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This artwork explores the craft marbling in a spatial 
installation based on the concept of storytelling and figure 
making. Through my naivistic expression, the characters 
in the space create a canvas for a narrative in the dyeing 
technique of marbling. It is traditionally a craft for book 
covers that is very uncommon today. This creates a place 
where strange creatures and vivid stories seemingly come 
pouring out of an old marbled-covered fable; a room dressed 
in colours tickling the imagination. By asking questions 
about the imaginative mind, childishness and the abscence 
of colours in modern society, I want to give the spectator 
an experience out of the ordinary. A place which one can 
descend into, forgetting about the present, even for just a 
moment. During the exhibition days, a conclusive note was 
left saying: 
I am in a dream. 



abstract

inledning

ledord

bakgrund 

intention

mal

fragestallning

metod

process

 att skapa varldar

 att forsta varlden

upplevelser

resultat 

djuren

barnslighet

chromophobia

reflektion

 utstallningsboken

Tack

Referenslista

ett 

tva 

tre 

fyra 

fem 

sex 

sju 

atta

nio tio 

elva 

tolv 

tretton 

fjorton 

femotn 

sexton

sjutton

arton

nitton

tjugo

tjugoett
Solguden



två.

langt bort i fjarran 

star det en vit kub

inte sarskilt iogonfallande

men anda nagot som fangar nyfikenheten

likt en fjaril i en hav

en stor sockerbit

sot och lockande

kliver du narmare,

kan det upptackas en glipa in i sockerbiten

oppningen fors at sidan 

boj dig fram och kika in

glom inte bort att ta av dig skorna

med bara fotter kliver du 

pa ett mjukt moln av textil

sockerbitens innanmate ar allt annat an vitt

overvaldigande fargsprakande fyrverkirier

landskapet darinne mitt i en varld

forvantningarna pa ett tivoli

pirret 

bubblet i magen 

kliver du in i fabeln 

varelser som samlats i klunga

viskar hemligheter 

fortaljer sagor 

valkommen in

°

°

° ° °

°

°

°

°



Fantasi
Dröm

Överraskning 

tre.



Inom mitt konstnärliga skapande har fokuset länge varit på kroppen, 
senare kom det att bli kostym i relation till kroppen. Därefter har det 
långsamt skiftat utanför kroppen till ett skulpturalt undersökande. 
I takt med det skiftet har rummet väckt min entusiasm. Rummet är 
för mig väldigt främmande och ett område jag är mycket nyfiken på. 
Från modedesign fann jag en fascination över till kostymdesign. Där 
det, till skillnad från mode, existerar en form av eskapism som jag 
finner slående. Genom kostymer skapas det ett narrativ. Denna form 
av berättande fängslade mig. Jag blev intresserad av att skapa fiktiva 
karaktärer rotade i fantasin. Men där fattades det något; miljöerna, 
omgivningarna, scenerna, rummet, Världen. Genom alla dessa 
övergångar följde ett hantverk med mig som jag använde för att ge 
gamla textilier nytt liv; marmoreringen. 

Marmorering är ett hantverk som få är verksamma inom. Det är en 
teknik som av slump upptäcktes av en japansk kejsare i början av 
1100-talet och kom att användas av bokbindare världen över som 
omslag på böcker. Genom industrialiseringen dog tekniken sakta ut. 
Trots att den fortfarande existerar i vissa specifika kretsar så är den 
mycket ovanlig, speciellt inom textilkonsten idag. Under 1500-talet 
hade hantverket sin kulmen. Mästare inom marmorering höll lärlingar 
i sina ateljéer där var och en av dessa lärjungar endast fick lära sig en 
liten del av marmoreringsprocessen, skilda från varandra. På så sätt var 
det endast ett fåtal som begrep denna komplexa teknik. Det fanns ett 
hemlighetsmakeri bakom hantverket, en mystik som länge pågick. Under 
slutet av 1880-talet fick den Brittiska mästaren Charles W. Woolnough 
(1854) nog, han ville dela kunskapen, skrev en fantastisk bok och släppte 
dess mysterier ut i världen. (McGrath, 2020)

Jag har länge arbetat med denna teknik. Därför vill jag sätta den i en 
större kontext än på gamla böckers omslag. Som att dessa marmorerings 
beklädda böcker har öppnats upp och ut väller deras historier som får 
omsluta ett helt rum, eller kanske till och med en egen värld. 
Här tar mitt arbete vid: den marmorerade världen och dess mysterier.

fyra.
Marmorerade bokomslag



Jag vill skapa ett rum för upplevelse där hantverket 
marmorering får ta plats. Skapa en plats som berör 
åskådaren. Dela med mig av min fascination över 
marmoreringen. Vurmen jag känner för hantverkets 
enkelhet i de spontana färgmötena och flödena i tekniken 
vill jag att fler ska fångas av. Visa på charmen över dess 
hantverksmässiga rikedom gentemot frånvaron av tekniken 
i vår omvärld. Jag vill koppla samman hantverket med ett 
narrativ, visa på teknikens mångsidighet, vad som går att 
skapa med en enda metod som utgångspunkt. Att använda 
marmorerad textil rumsligt är outforskad mark. Jag vill 
uppmärksamma marmoreringen, som är en bortglömd 
historisk teknik, för en publik. 

fem.



Gestalta ett rum som framkallar känslor hos betraktaren. 
Skapa upplevelser av drömmar och fantasi genom rummet 
med hjälp av varelser som placeras där. En scen där något 
pågått, är pågående och kommer fortsätta pågå när 
besökaren lämnat landskapet. 

sex.



Vad händer när den plana ytan av marmorering går över till objekt?

Vad uppstår i mötet med objekten och det marmorerade rummet?

Vad händer med besökaren när den stiger in i mitt rum?

sju.



Jag vill ha ett intuitivt undersökande i min process där 
marmorerade textilier blir mitt arbetsmaterial. Skissa i full 
skala och undersöka vad som händer med rummet. Bygga 
upp en värld med abstrakta former och varelser. Arbeta med 
ljussättning för att skapa stämningar i installationen. Genom 
dessa metoder drivas framåt av ett lustfyllt skapande. 

åtta.



Jag valde att arbeta med marmorering, en teknik som jag med största 
säkerhet kommer fortsätta arbeta med länge, en teknik som är så djup 
att det djupaste hålet på planeten blir avundsjukt. Så har det känts att 
få tillägna de senaste planetsnurren denna teknik. Loggboken fylldes 
långsamt med marmorerade prover. Jag läste om tekniken, lärde mig 
mer, fördjupade mig, provade, förkastade och fann ett tillvägagångssätt 
gentemot hantverket som fungerade för mig. Det tog lång tid att utveckla 
den metod som jag kom att använda mig av. Det finns tre grundelement 
att förhålla sig till när det gäller marmorering: 

Ett. Förberedelse av material i form av alunbad, där materialet i sin tur 
måste torka, innan det kan marmoreras. 

Två. Färgerna. Jag har experimenterat med valet av färger där typ av 
pigment, konsistens och typ av färg spelar stor roll. I dagsläget använder 
jag mig av ett specifikt märke akrylfärg. När en arbetar med akrylfärg 
måste även den förberedas, då färgen är vattenbaserad och annars 
blandas med vattnet i badet. 

Tre. Badets konsistens. Här använder jag mig av hemmagjort tapetklister 
i tre omgångar, där badet måste vara i en specifik temperatur och 
konsistens för att färgerna ska få de bästa förutsättningarna för att sprida 
sig på ytan. 

Efter dessa förberedelser handlar det om att ta fram färgkombinationer, 
vilka pigment som vill samarbeta med varandra. Det finns inga genvägar, 
en måste respektera ritualen som marmoreringen kräver. Den behöver 
din tid och ditt tålamod. Ens vördnad för det traditionella hantverket. 

Loggbok elfte februari:
Jag vill omge mig av det jag tycker om, skapa en egen värld fylld av 

knäppa väsen och färg. Jävlar vad jag ska fylla ett rum. Ett rum som är jag, 
mitt inre såsom min hjärnas innanmäte ser ut.

Jag färgade en hög om oräkneliga marmorerade tygstycken. Sakta kom 
en vision om min rumsliga installation fram. Jag såg väggar, tak, golv, 
allt marmorerat. En värld som sakta byggdes upp inom mig, ju fler 
tygstycken som marmorerades, desto mer växte min värld. 

Länk till film på marmoreringsprocessen
https://youtu.be/lKrJAwUcqmM
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Loggok tionde mars: 
Processen är inte en rak linje, den är fylld av de där små lite 
hemliga djur stigarna vi nästan aldrig möter i skogen. De 

där vägarna vi tar då vi känner oss extra äventyrslystna och 
modiga. För att bryta oss loss från en evig grusväg. 

Processen av att marmorera var av största vikt för mina 
påföljande steg i nästa riktning av projektet. Tygerna jag 
hade framför mig började bli något, i alla fall i min fantasi. 
Då jag är begränsad av mitt färgbad i storleken av mitt 
material kom valet att mina bitar skulle sys ihop. Det finns 
något visst över ett isärtagande av material som sedan 
sätts ihop igen och blir något annat än vad det en gång var. 
Lappar som förs samman för att bilda en helhet, ett rum. 
Det påminner mycket om hur en gör mönsterkonstruktion 
för kläder. Material klipps isär för att passas in med andra 
bitar och bli till något annat; i det fallet något att passa på 
en kropp. I mitt fall något som skulle passa in i en värld som 
omsluter en kropp. 

Genom mitt material föddes rummets fyra väggar och tak. 
Men det fanns något som skavde i min värld, jag saknade 
något. Att arbeta abstrakt har aldrig varit min styrka eller 
något som intresserat mig, men ändå fanns det en tanke 
långt bak i barken att det var just abstrakt mitt rum skulle bli. 
När jag tillslut bestämde mig för att inte låta mig hindras av 
mina egna satta begränsningar kom jag till en vändpunkt 
i mitt projekt. Det var här en marmorerad orm kom till, 
sedan en påfågel, häst, varg, solgud, krokodil, fladdermus, 
groda, nattfjäril och kanin. Då jag lät mig vilt och intuitivt 
skapa dessa karaktärer fann jag också ett narrativ för mitt 
sakta växande landskap. Ett narrativ som kom att bygga 
grunden för mitt fortsatta arbete. En värld som fick ta rot 
från fabler, en allegori för vårt fantasiskapande. En fabel är 
en kort berättelse där djur gestaltas antropomorfiskt och 
där sagan har en form av sensmoral såsom: den som gapar 
efter mycket mister ofta hela stycket, allt är inte guld som 
glimmar, små grytor har också öron etc. Sakta kom mina 
djurs existens att betyda något. 

tio.



På kvällarna efter långa dagar, kom jag hem och följde serien Twin Peaks av 
David Lynch som fick en betydande roll i mitt examensarbete, eller framförallt, 
David Lynch och hans sätt att se på den kreativa processen samt skapandet av 
världar: 

Take people into another world - give them experience. 
Take yourself into another world - give yourself experiences.
It’s a magic medium [art/filmmaking]
This is the rule, to making new worlds. 
(David Lynch Foundation, 2016)

Twin Peaks är en serie med tre säsonger (1990, 1991, 2017) samt en film 
(1992) som utspelar sig i den lilla staden Twin Peaks där ett mord på en ung 
tonårskvinna har begåtts. Kring mordet uppstår konflikter och oförklarliga 
krafter i den lilla staden. Det är en kriminalserie med starka inslag av 
övernaturliga fenomen och surrealism. David Lynch’s serie är svår att få 
grepp om. Men ändå är jag fängslad, för det viktigaste blev inte att förstå 
händelseförloppet, det viktigaste blev relationen en fick till karaktärerna och 
världen som han skapat. Enligt regissören själv så är inte det viktigaste att 
åskådaren förstår allt i hans verk, långt därifrån, det handlar om våra egna 
perspektiv och perceptioner ur våra erfarenheter som får bygga upp vad vi 
upplever genom det vi ser. Att han har fått ge världen en del av sin fantasi och 
ge människor som tar in den en upplevelse. (Ibid) I Twin Peaks finns det ett 
fascinerande parallellt universum; The Black Lodge. Karaktärerna som befinner 
sig där pratar med förställda röster. Det är en plats fylld av gåtfullt kaos som 
bara kan sättas i en förstående kontext genom galenskap eller drömmars brist 
på logik. Huvudpersonen som hamnat i Black Lodge får en kopp kaffe som 
först är precis det vi förväntar oss av drycken; flytande, i nästa sekund är den 
trögflytande  som sirap och sedan fast. Det som händer där kan endast förstås 
av de som faktiskt varit där, det är detta som jag finner intressant. 

Jag har hela tiden velat att min fiktiva värld ska vara en plats för fantasi 
och överraskning. I likhet med Black Lodge vill jag fånga en form av 
verklighetsflykt, men en plats där en i kontrast till Lynch’s värld ska känna 
sig trygg och omsluten, en vilja om att stanna där inne ett slag.Genom dessa 
tankar fick jag en djupare förståelse över varför jag vill skapa en rumslig 
installation. Varför jag vill omsluta mig i en fiktiv värld: som att kliva in i 
en annan dimension. Utifrån mina erfarenheter inom kostymdesign och 
karaktärsskapande, låta en värld eller scen få omsluta dem.
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Via marmoreringen lät jag mig sväljas av dess mönster och 
färger. Såg genom färgernas virvlanden på vattenytan, de 
där små varelserna ta form bakom min hjärnbark. Länge 
funderade jag över rummets rymd, hur det skulle byggas, 
hur formen skulle vara. Det blev en kub, i vår del av världen 
är det den ursprungliga formen för det moderna rummet. 
Det är en bildlig form för ett rum, i mitt undersökande har 
jag börjat med den formen. Det viktiga är för mig dess 
innehåll, världen där inne som tagit form. Utifrån är det en 
vit kub, ett tält, kanske en cirkus som ska bjuda in till en 
nyfikenhet av vad som finns där inne.  Jag vill överraska 
betraktaren, översvämma dem av ett landskap. Tekniken 
marmorering blev något mer, det blev till ett skulpturalt 
skapande. Det är en värld som fötts ur min magkänsla, det 
magiska, magnifika med marmorering som får det att pirra i 
min kropp fick gestaltas i världen. 

Det jag visste från början var att jag ville skapa ett rum 
med marmorering. Mitt arbete handlar om kontakten med 
hantverket som jag vill förmedla. Marmoreringen är viktig 
för mig, den är viktig som ett hantverk, den är viktig för den 
har funnits i mitt konstnärsskap så länge, den är en del av 
mig. Jag har tvivlat på tekniken, men har valt att acceptera 
mitt egna uttryck, som är marmorering till stor del. Även om 
en inte alltid älskar hur det en skapar ser ut så är det såhär 
det ser ut när det kommer från ens händer. Det är lite som att 
höra sin röst för första gången och inte tycka om den, men 
sedan acceptera att det är så en låter och att det är vackert. 
Såhär försöker jag förstå min värld. Men jag kommer också 
till en insikt att jag inte fullt kan förstå min värld förrän 
jag upplevt den i sin spektakulära gestalt, dels utifrån mig 
själv men också utifrån vad andra upplever när de kliver in 
i installationen. Det är något spännande över den insikten, 
som att släppa iväg sitt barn på förskolan för första gången, 
vinka av hen och hoppas att dagen blir magisk. 

tolv.



Bilder ur Elin Wallenstams Uppsats: Arche 2019

Våren 2019 gick jag på Hdk- Valands examensutställning i 
Frihamnen i Göteborg. Det var en stor industrilokal fylld av 
konst. Längst in i lokalen fann jag en stor kub i metallgaller. 
Kuben kunde en kliva in i, där kom en in i en persikofärgad 
textilbeklädd värld. Jag klev på en tuftad matta till golv, 
väggarna och taket var fyllda av både vävda textilier samt 
knutet garn i kubens galler. Jag blev förälskad i den världen, 
jag minns att vi (jag och två vänner) befann oss där en lång 
stund, vi skrattade, kände, upplevde. Jag minns det som en 
sinnlig plats, jag minns att jag trivdes så där inne, omgärdad 
av textila upprepningar. Den upplevelsen tänker jag 
fortfarande på. Den lämnade ett spår i mig, det är ett starkt 
minne från den utställningen, allt annat minns jag vagt. Men 
detta minns jag skarpt, starkt. 

Elin Wallenstam (2019) hade skapat verket Arche - en 
materialbaserad kontemplation över verkligheten. I hennes 
uppsats undersöker hon världen och dess dimensioner, ett 
förverkligande av en inre värld till något monumentalt. Hon 
har skapat sin inre värld i den fysiska världen, en plats att 
kontemplera i, en plats med rum för vårat inre, en dimension 
för fantasi och kroppslighet, något köttigt. Det var så jag 
kände i hennes värld, jag klev in i något annat, glömde 
bort vart jag var, att jag befann mig på jorden till och med. 
Något hände med min kropp därinne, det var som att färdas 
till sin begynnelse, vad den nu än kan tänkas vara. Hennes 
verk och arbete har kommit att influera mig till min värld. 
Våra världar uttrycker sig olika från varandra i det att jag har 
förhållit mig till en teknik och kanske inte ägnat så mycket 
tid för kontemplation eller meditation med mitt verk. Men 
jag kan relatera till det faktum av vi båda vill kommunicera 
ordlöst, bjuda in, överraska, skapa en upplevelse. Det är 
tack vare denna upplevelse som jag kom att själv vilja skapa 
en upplevelse genom mitt examensarbete i hopp om att 
influera och inspirera de som kliver in där. 
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Det är en överväldigande plats fylld till toppen av färger 
och mönster. Marmoreringen har fått ta plats, den plats den 
förtjänar. Notera att detta bara är början. Jag ska fylla vår 
värld med marmorerade ting och väsen. Rummet består av 
marmorerat tak, väggar och golv täckt av mjuk textil samt 
marmorerade speglar som reflekterar marmoreringen; likt 
små sjöar i ett landskap. Landskapet består av kuber, några 
belysta innifrån, några mjuka, stora, små, höga, breda. Det 
består också av varelser som bor där inne. Varelser som jag 
på olika sätt associerar till mina minnen, myter eller rent 
sprungna ur min fantasi. Jag såg ingen nödvändighet att 
förklara vilka jag ansåg att varelserna är, eller vad de gör där. 
De kommer från personliga upplevelser och i ett intresse av 
att se vad ens fantasi kan föda. Men ju mer jag lärde känna 
dessa små väsen och djur, desto mer relevanta blev dess 
existens för mig och då kanske även för åskådaren.

Djur har porträtterats sedan de första grottmålningarna. De 
har använts i kulturer världen över för att gestalta människor 
i försök att förkroppsliga mänskliga aspekter så som 
känslor, uttryck eller beteenden. Djur är våra följeslagare, 
våra boskap, vår mat, de symboliserar kulturer, till och med 
egenskaper. Vi bildar starka band med djuren omkring oss, 
deras existnes är av största vikt för vår överlevnad (Clark 
& Lindwall, 1978). Varelserna i min värld, i landskapet jag 
placerat dem i, har sina roller. Men samtidigt har de också 
kommit till av ren slump, av en nyfikenhet genom mitt 
skapande, hur jag är kapabel att gestalta dessa varelser 
i textil. De har varit en del av ett utforskande gentemot 
marmoreringen, vad hände när mina färgade textilier 
förvandlades till djur? För mig är djuren kanske en del 
av en fabel från en av de där marmorerade böckerna, där 
marmoreringen har satt sina spår även i karaktärerna i 
boken. Böcker fyllda av magi och fantasi. Världar som skapas 
bara genom orden som vår hjärna tyder och placerar i sina 
kontexter och sammanhang.    

fjorton.
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Ormen Lilith - Hon har funnits längst vilket också är passande då hennes ursprung 
kommer från Skapelseberättelsen och Edens Lustgård. Hon symboliserar Ormen i 
Äppelträdet, men även Adams första fru Lilith som ansågs alldeles för obstinat för Adam 
som behövde en fru som var foglig. Lillith lämnade Paradiset för att hamna vid Röda 
havet där hon hade sex och födde 100 demoner om dagen (Strindberg, 2021). Min teori 
är att hon reinkarnerades, då hon inte var odödlig, till ormen som i sin tur fick Eva att äta 
av äpplet. Lilith i min värld symboliserar syskonskapet och oss som inte är fogliga nog för 
vår kulturs patrialkala strukturer. 

Påfågeln - Den vackra men opraktiska fågeln som gör allt för att finna sin partner, till och 
med nästintill mister sin flygförmåga. 

Hästen ur havet - Dessa djur har varit en stor del av min barndom och var min tillflyktsort 
efter en tuff skoltid. Hästar innebär frihet, en plats där en kan vara sig själv. På hästryggen 
existerade endast jag och det fyrbenta djuret tillsammans i en symbios. Hästen i min 
värld är uppkommen från havets vilda grepp och kan inte tämjas. 

Vint Vargen  - Från fabeln om hunden som höll en bit bröd i munnen och speglade sig 
i vattenytan som då ville ha två brödbitar istället för en, men då hen öppnade munnen 
tappade sin första bit bröd och därmed blev helt utan. (Clark & Lindwall, 1978, s.96)

Solguden - Många religioner kretsar kring solen, årstider eller naturen på något sätt. 
Liksom i min värld behövs det kanske en högre makt för dess invånare att vända sig till. 

Krokodilen - Ett väsen med växter på dess rygg. En best som många är rädda för men som 
bär naturens liv på sin rygg. Låt den vara och den låter dig vara. 

Fladdermusen - Memento mori - kom ihåg att du är dödlig. Blodsugaren som påminner 
dig om att du inte är oskadlig, att livet är skört. Men att en ibland också måste ta risker för 
att känna att en lever.  

Nattfjärilen - Nattens beskyddare, någon måste hålla monstren under sängen i schack, 
demonerna på sina tår och dig från att inte slita i ditt hår.  

Grodan som aldrig blev kysst - Ur sagor som barn, var det prinsessor som skulle kyssa 
en groda för att få sin prins. Den här grodan kommer aldrig bli en prins och jag tror hen 
hellre vill förbli en groda, sittandes vid sin stillsamma damm. Ibland vill något bara få 
existera. 

Den flyktiga kaninen - Rädslan inför det oupptäckta. 



Bilder från tidigare verk

Jag fick en fråga om vem världen är till för. Är den till för barn eller 
vuxna? 
Mitt verk är inte skapat för barn, men barnen är inte uteslutna. Min värld 
är till för oss som behöver fly till en fantasi och vilka är inte bättre på 
fantasier än barn. Många gånger använder vi ordet barnslighet för att 
beskriva någon eller något som negativt, omoget eller naivt. Barnslighet i 
detta sammanhang vill jag att ni ska tolka som frihet, barnasinne, fantasi. 
Ord går att vrida och vända på, de kan ha både positiv samt negativ 
inverkan på oss. Verken jag skapar beksrivs många gånger som naiva, 
med komiska inslag, fantasifulla, färgsprakande etc. Alla dessa uttryck 
kan kopplas samman till just barnslighet. 

Något av det finaste jag vet hos vuxna är de som behåller sitt barnasinne, 
de som äter godis till frukost, klottrar på toalettväggar, ser världen som 
en lekplats, klättrar, ramlar och famlar. Vi lever i en tid då att växa upp 
har blivit av största vikt, barnslighet är ocharmigt. Men i det glömmer 
vi bort fantasin, fantasin som är så viktig, fantasin som ger världen en 
gnista hopp och liv. Det vackra med att skapa konst är att en får bevara 
sitt barnasinne och försöka få upplevaren att känna detsamma. Genom 
att använda ord som barnslighet då jag beskriver mitt konstnärsskap 
kanske det kan ses som något mer oseriöst gentemot de som 
exempelvis förhåller sig till filosofiska teorier. Men min utgångspunkt 
kommer likt förbannat att vara färgsprakande knäppheter. För i en 
allvarlig värld behövs det just knäppheter och en väldans massa färg, 
gärna marmorerade färger. Jag vill anamma ordet barnslighet i mina 
verk, utveckla mitt naivistiska uttryckssätt och ge mina varelser liv, 
sammanhang och betydelser för åskådaren. Barnslighet kopplas många 
gånger samman till färgglada uttryck. Vi ser inte ofta verk som är dova, 
gråa eller svarta och kopplar dem till ordet. Utan det är färg, gärna starka 
färger som kopplas till detta. Vi vill omgärda våra barn med färg, de 
behöver det för att framkalla sin fantasi, de ser världen i färger, färger ger 
liv åt deras omvärld. Men när vi växer upp ska vi inte längre omge oss 
med färg, för då ska vi vara vuxna. 

sexton.



I boken Chromophobia av David Batchelor (2000) beskriver han rädslan 
för användandet av färg i västvärlden:

(...) colour has been systematically marginalized, reviled, diminished
and degraded. Generations of philosophers, artists, art historians
and cultural theorists of one stripe or another have kept this prejudice
alive, warm, fed and groomed. As with all prejudices, its manifest form, 
its loathing, masks a fear: a fear of contamination and corruption by 
something that is unknown or appears unknowable. This loathing 
of colour, this fear of corruption through colour, needs a name: 
chromophobia. (Ibid s.30)

Han menar att användandet av färg genom historien sakta har sjunkit 
i hierarki, att det idag finns en stark rädsla, nästintill ett förakt att 
använda färg, inte bara inom konsten, men också inom arkitektur och 
design. Det vita ses som renhet och det svarta som lyx, de gråa tonerna 
däremellan som något nytt och fräscht: Colour is made out to be the 
property of some ’foregin’ body - usually the feminine, the oriental, the 
primitive, the infantile, the vulgar the queer or the pathological (Ibid, 
s.31). Han diskuterar färgers fall, när det sågs som något främmande, 
primitivt så blev det inte något västvärldens kultur ville se mer av. Jag 
anser att föraktet till användandet av färg lever kvar än idag. Det finns 
en stark rädsla att färg bidrar till en form av omogenhet även känt 
som barnslighet. Det är barnsligheten vi är rädda för att associeras till. 
Varför är det så? Föga förvånande leder detta till ett förfall gentemot 
användandet av färg.  Är det en av anledningarna till att marmorering 
som är så färgsprakande nästan dött ut? Kanske. 

När vi blundar ser vi galaxer av färger bakom våra ögonlock, naturen 
består av explosioner av färger, djur lockar varandra genom sina färger. 
Färg bidrar till vårt fantasiskapande och bringar lycka genom livet. Men 
Batchelor menar även att användandet av färg står på gränsen mellan 
dröm och terror. Att färgers kontraster leder oss in till olika associationer 
av lager i vår verklighet. Även i en dröm eller ett fantasisprakande 
landskap kan det trots allt finnas en underton av mörker. Jag fångas av 
kontrasterna och teorin bakom varför vi i vår del av världen räds färger. 
Där fortsätter undersökandet av rummet vidare till de som kliver in i det 
och upplever dess myller av mönster och färger; en kaosartad symbios. 

sjutton.



arton.

En fabel kräver en sensmoral och i slutändan kom arbetet att innehålla 
flera sensmoraler. Fabeln kom in i arbetet sent, vilket blev både 
utmanande och drivande. När djuren placerades i rummet hände det 
något med berättelsen, landskapet väcktes till liv genom deras existens, 
samtidigt som hantverket marmorering fick sitt utrymme. Upplevelsen 
av världen samt vikten av marmorering kom att bli bundna av varandra 
när den plana ytan gick över till objekt och figurer, utan marmoreringen 
hade denna värld inte kommit till. Det är en skön insikt att komma till 
då jag vid vissa stunder ifrågasatte om marmoreringen faktiskt var viktig 
men den var och kommer fortsätta att vara betydelsefull. 

Dagen innan examenspresentation byggde jag hela installationen för 
första gången. Sagan eller berättelsen var fortfarande knappt märkbar 
för mig. I insikten att landskapet inte var komplett förrän andras röster 
fick eka genom rummet lät jag bli att tvinga fram sagan som jag sökte. 
Platser är intressanta på det sättet, det är först när de fylls av levande 
själar som dess historier kan skrivas. Ett tomt rum är bara tomt tills någon 
kliver in i det. Att arbeta rumsligt har varit givande och utmanande. Då 
jag är van vid att arbeta med verk som inte är större än en kropp har jag 
känt en form av frihet i detta arbete, att inte vara beroende av kroppars 
förväntningar och normer gentemot samhället. Känslan att gå bortom 
kroppen blev både svindlande och frigörande. När verket ställdes ut i 
Trädgårdsföreningen i Göteborg och skulle se en publik för första gången 
var fjärilarna i magen nästintill okontrollerbara. De fladdrade överallt, 
upp i hjärnbarken, in i hjärtats kammare, ner i tårna och fingerspetsarna. 
Men jag visste att jag hade åstadkommit något större än den där arma 
kroppen och lät sig tillslut lugnas av den insikten. 

Världen var inte till för barnen, men barnen kom att bli mycket viktiga 
under utställningsperioden. Barnen som besökte utställningen valde 
att stanna i installationen i timmar, de sprang och hämtade fler av sina 
vänner fick jag berättat för mig. Filmer skickades till mig på barn vars 
ögon glittrade inne i världen jag skapat. Ett barn satt vid hästens sida 
och flätade dess man. De ville inte gå därifrån. Vuxna som besökte 
landskapet stannade länge, kände och upplevde, som att deras 
barnasinne från långt bort sakta tändes till liv igen där inne. Världen blev 
komplett genom de pulserande hjärtanen som begrundade drömmen 
och fantasin för ett slag. 



nitton.

Under utställningen lade jag in en bok i min värld för besökare att 
skriva sina upplevelser i. Nedan följer några av kommentarerna:

- Här inne vill jag stanna 4ever <3 

- Fantastiskt. Man kan verkligen koppla av. Jag älskar speglarna och 
djuren. Krya på dig hästen. (Hästen hade en lapp fastsatt där det 
ombads att inte sitta på henne då hon har ont i ryggen)

- Alla djur är jätte trevliga! Mitt gosedjur har blivit kaninens kompis.
(med teckning på kaninen och gosedjuret)

- Mycket bettre en jag hade trot och såååå mysigt. PS älskar alla fina 
färger och djuren PS igen Jag var här dagen innan min födelsedag. 
Men detta käns som att jag redan fyller år. (Oda) 

- I feel to be on mushroom! THANKS (Donald Trump)

Med dessa ord och reflektioner från utomstående känns nu arbetet 
fullständigt. Den marmorerade världen visades upp för en publik. 
Strax innan slutet av examensarbetet skrev jag i min loggbok 
att om en enda känsla (positiv eller negativ) framkallas hos en 
besökare så kommer jag vara nöjd över vad som åstadkommits. I 
utställningsboken fanns det en starkare reaktion: 

- FUCK YOU, sug min kuk. Jag hatar alla färger utom svart och rött!! 

Om verket framkallat dessa starka känslor hos en individ vågar 
jag med bravur påstå att det målet är uppnått. Det fanns inga 
förväntningar på att alla skulle tycka om denna fantasifulla värld 
fylld av färger. Beredskapen fanns att få mothugg, om än lite juvenilt 
och överdrivet mothugg. Kontrasterna av reaktioner behövs också. 
Historien, sensmoralen i sökandet har nått sitt mål. 

Sensmoralen i den marmorerade fabeln: Vi behöver historier. Vi 
behöver konsten. Vi behöver varandra. Vi behöver marmorering. 



Tack för att jag fick marmorera en hel värld.

Elsa Chartin - Min fantastiska externa handledare
Jonas Ekberg - Fotograf och tålmodig medhjälpare 

Lea Firus - God vän som tog sig tid att läsa min rapport
Stefanel Oley - Utställningsfotograf

Lärare på Textil-Kropp-Rum
Examinator 
Opponenter

Familj & vänner
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