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The arts in all their glory are no more remote from evolved features of the human 
mind and personality than an oak is remote from the soil and subterranean waters 
that nourish and sustain it.

Denis Dutton, The Art Instinct
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Det här projektet handlar om att göra rum som speglar bilder
    Som faktisk lösning – rummen jag föreslår speglar bilder, som en metod för att 
släppa in kvaliteter från en tvådimensionell bild i rum och som metafor för vår 
förståelse av verkligheten som tar plats i fantasin och då växlar från att vara en 
konkret bild till en diffuserad, mer färgrik och utspridd variant. 

En spegling av verkligheten

Som att måla en bild, då ambitionen att förändra är vad som gör att vi förstår via 
ett utforskande, erbjuder rummen en utmaning för vår fantasi och en möjlighet att 
skapa en egen betydelse åt vad vi ser.
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I DETALJERNA PÅGÅR PARALLELLA VÄRLDAR
Om att se nåt stort i nåt litet och att försöka skala upp det

Grunden till min frågeställning finns i uppfattningen om att vi använder instinkter 
som har med överlevnad att göra för att betrakta och skapa bilder.

Att vi är anpassade till en värld där vi måste kunna upptäcka faror för att kunna 
överleva har gjort oss bra både på att uppfatta och skapa konst.
Den egenskapen har gjort att vi kan läsa in fenomen som rörelse och kraft i bilder 
vi tittar på, trots att bilderna är stilla och i och med det skiljer sig enormt från den 
värld vi lever i, som är rörlig och ständigt under förändring. 
Hjärnan söker sammanhang och gör allt för att skapa betydelse till det den uppfa-
ttar. De förutsättningar som människor levde under i sin tidiga historia har alltså 
utformat de egenskaper vi använder för att tolka och förstå konst.1 

 Synen är kroppslig och kopplad till handling

1 Konst och kognition. Filosofiska Rummet – Sveriges Radio P2
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VIRTUELLA VÄRLDAR
Världar eller scenografier som har bilder som förlaga

Jag har hämtat metoder och inspiration från fenomenet att översätta fotografier 
eller målningar till virtuella världar. Det har fått mig att förstå hur jag kan jobba 
med atmosfär i rum och hur den kan påverkas av effekter från bildens värld.

Art Plunge1 är ett projekt där klassiska målningar översätts till virtuell miljö, som 
ett sätt att göra konstverken till mer tillgängliga upplevelser.
Jag uppfattar inte Art Plunges översättningar av målningar som verklighetstrogna 
och levande miljöer, de är snarare scener där de objekt och ytor som "översatts" från 
bilden och fått en tredimensionell form isolerats var för sig i en statisk komposition.  
Utrymmet som skapats mellan de olika komponenterna är mer som ett tomrum 
eller distans mellan olika objekt, än ett rum.
I originalbilderna är rummen mer närvarande eftersom de visar frysta ögonblick ur 
en verklighet där faktorer som ljus, vind och tyngdkraft spelar in för att definiera 
rummen och de ständigt pågående förändringarna av dem. 
    I en tvådimensionell bild kan jag uppleva dessa kvaliteter men i de virtuella 
miljöerna jag ser i Art Plunges galleri är det som allt svävar tyngdlöst.
I de här fallet har de rumsliga kvalitéerna minskat i översättningarna från bild till 
virtuella representationer av rum.
    Bilder förlorar också magi genom att förlora sin komposition, då komponenterna 
som bildar helheten sprids ut i en tom rymd. Originalbilden visar ett antal objekt, 
som har en balans mellan sig och är en vy från en specifik punkt, med ett specifikt 
ljus som konstnären valt.

I Jacob Felländers utställning How to enter a portal fanns ett av fotografierna över-
satt till virtuell miljö. Fotografen beskriver den fotografisk–rumsliga översättningen 
som ett sätt att låsa upp bilden, att för egen del äntligen få veta mer om vad som 
finns därinne i bilderna.2

Inställningen att man inte vet allt om innehållet bara för att man är upphovsperson 
och att bilder är världar det går att lära sig något av inspirerar mig. Jag tycker att det 
blir extra intressant i det här fallet eftersom bilderna i sin “grundform” är abstrak-
ta.3 
Fotografierna är multiexponeringar som innehåller mer tid än vad som normalt får 
plats i ett fotografi och därför gör deras världar också det.  

1 https://www.youtube.com/watch?v=fpgj9b8-JMA
2 https://www.youtube.com/watch?v=CQG7cAc2la0
3 http://www.jacobfellander.com/
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Vi ser bilder. De återspeglar en verklighet – och får oss att uppfatta den. 
Om den verkligheten inte liknar den vi ser omkring oss så representerar den en 
alternativ eller abstraherad verklighet. Eller kanske bara en del av den.

minnen      
drömmar    

känslor         
idéer           

visioner      
  …är något som finns, och går att avbilda.

Att betrakta en bild är att försöka förstå vad den visar – att leva sig in i något 
bakom ytan. Ytan är gränsen mot den värld bilden visar men samtidigt är den hela 
den världen. Den avgör hur nära man kan komma innan det tar stopp.

Men om man vill gå längre?
Hur skulle det vara att gå in i bilden?
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DRIVMEDEL FÖR RÖRELSEN FRAMÅT ÄR FÄRG
Om processen det är att måla en bild kunde användas som beskrivning av rum

Jag är en palettkniv och bor på fönsterbrädan i en glasburk. Det är jag som gör 
målningarna tillsammans med penslarna och färgfläckarna. När jag jobbar skapas 
det bilder, av spåren som lämnas där jag har varit. Det är alltså min närvaro som 
gör att bilderna växer fram, det är i den takt som jag väljer att stryka fram som 
bilden uppstår. Låt mig upprepa att bilden alltså inte finns innan dess!
    Människan skulle säga att det är något som "växer fram av att bli utforskat"
Det har med den vita platta ytan att göra, den jag stryker omkring på. När jag inte 
varit där än verkar stackarn inte kunna uppfatta samma sak som när jag är där. 
Till och med när jag har jobbat klart verkar hon se på ytan med andra ögon än när 
den var tom. Hon associerar mitt resultat till nåt annat, hemskt viktigt verkar det.

När vi omskapar vår omgivning så förändrar det vår förmåga att förstå världen1  

Tänk om rummen kunde ha samma egenskaper som palettknivens arbetsdag; 
inte vara “färdiga” utan ändras när man rör sig i dem – att processen det är att 
måla en bild kunde användas som beskrivning av rum.

Vi behöver rum som ger plats åt förändringar, som hyllar det rörliga

Förändringarna gör att tiden går och för att tiden går kommer vi ihåg att vi lever. 

1 Konst och kognition. Filosofiska Rummet – Sveriges Radio P2
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ASSOCIATIV INREDNINGSARKITEKTUR 
Om att använda abstrakta bilder som utgångsläge i skapandet av rum 

Abstrakta målningar och fotografier. De försöker inte beskriva någon yttre verklighet 
men verkar kunna representera en inre. De tilltalar mig personligen för att de verkar 
vilja säga mig något, beskriva något som jag inte helt förstår men anar. De stimulerar 
min fantasi både under arbetsprocessen och efteråt. 

Att jobba på ett sökande sätt utan krav på att veta vad det ska bli och låta min 
intuition bestämma vad som är rätt och fel är ett arbetssätt som jag saknar inom 
inredningsarkitektur men använder i måleri och fotografi. Det är delvis därför jag 
väljer att fokusera på bilders betydelse i mitt projekt men också för att jag tror de 
går att använda som grund till något storskaligt. 
Bilder är berättelser, det kan finnas information i dem om hur rum kan fungera. 
Genom att använda mig av inredningsarkitekturens verktyg för att göra rum 
försöker jag utvinna en miljö ur en bild. Kanske en sådan miljö kan påverka oss på 
samma sätt som bilden de utvunnits ifrån, låta oss stimuleras av hur rummet är 
genom att vara unikt - som en bild som bara är en.
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HUR KAN BILDER ÖVERSÄTTAS TILL ATT VARA RUM? 
Om konkreta rum och abstrakta bilder och upplevelsen av dem

Jag är intresserad av motsatsförhållandet mellan konkret och abstrakt. Att betrakta 
en bild och att uppleva ett rum har uppenbara skillnader men också likheter, som 
är mer dolda. När en kropp tar plats i ett rum blir den automatiskt en gräns mot 
var rummet börjar och det finns ett ständigt pågående förhållande mellan kroppen 
och rummets väggar, golv och tak. De flesta av kroppens sinnen är inblandade i 
upplevelsen. Det är något väldigt konkret med det hela, en serverad upplevelse.
 
Skillnaden mellan att uppleva rum och objekt har med gränser att göra. 
Att befinna sig innanför eller utanför gränsen till var något börjar påverkar hur 
medvetet man bearbetar upplevelsen av vad det är. 
    Med en distans till det man ser, som är fallet när man betraktar ett objekt, 
verkar det vara lättare att förhålla sig än när man befinner sig mitt i ett rum. 
Ett objekt avviker mot sin omgivning och ses i relation till den. Lättare att förstå då.
     Rum är omslutande och avslöjar inte på samma sätt vad de står i relation till, 
man ser dem inte utifrån. 
(om man inte sågar isär husen som Gordon Matta Clark1)

När något framstår som en helhet, tydligt skilt från sin omgivning blir det lätt att ta 
ställning till. Just för det framgår så tydligt vad det är man tar ställning till. 
    Att ta ställning är att använda sina tidigare erfarenheter och uppfattningar, det 
ligger nära till hands att värdera och sortera in företeelser i kategorier som gott – 
ont, bra – dåligt, begripligt – obegripligt.
Våra tidigare erfarenheter är de hjälpmedel vi har för att tolka och förstå, så vi 
använder oss av dem. 

Det är lättare att förhålla sig till något man står utanför än mitt i. Det kan ha med 
skalan på utförandet i relation till den egna kroppen att göra, eller vad en själv 
föreställer sig kunna göra enligt sina egna övertygelser och som avviker från en 
norm. Att se sig själv tagga en vägg eller bygga ett hus gör att det är lättare att 
reagera mot klotter än en dåligt planerad byggnad, som man befinner sig i varje 
dag och tar för givet. 

Så de intryck rummen gör på oss, lämnas oreflekterade och obearbetade men 
påverkar oss trots det, eller på grund av. 
Rums atmosfär smyger sig in i måendet, en förståelse som hoppat över steget att 
värdera upplevelsen. 

1 https://vimeo.com/54421147
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Vad är inredningsarkitektur?
Jag hittar sällan några bra ord för att förklara så att andra förstår, men jag närmar 
mig att själv veta. Rum uppstår inte av sig själva, och är mer än sin konstruktion av 
bärande och vilande element. 
På ett sätt är vi är utelämnade till någon annans tidigare erfarenheter när vi vistas i 
rum, arkitektens och beställarens.
    När det inte balanseras mot möjligheten att skapa en egen tydlig åsikt om vad det 
är med rummen som får en att känna på ett speciellt sätt, får förhållandet mellan 
rummens effekt och de som vistas i dem ingen jämvikt. 

Jag tänker på de rum som vi inte direkt väljer att vara i men måste igenom för att 
ta oss till en annan plats, offentliga rum som är mer infrastruktur för människor än 
rum. Det finns nåt fint i de rummens funktion att slussa oss vidare, men de är ofta 
utformade på ett tråkigt sätt, och kanske inte av en inredningsarkitekt.      
Jag vill göra rum där man slussas utan att stressas och drivs framåt av nyfikenhet 
istället för obehag eller tidsbrist.

Abstrakta bilder kräver intresse och nyfikenhet av sina betraktare.
Att under lång tid stirra på samma bildlandskap, med ambitionen att förändra det 
som när man målar, gör att man lever sig in i det, och kan uppleva det som en plats. 
Fantasin fyller på när den får utrymme, försöker skapa betydelse åt fragmenten.
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OLYMPIC BOOGIE WOOGIE AV RUTH CAMPAU
Om att flytta ut måleri i rum och göra betraktaren till en del av konstverket 
Måleri blir inredningsarkitektur och tillgängligt för fler

I Idrættens Hus1, i Brøndby i Danmark FOTNOT gör slagskuggorna sin grej: skarpa 
diagonala streck på pelare av betong. Det är starkt solsken och från fönstren i taket 
sprids en effekt neråt i rummet, fäster på sidorna av de vertikala pelarna och slutar 
nere på golvet i en upprepning av fönstrets form. Fönstren är bestrukna med färg i 
varsin kulör och de randiga penseldragen är vad som skapar streck i de genomlysta 
färgfälten på pelare och golv. När man är i rummet med pelarna träffas man av 
penseldragen från fönstren, indirekt blir man ju målad. Konsten som gör rummet 
är man då en del av själv.
     Det blir tydligt vad ljuset gör med rum när det markeras på det här sättet. 
I bilderna av arkitektur är det vanligt att visa just hur skarpa skuggor från dagsljus 
faller på väggar, det skapar diagonaler och blir effektfulla bilder.
Men det är inte det jag vill ta med mig till mitt arbete, det är hur en sändaryta 
skickar sitt väsen vidare och skapar rummets atmosfär.

1 http://www.campau.dk/node/112
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BILDEN SOM ÄR MITT UTGÅNGSLÄGE
Går det att kombinera fotografi, måleri och inredningarkitektur? 

Det här är bilden som jag valt som utgångsläge i projektet. Ett dubbelexponerat 
och digitalt bearbetat analogt fotografi som föreställer en gata som speglas 
i ett skyltfönster. Det är ett virrvarr av färger, former, ljusfenomen, abstrakta 
rumsligheter och samband mellan former. Jag gör associationer till objekt med 
massa och immateriella företeelser som dimma och blänk. Jag vill plocka ut 
beståndsdelar ur bilden och utforska i ett rumsligt sammanhang, tänka på bilden 
som en plats.
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MÅLERIMETODEN
Första försöket att göra ett rum av ett fotografi

Jag börjar måla av fotografiet och dokumenterar processen. Syftet är att få fram 
målningens rum genom att dokumentera alla stadier av målningen från början till 
slut. En slags omvänd arkeologisk utgrävning, eller som en teknisk undersökning 
där man studerar tillkomstprocessen av en historisk målning, och med hjälp av 
ljusvågor kan se hur de olika färgskikten lagts på varandra1. 
    Jag gör min egen analoga variant av metoden som Art Plunge använder för att 
skapa virtuella rum av en målning. 
Den går ut på att frilägga målningens lager och placera dem i kronologisk ordning 
med det senaste framför den förra. Det ger mig en tidslinje över hur målningens 
rum växer fram.

Målet med min metod att dokumentera måleriprocessen var att förstå i vilken 
ordning allt ligger, att dra isär målningen och få ett djup, ett rum. Det bygger på 
att den byggs upp stegvis, i en process som är linjär. Men det funkar inte.  Måleriet 
handlar lika mycket om att gå bakåt som framåt, låta misstag bli framgångar och 
att helt släppa kontrollen över processen.

1 https://www.youtube.com/watch?v=_ZDoqI3ePjc
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FRAGMENTMETODEN

Jag gjorde utsnitt ur bilden och namngav dem efter vad jag associerade till.
Beståndsdelarna är ungefär lika stora, eller likvärdiga. Som fragment av något som 
egentligen hör ihop men flugit åt olika håll vid en explosion. 

1.Spegling 
2.Dimma 
3.Inte helt stelnat objekt.

1.

2.

3.
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EFFEKTARKIV
Om att tolka utsnitt ur utgångsbilden i skissmodeller

När jag gör modellerna blir det uppenbart att det handlar om plana ytor som 
på olika sätt påverkar varandra, en slags förändring tar plats i ytan och förvillar 
betraktaren. I målerimetoden tänkte jag ju på bilden som en tillplattad bunt med 
lager. Nu skär jag loss fragment ur bilden och gör dem till nya lager i  rumsliga 
situationer.

SPEGLING
I Spegling sitter en transparent glasskiva parallellt med en spegelglasskiva med ett 
litet avstånd däremellan. Glasskivan har färgfäckar och är riktad mot spegeln så 
färgfläckarnas form går att se från både fram- och baksidan. I och med avståndet 
mellan skivorna flyttar effekten på sig när man rör modellen. Om det här var en 
vägg i ett rum skulle det vara när man går längs med väggen. Jag upptäckte den 
här effekten genom att titta nära på en spegel med fläckar. En dubblering av fläck-
en uppstår av att glasets tjocklek separerar spegelytan från glasets yta där färg-
fläcken sitter. I modellen är mönstret på glasskivan också i sig självt en upprepning.
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DIMMA
I Dimma har jag sprayat en spegel delvis, så att ytan går från att vara speglande till 
opak, med en gradient däremellan. När man ställer den speglande ytan mot ett 
annat plan ser det ut som att det planet fortsätter in i spegelytan. 
Projektet i sig handlar om att skapa mer rum än vad som redan finns, om än bara 
som en synvilla, så att rummet tar plats i fantasin.

 
 
 
 
INTE HELT STELNAT OBJEKT
Det är en yta bestruken med bläck som speglas i en annan yta av borstad alu-
minium, som sitter vinklad mot ytan med bläck. Det är när ljuset riktas rätt som 
effekten syns. Det är den här modellen jag väljer att ta vidare.
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BLÄCKBLÄNK

I aluminiumplåtens yta speglar sig formen på bläckfläcken och när jag belyser den 
blir blänket till en persikofärgad form som tar plats inne i materialet. Plåtens yta 
är diffus och återspeglar bara skarpa element som blänker eller har hård kontrast 
mot underlaget.
Bläckblänk och aluminiumplåt ger en visuell effekt som framkallar rumsupplevelse. 
Effekten tar plats utanför rummet, i materialet, innanför gränsen till det som går 
att ta på.

Men det är i rummet upplevelsen sker, där vi är. 

Egenskaper som avgör hur speglingen tar gestalt i plåten:

Bläckfläckens konturer skickas iväg 
längre i plåten än ytan de avgränsar. 

Textur som gör att man kan se 
skuggor i spegelgestaltens yta, som 
månens berg.
 
Bläckets speglande yta, som skickar 
rött blänk.

Kontrast
Palettknivdrag som smetat ut fär-
gen med bredsida över en platt yta. 
Trycket, när det lättar lämnas tom-
ma fläckar i färgfältet. Hög kontrast 
uppstår mellan färgen och de fläckar 
av underlaget som lämnats utan.

Materialmöte
Bläcket och aluminiumplåtens inne-
boende egenskaper påverkar varan-
dra. Aluminiumplåtens längsgående 
borststreck låter speglingar sprida sig i 
materialet.
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TRE SÄTT ATT ANVÄNDA EN VINKEL
Vinkeln är vad som kan sammanfatta mitt projekt  

BILD TILL RUM
Vinkelns invändiga ytor påverkar varandra.
På den ena sitter en bild, på den andra en speglande aluminiumplåt. Speglingen är 
ett sätt att ta kvaliteter från en bild in i ett rum, en översättning från bild till rum.

RUMSSKAPANDE ELEMENT
Vinkelns konstruktion kan vara bärande och är delvis inneslutande vilket gör den 
lämplig som rumsskapande element. Min ambition är att göra ett rumsförslag där 
vinkeln ingår.  
 

SYMBOL
En upplevelse är osynlig, men finns inombords. Den kan inte ha några vittnen 
som det som är föremål för upplevelsen kan. Vinkeln är ett sätt att visa både en 
yttre och inre variant av en bild samtidigt, som en symbol för att vår förståelse av 
verkligheten tar plats i fantasin och då växlar från att vara en konkret bild till en 
diffuserad, mer färgrik och utspridd variant, en spegling av verkligheten.
    Upplevelsen möter vanliga minnen och blandas med mer dolda från tidigare 
stadier i evolutionen och tillsammans blir de uttolkare av verkligheten. 
Sidan med bild är verkligheten och speglingen är förståelsen.
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VINKEL OCH WELL-METODEN 
Hur påverkas rummet av vinkelns effekt? 

Ritar vinkeln som en sektion över ett rum, där tre plan finns med: sändaryta (bild), 
effektyta (plåt) och ljusinsläpp, roterar den ett varv för att få fram olika rum. 
    Jag bygger rumsmodeller enligt de sektioner jag har tagit fram. Det är för att kun-
na se hur effekten upplevs i ett rumsligt sammahang, där jag kan kontrollera ljusin-
släppet i modellen. Jag använder mig av wellpapp eftersom det tillåter mig att jobba 
snabbt och intutivt. Den är lätt att skära och vika och framför allt är den lätt att bära 
runt på, för att få rätt ljus till, som en kamera. 
    Jag får frågan om jag bygger lådkameror vilket på ett sätt ju är vad jag gör. Jag 
bygger en låda att kika in i för att se ett utsnitt av ett rum vars effekt  är hämtat ur ett 
fotografi. Det är en inverterad lådkamera. 

Den tvådimensionella bilden är min verklighet och det som produceras med lådan är 
rum som är påverkade av den bilden.

I modellerna ska jag ta nya bilder för att kunna skissa på hur rummet kan utvecklas 
och människor ta plats, ge det en skala.
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I RUMMEN
Bilder inifrån skissmodellerna. 

Hur man placerar vinkeln är vad som avgör om man ser sändarytan eller inte. Det 
är möjligt att kamouflera var effekten kommer ifrån, att gömma sändarytan.
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DET SUGGESTIVA OCH RUMMEN
Om att rum som förvillar håller oss levade  

Plato ansåg att konst missleder människor och har en negativ effekt på vår känsla 
för moral.1 
Konsten imiterar den fysiska världen som i sin tur imiterar idévärlden.2

Att konst skulle göra oss osäkra på vad som är verkligt och locka fram fel känslor. 
För mig låter det som något positivt. Jag tycker att det är rummen utan konst 
(något att förhålla sig till) som gör oss osäkra på vad som är verkligt. 
    Som inredningsarkitekt vill jag skapa oneutrala rum och utnyttja rummens 
kapacitet att väcka känslor och förundran. Jag vill inte nödvändigtvis använda så 
stora gester men skapa suggestiva specialeffekter genom material som reagerar på 
ljus. Stimulerande rum som kan fungera som naturen, få oss att vara uppärksam-
ma på vad som händer runtomkring oss och återta det som rummen kan beröva 
människan, att hjärnan får kroppen att reagera på vad den upplever.   
    Rummens förmåga att stänga in oss ligger ju i deras natur. Och det kan vara svårt 
att förstå vad i rummets utformning som gör att vi upplever det på ett speciellt 
sätt. En sak som kan påverka hur vi upplever att tiden går är om vi kan följa hur 
dagsljuset flyttas runt i rummet under en dag, saknas det är det lätt att förlora 
greppet om tid. 

Aristoteles menade att människor föds med instinkten att imitera, vi skulle aldrig 
lära oss någonting annars. Det är därför vi håller på med representationer av ver-
kligheten i form av konst, för att förstå världen.3 

Jag tror att om det finns effekter i rum som är oförklarliga får det oss att iallafall 
vilja förstå världen.

1 The Art Instinct – Denis Dutton
2 https://sv.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9v%C3%A4rld
3 The Art Instinct – Denis Dutton
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OMRÅDEN FÖR MITT PROJEKT



23

Jag tänker på det extrema i att allt är täckt och belamrat med material och funk-
tioner. I storstaden lämnas inte många kvadratmeter yta oplanerad och nästan 
precis överallt är marken ett hårt underlag som mina fötter trampar i endast 
strategiska riktningar. Infrastrukturen står som monument över den bortplane-
rade naturen, med höga pelare av betong som lyfter vägarna, broarna. Trapporna 
förbinder oss enkelt med underjorden och ett av de vanligaste samtalämnena efter 
lägenheters värde är hur man navigerar till rätt platser via kollektivtrafiken.
Jag tänker på stressen och det skapar och på möjligheten att göra något åt det.
Transportsträckorna. Alla rumsligheter i anslutning till tunnelbanesystemet. Rum 
som finns till för att passeras. Att röra sig från en nivå till en annan. Rum med mån-
ga människor i högt tempo. 
Kan det bli en bättre upplevelse än vad det ofta är? 
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FÖRSTÖRANDE STRUKTURER 
Strukturer som förändrar beteenden

Likt hur vi i det långa loppet anpassar oss efter den struktur som är samhället vi 
lever i och det ekonomiska system som råder i det – som det här med att marginal-
isera djuren1, de enda andra varelser vi delar jorden med – kan de byggda struk-
turer, rummen som befinner oss i ofta, förändra våra beteenden.

Tex att öka takten, undvika andra människor, tappa greppet om tid, vara inomhus 
en hel dag utan att veta vilket väder det är utomhus

Det verkar så hopplöst, som att vi människor alltmer stängs in i våra egna 
förstörande system som på de senaste hundra åren i så stor utsträckning gör slut 
på saker och ting.

1 Konsten att se – John Berger 
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FÄRGFÄLTENS EFFEKT
Projektet handlar om bilder som sitter på ytor i ett rum och påverkar andra ytor, 
och rummet omkring sig, här är en text om hur en yta kan väcka känslor hos sina 
betraktare.

Jag är en graffitimålning, jag sitter på betongväggen och ser ut över ett tågspår. 
Mina färger är starka mina former bildar en slags blandning av bild och text. 
Jag liksom lyser mot min bakgrund, som är grå. 
    När folk som inte passerar mig varje dag plötsligt gör det, och ser mig snabbt 
från sitt tågfönster, blir de genast blixtförälskade!
Det är min superkraft, att få vilt främmande människor att reagera med kärlek 
eller hat, men de som gör det är sällan såna som känner mig.
Det gäller särskilt ungdomar från det där exotiska landet som jag inte vet vad det 
heter, för det kallas bara landet. Jag verkar symbolisera något stort för dem, som 
har att göra med miljön jag befinner mig i. Det är lite svårt att fatta för det är mest 
broar, pelare, skyltar och stängsel i syfte att dirigera olika typer av trafik hit och dit. 
De har nån idé om att dit de ska är mer spännande än var de kommer ifrån, och de 
passerar ju mig på vägen, så de projicerar sin längtan på mig.

Vi skiljer oss från er människor såhär: vi har en och samma själ, samma jag.
Så när vi försvinner och dyker upp igen i en annan skepnad, så är det samma gam-
la jag som dyker upp. Jag existerar nästan överallt runtom i världen.
Faktum är att det är mer praktiskt att vara i landet, man blir sällan raderad då, får 
vara kvar. Stockholm är svår att leva i,  jag är nämligen förbjuden där.    
De här citaten kommer från policyn mot mig1, de ser mig som ett hot mot detta:

Stadsmiljön är allas egendom och det är allas ansvar att vårda den.                  

Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad som vi är stolta över och 
där stadsmiljön inbjuder till samvaro mellan människor.
  
Om man ser till vad jag är – färg i fält på en bakgrund så är det svårt att begripa 
förbudet mot min existens. 

Människornas grundläggande känslor är glädje, intresse, förvåning, avsmak, avsky, 
ilska, ledsnad, rädsla, skam – jag kan väcka nästan alla! 
(men oftast inte de tre sista, värsta)
Det typ av miljö där jag sitter kallas stadsrum, många människor passerar där i 
högt tempo. De verkar vilja lämna platsen snabbt, och inte direkt njuta av miljön. 
Det är tråkigt att det ska vara så eftersom så många passerar så ofta. Livet dom har 
verkar kunna sättas på paus och startas igång igen i andra miljöer, som jag inte har 
sett.

1 http://www.stockholm.se/-/Sok/?q=klotterpolicy&uaid=40442EB47AC9B7C42944037688BAF182:3137

322E32332E3232382E313432:5247970441609245450
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VÅRUTSTÄLLNINGEN
Bilder från utställningen. 1-2: modell / bildvägg, 3-4: titthål, 5: insida av modell 

1.

3.

2.

4.
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5.
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INTERVJU
Jag svarar på frågor och reflekterar över utställningen, verkligheten och framtiden.

Reflektera om skala, tid och rörelse i ditt verk!
Om jag hade velat spara mig själv en massa jobb så skulle jag ha bestämt en skala 
först, och sedan utgått från den och byggt en modellåda att placera på min plats 
i rummet, i den struktur som jag behövde bygga för att täcka den diskbänk som 
fanns på platsen jag fick i utställningslokalen.
Istället skapade jag modellen i olika steg beroende på vilka problem jag stötte 
på i byggprocessen. Till exempel hade diskbänken en nivåskillnad som förklarar 
trappan i förgrunden. Om trappan får skalan 1:2 så är resten av rummet, vars höjd 
bestäms av de rosa skivorna till väggen, för litet för att en människa ska få plats. 
Det var ett slags misstag men fick mig att tänka på både hur modellen skulle kunna 
vara en begränsad del av ett rum och att den blev mer praktisk att använda som en 
"fotostudio" i och med det. Där kunde jag ta grunden till de bilder jag visade.   
    Bilderna föreställer rum med olika skalor på effekten, placerad på olika sätt. Det 
att modellen visar ett rum med inbyggt perspektiv var också en slags slump och en 
effekt av att modellen skulle vara tillräckligt bred på kortsidan för att man skulle 
vilja titta in i den på utställningen men smalna av mot diskbänken den skulle sitta 
fast i och inte täcka trappan som leder upp till utställningsrummet.
    Genom att bygga en modell i den här storleken upptäckte jag att effektens 
styrka blir mindre när ljusinsläppet är större än i mina första expriment med lådor. 
Om jag skulle fortsätta med det här skulle jag jobba med att begränsa ljusinsläppet 
så att effekten blir större. 
Jag skulle också bestämma mig för ett av sätten att applicera effekten på och skapa 
en struktur för det. Jag tycker egentligen inte att något av sätten fungerar bättre 
än det andra, men om jag läser min projektbeskrivning så passar det bäst att låta 
effekten vara en stor del av rummet, så att människor innesluts av den. 
Den idé som jag var inne på i början, en slags dragspelsvägg skulle jag utveckla.
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På utställningen kunde man uppleva spegeleffekten från ett håll, men det är om 
man rör sig förbi väggen med effekten som man kan uppleva en rörelse i den. 
Det skulle gå att illustrera med en film som visar hur det är att röra sig förbi, och 
hur det ser ut om man kommer från andra hållet. 
    I delredovisningen visade jag en film om hur effekten påverkas av ljuset. Den 
hade en time-lapse effekt som förstärkte hur rummet påverkades av att effekten 
sattes igång och sen försvann. Eftersom man inte kan snabbspola tiden i ver-
kligheten så tycker jag inte det är ett optimalt sätt att representera mina rum på, 
men ett mellanting mellan det statiska i att bara se effektstrukturen från ett håll 
och att uppleva hur ljuset rör sig under en dag, samt hur det är att själv röra sig 
förbi den hade varit ett bra alternativ till det jag gjorde.   

Hur tror du att ditt projekt kan bryta mot normer och föreställningar om 
offentliga rum?
Tanken med rummen i mitt projekt är att de ska stimulera fantasin. I de offentliga 
rum där människor spenderar mycket tid kan det vara normbrytande då dessa rum 
ofta är utformade utifrån praktiska aspekter som att ta sig enkelt från en plats till 
en annan, och inte efter hur man påverkas av att vara i rummet. 
    Att låta visuella blänkeffekter vara en del av dessa rum skiljer sig också från hur 
normen ser ut nu, då den konstnärliga utsmyckningen i offentliga rum ofta består 
av tex mönstersatt kakel eller reliefer – dekoration av ytor snarare än ytor som 
påverkar varandra och ljuseffekter som studsar mellan ytor. 
    Jag tänker att projektet också bryter en mot en föreställning om att vad som 
skulle göra offentliga rum bättre är fler sittplatser eller liknande med ambitionen 
att skapa sociala möten. Så är det ju inte i mina rum, då interaktionen sker mellan 
själva rummet och människan.
Jag tycker att effekten av den utsmyckning/ färg- och mönstersättning som ändå 
ofta finns i offentliga rum som tex. tunnelbanestationer, brukar drunkna i resten 
av rummet, kanske kan då ingrediensen ljus, som mitt projekt innehåller, vara vad 
som sprider ut effekten och gör den till en större del av rumsupplevelsen. 

I din reflektion använder du graffitimålning och ett standardiserat rum. Kan du 
tänka dig hur skulle vara att ta en normativ målning och ett icke normativt rum, 
vad tror du skulle hända då?
Roligt att det har uppfattats som graffitimålningar i modellen, jag har ju inte jobbat 
aktivt med det men det har funnits som tanke. Texten om graffitimålningen hand-
lar mest om hur färg kan skapa känslor.  Men vad är en normativ målning? På nåt 
sätt känner jag att graffiti i sin natur är normativ eftersom den ofta följer samma 
regler. 
Jag har lättare för att föreställa mig ett ickenormativt rum än en normativ målning.
    Tänker spontant på att om jag skulle ta effekten, normativ eller inte, till ett 
ickenormativt rum så skulle det rummet vara sin egna struktur, som jag var inne 
på med dragspelsvägg. Men väggen skulle vara anpassad efter att effekten ses 
från ett håll och kunna avslöja olika mycket av effekten samtidigt som den skapar 
rumsligheter.
Normativt skulle kanske kunna vara att jobba med färgfält utan variation i, alltså 
enfärgade. 
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Hur kommer du att arbeta vidare med översättning från bild till rum som inred-
ningsarkitekt och möbeldesigner?
Genom att jobba med att rummen interagerar med människor genom deras egen  
visuella tolkning av dem. 
I det här projektet har det ju mest handlat om att försöka översätta ljuseffekter 
från ett fotografi, men det finns ju andra fenomen i bilder som jag skulle kunna 
försöka utvinna tex. färgers förmåga att lysa igenom varandra från de lager de 
ligger i, att vissa former eller färger syns bättre i vissa ljus, få något att se ut att ha 
en viss egenskap genom att en viss behandling av ytan.
Det har ju också handlat om att översätta metoder att framställa bilder till metod-
er att göra rum och det finns nog tusentals fler att hämta. 
Jag tror att såna metoder skulle kunna vara ett sätt att utveckla både hur rum kan 
ha en påverkan och hur man kan jobba som designer och inredningsarkitekt. 
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