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OPPOSITE APPROACH 
 

ABSTRACT

In this project I want to combine working with textiles with digital image editing. 
I want to digitize something material and materialize something digital, to re-create a digital image 
into a textile work. For this I investigate Instagram to get a context for my case. 
I want to examine an aesthetic that involves consumption and beauty.  
From this I am creating a method that makes craft an exciting tool and with which, we can explore 
the contemporary that surrounds us. Thus, we can work in a process that is both analog and digital.

I want to investigate how the material changes as I work with it through various textile techniques 
and through that find a way to process it so that the textiles get a digital feeling. 
I work with pictures in Photoshop where I manipulate them in different ways and I transfer them to 
interpretations in textiles. The work involves collective contemporary emotions regarding the need 
to fit in. I hope to say something about our digital-present. 
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INLEDNING

so happy when I manage to add weird details and mix colours successfully.

#nofilter

Det är spännande att se hur vi i allt högre grad känner ett behov av att dokumentera vad vi gör, 
för att sedan visa upp det för andra genom att lägga upp bilder på sociala medier. Det kan nästan 
verka som att man inte är någon om man inte har något att visa upp, eller om man tex. inte har 
ett konto på Instagram. Vi matas av bilder från varandras liv, vilket ökar pressen att dela   
någonting från sitt egna liv. Följa normen och visa upp att man har det bra. 

OPPOSITE APPROACH kan översättas till motsatt tillvägagångssätt. Med ett motsatt   
tillvägagångssättet menar jag att jag vill göra tvärtom, jag vill redigera en bild manuellt som en 
tolkning av en digitalt redigerad bild i våra bildflöden. Jag vill använda influenser från digital 
bildredigering och bygga en bild med textila tekniker och material. Sedan kan jag undersöka 
bilden vidare genom att posta den online.

Jag är intresserad av hur jag med hantverket kan tolka digitala bilder och förmedla ett digitalt 
uttryck. 



SYFTE
Syftet med projektet är att jag vill undersöka digital bildredigering genom textila   
hantverksmetoder. Jag vill göra en textil tolkning av en bildvärld som vi matas med på sociala 
medier, jag vill gestalta digitala bilder genom material. Jag vill undersöka digital bildredigering 
genom textila hantverksmetoder och göra något fysiskt stort och tidskrävande av något som 
annars går på några klick i datorn eller telefonen.

MÅL
Målet med mitt arbete är att ge mig fördjupad kunskap och verktyg till att hitta ett  
arbetssätt där skapande på och utanför skärmen kompletterar varandra till fördel för 
den konstnärliga processen. Förena och kommunicera analogt och digitalt, där   
mellanrummet blir mitt egna rum.

FRÅGESTÄLLNINGAR
Hur kan jag tolka filter från bildredigeringsprogram till textila tekniker och material?

Hur kan jag skapa en digital känsla i en textil gestaltning?

 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Genom research i bildflöden på Instagram och på lifestyle- bloggar kommer jag att tolka objekt 
och bildredigerings tekniker i textila material. Jag kommer att arbeta med bilder både digitalt 
och analogt. Genom att använda influenser från digital bildredigering vill jag skapa en bild 
manuellt med hjälp av textilfärgning och screentryck.  Jag kommer att arbeta med olika material 
och strukturer för att se hur jag kan manipulera bilden. Med textil vill jag tolka den bildvärld 
som jag undersöker. Jag kommer att arbeta med bilder i Photoshop, Instagram och med olika 
screentrycks tekniker.
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BAKGRUND

Jag började arbeta med screentryck, en enkel omvandling av en digital bild till tyg, i mötet 
uppstod något intressant. I mina textila arbeten har dokumentationen av det jag gör blivit mer 
och mer viktig. Dokumentationen har blivit en del av arbetet, och tillslut en del av själva verket. 
Först när jag gjort en video eller tagit ett foto av mina arbeten har jag känt att jag nått ett resultat 
jag är nöjd med. I detta arbete vill jag vrida och vända på processen och undersöka hur jag kan 
arbeta med dokumentation och foto. Hur hantverket och det digitala undersökandet kan   
samarbeta. 

Samtidigt runt omkring mig möter jag människor som bara tittar ner i sin mobiltelefon. Jag tittar 
också bara ner i min mobiltelefon. Jag åker på en utflykt till en vacker plats och alla kollar på  
utsikten genom sina mobiltelefoner, ingen pausar från skärmen. Den lockar mer än gräset på 
andra sidan. 

Utifrån detta tar jag avstamp i mitt arbete, jag arbetar med textil och med den vill jag undersöka 
en digital bildvärld och estetik som nu är så väl integrerad i vår vardag.
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INSTAGARM, FILTER OCH INFLUENSERS 1

Mitt arbete startar på Instagram. Det är den appen jag först kollar på när jag vaknar och det sista 
jag kollar på innan jag somnar. Denna mobilapp är som en stor digital spegelsal där vår fåfänga 
och lust att betrakta varandra har fått fritt spelrum. Instagram lanserades 2010 och är ett socialt 
nätverk som möjliggör delning av foton och filmer. År 2018 har den mer än åttahundra miljoner 
användare varje månad. Appen har blivit en självklar del i människors vardag och också en del 
av vår populärkultur, vår politiska debatt och vårt sätt att relatera till varandra.    
(Stil i P1, Sveriges Radio, 2018, 6 April) 

På Instagram kan du redigera en bild enkelt med olika effekter. Appen har också egna   
förinställda filter som du kan välja att redigera din bild med, exempelvis så att bilden ser mer 
krispig, retro eller svartvit ut. En solnedgång kan bli ännu mer rosa och så vidare. Här börjar 
man också använda sig av uttrycket filter och hashtagen #nofilter. Att skriva #nofilter är ett sätt 
att visa att bilden är oredigerad men ändå ser ut som om den skulle kunna ha ett lager med ett 
filter.

 Ordet filter kommer vara en utgångspunkt i mitt arbete och jag kan se flera olika    
 betydelser för ordet. För mig är filter;

 Ett filter som kan användas för att förändra en bild, exempelvis ett färgfilter.

 Ett filter som den filterbubblan av personligt anpassade resultat av sökningar efter            
 information på internet.

 Ett filter som att ett fotografi är ett filter, en utvald del av något.

 Ett filter som en hinna eller olika lager ovanpå varandra.

 

Hashtagen #nofilter började också användas på ett ironiskt sätt, exempelvis när någon la upp en 
bild på sin smutsiga disk. Ett statement, detta är verkligheten, ofiltrerad. Instagram fick snabbt 
egna trender och har blivit en social plattform där man visar upp sin identitet på sociala medier. 
Här finns färgkoordinerade bildflöden, tillrättalagda bilder och Lifestyle bloggare, fotografier 
som bara tas för att publiceras på instagram, bara för att få så många likes som möjligt.
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INSTAGARM, FILTER OCH INFLUENSERS 2

På Instagram finns också influencers, en influencer arbetar med att visa sitt liv på sociala medier 
och bloggar. Dom har många följare och samarbetar med företag genom att göra reklam för olika 
produkter via sina olika kanaler. Företagen når på så sätt ut till en exakt köpgrupp för sin vara. 
Det vanligaste är smink, kläder och hudvård; typiska saker från skönhetsbranschen. Bilderna 
som en influencer lägger upp har ofta en speciell estetik. De är oftast ett ”snyggt underlag” där 
de ordnat, placerat produkter och exempelvis en uppskuren kiwi, eller annan fotogen frukt, för 
att det ska kännas fräscht och spontant. Genom sitt beteende online påverkar influencers andras 
beteenden till att vilja köpa saker och att de i sin tur vill visa upp det på internet. I denna   
köpekarusell får företagen massvis med gratisreklam och konsumtionshetsen skenar.   
Många mår dåligt av den perfekta tillvaron som målas upp och all konsumtionshets vi matas 
med varje dag, men den är svår att stå emot. Att förstå att det är en filtrerad och sponsrad bild är 
lätt, men att gå emot normen är desto svårare.

 

I Söndagsintervjun i P1 pratar Nina Björk om drömmar kopplat till konsumtion, hon säger att 
poängen är att drömmarna är planterade i oss och kallar det för skitdrömmar. För när vi t.ex. 
drömmer om ett nytt kök, så är det inte så att alla på samma gång önskar sig en köksö, utan 
dessa drömmar planteras i oss av olika försäljningskampanjer. Och då blir samhälls drömmen 
individuell istället för kollektiv. Drömma kan vara fel i en fråga om att tänka fritt eller tänka 
rätt. Då viljan att förändra stannar vid kök, på individnivå istället för ett större perspektiv på  
samhälle och omvärld. Därför säger aldrig reklamen, köp ett nytt kök. De skriver istället ”i ditt 
nya kök kommer du att ha härliga middagar”. För att de vet att konsumtion är skitdrömmar men 
att gemenskapen inte är det. Men för att komma åt den riktiga drömmen så måste den kanaliseras 
genom konsumtion. Det som arbetar med reklam är inte elaka, men om vi skulle sluta att  
konsumera så skulle vårt ekonomiska system inte fungera.                                                     
     (Söndagsintervjun, Sveriges Radio, 2018, 29 Januari)

 

Influencers säljer en dröm, och vi köper skitgrejer. Konsumerar prylar för att vara med i en 
gemenskap. Vi följer normen, för att det är det mest bekväma och det belönas med inkludering. 
Genom att medvetandegöra detta blir instagram och de bilder som läggs upp där, intressant i ett 
större samhälleligt perspektiv. När det blir viktigare att tillhöra en grupp och kunna visa att vi 
mår bra online än att värna om samhället och världen. Varför känner så många att de t ex.  
måste renovera sitt kök? Jag vill i mitt arbete diskutera detta svävande drömsamhälle där ytan 
och andras uppfattning om en är så viktig.
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Approximations 2012, Katja Novitskova
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DIGITALT OCH ANALOGT

Författaren Jonathan Openshaw skriver i introduktionen till sin bok Postdigital Artisans   
Craftmanship with a New Aesthetic in Fashion, Art, Design and Architecture om relevans av  
dokumentation av ett konstverk i den samtida konsten, att dokumentationen av ett konstverk är 
ofta lika viktigt för konstnären som den faktiska fysiska installationen. Några hundra   
personer kan se din utställning på plats, om du har tur, men tiotusentals kan se den på nätet.  
Det är ingen slump att några av de mest framgångsrika utställningarna under de senaste åren ger 
”Instagram-ögonblick”, vilket betyder bildvänliga möjligheter för tittarna att sätta sig in i  
installationen och dela den resulterande bilden online. Det finns ett tryck på konstnärer och 
kuratorer som är verksamma idag att producera installationer och verk som gör sig bra på bild, 
skriver han och det har lett till att upplevelser, färger och texturer som ser bra ut på nätet är  
privilegierade i betydelse av den digitala dokumentationen. Vi lever i en     
uppmärksamhetsekonomi och här är ett objekt bara lika framgångsrikt som det utvidgade  
nätverket har nått. (Openshaw, J. 2015)

Ett exempel på detta är Katja Novitskovas verk Approximations 2012 där stora utklippta   
bilder på söta djur hämtade från google är fästa på aluminiumskärmar och uppställda framför en 
bakgrund föreställande en öken. När djuren snyggt glider in i bakgrunden bildas det   
tredimensionella installationer som blir perfekt rekvisita för publikens smartphones och foton 
som sedan laddas upp på internet igen. (Frieze. 2014, 24 november) 

 

Vad Jonathan Openshaw förklarar och vad Katja Novitskova gör i sitt verk, är att få publiken att 
intressera sig för konstverken på ett nytt sätt. Publiken får vara en del av verken genom att själva 
fotografera och sprida de vidare på t.ex. Instagram. På så sätt är verken inte bara ett konstverk 
utan också en bild i tusentals människors flöden. Detta leder till att vi intresserar oss för och  
konsumerar konst på ett nytt sätt, det är att visa upp för sina följare att man varit och sett  
konstverket och tagit den där coola bilden själv. Vilket i sig leder till viral spridning och större  
intresse för att besöka utställningen. Ett annat exempel på detta fenomen är installationen  
Gleaming Lights of the Souls av Yayoi Kusama, på Louisiana, Museum of Modern Art, i  
Danmark. Som är ett av de populäraste verken i museets samling på grund av spridningen det 
fått genom bilder på sociala medier. Besökare vallfärdar dit för att fota sig i det magiska   
spegelrummet.
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Cow Wallpaper [Pink on Yellow], 1966 (reprinted 1994)
Andy Warhol
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ATT REDIGERA EN BILD - FOTOMONTAGE

Ett collage eller ett fotomontage, är ett bildkonstverk sammansatt av olika föremål eller   
fotografier som ger en, eller är ett försök att nå en konstnärlig helhetsverkan. (NE, 2018)

 

I datorn kan man behandla, beskära och förändra bilder på otroligt många olika sätt. Jag vill 
använda dessa redigeringstekniker i mitt arbete med screentryck. Jag vill tolka olika filter, lager 
och retuscheringstekniker med textila tekniker och på så sätt skapa en bild. Jag vill undersöka 
om bilden kan få ett digitalt uttryck om jag använder mig av referenser från digital   
bildredigering. Jag vill bygga upp min bild med screentryck på tryckbordet, som att jag vore 
hårddisken och tryckbordet min datorskärm. Jag vill arbeta med och tolka tekniker som jag  
hämtar från Photoshop och Instagram. Inspirationen kommer från den digitala världen men  
arbetet gör jag på tryckbordet.

 

I sin konst avbildade och massproducerade Andy Warhol bilder på kända personer och föremål 
ur populärkulturen. Campbell’s soup, Coca Cola flaskor och Brillo kartonger använde han som 
föremål i sin konst och det blev ikoner för samtidskulturen. Med tekniker som litografi och  
screentryck kunde han få bort alla spår av handens arbete i sina konstverk och producera bilder 
med en maskinell anonymitet och precision. (Honnef, 1991, s.52-54)

Så som Warhol vill jag med mina tryck att handens arbete inte ska synas, jag vill att åskådaren 
lika gärna kan tro att det är digitaltryckt. Men eftersom det är helt handgjort och alla lager är 
placerade ett efter ett så går det inte att massproducera detta. För det går inte att se vilka lager 
som är placerade över eller under när tygerna är färdiga. Det är väldigt mycket arbete och teknik 
bakom, men det ser ut som att det skulle vara gjort i datorn. Genom att arbeta och tänka på det 
sättet hoppas jag kunna addera en spänning i min process och i resultatet. 

    19



Collage jag gjort i Photoshop
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PROCESS

Jag tittar ner i mobilen och öppnar Instagram. I mitt projekt ska jag undersöka den bildvärlden. 
Vilka bilder lägger vi upp? Vilka teman och objekt är vanliga? Vad är det för estetik?   
Jag tänker att processen är projektet, att alla test och delar behövs. Jag kan inte tänka mig till  
hur det ska se ut. De blir som det blir.

 

Jag vill arbeta med bilder föreställande olika föremål. Som en form av stilleben. För mig känns 
stilleben som ett historiskt sätt att visa upp vackra föremål på. Konsthistorien kryllar av stilleben 
och lika vanligt är det på Instagram. Att placera fina föremål bredvid varandra och måla av dem, 
eller fotografera. Jag läser på Wikipedia om stilleben, där står att det är en motivkategori inom 
måleri och fotografi, som bara innehåller föremål. Ofta gäller det sådant som hör till hemmet. 
Där står också att ett stilleben ofta har ett symboliskt och alluderande innehåll. Vilket passar mig 
väldigt bra eftersom jag vill arbeta med bilder på vardagliga objekt som tillsammans kan  
förmedla och anspela på det samtida Instagram fenomenet. 

Jag börjar att bygga stilleben av olika föremål jag har runt omkring mig och placerar dem på 
färgglada underlag. Jag härmar estetiken från Instagram men använder objekt som är mer  
abstrakta. Jag fotograferar mina stilleben och fortsätter att bearbeta bilderna i Photoshop. Jag 
ändrar färgerna och testar att rastrera bilderna, då blir dom svartvita och pixliga. Jag börjar sedan 
att bygga stilleben direkt i Photoshop som collage av bilder. De bilderna kombinerar jag sedan 
med andra bilder så det blir ett collage med många bildrutor i varandra. Jag gillar estetiken i 
bilderna som jag skapat, men jag vet inte hur jag ska arbeta vidare med bilderna rent praktiskt.
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Collage jag gjort i Photoshop

Jag tänker på motiv och vilken roll föremålen som jag väljer spelar in i mitt arbete.   
Handlar det mer om komposition och färger än om vilka objekt som jag väljer att ha med i 
bilden? Jag gör ett nytt collage där jag fotograferat en balja där jag sen placerar en isbit som jag 
klipper ut från en annan bild. Det är en bild med två föremål som inte betyder någonting.  
Men det intressanta med bilden är att man inte ser att jag lagt dit isbiten i Photoshop, den skulle 
lika gärna kunnat vara där på riktigt när jag tog fotografiet. Jag manipulerar verkligheten. 

Jag gör ett testtryck där jag repeterar motivet över ett stort tyg. Bild i bild, sida vid sida.   
Det blir bra och jag upplever att resultatet har en digital känsla som liknar mina tidigare collage. 
Men det är inte riktigt det jag söker. Jag vill skapa en stor sammansättning, ett stort collage där 
hela bilden är en helhet. Jag vill testa att använda olika motiv och trycka de sida vid sida så att 
jag själv skapar kompositionen på screentrycks bordet. Nu vill jag testa att välja bilder på ett 
antal föremål och dela upp de i egna screenramar och sedan testa att placera ut objekten på tyget.

 

Jag börjar laborera med olika trycktekniker. Föreställande rastrerade bilder blandar jag med  
öppna ramar utan motiv, och jag placerar trycken asymmetriskt över tyget, färgade rektanglar 
över trycken med figurativa motiv. Jag använder både reaktivfärg och pigmentfärg på mina  
tyger, var för sig och tillsammans. Då kan jag se hur färgerna och lagren påverkar varandra.  
Jag trycker på tyger i olika material för att få en så stor materialbank som möjligt att utgå ifrån. 
Jag testar olika reservagemetoder och täcker delar för att sen trycka över det i en annan färg. Jag 
försöker framkalla en glitch-effekt. Glitch är ett sätt som man förvränger bilder på i Photoshop 
så att bilden görs om på oregelbundna sätt med hjälp av att man ändrar i RGB-filtren. Jag vill 
hitta ett resultat som ger mig en digital känsla. Jag vill nå en punkt där jag, såsom Andy Warhol 
suddar ut spår av handens arbete och blir en anonym maskin. 
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Färgfilter från Insatgram

ATT GESTALTA FILTER 1

På vilka sätt kommer jag att tolka filter i mitt projekt? Jag vill arbeta med filter som färgfilter, 
olika lager, olika motiv tryckt över varandra på samma yta, olika strukturer. Jag vill använda mig 
av filter som en rörelse.Jag testar att hänga ett tyg ut från en väg och projicerar en bild på det med 
en projektor. Jag vill ha rörelse i bilden fast att den är stilla. Jag låter det blåsa på tyget och  
fotograferar när tyget och bilden rör sig på olika sätt. Jag funderar över hur jag kan få in rörelse i 
en stilla gestaltning. Jag observerar att när tyget är veckat så förändras bilden när man rör sig, det 
går att följa bilden i draperingen, och det blir en stilla förflyttning av mönster. 

Färgen är viktig i min gestaltning, färgerna måste prata med och kopplas till Instagramestetiken. 
Jag vill också att färgerna ska väcka något slags ha-begär, likt inredning kan göra. Jag   
skärmdumpar bilder på alla färgfilter från instagram. Jag söker efter en bakgrundsfärg till mitt 
stilleben. Av mina skärmdumpar väljer jag ut fem färger som jag tar med till färgköket och gör 
prov-färgningar av. Prov-färgar gör jag på tre olika material, viskos-satin, siden och bomullsväv. 
Av dom fem proverna väljer jag sedan ut två färger som jag gör större prover på. De större 
färg-proverna gör jag bara på viskos-satin och bomullsväv, jag väljer bort sidentyget för det var 
för genomskinligt och skulle inte ge den ytan som jag söker. Jag färgar en rosa och en ljusgrön 
färg. Nu vill jag testa att trycka med samma färgpigment som jag färgat tygerna med, för att se 
om jag kan få fram små och ljusa nyansskillnader och på så vis ett mer digitalt uttryck. Genom att 
trycka med reaktiva färger kan man färga in motiven i tyget och sudda ut spår av handens arbete. 
Till skillnad från att använda pigmentfärg, som lägger sig som ett lager ovanpå tyget. När jag är 
färdig så kan jag se vilket av materialen som ger bäst digitalt uttryck. Tack vare mitt val av  
pigment så har jag fått fram väldigt fina toner och nyansskillnader i trycken, det påminner mig 
om digitala filter och liknar dom effekter och färgfilter som jag arbetat med i Photoshop. Jag 
bestämmer mig för att arbeta vidare med viskos-satin, den har en fin glans och med de infärgade 
färgrutorna så framhäver det en digital känsla som jag vill åt.
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Processbilder, screentryck
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Processbilder, projektion mot tyg
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Processbilder, färg och tryck

    29

Processbilder, färg och tryck
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Processbilder, färgarde tyger
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ATT GESTALTA FILTER 2

Hur ska min gestaltning ta plats i rummet? Hur kan jag skapa en rumslighet, hur ska det kännas 
och hur ska de se ut? Hur stort ska det vara? Jag tänker på Katja Novitskova och hennes verk. 
När publiken fotograferar det med sina mobilkameror och 2D blir 3D och djuren flyter in i 
bakgrunden och skapar en ny bild. Hur kan jag skapa något tvådimensionellt som kan   
uppfattas som tredimensionellt i rummet eller genom kameran? Katja löser det så enkelt med 
stora bakgrunder och backdrops och med djur och annat föreställande som står framför bilden och 
det bildar en helhet när man står precis framför. Rör man sig sedan runt i rummet så avlägsnar sig 
djuren från bakgrunden och blir bara egna objekt i rummet. 

En idé är att verket kan vara som en gardin, eller en ridå. Som filtret framför våra ögon. Men 
det skulle också kunna vara en bakgrund för någon att ställa sig framför och på så sätt skapa en 
rumslighet. Då kan bilden förändras beroende på vad som är framför och man kan fantisera om 
vad som skulle finnas bakom.

Jag tänker mig en helhet som är uppdelad i tre tyger. Jag vill att det är veckat som en gardin men 
att det också ska gå att dra upp och ner likt en persienn. Om jag gör så bildas veck både lodrätt 
och vågrätt och jag kan fortsätta att redigera bilden i rummet. Det känns spännande att det aldrig 
blir konstant. Processen fortsätter och fortsätter, lager av filter över varandra. 
 
Jag väljer att färga tygerna i tre olika nyanser av lila och rosa från mina tidigare prov-färgningar. 
Att det skiftar från rosa till lila blir en ytterligare filtereffekt. Ena sidan är mörkare än den andra. 
Det går från ljust till mörkare och det kan jag förstärka med vilka färger jag använder i trycken.
 
De rosa och lila nyanserna väljer jag för de förstärker gestaltningen av den bildvärlden och  
estetiken som jag undersöker. Skönhet, shopping och tjejer. Jag har också tidigare en dragning till 
rosa i mina konstnärliga arbeten. Det är en färg som har många variabler, det mesta jag gör får en 
nyans av rosa. Färgen rosa är som en symbol för en kvinnligt kodad men samtidigt nedvärderad 
estetik. (Ambjörnsson, 2011, s.34). Rosa är fulkultur, billig och flickig, att arbeta konstnärlig med 
den färgen tycker jag är spännande. Det blir direkt känsligt och gulligt, lite barnsligt. 
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Processbilder, rasterbilder

TRYCKEN OCH MOTIVEN

Jag har svårt att bestämma mig för vilka motiv jag ska använda i mitt tryck. Eftersom jag bestämt 
mig för att använda föreställande objekt så kommer man att läsa verket olika beroende på vad det 
är för motiv. Jag måste tänka på vad objekten förmedlar och vad jag vill säga med att använda  
bilder på föremål i mitt verk. Jag vill använda mig av objekt som är vanliga på instagram för att 
visa på den värld som vi befinner oss i. Det centrala är att det ska vara lätta att koppla till vår  
samtid, att det blir en fin komposition och fina färgtoner. Föremålen får gärna tala om en fåfänga, 
eller vara en imagemarkör. Det kan vara något man gör eller konsumerar. De flesta lägger upp 
bilder på sociala medier för att visa att de har det bra och eller förstärka sin identitet. 
 
Det är en helhet som jag vill undersöka, någonting som tilltalar mig intuitivt. Hur objekten  
förhåller sig till varandra och hur det ser ut tillsammans. 
För att testa vilka bilder jag ska använda gör jag några olika kompositioner och skissar i datorn. 
Jag gör om till rasterfiler och sätter ihop collage. Ibland känns det bra, ibland tilltalar det mig inte 
alls.
Tillslut väljer jag ut fem föremål, ett badkar, några ostron på is, tulpaner i bukett, ett askfat och en 
sheetmask. Det är alla saker som återkommer i mitt instagramflöde, och det går alla att koppla till 
olika beteenden som är återkommande att visa upp online.

 Kort förklaring av val av bilder:
 ASKFAT - för kanske tankarna till att sitta på en uteservering en solig vårdag och dricka   
 vin, är ett snyggt objekt, är också ett beteende, rökning. 
 BADKAR - en symbol för att ta hand om sig själv, ha det nice. Relaxa, en härlig stund, 
 vara ren. Self-love.
 OSTRON - mat som är snygg och lyxig. Vänskap, social, ett instagram moment.
 SHEETMASK - en ansiktsmask, ta hand om sig. Vara fräsch, utseendehets, hudvård,   
 trendigt
 TULPANER - instagram vänligt, snittblommor för hemtrevnad, vardagslyx.
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Processbilder, färg och tryck

CRAFT

Glömmer bort att allt tar så lång tid. I alla steg är det ett steg till. Välja bilder, klippa ut de i  
Photoshop, rastrera bilden med ett passande antal rasterpunkter och storlek. Och till sist sprida 
ut de över rätt antal A3 dokument, sedan omvandla till pdf och skriva ut. Blev det bra? Passar 
bilderna i screen ramarna? Kopiera över bilderna till transparent papper, klippa och klistrar ihop 
bilderna och försöka trolla bort alla skarvar. Tvätta ut 20 ramar, stryka på fotoemulsion, vänta på 
att de ska torka och sedan belysa ramarna med alla motiv. Allt måste vara åt rätt håll. Tvätta ur 
trycket och sedan torka och efterbelysa. Efter det kan jag äntligen provtrycka och om det blir fel 
så måste jag göra om hela processen. Efter det provtrycker och testar jag olika färger och   
kompositioner, för att försöka räkna ut och bestämma så mycket som möjligt innan jag ska börja 
arbeta med mina riktiga tyger. Det är nervöst att börja för jag har inte provtryckt med alla färger 
på det material som jag ska använda. Det lämnar lite åt slumpen, allt är ett undersökande en  
pågående process.
 
Jag fortsätter att göra nya val. Allt går nu ut på att fatta beslut, sen får jag ser hur det blir och ta 
ett nytt beslut. Det går bra att trycka, jag blandar försiktigt en ny färg till varje nytt tryck, räknar 
ut recept och skriver lappar på mina burkar. Bara en gång blir det fel. Men jag tror jag kan rädda 
det vid ett senare tillfälle. Efter jag fixerat och tvättat tygerna ändras färgerna. Det blir inte så  
klara som det såg ut innan fixeringen, utan upplevs lite gråare. Men eftersom jag har använt  
samma färger på alla tre tygerna upplevs det små färgskiftningarna i alla fall. Mina rutiga färgfält 
går ton i ton in i varandra, som det filter jag vill efterlikna. 
Felet som jag gjort är att jag råkat trycka en mörk färgruta över de två badkars delarna på det rosa 
tyget istället för en ljusrosa. Och för att fixa till det och redigera bort mitt fel beslutar jag mig för 
att inte vara så trogen den reaktiva färgen utan gå utanför boxen. Efter fixering och tvätt   
bestämmer jag mig för att trycka över den mörka rutan med vit täckande Akra-K färg som jag 
blandar till en ljusrosa färg av. Över rutan trycker jag tillbaka kanterna av badkars delarna med 
en lite mörkare rosa färg. Det blir en ny effekt som gör sig bra till tygerna i övrigt. Rutan nästan 
lyser. Det var ett misstag men det fick mig att fortsätta att redigera min bild. Arbeta med mitt 
misstag istället för att göra om allt från början. Från mitt misstag fick jag ett resultat som jag inte 
skulle kunna tänka mig till.  
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RESULTAT OCH REFLEKTION

Syftet med detta projekt var att undersöka digital bildredigering genom textila hantverksmetoder. 
För att göra detta arbetade jag med två frågeställningar under mitt projekt. Dessa frågor var:

 1. Hur kan jag tolka filter från bildredigeringsprogram till textila tekniker och material? 
 2. Hur kan jag skapa en digital känsla i en textil gestaltning?

De två frågeställningen undersökte jag gemensamt. Detta gjorde jag genom att utforska och 
laborera med många olika sätt att skapa en bild på. Jag använde mig av textiltryck, men också av 
textilens fall och glans för att visualisera en digital bild och ett digitalt bildflöde i textil. 
Jag utgick från färgskalor som är vanliga i den specifika digitala världen som undersökts i detta 
projekt; Instagram och lifestyle-bloggar. Dessa färgskalor överförde jag på textila material. 
För att tolka filter använde jag mig av en lager-på-lager screentrycksteknik, som gör det möjligt 
att få mjuka nyansskillnader i färgerna. Färgerna påminner om filtren på till exempel Instagram. 
Gestaltningsmässigt arbetade jag med att översätta den digitala filtrerade bilden i det virtuella 
rummet till ett textilt material i ett fysiskt rum, samtidigt som jag strävade efter att behålla 
känslan av ett digitalt skärmfilter. När jag använde färg som ändras vid fixeringsprocessen så hade 
jag inte kontroll över hur precist någonting skulle se ut. Jag ville att det skulle se ut som en ridå 
som svävar i luften, som en bild i en bild, att ridån är en bild och rummet en annan. Jag ville få 
fram känslan av en veckad och lyxig gardin med breda volanger och det skulle kännas 
skulpturalt. För att få fram den känslan kom jag fram till att upphängningen är viktig. Om tyget är 
veckat så förändras också motiven i förhållande till vart man står. Jag bestämde mig för att testa 
att hänga tygerna på en böjd stång istället för en rak. Om stången är lika lång som tygerna men 
vågig så kommer hela tygerna vara exponerade. För att få in ett till filter i bilden testade jag att ha 
en fläkt kopplad till en timer, så att det med jämna mellanrum kom en pust av vind och tygerna 
rörde lite på sig vilket fick bilden att förändras. Med återkoppling till mina frågeställningar om 
hur kan jag översätta filter från digitala bildredigeringsprogram till textila tekniker och material 
och hur kan jag skapa en digital känsla i en textil gestaltning, ser jag tydliga kopplingar till den 
digitala bildkulturen och dess olika typer av filter i min textila gestaltning. Den textila tolkningen 
av filter också fick fortsätta i hur jag installerade verket i rummet och inte stanna på tryck-bordet.
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I detta projekt har jag arbetat runt en bildvärld som speglar en materiell samtid. Under min 
examination hade vi en diskussion om vad jag vill att man ska se när man tittar på mitt verk, och 
hur det kan uppfattas. Samtalet handlade också om hur jag skulle kunna göra några tillägg för att 
tydliggöra min idé, t.ex. ställa ett objekt framför tygerna för att få ett bakom-framför och skapa 
den bilden och helheten som jag pratar om i texten och har undersökt i min process. Vi   
diskuterade också om tygerna måste vara veckade eller om det blir för många filter. 
Kritiken från opponenterna var väldigt bra och givande och vi diskuterade om mycket som jag 
själv tänkt på när jag såg verket i helhet första gången. Om hur jag kunde tänkt annorlunda men 
också hur jag skulle kunna jobba vidare med verket. Men till examensutställningen fanns det inte 
tid för att förändra och arbeta vidare på min gestaltning, så det får vara tankar som jag kan jobba 
vidare med till nästkommande projekt. På examination hade jag gjort en ruta på golvet runt det 
hängande draperiet för att ruta in den och ge den ett sammanhang, ett slags rum, jag testade också 
att använda en fläkt. Rutan ledde till en spännande diskussion om hur jag skulle kunna arbeta 
vidare med verket i rummet, vilket jag inte hunnit med i slutet av detta projekt. 
På examensutställningen fick jag en plats mitt i lokalen där det inte fanns något utrymme att 
utveckla verket vidare vilket kändes tråkigt. Men jag hoppas att jag kan få möjlighet att ställa ut 
det snart någon annanstans så jag på riktigt kan arbeta med den rumsliga gestaltningen. Som en 
framtida utveckling av mitt projekt skulle vilja testa olika placeringar av verket, hänga upp det 
mot en vägg så det får en tydligare inramning. Jag skulle vilja laborera med ljuset i rummet och 
testa olika typer av tillägg, som till exempel en spegel på golvet framför som reflekterar det vi ser. 
Jag skulle även vilja göra en skulptur av något av föremålen som är tryckta på tyget och placera 
det framför ridån, samt plocka isär de tre tygerna och hänga varje vepa för sig helt utsträckt vid 
sidan av varandra. Något jag tänkt på mycket i detta arbete är hur denna textila bild kan bli ett 
fotografi, om verket kan leva vidare som en bild online. Jag hade en idé till utställningen där jag 
skulle märka ut en punkt på marken framför verket, där man skulle stå och ta ett foto. Tanken var 
att om man tog en bild från just den punkten och vinkeln så är det den bilden som blir verket som 
jag arbetat med. Men i slutet av processen kändes det för abstrakt och svårt att få ihop alla delar. 
Men jag tycker att dessa idéer och tankar är väldigt intressanta och det är någonting som jag vill 
utforska vidare. Att digitalisera material genom fotografi och om spridning av upplevelser och 
konst på internet, hur det påverkar verket och upplevelsen av det vi ser.
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Bild från Examinationen

SLUTORD

Idag kommunicerar och upplever vi världen genom våra smartphones, datorer och surfplattor. 
Digitala hjälpmedel och sociala medier är djupt förankrade i våra liv och vi har utvecklat en intim 
relation till våra skärmar. Med ett motsatt tillvägagångssätt redigerade jag en bild, tolkade digitala 
filter och det blev en textil gestaltning. Jag ville föra ett samtal med vår materiella samtid. Filter 
blandas i varandra och det blir en enda röra. Bilder skrollar förbi framför näthinnan, ibland är man 
så trött att man inte ser någonting, bara fortsätter att skrolla på sin telefon. 
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Bild från Examinationen
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https://frieze.com/article/focus-katja-novitskova

Gleaming Lights of the Souls. (2008) Yayoi Kusama. Hämtas 2018-12-06 från,
https://www.louisiana.dk/en/kusama-installation

Honnef, K. (1991) Andy Warhol 1928-1987 - konst som kommers 
Köln: Benedikt Taschen.

Nationalencyklopedin [NE]. (2018) collage 
Tillgänglig: https://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/collage

Nationalencyklopedin [NE]. (2018) fotomontage
Tillgänglig: https://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/fotomontage

Openshaw, J. (2015). Postdigital Artisans - Craftmanship with a New Aesthetic in Fashion, Art, 
Design and Architecture
Amsterdam: Frame Publishers BV
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