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   1a. Spanande bland växterna

   1b. Resultatet



  2a. Råvaran

  2b. Produkten

  4. Fågelns produkt



   3a. Råvaran

   3b. Produkten



   5. Animation i miljö med hjälp av projektor



   6. Omslag till Naturens hämnd 

   7. Omslag till det stora äventyret

   8. Scen ur filmen My Neigbour Totoro



   9. Ett exempel på romantikens dramatiska landskapsmåleri...

   10. ... och ett exempel på det subjektiva utrymmet



   11. The Wheather Project

   12. Projektet med stenen



   13. Tony Oursler´s kombination av projektion och rumsligt objekt

   14. Paul Chan´s projektion i mörkt rum



   15. Skiss på “tom-tits-liknande” landskap

   16. Olika sätt att tänka animation i rum. Projektion på golv, vägg,       
tak, sten och akvarium med vatten i kombinerat med hängande 
snurrande mobiler.



   17a. Rummet för projektionstester...

   17b. ... med tillhörande ställning för projektorer

   18. Variant av mobil anpassad för mörkt rum med hjälp av uv-ljus



   19. En oerhört enkel animation av en vattenpöl blir levande i det tomma svarta rummet

   20. Man ser tydligt regndropparna mot den mörka bakgrunden 

   21. Den “platta” animationen får en 3-dimensionell känsla med hjälp av rummets vinklar



   22. “trädets minne” projiserat på en stubbe

   23. “stenens minne” projiserat på en bearbetad sten



   24. Tidig skiss på grundförloppet byggt på årstiderna med en lugn vinter och ett 
klimax under sommar / höst

Tidig skiss på helhetsbilden i rummet



   25. Tidigt försök med projektion och 3-dimensionella objekt tillsammans

   26a. Skillnaden på spänningen i rummet med...

   26b. ... och utan ljus



   27. Grundstoryboard över årstiderna och vad som ska hända

   28. Exempel på en av alla storyboards för de enskilda elementen



   29. Skisser över olika objekt tänkta att representera människan och naturen 
med en tydlig kontrast mellan naturens organiska och människans geometriska



   30a. Fågel i olika stadier av barnslighet... 

   30b. ... rolighet...

   30c. ... och förenkling



   31a. Exempel på de olika uttrycken i ett fuskat bruten trästege...

   31b. ... och en äkta



   32. Utsida på färdigt rum med vägg av plank för att passa med innehållet 



   33. Objekten som till exempel trästegen till höger har börjat leva 
och blivit till ett träd igen

   34. Den gula kartongen till vänster och röret till höger har 
aktiverats och allt liv har jagats på flykten



   35. Bilder från resultat. Exempel på skillnaden i uttryck när det är lite...

   36. ... respektive mycket av rummet som är belyst samtidigt



Ytterligare bilder från resultat. Hösten

Ytterligare bilder från resultat. Vintern


