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BAKGRUND

Första kroppsmålningen jag gjorde på mig själv, hösten 2012.

Det här projektet grundar sig i en två månaders fältstudie jag gjorde i norra Tanzania sommaren 
2013. Anledningen till att jag ville åka till dit var för att jag under hösten 2012 sett flera koppling-
ar mellan mig själv och massajer som jag kände att jag ville undersöka närmare, samt att jag hade 
hittat en konstgenre som heter Tinga Tinga (se bilaga 1) som var väldigt lik sättet jag själv målade 
på. Konstgenren uppstod av konstnären Edward Tingatinga under slutet av 60 talet, som målade 
humoristiska motiv av djur eftersom han hade svårt att efterlikna dem realistiskt. Vilket är väldigt 
likt hur jag själv målar eftersom jag har svårt att efterlikna realistiskt och istället brukar förvränga 
och hitta på egna arter. (se bilaga 2)

Min koppling till massajerna (som tidigare var nomader), började eftersom jag under hösten 
då jag flyttade till Stockholm hade svårt med boende, så under 6 månader flyttade jag 6 gånger. 
Detta medförde att jag vid varje flytt gjorde mig av med mer och mer saker samt att jag började 
ifrågasatte värdet av dem. Sakerna som jag ägde fick mindre värde. Jag började fundera på 
ägandet av saker och varför man omger sig av saker, och vad de har för mening, egentligen. Det 
jag kom fram till är att saker ofta är kopplade till minnen, saker som hänt förr och som har haft 
stor betydelse. Så genom att ha sakerna som vi laddat med minnen nära oss gör att vi 
känner att vi kan återuppleva hädelser som varit betydelsefulla. Så egentligen är det inte sakerna 
i sig som har något värde, utan minnet vi har laddat objekten med. Genom att vi omger oss av 
diverse saker som gör att vi tänker tillbaka på olika minnen,  gör det att vi kanske lever mindre 
i nuet. För massajerna existerar främst nuet, de har väldigt få ägodelar och lever en dag i taget, 
vilket egentligen är det enda viktiga.

Under hösten vid ett tillfälle hade jag varken papper eller penna hemma och började istället se 
mig omkring vad annat jag kunde måla med. Det jag hittade var en kajalpenna, mitt ansikte fick 
bli mitt papper. Det var svårt att måla som jag brukar måla på ett plant papper, så jag försökte 
bortse från min näsa och mun och istället se den som bara en plan yta. Det var väldigt spännande 
det som hände, jag försvann samtidigt som jag blev väldigt synlig. Det här var ytterligare ett spår 
som ledde in mig på massajer eftersom de i sin kultur också använder sig av kroppsmålning.  
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INLEDNING

Nescar utanför sitt hus. Nescar betyder den pålitliga på massaj språk.

Jag älskar kontraster och möten mellan människor, där olikheter mellan 
personer lyfts fram, påverkas och formas av varandra.

I det här projektet har jag jobbat med fem karaktärer som jag gestaltat i 
känslor; den aggressiva, den rädda, den sociala, den reserverade och den 
stolta. Genom att analysera karaktärerna har jag försökt förstå hur de ska 
kunna mötas och enas. Målet har varit att skapa en plats för detta, men som 
också är anpassad för respektive karaktär.

Projektet grundar sig i en fältstudie jag gjorde i norra Tanzania. Nescar är 
namnet på en massaj kvninna jag lärde känna, och betyder den pålitliga. 
Den svarta färgen är i massajkulturen en skyddande färg mot onda andar 
och svart magi, i mitt projekt vill jag att det ska ses som ett symboliskt 
skydd för olikheter.

I rapporten har jag valt att inte dela med mig av direkta bilder på 
massajerna med respekt och hänsyn till dem. De bilder som visas är 
fragment av mötena.
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abstract
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I love contrasts and meetings between people. Situations where individual 
differences are highlighted, affected and shaped by each other.

In this project I have been working with five characters: the aggressive one, 
the frightened one, the social one, the reserved one and the proud one. By 
analyzing the characters I have tried to understand how they are able to 
meet and agree with each other. The goal has been to create a place where 
this can happen, but which is also adapted for each respective character.

The project is based on a field study I did in the summer of 2013, when I 
lived in a masai village in the northern part of Tanzania. Nescar is the name 
of a masai women I got to know, is means The one that you can trust. The 
black color in the masai culture is used for protection against evil spirits, in 
my project I want it to be a symbol of protection of differences. 

In the report, I have chosen not to share with you the direct images of
Maasai people, with respect and consideration for them. The images shown 
are fragments of meetings.



DE SISTA MASSAJERNA

Under 1800-talet framstod massajerna som ”de ädla vildarna” av europée-
rna. Massajerna var krigarna som hade förakt mot andra civilisationer, deras 
samhälle var uppbyggt av en stående arme där de för det mesta med passivt 
motstånd försvarat sitt samhälle från förändring och den vita människan in-
fluerande i deras kultur. Under 1890 talet drabbades massajerna av stora förän-
dringar som kom att påverka deras samhälle, smittkoppor och boskapspest 
spred sig och medförde att mer än halva massaj befolkningen dog, och att över 
80 % av deras boskap dog. Svälten tvingade många av de 25 000 överlevande 
till tiggeri, deras svaghet gjorde också att bastustammen som de tidigare krigat 
med nu gav igen, vilket ledde till att många togs till fånga och såldes som slavar. 
Men den allvarligaste attacken på massajerna var då Tyskland och England 
delade av massajlandet och en folkgrupp i två läger. Så en grupp som tidigare 
stått starkt enad började nu gå mot ett förfall. En kunglig markkommission sa 
senare att gränsdelningen ”klöv massajfolket i två delar utan att bekymra sig mer 
om rättvisan och de praktiska konsekvenserna av arrangemanget än vad lien gör 
för gräset”.   

Ingen vet exakt var massajfolket kommer ifrån, men någonstans från området 
kring Kairo. Massajerna var tidigare nomader, vilket innebar att de inte hade 
några fasta boplatser, utan att de flyttade runt då de sökte efter mat till sin 
boskap. Relationen massajerna har till sin boskap är väldigt vacker, och de bryr 
sig otroligt mycket om den och det viktigaste är att de får mat så att massajerna 
i sin tur ska få mat av dem; kött, mjölk och blod. 

Situationen för massajerna idag är under stor förändring och det är en folk-
grupp som håller på att försvinna då den blir svagare och svagare. Detta beror 
delvis på att massajernas betesmarker för deras boskap håller på att försvinna 
på grund av att regeringen vill ha marker för odling. Detta har lett till att mas-
sajer har bofasta plaster och att de har mindre områden att röra sig på. De 
påtvingas också andra levnadsformer där de blir jordbrukare för t.ex. vete och 
ris istället för deras tidigare livsstil där de levt för sin boskap. 

Fig tree som är ett symboliskt massaj träd som används då de offrar eller ber 
till sin gud Engai. Trädet växer uppifrån och ner, så det börjar som ett frö 
på ett befintligt och låter sen sina rötter växa nedåt. Trädet slukar till sist det 
träd som det en gång började gro på.

3 4



Många massajer har det väldigt svårt ekonomiskt, vilket gör att många inte 
har något annat val än att bli jordbrukare för att kunna överleva. Många kil-
lar och män lämnar byn och söker sig istället in till Arusha (närmaste stora 
stad) för att få jobb där och kunna försörja sig. Detta beror delvis på att män-
nens tidigare uppgift vilket har varit att ta hand om boskap börjar försvinna 
mer, även fast det fortfarande finns många kvar som äger stor boskap. 

Detta har bland annat medfört att det finns många ensamma kvinnor i byn, 
dels på grund av att de är fast i rollerna att ta hand om barnen och hemmet, 
men också för att det inte har varit lika accepterat för dem att få utbildning 
som för killar. Men det är delvis förändrats. På vissa ställen har det öppnats 
skolor enbart för tjejer, vilket är bra för det gör att de får större möjlighet att 
kunna försörja sig och vara mer självständiga. 

Många massajer i Monduli juu har mobiltelefoner. Facebook är också pop-
ulärt, det kanske främst är massaj killarna som använder det då det är de 
som söker sig in till städerna. Vilket är en intressant konstrat till deras lev-
nadssätt. Det är ett bra sätt att hålla kontakten mellan kulturer och få uppda-
teringar om varandras världar. 

Massajernas gud Engai, återfinns i allt i naturen, bergen, stenarna, träden. 
Relationen till naturen är otroligt viktig för massajerna, det är den de lever 
på och samarbetar med. Har de inte naturen har de ingenting.  Massajerna 
och deras boskap har sen urminnes tid delat den afrikanska savannen med 
de vilda djuren, en relation där de respekterat varandra och har levt i sam-
klang. Det har förändrats och de lever inte riktigt på samma sätt idag, även 
fast de kan komma i nära kontakt med stora djur, som elefanterna uppe i 
skogen som de berättade brukar dricka upp deras vatten, eller hyenorna som 
de kan höra på kvällarna ibland.  

Om elefanterna uppe i skogen har druckit upp allt vatten, eller om 
det är torrperiod, går massajerna till en sjö längre bort. Det tar 
ungefär 3 timmar att gå dit och tillbaka. 5



Förvaring som man 
bär runt halsen, för 
mat eller medicin.

Buffalo horn som används 
som mortel för att mala 
t.ex rötter till pulver från 
t.ex bark til medicin.

Irinkan, vapen.Kalabash, en 
frukt som gröps 
ur och används 
som behållare för 
mjöl, blod eller 
medecin. 

Väskor som främst 
användes förr. Till 
höger en skinnväska 
som bars med hjälp 
av ett trähandtag som 
placerades genom de 
två skinndelarna. T.v. 
en äldre väska, där 
man hade två liksi-
diga delar där man 
emellan placerade 
sina ägodelar för att 
sedan knyta ihop. 
Gjord i trä och skinn.

Större 
mortel för 
att tillreda 
mat.

En statussymbol som används av 
medecinmannen, eller den man 
som utför omskärelse.

Pinnar, man gör 
eld med.

Behållare.

Huvudbonad 
av struts fjädrar 
som bärs av 
moraner. Bon-
aden bärs under 
jakt. Men det är 
ovanligt att den 
används idag. 
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TATUERINGAR
Förr i massajkulturen bar man mer tatueringar, men det finns inte kvar i samma utsträckn-
ing idag. För att få tatueringar att hålla, tog man en vätska från det här trädet på höger sida, 
Orpopong. Genom att hugga bort en del av barken börjar trädet blöda en vit vätska. Den är 
extremt giftig, så om man skulle få det i ögonen skulle man bli blind. Genom att applicera 
lite av vätskan med pinne på det ristade motivet på kroppen, skapar det en starkare ärrbild-
ning.  Tatuerings tekniken var extremt plågsam, kanske en anledning till att de slutade med 
den. Vätskan från trädet användes också förr för att snabbare döda djur. Genom att appli-
cera vätskan på spetsen av ett spjut eller pilspets gick djuret en snabbare död till mötes om 
den blev träffad. 

Den typ av tatueringar man använder i massajkulturen idag är brännmärkning. Den an-
vänds dels på deras boskap för att markera vem djuret tillhör. Alla familjer har sin egna 
märkning för sin boskap. Detta för att redogöra att det är deras om de skulle bli stulna. 
Massajerna använder också en brännmärkning på sina egna kroppar. Det är två cirklar 
som bränns på vardera kinden för att skydda dem mot ögonsjukdomar. Det är ett sätt som 
verkligen knyter samman en grupp genom att de har samma märkning. Under resan berät-
tade en massaj att han hade vägrat omskärelse, och att han därigenom inte längre ansågs 
vara en riktig massaj. Så, å ena sidan sa han att han kände sig som en massaj för han bar 
märkningen, samtidigt som han inte var en av dem eftersom han inte fullföjt processen att 
bli omskuren. 

Att permanent få texter eller symboler skrivna på kroppen har haft olika betydelse genom 
tiderna, beroende på om man gjort det självmant eller mot sin vilja. Att gemensamt bära 
en märkning och symbol kan verkligen stärka en grupp och kan vara ett sätt att visa sin 
hängivenhet, som t.ex. Yakusa, den japanska maffian där tatueringar är en stor del av deras 
grupptillhörighet.  Ju större tatueringar personen har desto starkare är personen. Tatuerin-
garna blir ett sätt att visa medlemskap och tillhörighet. Samtidigt som tatueringar har haft 
en helt annan mening då man använde sig av stämpling under slavhandel för att visa att 
personen först var slav och sen ytterligare en stämpel som visade vem som ägde personen. 
Känslan av att inte äga sin egen kropp och sitt egna rum som är det viktigaste man har. 
Idag är det mer vanligt än ovanligt att bära tatueringar. Kroppen har blivit en dagbok där vi 
genom tatueringar berättar om händelser och milstolpar i våra liv. 

Trädet, Orpopong som massajerna förr användes vid tatuering. Vätskan 
från trädet skapade större ärrbildning och gjorde att mönstren stannade 
kvar. 7



SKYDD GENOM MÖNSTER

Alla zebror har olika mönster, så det är dels ett mönster som gör dem igenkännbara för varandra. Men det fungerar också som ett 
skydd då de måste fly. Då de rör sig i grupp blir det svårt för rovdjuret att urskilja en ur mängden eftersom mönstrer skapar en förvir-
rande effekt. Zebror följs åt tillsammans med gnuer eftersom deras kunskaper av omgivningen gör dem starkare tillsammans. 
Zebror kan räkna, så om ett lejon fattas vet dom att dom är i fara och måste fly, medan gnuer kan känna när det kommer regn och 
om de borde stanna kvar där de befinner sig. De lever i samspel med varandra och tar hjälp av varandras kunskaper. På bilden syns 
ett stort träd som heter Baobab träd. Det blir ca 300 år gammal och är alldeles ihåligt, vilket ger skydd och bostad åt många djur och 
insekter. Bilden är från Tarengire nationalpark.
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The big five är en gammal benämningen på de fem djur som ansågs vara de svåraste och farli-
gaste djuren att  jaga i Afrikas savann och det har därmed också varit en heder och stor trofe 
att fälla dessa djur. Idag är det förbjudet att jaga dessa djur och antalet djur har minskat och 
på vissa ställen har de försvunnit helt, delvis på grund av tjuvjakt. Elefanter är ett av djuren 
som tillhör the big five, då de känner sig hotade viker de ut öronen för att göra sig större.  De 
övriga av dem  är; Lejon, noshörning, buffalo, och leopard. 

Bilden är från Tarangire nationalpark. 

SKYDD
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Djur har utvecklat olika tekniker för att skydda sig mot fiender, man skulle kunna 
dela in dem i tre olika sätt. Det första är djur som försöker förvirra angriparen 
och därmed göra det svårt att få tag dem. Som t.ex. zebror som jag skrev om 
tidigare, men det finns också djur som har falska ögon på sin kropp för att und-
komma attack av angripare. Ögonen är placerade på delar där det är stor chans att 
de överlever om de blir attackerade. Ett annat sätt är då djur försöker smälta in i 
sin omgivning och göra sig osynliga eller försöka se ut som något annat. Som t.ex. 
kameleonter som skiftar färg beroende på deras omgivning eller vandrande pin-
nar som imiterar en kvist eller ett löv för att inte bli sedd. Men den kanske mest 
iögonfallande är djur som använder färger och mönster som får angriparen att tro 
att den är giftig, ofta är färgen rött och gult i kombination med svart eller vit. 

Konsten att kunna gömma sig och smälta in i sin omgivning har funnits länge, 
också för människan. Bl.a. förr då vi använde lera på våra kroppar för att dölja vår 
lukt då vi skulle närma oss ett byte ofta i kombination med att att bära hudar av 
ett annat djur för att lura bytet. Man använde även djurhudar för att man trodde 
att man kunde få styrka av ett annat djur, vars hud man bar. Som massajerna som 
förr använder lejonman då de skulle jaga för att få samma styrka som ett lejon.

Under första världskriget kom kamouflaget att få en rivstart och en ny utveckling 
i det militära skedde för att skapa krigslist. Det var bland annat för de nya flyg-
planen som behovet skapades att kunna gömma sig. Norman Wilkinson var först 
med att utveckla en ny teknik där han arbetade med grafiska mönster, (Dazzle 
kamouflage) på fartyg för att göra det svårare för dem att bli upptäckta. De kon-
trasterande färgerna bröt delvis upp formen på fartygen och gjorde dem svåra att 
upptäckas från håll. Experiment av färg, form och struktur. 

Idag pågår det enorma undersökningar i kamouflage, bland annat säger sig det 
kanadensiska företaget Hyper Stealt Biotechnology ha uppfunnit Harry Potters 
osynlighetsmantel.

SKYDD GENOM MÖNSTER

Dazzle kamouflage

Kamouflage nät över en  pågående utgrävning för ett skyddsrum.

10



MITT STÖRSTA MÖTE

Det största målet med resan var att få träffa de som kropps målar sig. Men då jag kom till byn fick jag veta att det var väldigt svårt eftersom de går ut i bushen 
direkt då de målat sig. Men redan första dagen i byn träffade jag tre killar som bar kroppsmålning och som var på väg ut i bushen. Idag är det främst killarna 
som målar sig och är en del av övergångsfasen från att vara pojkar till att bli män och krigare. Första steget till att bli män är att genomgå omskärelse. Det som 
skiljer sig från hur det var förr, var att de tidigare skulle döda lejon under sin lärling period för att visa att de var riktiga krigare. Att genomgå en omskärelse var 
ett första steg för att visa sin styrka eftersom det är väldigt smärtsamt. Så kunde man klara smärtan av det kunde man möta ett lejon där det fanns stor risk att bli 
skadad. Idag är det inte tillåtet att döda lejon.

Eftersom de är extra känsliga då de inte ännu än män, måste de skydda sig från att inte bli skadade och få svart magi kastad på sig, detta göra de genom att måla 
sig. Den svarta färgen är en skyddande färg inom massajkulturen, därför använder dom det dels genom de svarta tygstyckena de sveper runt sig, men också 
genom att smörja in sina kroppar och vapen med en blandning av aska och fett från djur. För att de inte ska bli igenkännbara i sina ansikten målar de med mön-
ster med en vit kalk.
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KROPPSMÅLNING OCH MASKER

Både tjejer och killar genomgår en lärlingsperiod till vuxen livet. Förr omskars även tjejer 
men det är det idag totalförbud på, även fast det kan förekomma. Under sina lärlingspe-
rioder, tränar killarna i bushen för att kunna försvara och skydda sin boskap som är deras 
huvudsakliga uppgift, medan tjejerna tränar på att bli bra mödrar, laga mat och ta hand om 
hemmet. Förr var det vanligt att tjejer också var målade i ansikten, men inte längre idag. 

Kroppsmålning eller att dekorera sin kropp finns i alla kulturer. Från smink som kanske 
är den mest vanliga idag, där vi har till syfte att förändra eller förbättra utseendet. Till 
kroppsmålning inom det militära där det har som syfte att göra bäraren osynlig och smälta 
in i omgivningen. Samtidigt som det också kan vara ett sätt att injaga skräck hos mot-
ståndaren. Att uttrycka i smink och på sin kropp är också en viktig del i underhållnings-
branschen, Teater. Där är det ett element man jobbar med för att förstärka karaktärer och 
skapa uttryck som speglar personens känslor och karaktär. Genom att rent fysiskt bära en 
karaktär är det lättare att bli den karaktären. 
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Utanför Arusha lärde jag känna Warriors from the 
East. En grupp artister som jag gjorde kroppsmåln-
ing på, till deras musikvideo. Det var intressant hur 
de förändrades då de fick mönster och färg på sig. Det 
var som att de blev mer medvetna om sina kroppar 
och sig själva. 

I höstas 2013 fick jag en uppdatering av Warriors 
from the East att de har fortsatt med kroppsmålning!

Se musikvideon på Youtube, sök på Willy Fololo och 
GhettoGrade, låten heter Chumaliet.
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DEFINIERING AV DE OLIKA KARAKTÄRERNA

Den aggressiva

Den stolta

Den rädda

Den sociala

Den reserverade

Vill inte bli störd. Plöjer sig fram. Bestämda steg. Explosiv. 
Aggressiv. Lutad framåt då hen går. Stirrar med pannan, det 
tredje ögat.

Äger rummet direkt hen entrar. Svävar nästan fram. En 
osynlig aura runt personen som gör att man känner att hen 
är viktig. Tar plats. Vet var hen står. Går inte att flyttat på.

Vill inte bli sedd eller se någon. Ihopsjunken. Äter upp sig 
själv. Tyngdkraft mot marken. Smälter in i väggen/ marken. 
Smyger fram. Ursäktar att hen finns.

Öppen. Välkomnande. Mottaglig. Sökande. 

Har en osynlig hjälm kring sig. En skyddande sfär som gör 
hen okontaktbar. Bestämd. Tydliga steg/ riktningar.

Kroppsmålning jag gjorde under hösten 2013. I samarbete med fotograf 
Josefine Bäckström.

Mitt master examensarbete på Konstfack, InSpace (möbeldesign och inredning-
sarkitektur började med att jag tog fram fem karaktärer, som jag valt att gestalta i 
känslor. Studien började med en analys på centralstationen i Stockholm eftersom 
jag älskar kontraster mellan människor och på just centralstationen rör det sig en 
mängd olika människor. det alla har gemensamt, är att det väntar. I just väntandet 
blir känslor extra starka. Någon väntar på ett försenat tåg och är fly förbannad, en 
annan väntar otåligt på att träffa någon de inte sett på länge. 
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C1. VISUALISERING AV MASKERNA

För att börja lära känna och förstå de olika karaktärerna och känslorna, började jag med att analysera uttryck i ansikten. Jag ville utgå ifrån ansiktet eftersom det 
är en komprimerad källa av information som avspeglar olika tillstånd, begär och känslor. Som inspiration kollade jag en del i Ernst Haeckels bok Art Forms in 
Nature. (Se bilaga 3-4.) Bilderna hjälpte mig att lättare hitta ord som jag kunde arbeta vidare med då jag skapade de olika fysiska maskerna. Jag utgick från mitt 
eget ansikte då jag gjorde gipsmaskerna eftersom jag ville arbeta utfrån mig egen kropp och sätta mig in i de olika känslorna. Det här var också ett steg som jag 
återkopplade till massajkillarna som också bar målning i ansiktet.

Den aggressiva Den stolta Den rädda Den sociala Den reserverade

SPÄND MUN. 
LUTNING FRAM MED 
PANNAN. EXPLOSIV.

SYMMETRISK. DEFIN-
ERAR SITT OMRÅDE. 
LIKA STARK RIKTNING 
ÅT ALLA HÅLL.

SMÄLTER IN. PLATT. 
GÖRA SIG OSYNLIG. 
DIFUS. FÖRSTELNAD. 

UPPLYFT. ÖPPEN. 
MOTTAGLIG. 
SÖKANDE. VAKEN.

TOM I BLICKEN. 
OSYNLIG BUBBLA 
RUNT PERSONEN.
PANSAR. BESTÄMD. 
TYDLIG.
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CIRKELN

För att lära mig mer om de olika karaktärerna behövde jag omvandla mask-
erna till objekt som jag kunde bära eftersom jag ville testa dem i en offentlig 
miljö, centralstationen. Att gå kroppsmålad kändes som fel metod, jag har 
testat gå målad tidigare och kände att de olika karaktärerna inte skulle få fram 
sitt rätta jag. Samtidigt ville jag att maskerna skulle växa ut från kroppen, mer 
som ett plagg att bära. Jag började tänka tillbaka på då jag var i massajbyn och 
blev klädd som massajkvinna av de kvinnorna jag lärde känna där. Jag bar två 
tygstycken, en röd och svartrutig samt en som var blålila med svarta ränder 
som skapa de ett rutigt mönster. De två tygstyckena knöts vardera diagonalt 
i hörnen och träddes sedan på från vardera håll, diagonalt på mina axlar. Jag 
fick även låna ett pärlsmycke som de gör av främst vita pärlor men också lite 
röda, blå, svarta och gula. 

Jag kände mig så stolt när jag bar kläderna, speciellt då jag bar halsbandet. 
Halsen blev mer definierad och blottad och tyngden i från halsbandet ner 
mot mina axlar gjorde att jag kände mig så stolt och rakryggad. Halsen är ett 
känsligt område och blottar man den känns det som att man visar trygghet 
och stolthet. Tidigare gjordes deras smycken av bär och frön, men under 50 
talet blev det populärt med pärlor, vilket de har idag. Genom att bära deras 
plagg blev det på något sätt ett kamouflage att smälta in i deras kultur. 

(Se kläder och smycken på bilaga 6.)

15 16

Jag tillsammans med en av massajkvinnorna och några barn i byn.



Kvinnor som står i ring och sjunger vid en cermoni uppe i Monduli juu. Som grupp 
blir de väldigt starka och sammansvetsade då de bär liknande smycken och kläder. 
Deras smycken är mestadels vita med några detaljer av rött, grönt och blått. Deras 
käder är starka färger i rött, blått och lila.
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C2. FOKUS GENOM CIRKLAR

Cirkeln placerad högt upp 
mot hakan och vinklad 
neråt och framåt. Skyddar 
sin hals, den känsligaste 
punkten.

Cirkeln vilar ner mot axlar 
och är trygg med att visa 
sin hals. (som massajsmy-
cket som kvinnorna bär)

Cirkel placerad bakom 
huvudet som fokuserar på 
ansiktet eftersom hen vill 
bli sedd.

Cirkeln placerad på ena 
sidan av huvudet för att 
visa på riktning framåt 
samtidigt som den stänger 
ute information från en 
sida.

Gömmer sitt ansikte, 
främst ögonen som både 
skyddar andra från att se 
hens ögon. Samt från att se 
andra i ögonen.

Den aggressiva Den stolta Den rädda Den sociala Den reserverade

Genom att använda cirkeln som en symbol för fokus på de olika områdena runt ansiktet kunde jag framhäva de olika karaktärerna. Jag ville att varje mask skulle 
ha samma förutsättningar och ta lika mycket plats så därför utgick jag från en cirkel till varje mask. Jag ville inte heller att de skulle sticka ut för 
mycket, därför sydde jag dem i ett tjockare ulltyg som skulle smälta samman med min kappa. 
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C2.5 FOKUS GENOM CIRKLAR
För att lägga till ett lager till på maskerna gjorda jag två kollektioner. De på föregående sida som var bara form och en andra då jag la till 
mönster samt fyllning för att få fram formerna av mönstren tydligare.  Mellan tyglagren placerade jag en kartong för att få stadga i maskerna.

Explosiv riktning utåt. Lika stark riktning åt alla 
håll.

Växande utåt. Sol. Riktning framåt.Äta upp sig själv. Olika 
dimensioner.

Den aggressiva Den stolta Den rädda Den sociala Den reserverade
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Nästa steg var att testa bära maskerna på Centralstationen. Jag tycker att platsen är intressant eftersom det rör sig väldigt många olika typer av människor där 
som har olika destinationer och mål för deras resande. Då jag bar de olika maskerna försökte jag gå in i de olika karaktärerna jag hade skapat för att lära mig mer 
om dem. I den rutten jag gick, försökte jag planera min väg så att de olika karaktärerna hade en sträcka som var menat för vardera karaktären. Som den långa 
rulltrappan som går ner mot stora hallen i centralstationen för den sociala, den långa sträckan från rulltrappan mot skyltarna för den stolta, gå igenom ett stort 
gångstråk för den reserverade, gå under marken med väldigt lågt tak för den rädda, uppför en trappa för den aggressiva. Maskerna var verktyg för mig, för att 
lära mig mer om karaktärerna och känslorna.

Även fast det kändes väldigt mycket fashion över det hela, tyckte jag att det var intressant att se samspelet mellan människor. Samt hur vi påverkas av varandras 
vägar, beteende och mönster. På nästa sida finns en mer utförlig beskrivning av resultatet av de respektive karaktärerna.

(Se bilaga 6 för rutten jag gick på centralstationen.)

C2.7 FILM
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RESERVERADE

Den här var jobbigast att bära eftersom jag gick in i människor och sen då jag fick filmmaterialet såg jag människors reaktioner. En kvinna som blev 
väldigt upprörd över att jag trängde mig mellan henne och hennes väninna. Men jag hade väldigt svårt att se, därav de konstiga mötena och reaktion-
erna. Jag kände mig extremt nonchalant och obrydd då jag bar masken. Det fanns bara jag på nåt sätt. Den andra varianten av mask passade bättre till 
karaktären. Den hade mer tyngd och mer pansarlik. I övrigt var den ganska härligt att bära då den blev som en kudde.

STOLTA

Det här var den första masken jag testade, vilket gjorde att det var den som var jobbigast eftersom den var först ut i experimentet. Den andra masken 
jag gjorde med fyllning och mönster passade karaktären bättre eftersom det var mer tyngd i den i och med stoppningen. Skulle jag gjort ytterligare en 
mask skulle den ha varit betydligt tyngre för att verkligen tynga ner axlarna. 

RÄDDA

Kändes som att gå i en egen bubbla. Den första masken jag gjorde utan mönster var bättre eftersom den andra blev lite tung och tryckte ner mig. Det 
var behagligare med något lite luftigt på huvudet men som ändå skärmade av. 

AGGRESSIVA

Den här var nog den roligaste karaktären jag gick in i och jag tycker det var spännande att gå lite för nära människor för att se deras reaktioner. Spe-
ciellt då det var två herrar som stod och diskuterade och som jag kom gående mot, lite för nära och kanske lite för fort.  (Se bild på föregående sida 
längst till höger.)

SOCIALA

Då jag gick rörde sig masken svajande härligt bakom ryggen. Det kändes som att ha en extra ryggrad. Den andra masken var inte lika bra som den 
första eftersom den blev ganska stum och bastant. Lättheten och den fjäderlika rörelsen passade bättre in på karaktären.
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Nästa steg blev att expandera cirkeln och karaktärerna ytterligare ett 
steg ut från ansiktet och vidare ut till hela kroppen. Jag ville skapa ett 
verktyg som dels skulle spegla men också hjälpa karaktärerna i till 
deras känslor. Detta valde jag att inte testa i det offentliga rummet 
eftersom jag inte kände mig bekväm med att gå omkring med verktyg 
och jag tror inte det hade varit speciellt uppskattat. Processen foto-
graferades istället.

Inspirationen till det här steget kom från då moranerna(unga massaj 
krigare) dansade och sjöng för de yngsta killarna som tagit det första 
steget till att bli män. Några dagar innan hade det varit omskärelse för 
flera killar och det var stor fest den här dagen för att fira att de var på 
väg att bli män. Killarna som omskurits var inte med eftersom de inte 
får gå utomhus då de är känsliga efter ingreppet. Det var en stor fest 
den dagens och som firades av massajer från hela byn. När moran-
erna, dansade och sjöng höjde de sina käppar upp mot himlen och det 
kändes som att det var en förlängning av dem själva, en stolthet i att 
höja sig själv och genom käpparna. Moraner och främst män bär röda 
textiler som de sveper runt sig. De bär rött för att det är en färg som 
är kopplat till blod och styrka, just därför passar det också en krigare. 
Det var väldigt vackert när de dansade och sjöng tillsammans,  vibra-
tionerna i marken från då de hoppade var väldigt mäktigt.

På liknande sätt som massajerna bär käpparna som på ett vis expand-
erar deras rum och deras sfär, ville jag använda liknande metod för att 
expandera rummet för de fem karaktärerna.  

EXPANDERANDE RUM
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C3. EXPANDERANDE RUM 

Den aggressiva Den stolta Den rädda Den sociala Den reserverade

Kraftigare handtag för att 
den har mycket tyngd och 
kraft. Kraften nära krop-
pen för att få mer styrka, 
därav kortare handtag. 
Stor cirkel för att skydda 
så mycket som möjligt.

Tunt handtag vilket ska-
par en svajig rörelse då 
den rörs. Cirkeln upptill 
skapar tyngd för att visa 
på uppmärksamhet samt 
skapa svajet.

Kontakt med marken. 
Vet var hen står. Cirkeln 
placerad högst upp på 
pinnen men får inte vara 
för stor då det då kan ses 
som ett skydd. Bäraren 
blir mentalt samma längd 
som pinnen, därför är 
den lång.

Liten pinne och liten cir-
kel för att lätt och snabbt 
kunna flytta rummet. 
Cirkeln är nära kroppen. 
Nästan hoptryckt. Rädd 
gör sig liten. Vill inte 
ta plats. Vill inte synas. 
Förminskar sig själv. 

Vinklat handtag för 
tydligt riktad rörelse. 
Täcker ansiktet/ huvu-
det med cirkeln. Vinklat 
handtag för bestämd 
riktning. Mekanisk.

23

Jag fortsatte att arbeta med cirkeln, beroende på karaktär fick de olika storlek. 
Samspelet till käppen var också viktig, även de fick olika dimensioner.



C3.5 EXPANDERANDE RUM

För att förstå mer av verktygen fotograferade jag mig själv med de fem verktygen. Genom det fick jag ytterligare information om de olika 
karaktärerna. De olika verktygen gav olika riktningar. 

Den aggressiva

Tyngd. Stark. Kraftfull. 
Det känns som att karak-
tären är på språng. 

Den stolta

Står där hen står. Kop-
pling till marken. Rikt-
ning uppåt.

Den rädda

Skapar en tät omgivning 
runt sig. Små rörelser. 
Riktning inåt. Skydd 
ovanifrån och sidorna. 
Skapar ett tak ovanför sig.

Den sociala

Lugn i sig själv. Rörelse 
utåt.  Sökande. Alltid redo 
att möta och socialisera.

Den reserverade

Mekanisk rörelse. Avskär-
mande. 
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C4. RUMSLIGA ELEMENT

Nästa steg var att bli mer platsspecifik och låta dem placeras ut i det offentliga rummet. Jag ville inte att de skulle vara fristående utan placerade dem på lyktstol-
par. Jag ville att de skulle förhålla sig till ett annat objekt.  Ett element som maskerna var tvungna att anpassa sig efter. Belysning tyckte jag var intressant att jobba 
med, eftersom det blev en väldigt teatralisk installation. Förhållandet och samspelet mellan lyktstolpen och maskerna blev intressant. Lampan kunde stärka ut-
tryck på maskerna, beroende på hur de placeras. Att stå i ljuset eller i skuggan.

Jag byggde maskerna och testade dem under en vecka utanför Konstfack. Min plan var att se hur människor förhöll sig till dem. Men eftersom de var väldigt 
diskreta och smälte in, hände det inte så mycket. För att komma vidare med testet hade jag behövt addera till ytterligare element som skulle göra att människor 
kunde interagera mer med dem. Men det kändes inte lika viktigt. Genom att placera dem olika gjorde det att cirklarna började referera till rumsliga element: tak, 
golv, väggar, sittyta och bord. Vilet jag fann mer intressant att jobba vidare med och addera till de olika karaktärerna.

DEN AGGRESSIVA DEN STOLTA DEN RÄDDA DEN SOCIALA DEN RESERVERADE

bord/ avlastning golv/ mark tak/ skydd sitta/ vila vägg/ avskärmning
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Den aggressiva Den stolta Den rädda Den sociala Den reserverade

På språng, något att landa 
vid tillfälligt. Placerades i 
mitten för att vara redo åt 
alla håll.

kopplat till marken. 
Placerades med ena 
kanten mot lyktstolpen. 
Förstärker sin stolthet och 
blir belyst ovanifrån.

Gömmer sig från ljuset 
och sakapar ett tak ovan-
för sig. Vill inte blir sedd 
eller se någon. Spändes 
fast på kanten av cir-
keln för att få så mycket 
skugga som möjligt.

Kändes avslappnad och 
inbjudande så jag plac-
erade cirkeln i mitten 
så att fler än en person 
kunde sätta sig där. Inb-
judande

Skärma av runt sig själv 
för att inte bli störd. Och 
blev en extra vägg att 
ställa sig bredvid. 

BORD/ AVLASTNING GOLV/ MARK TAK/ SKYDD SITTA/ VILA VÄGG/ AVSKÄRMNING

26



MÖTET

Arbetet hittills hade varit väldigt uppdelat och jag hade bara job-
bat enskilt med de olika karaktärerna. Men mitt mål är att knyta 
dem samman och att de ska mötas. Jag kände att jag hade lärt 
känna karaktärerna bra och att jag hade tillräckligt med informa-
tion för att börja jobba med att sammanföra dem. Vid den här 
tidpunkten i projektet började jag tänka på en konstig händelse 
då jag var på safari och precis hade lagt mig för att sova. Jag var 
fortfarande klarvaken men precis då jag slöt mina ögon började 
massor med djur att ploppa fram. Djur som var sammansatta på 
diverse konstiga sätt, En hyena med ett noshörningshuvud, ett 
lejon med giraffkropp, struts med snabel. mm. Jag började först 
fundera på om jag hade fått malaria eftersom jag befann mig i ett 
malariabälte. Men den tanken försvann fort och jag försökte istäl-
let bara att njuta av alla konstiga djur som dök upp. 

Så på samma sätt som djuren sattes samman försökte jag se det 
som ett sätt jag kunde koppla samman de olika karaktärerna. 
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På samma sätt som konstnären Richard Long jobbar med 
att ordna stenar och träplankor till geometriska former, 
vill jag gestalta budskapet jag ser i det han gör. Knyta 
samman olikheter till en helhet/ enhet.

Cirkeln är som jag skrivit tidigare en återkommande 
symbol i massajkulturen. Därför valde jag att genom 
flera sfäriska former av lera, skapa olika uttryck som jag 
tyckte symboliserade de olika karaktärerna. Jag försökte 
lägga upp det som ett system, där man kunde se hur 
de tog form och anpassades av varandra. Men det blev 
mest intressant när de blandades ihop. 
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Vad jag ville var att de olika karaktärerna skulle mötas och enas i huset, Engajii som betyder hemmet/ huset på mas-
saj. Jag ville återkoppla till hemmet, en plats där man ska känna sig trygg. Jag gick tillbaka och kollade bilder från 
resan för att hitta inspiration. Stommen av ett hus är uppbyggd av träd och grenar som knyts ihop med rep och röt-
ter. Väggarna byggs sedan upp med lera och avföring från deras boskap. Huset är byggt i en cylinderform och har ett 
tak av gräs och kvistar. I mitten av huset är eldstaden som är placerad där för att ge jämn varme i hela huset. Runtom 
är sovrum och indelningar för barn respektive vuxna. Vissa har även de minsta av sin boskap inomhus under natten 
för att skydda dem. Kvinnorna brukar göra om hemma ibland,  då är det bara att riva ner väggar och bygga upp nya. 
De återanvänder det som de har och lägger till nytt material om det behövs mer. 

Massajer lever i polygami, vilket innebär att en man har flera fruar. Varje fru har sin egen Engajii där hon bor med 
sina barn. Alla husen placerade i en cirkel kring ett större område, Boma. I mitten har de sin gemensamma boskap 
som de skyddar genom att bygga höga väggar av mindre träd och grenar. De är placerade i mitten för att de är säkrast 
där. 

ENGAJII - HEMMET
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C5. KOMBINERA DE RUMSLIGA ELEMENTEN

R

A

SO

ST

RÄ

Nästa steg blev att jobba med riktningar och funktioner/ de rumsliga elementen.

A Den agressiva som står bakom ett högre bord, likt en sköld med riktning utåt.

ST Den stolta står med ryggen mot den aggressiva, blickar utåt och har någon typ av  
 definerat område där den står, på marken.

RÄ Den rädda som har riktning innåt med skyddande vägg bakom sig samt ett tak

SO Den sociala som har en stol som är placerad i mitten och har uppsikt åt alla håll.

R Den reserverade med riktning utåt, skärmas av av två väggar, en på vardera sida  
 för att inte bli störd.

Modellen (övre) kändes för strikt och för indelad, så jag testade bygga en till modell där 
jag jobbade med att ta bort ytor för att lätta upp den, samtidigt som jag försökte få funk-
tionera att interagera mer med varandra.  

I båda modellerna kände jag att jag jobbade med för stort rum samt att jag tror jag hade 
låst fast mig vid cirkeln som form. Nästa steg var att jobba med ett mindre rum, samt låta 
funktionerna ta mer form och inte fokusera så mycket på cirkeln. Cirkeln skulle kunna 
uppstå ändå om än inte som fysisk form.

30



I den här undersökningen använde 
jag storleken av en busshållplats. Jag 
ville inte skapa en busshållplats, men 
det var ett steg närmare i en storlek 
som jag kände var mer anpassad för 
de fem karaktärerna. 

De första modellerna jag byggde var 
väldigt strikt ordnade med de olika 
funktionerna; sittyta, bordsyta, vägg, 
tak och golv. Men jag tyckte inte om 
det eftersom dels grundformen, den 
rektangulära plattan som skapade 
två sidor, samt att de inte 
kommunicerade med varandra. För 
att ändra på det började jag att vrida 
på de olika funktionerna 
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Tycker om taket som på något sätt 
knyter dem samman. De olika 
karaktärernas platser kom fram 
bra.

Men det var för uppdelat och ingen 
kommunikation dem emellan.

På den här modellen tycker jag att 
jag har jobbat bättre med varje en-
skild karaktär. Dels beror det nog 
på att jag inte har kvar taket.

Fortfarande för uppdelat.

Jag tycker det blev intressatn då det 
blev ett dubbeltak för den rädda. 
Att det blev ännu mer intimit och 
närmare kroppen för den.

Bättre kommunikation eftersom 
de är vinklade och inte så uppradat 
som föregående.

På den här modellen tycker jag att 
jag har jobbat bättre med varje en-
skild karaktär. Dels beror det nog 
på att jag inte har kvar taket.

Fortfarande för uppdelat.

SLUTSATS:

# Låta karaktärerna ta mera svängrum. 
# Skapa luftigare kommunikation mellan dem. (det kommer såklart sen då jag börjar jobba med   
 mönster och med att bryta ner ytorna.)
# Använd en fyrkantig/ rund form istället för den rektangulära som skapar två sidor.
# Golvet kanske inte behöver vara överallt
# Låt karaktärerna gå in och påverka varandra mer.
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Jag fortsatte att bygga ytterligare fler modeller där jag tog ut svängarna mer för varje karaktär. 
Samtidigt som jag försökte få ett samspel mellan dem. Försökte få en balans och kontrast i var 
de skulle vara placerade.  Jag kände ganska fort vilken jag ville arbeta vidare med. Den längt till 
höger. Jag tyckte det blev en bra dialog mellan de olika karaktärerna. 

33



Då jag byggt upp modellen i fullskala insåg jag vilka enorma ytor det faktiskt 
var. Varje karaktär hade 1x1 meter. Vad är det för avstånd som är ok att ha 
någon nära i det offentliga rummet. Så vardera karaktär fick 1 m2.

Genom testet insåg jag att den reserverades och den socialas funktioner var 
tvungen att byta plats. Då man sitter ner i det offentliga rummet blir man mer 
reserverad än om man står upp. Att stå visar på att man när som helst är redo att 
gå fram och prata. Den reserverade fick sittyta och den sociala fick väggen.

En anna slutsats var att jag måste börja jobba med att bryta ner ytorna. De var 
väldigt stora och massiva.
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DEN AGGRESSIVA DEN STOLTA

DEN RÄDDA

DEN SOCIALA

DEN RESERVERADE

Nästa steg blev att försöka hitta uttryck och koppla tillbaka till 
maskerna jag skapat i början av projektet.  Samt bryta ner de 
stora ytorna. Min plan var här att rummet skulle byggas i en 
träkonstruktion med olika dimensioner och intensitet för att 
få fram olika uttryck. Tanken var att rummet skulle placeras 
utomhus och att solen skulle vara den yttre väggen.
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Jag började bygga en modell där jag kopplade in uttrycken hos de 
olika karaktärerna. Den första jag gjorde, nr.1 tyckte jag om uttrycket 
som blev ovanför bänken för den reserverade. Men karaktären som 
var bakom passade inte in(den stolta). Den kändes mer som att det 
skulle vara den aggressiva som skulle stå där och tjuvkika. De olika 
platserna som jag skapat för de olika karaktärerna kändes väldigt up-
pdelat så nästa steg blev att få dem att kommunicera mer med varan-
dra.

Jag byggde en ny modell, se nr.2 där jag tog bort det aggressiva ut-
trycket och istället försökte få den stolta ytan att höjas upp och därig-
enom påverkas av den reserverade.

Jag gjorde ytterligare ett nytt test, se nr. 3 där jag tog ryggstödet från 
den reserverade och drog ut det till den rädda för att skapa ett tak till 
den. Men det kändes fortfarande som att jag inte hade hitta rätt sätt 
för hur karaktärerna skulle kommunicera mer med varandra.
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Från tidigare tester som jag gjorde insåg jag att jag hade jobbat med för tunga ytor trots att jag 
försökt bryta ner dem. Istället försökte jag se rummet med pelare och konstruktionen som jag 
skulle klä. Så jag byggde upp pelare som jag började fästa de olika karaktärernas uttryck på. Men 
det kändes så platt, och det var samma typ av uttryck överallt. Jag ville ha mer spänning. Så jag 
bestämde mig för att gå tillbaka till den första modellen jag gjorde, nr.1 Jag tyckte om interak-
tionen som uppstod mellan de som skulle sitta på bänken och den som skulle stå och tjuvkika 
över. Den stolta fick vara den som blev mer ensamstående. 

Jag visste placeringen av de olika karaktärerna, men det var fortfarande för strikt och för up-
pdelat. Jag gick tillbaka till vad målet med projektet var; att de skulle mötas i Engajiin och att de 
skulle formas och påverkas av varandra. Jag kollade igenom bilder på konstruktionen av husen. 
Trä i olika dimensioner som är ihop lindade..
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Jag gjorde en ny modell där jag testade att bygga upp stommar som jag sedan virade runt med svart band. Jag ville börja 
återkoppla till mitt största möte i Afrika, då jag träffade massajkillarna. Och använda samma typ av metod som dem. Måla 
träkäpparna svarta och svepa runt med svart textil. Det som jag tidigare tänkt, att den skulle placeras utomhus blev inte 
längre aktuellt utan jag ville återkoppla till centralstationen och placera den  där istället. Den svarta färgen fick ta plats både 
på trästommen och genom det textila. Jag ser den svarta färgen som ett symboliskt skydd av olikheter.

I modellen ovan kände jag att jag hade hittat rätt uttryck, och visualiserade vad jag ville förmedla.

NESCAR



KONSTRUKTION

Svart betsad furu

Träkonstruktionen kommer att bestå av rund stavar i 
olika dimensioner, från 43-5 mm som jag bygger upp 
som ett ramverk. Mötena mellan trä delarna kommer att 
se olika ut, vissa rundstavar kommer att gå rakt igen en 
annan, medan andra bara kommer att bindas ihop. Men 
jag kommer att behöva en grundstomme som är stadig 
eftersom man ska kunna sitta på en del av den. Mötet 
mellan rundstav och golv kommer också vara olika, vissa 
kommer att stå rakt ner mot golvet medan andra kommer 
att vara putsade för att få en mer spetsig karaktär.

3 meter

3 
me

te
r

39



Den aggressiva - komprimerad, metallisk

Den sociala-  Lätt, rund, elastisk

Den rädda -  Tunn, skör och i   
  skiftande dimensioner 

Den reserverade - Platt band

Den stolta -  Kraftiga tungt rep
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Genom fem sorters trådarna och band med olika tjocklekar och uttryck 
kommer jag att återkoppla till mönstren och uttrycken från maskerna.



RESULTATET

Test av modell i skala 1:50 41
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RESULTATET

Resultatet jag kom fram till, ser jag som en rumslig installation där jag jobbat mycket symboliskt för att ena de olika karaktärerna i 
form av uttrycken från maskerna och de rumsliga elementen. På ett sätt hade jag hoppas på att komma till slutresultatet snabbare för 
jag känner att det finns mer att utveckla och utforska där. Men jag är nöjd över vad projektet resulterade i och alla steg i processen har 
varit viktiga för att komma fram till slutresultatet. 

Eftersom min metod har varit väldigt viktig, ville jag visa så mycket som möjligt av process materialet under utställningen. Det rum 
som jag blev tilldelad passade väldigt bra till mina objekt jag ville ställa ut. Dels fönstren där de 10 textila maskerna placerades, en 
större print av kroppsmålningen, den fem maskerna samt hjälpmedlen för respektive karaktär. Jag valde att bara bygga en del av mod-
ellen i fullskala, mattan för den stolta, de extroverta väggarna för den sociala och den introverta delen för den rädda. Den resterande 
delen försökte jag återskapa på speglarna genom uttryck hämtade från maskerna, den aggressiva och den reserverade. De befintliga 
speglarna i rummet förstärkte uttrycket av installationen och för många besökare var det förvirrande att veta vart linjerna och trådar-
na började och slutade. Många trodde att speglarna var ytterligare ett rum som installationen fortsatte i. Jag ville att installationen 
skulle kommunicera med rummet och anpassa sig därför efter elementen som fanns där; trappan, taket, speglarna, därför jag fäste 
vissa delar och lät Nescar växa vidare. Då solen sken in på installationen skapades skuggor som adderade linjerna och som skapade 
ytterligare dimensioner i rummet. 

Jag känner att det har öppnats många nya vägar under projektet och att jag har bra verktyg till att jobba vidare och utveckla Nescar. 
Genom återkopplingen till massajernas och deras kultur känner jag att jag har blivit mer medveten om olika typer av rum då jag låtit 
karaktärerna få växa från kroppen och ta plats ut i rummet. Detta är något som jag tror att jag kommer att ha stor nytta av i framtida 
projekt. Kroppens och individens relation till rummet och platsen. Samt hur jag kan jobba med små detaljer för att skapa större djup 
i projekt. Under processen har jag gjort många tester då jag burit de olika karaktärerna, vilket har varit en viktig del. För att förstå och 
lära mig mer var det viktigt för mig att bära och på testa vara de olika karaktärerna. 

Jag ser projektet som en start av något som jag kommer att fortsätta utveckla och undersöka framöver. Under processen har min 
undersökning gått från rummet närmast kroppen och expanderat utåt, det är något som jag tycker är väldigt intressant och som jag 
också kommer att fortsätta med. Men jag skulle vilja applicera det på ytterligare en dimension och koppla in dans, teater och musik. 
Samt att göra nya rumsliga installationer på olika offentliga platser, där det delvis blir ett kollektivt skapande för att knyta samman 
människor. Jag ser även att trådar och band kommer att skifta i färg beroende på tillfälle, plats och sammanhang som installationen 
kommer att placeras i.
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BÖCKER
Biomimicry     Janine M. Benyus, 1997, William Morrow & Company
Camouflage     John Newark, 1991, Thames & Hudson
Campedia, a compedia of research 
on art, architecture and camouflage  Roy R. Behrens, 2009, Bobolink books
Cradle to cradle    William McDough & Michael Braungart, 2002, Rodale Press
De sista massajerna    Mohamed Amin, Duncan Willetts, John Eames, 1987, Förlagshuset Fyris AB
European and Amerivan History  Jane Caplan, 2000, Reaktion books
Masks of Africa    Ladislas Segy, 1976 ,Dover Publications 
Privacy, A very short introduction  Raymond Wacks, 2010, Oxford University Press
Svart hud vita masker    Frantz Fanon, 1995, Daidalos
Written on the Body, The Tatoo in 

INTERNET
www.ne.se

BILDER
Kamouflage nät över en  pågående 
utgrävning för ett skyddsrum. (s.10)  Boken: Campedia, a compedia of research on art, architecture and camouflage  
Dazzle kamouflage (s.10)   Boken: Campedia, a compedia of research on art, architecture and camouflage
Militär ansiktsmålning (s.12)   http://thetechjournal.com/science/breakthrough-face-paint-protects-soldiers-skin-from-bomb-blasts.xhtml
Smink och tatuering (s.12)   http://www.agentofstyle.com/tag/tom-ford/
Richard Longs installation (s.28)  http://mimitalabiy2.tumblr.com/RL

Övriga bilder är privata.

KÄLLHÄNVISNING

46



BILAGA 1

TINGA TINGA
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BILAGA 2

EGNA ARBETEN KOPPLAT 
TILL TINGA TINGA
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BILAGA 3
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AGGRESSIV STOLT RÄDD

STADIG. STABIL. SYMETRISK. STARK. 
LIKA STARK RIKTNING ÅT ALLA HÅLL.

RIKTNING FRAMMÅT. SPETSIG. EXPLO-
SIV. DET TREDJE ÖGAT, STIRRA MED 
PANNAN.

ÄTER UPP SIG SJÄLV. SNURRA RUNT SIG 
SJÄLV. OLIKA SKALOR/ DIMENSIONER.

INSPIRATION; ERNST HAECKEL, Art forms in Nature. 



SOCIAL RESERVERAD

I EN BUBBLA, SYNLIG/ OSYNLIG. RIK-
TNING FRAMMÅT. TOM I BLICKEN. 
SYMETRISK.

INSPIRATION; ERNST HAECKEL, Art forms in Nature. 

VÄXANDE UTÅT. UPPSLUKANDE. DJUP. 
DIMENSIONER.

BILAGA 4
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BILAGA 5
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Rutten jag gick på Centralstationen. Den ljusare lila visar under mark.
De gröna är markeringar för de fyra filmarna.

BILAGA 6
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