihop.
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Jag ville påverka betraktaren att aktivt ta del i mitt projekt genom att läsa istället för att
enbart titta på dom färdiga bilderna. Det var därför viktigt för mig att experimentara med
att sätta sammen olika bilder som kunde skapa en intressant mening som inte var för svår,
men heller inte för lätt att läsa. Efter olika förslag insåg jag att det bästa var att starta varje ord
med en igenkännlig lätt läsbar bokstav—på så sätt ger jag betraktaren en ledtråd. Längre ut i
meningen vill jag placera bokstäver som är svårare att tyda.
Betraktaren vill nog känna en viss irritation, förundran eller nyfikenhet om han/hon inte
fattar innehållet i bilderna. Man begriper inte helt, ens förventningar kan vara delvis svikna,
men man har ändå nöjaktig tillgång till det nya för att våga ett försök att fatta. Bilden syns
knepig i överkant, men den har väckt intresset. Kanske har den något att ge vid närmare
skärskådan, kanske inte? Det kan vara mödan värt att ta reda på.
I kraftfältet mellan tidigare beaktat och obeaktat, mellan invant och ovant, banalt och
orginellt växer stegvis vår erfarenhet. För att man visuellt ska kunna tillägna sig ett budskap,
krävs att signalkomplexet (här bilden) har något mått av redundans för oss. Även om vi
förargat säger, “den här bilden är ett meningslöst sammelsurium”—så innebär ändå
identifieringen av signalerna som bild och karakteriseringen “sammelsurium” en antydan
av redundans. Ju mera information (desto mindre redundans), desto mera energi krävs av
mottageren för att registrera och fatta det nya. Ett visst övermått införmation, dvs en ganska
svår eller orginell bild, förorsakar en stegring av energipotentialen. Medan en alltför svår och
obegriplig bild—liksom en alltför lätt eller banal—lämnar oss opåverkade, likgiltiga.
Synsinnet är inställt på att söka ordning, fatta organisationsprincipen—strukturera—i
bearbetningen av de signaler som ska resultera i något sett och insett. Denna ordning är till
dels något som vi själva utvinner ur materialet. Ett mönster som för ett barn ter sig kaotisk,
kan för den vuxne framstå helt klart och redigt som en bild av, säg, rörelse. Rörelse är då en
organisationspricip som ger bilden perceptuell mening. Med växande erfarenhet tilltar
förmågan att uppfatta ordning i allt mera invecklade strukturer.
Färger:
Först printad jag ut alla bilderna i svart/vitt. Detta var mest för at kunna se och jämföra
bokstävernas form. Jag hade hela tiden tänkt att visa alla bilderna i äkta/naturliga färger,
men när jag såg alla bokstäverna i svart/vitt blev jag osäker. I svart/vitt kommer formen på
bokstäverna bättre fram och det skapas en bättre hälhet. I naturliga färger kommer också
bokstäverna bra fram, men det finns flera störande element i bakgrunden som t.ex. olika
färger på himlen, olikt dagsljus och träd i olika färger. En annan sak är mänskliga detaljer
som tidvis syns i bakgrunden. Jag försökte undvika ta bilder om det var mänskliga detaljer
som hus, bilar, skräp osv i bakgrunden. Vid några tillfällen hittade jag speciellt intressanta
bokstäver med t.ex. ett gult hus man kan se bakom träden. (Bild 11)
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Problem som detta försvinner om man visar bilderna i svart/vitt. När jag placerade
bilderna ihop till meningen var det viktig att skapa en mening bestående av bilder i
någorlunda samma nyanser, färger och ljus. Sådan skapar man en bättre hälhet och unviker
at några bilder sticker mer ut än andra. När jag placerade bilderna med naturliga färger ihop
blev helhetsintrycket lite mer störande. Till exempel skulle nu et foto med blå himmel i
bakgrunden skilja sig ut om alla dom andra bilderna hade en grå himmel. (Bild 12)
Jag var nu glad för att jag hade skrivet ned några av dom ställena jag hade funnit intressanta
bokstäver. Jag hade nu möjlighet för att komma tilbaka till den samma bokstäven för att
fotografera den i ett annat ljus. Efter att jag hade provat ut olika eksempel på svart/vitt och
naturliga färger var jag osäker på vad som var bäst. Om man skulle välja färger som ger ett
lite mer störande helhetsintryck än svart/vitt—skulle jo det också göra hela meningen lite
svårare att läsa, och på ett så sätt vara med på att utmana besökaren att tyda bilderna.
Genom att visa bilderna i naturliga färger gör också så det hela ser mer äkta ut. Detta framhäver också min idé om att hitta något som är skapat av naturen—dokumentera något som
inte är formgiven av människor, mens svart/vitt kan se något mer Photoshop redigerat ut.
Efter olika testar bestämda jag mig för att presentera bilderna i svart/vitt. Formen på
bokstäverna kommer bättre fram—och det skapas en bättre grafisk hälhet.
För att bilderna skulle hänga bättre ihop, och för att markera min plats på utställningen
försökte jag att placera bilderna ihop på en färgat bakgrund. Jag diskuterade med Ulf Klarén
om vad som ville vara den bästa färgen. Först försökte jag med en grå bakgrund. Efterson
bilderna mine är i svart/vitt med massa olika gråtoner blev nu helhetsintrycket sämre.
Bilderna flöt samman och kontrasten blev inte så bra. Jag testade så en blå bakgrund. En
blå bakgrund gör så det vita i bilderna blir mer gult. För att det vita i bilderna skulle få ett
kallare uttryck berättade Ulf att en gul bakgrund villa vara perfekt. Meningen hänger bättre
ihop med en gul bakgrund. Helhetsintrycket blir nu lugnare och varje bild får en tydlig
markering. Den gula färgen gör så det vita blir mer blått—något som skapar ett kallare
uttryck och främhaver känslan av vinter och kyla. Detta fungerar bra eftersom alla mina
bilder är tagit på vintaren under en period med extremt kylig väder.
Då jag hade hittat dom bästa bokstäverna till meningen var det dags att prova ut olika
storlekar. Jag printad ut dem utvalda bokstäverna i olika format för att se vad som fungerade
bäst. På grund av av den lilla platsen varje student får till att ställa ut på utställningen var det
svårt att veta hur stora mina bilder kunde vara. A4 och A3 format fungerade inte så bra—
viktiga detaljer i mina bilder kommer bättre fram om man använder ett större format. A2
fungerade bra, medan A1 tog för stor plats. Efter olika testar insåg jag att affischer i storleken
50x70 cm fungerade bäst.
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Meningen fungerar bäst placerad vänsterställt under varandra. Eftersom man läser från
vänster till höger vill detta också ge ett hint om att man kan läsa något i bilderna. För att inte
meningen skulle ta för stor plats på utställningen var jag tvungen dela upp den i tre rader.
CAN YOU
SEE WHAT
YOU SEE
(Bild 13)
När betraktaren ser alla bokstäverna ihop kan det se ut som att det inte var så svårt att hitta
alla bokstäverna. För att motbevisa detta vill jag visa en film på utställningen av hur jag fann
dem olika formerna. Visa lite av processen och hur jag jobbade. När jag filmar visar jag hur
det upplevas att gå runt träden—det enda man ser är skulpturella, abstrakta formar—innan
man på slutet får öga på en tydlig bokstav. Jag tar med mig besökaren på en upptäcktsfärd—
den samma magiska resan jag hadde i skogen när jag upptäckte bokstäverna. Jag hoppas detta
vill göra det hela mer spännande och intressant för besökarna.
En annan ting som också kommer att vära intressant att visa på utställningen är en gren jag
fann i skogen. Denna grenen har en särdeles intressant form. När jag höll grenen i handen
och såg den från olika vinklar kunde jag se många olika bokstäver i samma gren. På så sätt
kan folk på utställningen hålla den i handen och försöka hitta olika bokstäver. (Bild 14)
Jag tog foto och film av alla bokstäverna jag fann. Senare placerade jag alla bokstäverna
samman till en mening. Meningen består av fem bokstäver som skapar SEE ME. (Bild 15)
Senare filmade jag alla fem bokstäverna från olika vinkar. På filmen rör kameran sig runt alla
bokstäverna—det enda man ser är en abstrakt gren, innan kameran till slut stannar vid varje
bokstäv som nu är läsbar. (Bild 16)
Examinationen:
Jag var ganska nervös innan min presentation, men efter att jag jobbade in min presentation
blev jag mer och mer säker på vad jag skulle säga och det växte fram en lust att få visat fram
mitt projekt och låta det möta en publik. Jag började tro på mitt projekt och oron jag hade
känt innan försvann. Jag ville i min presentation vara pedagogisk och tydlig med vad jag har
gjort—en enkel och översiktlig presentation som bygger på att mitt projekt är intressant i sig
själv och inte behöver några speciella inslag under presentationen för att verka spännande.
Det var bra att kunna öva sig i mandelgren innan slutpresentationen. Jag var nöjd med
mittvägspresentationen och valde att presentera mitt projekt på någorlunda samma sätt. Jag
har lärt mig att det ska mycket bild och något intressant till för att hålla folk vakna och alerta.
I min slutpresentation försökte jag vara generös med bild och berätta med bilder och få texter.
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Jag kända att jag lyckades kommunicera bra med publiken. Jag valde också att visa några
humoristiska bilder, jag upplevde att det fungerade bra och man kunde liksom höra på folk i
salen att dem var med.
Presentationen gick bra och jag kände att mitt projekt togs väl emot. All press och oro som jag
känt under projektet släppte. Jag kände att jag var väl förberedd och kunde presentera mitt
projekt på ett förståligt sätt. Jag har upplevt många presentationer där det inte alls gått lika
bra—för att jag inte varit väl förberedd och inte lyckats kommunicera vad jag har gjort.
Mitt projekt var ganska klart när jag presenterade det. Det var samtidig viktig för mig att ha
möjlighet till att göra eventuella små förändringar beroende på den feedback jag fick efter
min presentation.
Jag var väldigt nöjd med både min handledare och min opponent som båda var mycket
insatta i projektet och gjorde diskussionen intressant. Opponeringen gick bra—samtalet med
Daniel Olsson från Research and Development flöt på bra och han visade att han hade förstått
mitt projekt genom att ställa relevanta och bra frågor. Jag hade på förhand förberedd mig på
olika frågor som kunna komma, och kände jag kunde argumetera bra för mina val och stå för
det jag gjort.
När jag tänker tilbaka på den oron jag kända innan jag presenterade mitt projekt, förstår jag
att jag ofta gör det svårare för mig själv enn det i verkligheten är. Efter presentationen kända
jag en lycka över att vara färdig med något som jag hade gruvat meg till. Jag tänker att alla i
salen tycker det är intressant att höra på vad jag har och säga. Jag förstör mest for mig själv
vid att vara nervös. Jag tycker i efterhand det var kul och lärorikt att presentera mitt projekt
framför så många människor. Det att jag också var nöjd med resultatet—gör det lättare för
mig att försvara mina val och att kunna förmedla mina tankar och idéer på ett entusiastisk
sätt. Något som också gör det mer intressant att lyssna på min presentation.
Resultatet:
På utställningen visade jag:
◆ Nitton 50x70 affischer.
◆ En A1 affisch
◆ Film (Monitor)
◆ Bok
◆ Grenen
(Bild 17)
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Det första man ser på utställningen är meningen CAN YOU SEE WHAT YOU SEE. Varje
bokstav är printad på eget ark i 50x70 format. Sammanlagt blev detta nitton svart/vitt fotografier som bildad meningen man kan läsa. Jag gjorde också en A1 poster där jag visade små
bilder av alla bokstäverna. Denna fungerade mer som ett arkiv där man kunde studera och
jämföra alla dom olika formerna. (Bild 18)
Jag visade också en video där jag filmade hur jag hittade alla bokstäverna.
Filmen består av tre olika sekvenser. (Se DVD)
◆ En sekvens där jag visar stillbilder av dom mest intressanta bokstäverna.
Jag går från A—Z och visar varje bokstav i ca ett sekund.
◆ En video där jag rör mig runt träden och filmar dom mest intressanta bokstäverna
från olika vinklar.
◆ En video där kameran rör sig runt alla bokstäverna jag fann i grenen.
Det enda man ser är en abstrakt gren som skapar olika formar—innan kameran på
slutet stannar vid varje bokstäv som nu är läsbar. Man kan så läsa SEE ME. (Bild 16)
Jag designade också en bok där jag visade bilder av alla dom 243 olika bokstäverna jag fann.
Denna fungerade också mer som ett arkiv där man kunde studera och jämföra alla dom olika
formerna från A—Z. På bokens omslag valde jag att skriva THE ARCHIVE. Jag roterade alla
bokstäverna runt i 360˚, först till vänster och så till höger. Detta för att illustrera att jag måste
gå runt alla träden och se dom från alla möjliga vinklar för att hitta bokstavsformerna.
En konceptuell idé som gjorde omslaget mer visuellt intressant. (Bild 19)
Grenen fungerade bra på utställningen. Det var många folk som tog den i handen för att
försöka hitta olika bokstäver. Det att placera en gren från naturen in i en utställningskontext
gjorde så resten av bilderna så mera äkta ut, samtidig som helhetsintrycket blev mer
intressant och levande. (Bild 20)
Arbetet resulterade i 243 olika foto av bokstäver jag fann i träd, men tillsammans har jag
634 bilder av formerna från olika vinklar. Jag är otroligt glad för att jag valde ett projekt som
gjorde så jag måste flytta mig bort från datorn och ut i naturen. Jag är också glad för att jag
började fota så tidig i projektet. Det visade sig vara mycket svårare att hitta bokstäverna än
förmodat. Det att tillbringa långa dagar i skog och natur gjorde så jag fick massa energi till att
arbeta vidare med projektet och bilderna inomhus. I efterhand hade jag önskat att jag hade
börjat arbeta med kontrasten och ljuset i bilderna mycket tidigare. När jag till slut skulle sätta
ihop alla bilderna i boken, affischer och skicka till tryck hade jag 243 olika bilder jag måste
redigera manuellt i Photoshop. Alla bilderna hade olikt ljus—några var mörka, mens andra
var ljusa. Det tok lång tid att arbeta med bilderna, samtidig som jag inte hadde tillräckligt
mycket erfarenhet med bildbehandling i Photoshop.
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Det är första gången jag har arbetat med ett så stort och omfattande projekt. Jag är vanligtvis
vann med att arbeta med projekt där jag som oftast inte skapar innehållet själv. Det var
därför nu mycket intressant och lärorikt att själv skapa/komma upp med innehållet—för så
att formge det hela. Det känns som om själva innehållet (bilderna) i mitt projekt är det
viktigaste. Själva innehållet skapar på ett sätt formen. Det var också lärorikt att kunna
disponera tiden själv. I ett så pass långt projekt var det mycket viktigt att följa en detaljerad
tidsplan och lita på sina val. Det var också intressant att inte helt veta hur slutresultatet kom
till att bli. Man började arbeta med något som enbart var en idé—senare efter olika samtal
och faser var det intressant att se hur projektet började ta form.
Vanligtvis är det jag som skapar formen på det jag designar. I mitt examensprojekt dokumenterade jag formar i träd som liknat bokstäver. Jag hade själv stor kontroll över vad jag
valde att fotografera—och är naturligtvis beroende på betraktarens fantasi och förmåga att
känna igen bokstäver i skenbara abstrakta kompositioner. Det är svårt att veta om bokstäverna som skapar meningen är för svåra eller för enkla att tyda. Jag har arbetat så länge med
projektet nu—så jag känner mig ganska blind, men jag tycker jag hittade en bra balansgång
mellan svåra och läsbara bokstäver. På utställningen var det många som var nyfikna på mina
bilder. När dom förstod vad det handlade om kunde jag ofta höra dom få en AHA-upplevelse. Det var tillfredställande att höra betraktaren få den känslan jag ville förmedla. Det
var ocså kul när en dam kom tillbaks dagen efter med sin väninna. Hun frågade sin väninna vad hon såg. Det kunde ta lång tid innan folk förstod att man kunna läsa något. Några
lyckades bara förstå vissa ord, mens andra stannade länge för att pröva tyda meningen. Jag
upplävde att dom flesta tyckte det var kul att prova lösa koden. Andra tyckte det var lika
intressant att bara jämföra dom olika bokstavsförmerna—och tyckte det var fascinerande att
jag hade funnit så många olika bokstäver. Det var också en som vände boken uppochner, för
att prova hitta ännu flera formar. Det verkade som att folk tyckte om att fördjupa sig—och att
aktivt ta del i utställningen genom att läsa, prova tyda något, istället för att bara titta på något
visuellt vackert. Jag fick också bra feedback på min film. Folk förstod att träden var äkta och
att jag inte hadde manipulerad dem i Photoshop. Det var också lättare för publiken och se hur
jag fann bokstäverna när dom så filmen.
Jag tycker också dom stora bilderna i 50x70 format fungerade bra. Detaljer som is och mossa
kom bra fram och helhetsintrycket blev mera levande och äkta. Den gula bakgrunden gjorde
så bilderna hängde bättre ihop, samtidig som den markerade min utställningsplats på ett
bra sätt och gjorde det hela mera visuellt intressant. Mitt projekt skildje sig bra ut från dom
andra arbetena i seminariegatan—där det kunde vara svårt att se avgränsningen mellan dom
olika projekten. Jag är nöjd med det färdiga resultatet och hur jag presenterade mitt projekt
på utställningen. Det kommer också vara intressant att se hur bokstäverna i träden förändras
under det nesta halva året. Jag kommer fortsätta fotografera träden för att se om dom blir helt
oigenkänneliga när träden börjar blomstra.
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Samtidig som jag tidvis var trött på mitt projekt, känner jag nu i efterhand att jag har lärt
mycket av att jobba med ett så pass stort projekt. Nästan varje morgon kända jag en
inspiration och glädja för att fortsätta mitt arbete. Jag är speciellt nöjd med processen.
Det att tillbringa så mycket tid i skogen där ingen dag är den andra lik—gjorde så jag fick en
positiv distans till all stress jag kunde kände i skolan.
Jag har tidigare i min text refererat till olika konstnärer och designers som jobbat med
bokstavsformer funnit genom vardagliga saker och objekt. Liknande projekt är oftast bara
en samling bokstäver från A—Z. Det var viktig för mig att se på vad som hade blivit gjort
med typografi på liknande sätt—på så vis kunde jag dra det hela vidare och göra det bättre.
M/M Paris, Andy Goldsworthy och designers som har illustrerat bokstäver genom t.ex.
blommor har haft mycket kontroll över hur formen ser ut. Dom har själv bestämt formen/
designat bokstäverna—trots att formen ser ganska tillfällig ut. Jag har gjort detta på ett nytt
sätt vid att hitta bokstavsformer som är skapat av naturen—inte formgiven av mänskliga
händer.
Jag tyckte det verkade intressant att utforska en speciell sak och jobba mer som en visuell
antropolog. Det jag tycker gör mitt projekt intressant är att jag rör mig i ett bestämt område
och hittar information på ett specifikt ställe under en speciell årstid. Jag har dokumenterat
något som bara existerade under en viss stund. Nu är många av bokstäverna jag fann antigen
förstört av isen, vind och regn eller gjort osynliga på grund av blad som växer på träden.
Jag ville också göra något mer i mitt projekt än att bara placera bokstäverna ihop till alfabetet.
Jag ville istället placera bilder av bokstäverna ihop så dom skapade ord och meningar man
kunde läsa. På så sätt att utmana vårt sätt att läsa på. Utmana betraktaren att ta del i
och fordjupa sig i innehållet—inte bara betrakta.
Jag ville påverka betraktaren att aktivt ta del i mitt projekt genom att läsa istället för att
enbart titta på dom färdiga bilderna. Kan betraktaren se något mera i bilderna än bara träd?
Jag ville gärna att betraktaren skulle lösa en kod—at man inte såg bokstäverna på en gang,
man måste gå inn i bilden och leta efter information. När man hittade alla bokstäverna kunne
man läsa en mening som berettade något om projektet.
Istället för att bara fotografera bokstäverna gör jag också något nytt genom att filma hur jag
fann dom. Jag filmer från olika vinklar. En vinkel där man tydlig kan se bokstaven—och från
en annan vinkel där formen blir helt abstrakt och oigenkännlig. På så sätt hoppas jag att jag
lyckades väcka en nyfikenhet hos besökarna—skapa en spänning och gör det hela mer
intressant. Jag tar med mig besökaren på en resa—den samma magiska resan jag hadde i
skogen när jag upptäckte bokstäverna.
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