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Förväntan

En berättelse om en flicka som älskar att läsa.

Som växer upp och går på en skola där hon får lära 
sig att skapa rumsligheter.

Som vill finna ett sätt som gör att hon kan använda 
allt det fantastiska hon finner i sina böcker i sitt 
rumsliga skapande.

Hon utgår från en specifik bok, The Night Circus, 
skriven av Erin Morgenstern. 
(2011, Vintage Books)

Hon söker efter sättet. Genom att läsa. Igen. Genom 
att klippa. Klistra. Göra 3D-representationer. 
Modeller.

Sedan testar hon - kan det bli ett rum? 

En berättelse om hennes resa dit. 

Till tidpunkten då hon funnit sitt sätt.
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Det var en gång...

...en flicka som fullkomligt älskade att läsa. Hon 
slukade bok, efter bok, efter bok. Det var ofta 
böcker om magi, andra världar och fantastiska 
varelser. Om sådant som många säger är omöjligt 
strunt.
 
Men hon älskar fortfarande att läsa dessa böcker.

Hon älskar att få bygga upp de världar författaren 
skapar inuti sitt huvud och försvinna in i dom. Att 
få skapa sin version av dom. Att få vandra omkring 
där och upptäcka, söka och finna. 

Det är bland det bästa hon vet. Att få förlora sig 
själv i en annan plats. 
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Och så en dag...

...började flickan på en stor skola där hon fick lära 
sig att skapa rumsligheter (och andra saker och 
ting). 

Hon fick lära sig hur hon kunde använda all sin 
kreativitet. 

Hon fick utforska. Upptäcka, söka och finna.
Hon sökte ofta efter ett sätt som gjorde att hon 
kunde använda sig av all den där inspirationen hon 
finner i sina böcker.

Åren gick men flickan fann inget bra sätt, hur mycket 
hon än sökte.
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Tre år senare...

...kommer ett efterlängtat tillfälle då hon får göra 
vad hon än vill.

Hon bestämmer sig för att finna. Finna det där sättet!

Hon bestämmer sig för att gestalta rumsligheter 
inspirerade av en specifik bok, en av hennes 
favoritböcker;
”The Night Circus”, skriven av Erin Morgenstern. 
(2011, Vintage Books)

Rumsligheterna kan vara inspirerade av en känsla, en 
tanke, en miljö eller kanske karaktärer i boken och 
mötet dom emellan.
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Det är jag som är den där flickan.
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Och det är min tolkning, 

utan låsningar och begränsningar, av texten som 
bestämmer hur metoden kommer till. 

Jag har ingen given plan för metoden. Det är den 
planen jag vill finna – detta är mitt huvudmål. Jag 
vill även i slutändan kunna se vad denna plan skulle 
kunna leda till. Ett rum.

Jag fokuserar på upplevelsen av rummet. Jag har 
därför medvetet valt bort den tekniska biten i det 
stora formatet, så som montering och dylikt. Ett 
fortsatt arbete skulle kunna innebära att sätta sig 
in i även denna biten.
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Strategi...

Jag; 

läser boken
klipper
klistrar
skriver ner mina tankar 
tecknar mina tankar
gör 3D-representationer av texten
söker efter rumsligheter
beskriver rumsligheterna
gör en rumslig modell
fotograferar 
gör ritningar
samlar all information i egna böcker, för att tydligt 
kunna följa min arbetsmetod -
från bok 1 och vidare
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Böckerna...
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Bok 1 – texterna

Jag läser boken igen. Med nya, sökande ögon. Jag 
söker efter spännande, intressanta, inspirerande 
stycken. De jag finner klipper jag ut och klistrar 
in. Jag förtydligar det viktigaste med en gul 
markeringspenna. Runt omkring och på texten, tecknar 
jag och skriver ner mina tankar med en svart penna.  

Utdrag Bok 1 -

10









Bok 2 – 3D-representationerna

Jag gör 3D-representationer i papper inspirerade av 
styckena. Inte av alla stycken - utan av dom jag 
spontant vet hur jag vill transformera. Från 2D till 
3D. 

Vissa målar jag med svart akvarellfärg och olika 
mycket vatten - från mörkaste svart till ljusaste 
grå. Andra ytor lämnar jag vita. 

Jag letar efter rumsligheter.  De jag finner 
fotograferar jag. Jag förändrar med beskärning. Jag 
skriver ut, inser att det är på fel papper. Det är 
för vitt. För sladdrigt. 

Jag finner nytt papper. Det är inte lika vitt. Inte 
lika sladdrigt. Jag skriver ut igen. Denna gång är 
jag nöjd. Så jag klipper ut och klistrar in. Varje 
representation får ett uppslag.

Utdrag Bok 2 -
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Bok 3 – analys av 3D-representationerna

Jag analyserar mina representationer.
 
Jag beskriver;
Formen och utseendet
Vad det är för rumslighet
Hur man rör sig i rumsligheten

Jag finner enstaka ord som beskriver rumsligheten

När boken är färdig är det något med den som inte 
känns rätt.
  
Vad?
 
Känslan är fel. Taktiliteten. Den är för platt. Den 
går inte att upptäcka som dom andra böckerna.

Jag gör om.

Utdrag Bok 3 -
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Bok 4 – analys av 3D-representationerna 2

Jag letar efter ett annat sätt att presentera 
analyserna. Ett sätt med rätt känsla och mer 
taktilitet. Något man kan upptäcka. Jag utgår från 
de tidigare texterna och förändrar dom. Vissa lite. 
Andra lite mer. Jag fokuserar mer på fotografierna – 
på rumsligheterna jag redan hittat. 

Utdrag Bok 4 -
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Text - Uppslag 1

En stående cylinder. Vit utanpå. Svart inuti. Små hål 
som släpper in ljus. Hålen skapar även ljuspunkter 
på motsatta sidor. Ett stjärntorn. Begränsat men 
oändligt. Dold ingång på sidan av cylindern. Ett 
roterande rum att röra sig långsamt i. Rotationen går 
väldigt sakta. Du måste vara i rummet en längre stund 
för att upptäcka den. Du tittar på ljusets spel. 
Försöker se ytorna röra sig. Kanske står du stilla. 
Kanske rör du dig i cirklar längs med sidorna. Du 
glömmer omvärlden. Det är du och ljuspunkterna. 
Mörker-ljus. Massa-tomrum. Yta-öppning.
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Text - Uppslag 2

Konformad. Vit utanpå. Vit → grå → svart inuti. Litet 
ljusinsläpp i bortre änden. En återvändspassage. Du 
går in genom den stora öppningen. Du rör dig från det 
vita mot det svarta. Mot den lilla ljuspunkten. Så 
småningom upptäcker du att det inte går att nå den. 
Rumsligheten blir för liten. Du får vända tillbaka 
mot det vita. Utan att veta exakt hur långt du hade 
kvar. Mörker-ljus. Svart-vitt. Rörelse-stopp.
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Text - Uppslag 3

Svagt konformad eliptisk cylinder. Transparent tak 
som enda ljusinsläpp. Svart utanpå och inuti. På 
taket rör sig oregelbundna cirklar. Svarta nedåt. 
Vita uppåt. Hur mycket ljus som släpps in beror 
på hur dessa ligger. Ett rum för förändring och 
iakttagelse. Ett slutet öppet rum. Du kommer in 
i rummet. Golvet är mjukt så du sätter dig eller 
lägger dig ner. Du får syn på taket. Du tittar på hur 
ljuset förändras. Du ser hur cirklarna långsamt rör 
på sig. För att komma in eller ut ur rummet måste du 
böja dig. Du ser inte dörren vid första anblick. Du 
måste känna dig fram för att hitta den. Ljus-skugga. 
Långsam förändrig. Okontrollerbar förändring.
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Bok 5 – ett försök till rum

Kan det jag nu gjort leda till ett rum?

Hur skulle det rummet då kunna se ut?

Hur vill jag att rummet ska gestaltas? 

Vilka faktorer är dom viktigaste? 

Jag samlar mina tankar. Försöker forma rummet. 

Börjar finna.

Utdrag Bok 5 -
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Bok 6 – rummet – ritningar

Utdrag Bok 6 -
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Bok 7 – rummet – upplevelsen

Vad söker du?

Plötsligt tornar det upp sig framför dig. Det är 
stort. Vitt som snö. Du böjer nacken bakåt och följer 
formen uppåt. Det fortsätter. Vad är det? Vad gömmer 
sig där inne? När du är tillräckligt nära sträcker du 
fram armen och vidrör det. Du rynkar lite på pannan 
och det rycker lite i mungiporna när tanken slår dig 
”det är papper”. Något så stort i papper. Ett tyst 
skratt rymmer från dina läppar. 

Du börjar röra dig runt. Fingertopparna släpper 
aldrig ytan. Runt, runt, runt. Men plötsligt är det 
inget där. Du vrider huvudet åt sidan för att titta. 
En öppning i ytan. Du kikar nyfiket in. 

”Ska jag?” 

Du kastar en till blick på omvärlden och träder in. 
Öppningen är så pass låg att du måste böja dig svagt 
framåt för att inte slå i huvudet. 

Här inne är det är inte vitt. Utan två nyanser av 
grått. En ljusare på ytan som vetter mot omvärlden. 
En mörkare på den du såg genom öppningen. Även om du 
nu omsluts av de väldiga ytorna på båda sidor ser 
du fortfarande fragment av omvärlden när du tittar 
uppåt. 
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Du kan gå åt två håll. Du vet det inte nu. Men 
ett håll är längre än det andra. Längre till 
destinationen. Du väljer det ena, eller det andra. Nu 
låter du dina fingertoppar släpa längs med ytorna på 
båda sidor. 

Sedan är du vid en öppning igen. Denna ännu lägre 
än den första. Nu tvivlar du inte. Du tar ett djupt 
andetag och träder in med en gång. Här inne är allt 
svart. Svart som natten. Du känner en lägre massa 
på ena sidan som du börjar röra dig runt. Långsamt, 
långsamt. Efter en stund börjar små, små ljuspunkter 
dyka upp. Här och där. Där och här. Högt där uppe. 
Du ställer dig på tå för att försöka nå en, men det 
går inte. Hur långt bort är dom egentligen? Det känns 
ändlöst. Underbart, befriande ändlöst.

Du upptäcker att du kan sätta dig på massan i mitten 
av rummet. När du satt dig känner du att dina 
fötter dinglar över golvet. Det ger dig en känsla 
av att vara viktlös. En känsla av att du nu släpper 
omvärlden. Efter att ha suttit där en liten stund, 
ett tag, en evighet, lägger du dig försiktigt ner. 
Och tittar upp. Upp i ändlösheten och ljuspunkterna. 
Där försvinner du in. In i din egenvärld. Mötet.
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Efter ytterligare en liten stund, ett tag, en 
evighet, sätter du dig motvilligt upp. Du sätter 
händerna mot massan, trycker ifrån och reser dig. När 
dina fötter möter marken har du en liten glödande 
känsla i kroppen. En känsla som inte var där innan du 
trädde in i rummet. Något som väckts till liv.

När du börjar söka efter öppningen upptäcker du att 
den inte är där du förväntar dig att den ska vara. 
Den har förflyttat sig. Hur gick det till? Du börjar 
fundera med inser snabbt att det inte spelar någon 
roll. Du behöver inte veta. 

När du sedan tar steget ut i omvärlden igen känner 
du genast att du vill tillbaka. Tillbaka till din 
egenvärld.

Utdrag Bok 7 -
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Den röda tråden...

Cirkeln – cirkus – kirkos – cirkel
Jag utgår från cirkeln hela tiden. På olika sätt, 
men den finns alltid med. Som form. Som rörelse 
– rotationen. Ibland är den en sfär. Ibland en 
cylinder. Den blir mer eller mindre konisk. Den är 
ensam. Den är tillsammans med andra.

Pappret – I början är det bokens sidor. Och stycken 
ur boken som beskriver hur de gör modeller på 
cirkusens rum i papper. Det fortsätter med mina egna 
böcker. I 3D-representationerna. I modellen. Papprets 
taktilitet och utseende är alltid viktigt. Ibland 
mjukt och formbart. Ibland hårt och styvt som trä – 
men ändå papper.

Färgskalan – Cirkusens vita till svarta. Och 
gråskalan där emellan. 
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Ett rum för möte...

Rummet har i slutändan blivit ett möte mellan stycken 
i texten. Mellan olika 3D-representationer. Det kan 
också vara ett möte mellan betraktaren och dennes 
egenvärld. 

Rotationen -  ett varv på ett dygn för “The 
Wunchtraum clock”. Och som en representation för 
cirkusens förflyttning från plats till plats.
(Morgenstern, Erin, 2011, Vintage Books, s.84-87)

Ljuspunkterna – “...as though the entirety of the 
circus is covered in particularly bright fireflies.”
(Morgenstern, Erin, 2011, Vintage Books, s.5)

Höjden – för att det ska kännas oändligt. “If the 
guests do not know where the boundaries are, it 
gives the impression that the house itself goes on 
forever.”
(Morgenstern, Erin, 2011, Vintage Books, s.264)

Lagren - Vad gömmer sig där inne? “From the exterior, 
it appears to be a coal train, or something similar. 
It is utterly unremarkable. The interior is a 
different story.”
(Morgenstern, Erin, 2011, Vintage Books, s.385)
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Att söka och att finna...

Efter allt sökande har jag äntligen funnit ett 
sätt. Ett sätt som tar mig från fantasybok till 
inredningsarkitektur. 

Jag kommer kunna använda min metod igen.

På andra favoritböcker.

Vilken blir det nästa gång?
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