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TexTila konsTrukTioner 
i rymddimensioner

sammanFaTTning
mitt arbete handlar om mötet mellan rysk konstruktivism 
och science fiction. detta har jag gestaltat i ett textilt rum 
inspirerad av science fictionkarraktären doktorn ur doctor 
Who. doktorn är en utomjording av en långt mer utvecklad 
art och från en mer avancerad civilisation än människorna, 
som reser i tid och rum i sitt tids-och rymdskepp Tardis.
Jag har designat ett rum som är min textila tolkning av 
Tardis innersta. 

arbetet kretsar kring tankar om gestaltning av en 
flerdimensionalitet som bara kan anas, inte ses eller förstås. 
Jag har arbetat med optiska och optiskt omöjliga mönster, 
uv-ljus och fluorescens för att få en känsla av fler 
dimensioner än våra vanliga mänskliga fyra. syftet är att 
förvirra betraktaren, att irritera ögat och hjärnan till att leta 
efter lösningar som inte finns. 

TexTile consTrucTions 
in space dimensions

absTracT
my thesis is about the meeting of russian constructivism and 
science fiction. i have constructed a textile room inspired 
by a fictional character, The doctor from doctor Who. The 
doctor is an alien from an ancient and advanced civilization, 
travelling through time and space in his space-time ship 
Tardis.  The thesis is my textile interpretation of Tardis’ 
center. 

i have studied the possibilities of creating dimensions, or the  
experience of dimensions, that humans can’t see or under-
stand. For this i have studied optical patterns in combination 
with black lights and fluorescence. my aim is to confuse and 
irritate the eye and the brain of the beholder, and to make 
her look for solutions that aren’t there.



innehållsFörTeckning

inledning   6

bakgrund    7
varför    7
doctor Who    7
konstruktivism   7

syFTe och mål  8
avgränsning   8

meTod    8

koncepT    9
kostruktivism   10
konstruktivismen och jag 10
kollage    11
doctor Who    14
kollage    15
Färg och form   16
pespektiv    17
doktorn och människorna 17

arbeTsprocess  18
skiss     20
modellen    22
extra dimensioner  23

verksTadsarbeTe  24
Trikå     25
-rapporter    26
-workshop i fullskala  30

digitaltryck    32
-oändlighet    32
-väggen    34
-glow in the dark   36
-rapporten    37

-golv     38
-rapporten    39

Takmobil    40

resulTaT    43

diskussion   50

källor    52



6

inledning
Jag är mycket fascinerad av science fiction. det finns något 
mycket spännande i hur vi gestaltar framtiden och andra 
världar. hur vi genom den visar vår egen tids drömmar, 
mardrömmar, förhoppningar och fantasier.

konstruktivismen är en konstriktning som kom fram i tiden 
runt ryska revolutionen 1917. den var för sin tid 
banbrytande, och visade hur man kan skapa ett 
”revolutionärt formspråk” för den nya post-revolutionära och 
industrialiserade världen. Jag skulle kalla det science fiction 
för verkligheten.

Jag har i mitt examensarbete arbetat med dessa två till 
synes helt skilda inspirationskällor och fört dem samman. 
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bakgrund

varFör?
i mitt examensprojekt bestämde jag att bejaka mig själv. 
Jag lät mig helt snöa in på två av mina största 
inspirationskällor, det tidiga 1900-talets östeuropeiska 
konst, och science fiction. Jag tyckte dessutom att det var 
spännande att arbeta med science fictiontemat i 
textildesign, då framtiden oftast gestaltas som hård och 
metallisk eller som smutsiga stenruiner. 

att valet föll på just konstruktivism beror på att jag tycker 
deras idéer är väldigt inspirerande. de lade grunden till 
så mycket vi ser som självklart idag, både i metoder och 
utseenden. i princip all design idag kan härledas tillbaka 
till dem. ur deras arbete föddes till exempel bauhaus och 
reklamens formspråk. det är väldigt svårt att föreställa sig 
hur världen skulle sett ut utan dem. 

att låta konstruktivism och science fiction mötas kanske kan 
tyckas vara en lite knasig idé, men jag har alltid sett många 
kopplingar dem emellan. ur mitt perspektiv är 
grunden densamma i båda temana: att formge en ny okänd 
värld. skillnaden dem emellan är att det konstruktivismen 
är för verkligheten, och i science fiction är det för fiktionen.

docTor Who
doktor Who är en brittisk tv-serie som visats på Tv sedan 
1963. serien kretsar kring the doctor. han är en 
rymdvarelse från planeten gallifrey, en Time lord, från en 
mycket gammal och avancerad civilisation. doktorn bor och 
reser i Tardis, ett levande tid- och rymdskepp med både 
själ och hjärta. i Tardis reser doktorn ständigt 
omkring i tidsrymden och räddar världen. 

doktorn är minst 900 människoår gammal, och i princip 
odödlig. när han blir dödligt sårad eller gammal regenererar 
han, alltså bygger sig en ny kropp, och återföds som en ny 
karaktär, men fortfarande med samma medvetande, samma 
minnen, samma kärna. För varje gång som doktorn 
regenereras, bygger också Tardis om sig efter den nya 
doktorn. doktorn är en mörk person som bär på många 
sorger. bakom hans galna professors-yttre finns många 
historier om förluster och ensamhet. alla han någonsin känt 
har dött, och dessutom är han den sista av sitt folk i 
universum. 

i Tardis innersta finns ett rum som är beständigt, som 
aldrig ändras. det står emot alla dimensioner och kallas för 
room Zero.

konsTrukTivism
i revolutionens ryssland, liksom i europa som helhet, i tiden 
runt Första världskriget och ryska revolutionen, 
förändrades världen. imperier föll och nya samhällen växte 
fram. den gamla världen försvann och den nya tog vid. nya 
ideologier och samhällen tog form, och europas konst-
avant garde ville och behövde skapa för den nya världen. 
detta blev särskilt tydligt i ryssland/sovjet, där man inte 
bara störtat tsarväldet, utan också höll på att bygga upp ett 
helt nytt, socialistiskt samhälle. i ett sådant samhälle kunde 
de naturligtvis inte använda samma formspråk som i det 
gamla, utan formade istället ett nytt, konstruktivismen.

Jag ser det som att de formade sin egen science fiction, 
genom att i alla konstens, designens och industrins 
områden hitta på ett nytt sovjetiskt-ryskt formspråk. detta 
skulle vara avskilt från bourgeoisien, västeuropa och ”konst 
för konstens skull”. detta formspråket var anpassat för den 
nya industrialiserade världen de ville bygga upp, den 
socialistiska framtid de drömde om. 
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syFTe och mål
utgångspunkterna i mitt examensarbete är konstruktivism 
och science fiction. Jag ska undersöka vad som händer om 
man tar element från konstruktivismen och blandar med 
science Fiction, genom att göra ett textilt rum för en fiktiv 
science Fiction-karaktär. 

Jag kommer använda mig av inspiration från rysk 
konstruktivism och doctor Who, för att med textildesign 
gestalta min tolkning av room Zero, Tardis innersta.

mitt mål är att göra en textil gestaltning av room Zero. 

avgränsning/begränsning
Jag har fokuserat på tryck och trikå till mina textilier. detta 
för jag tycker att det obegränsade i digitaltrycket och den 
begränsade mönsterbilden i trikån är ett intressant möte.

Jag  arbetat med enkla 3-dimensionella former i ett rum/en 
rumslighet. detta för att   inte möbelformer ska distrahera. 

Textildesignen har stått i fokus. 

meTod
min metod har varit att använda mig av inspiration från 
konstruktivismen och parat detta med inspiration från 
science Fiction i allmänhet och doctor Who i synnerhet. 

Jag har inspirerats av konstruktivisternas förhållningssätt, 
formspråk, estetik och teman, och sammanställt detta i ord 
och bild och därefter omsatt det i praktik. 

Jag har arbetat mot en fiktiv science fictionkaraktär, 
doktorn ur doctor Who. alla mina beslut är tagna med 
honom och hans verklighet som grund. han är min musa, 
och min inspiration, och till vissa delar min målgrupp. 

För detta har jag sett på serien doctor Who, främst säsong 
2- 4 från 2005- 2010, med david Tennant som den 10:de 
doktorn. mina intryck sammanställde jag i kollage. 

Jag har arbetat med trikå, rundstick, och tryck, både 
digitaltryck och screentryck.

För att skapa en extra dimension har jag använt mig av 
black light( uv-ljus) och fluorescerande färger och garn. 

Jag har arbetat med en färgskala inspirerad av doktorn. då 
mitt fokus är på mönsterbilder mer än precisa färgnyanser, 
är färgskalan mer vägledande än exakt. 

Jag har också undersökt hur mönstren och textilierna 
påverkar varandra och uppfattningen av rummet med hjälp 
av en modell. 
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koncepT

mitt koncept går ut på mötet mellan konstruktivism och 
science fiction. Jag har använt min tolkning av 
konstruktivismen som inspiration och arbetsmetod, och 
doktorn ur doctor Who som inspiration, musa och delvis 
även som målgrupp.
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konsTrukTivism

konstruktivismen som ism och ideal sträckte sig över all 
konstnärlig verksamhet. den gick i princip ut på att 
effektivisera, att skala ner tills bara det allra viktigaste, 
kärnan, återstod. målet var att med minsta möjliga medel få 
fram mesta möjliga uttryck. 

konstruktion, i konstruktivisternas användning av ordet, 
definierades som det system där ett objekt är sammansatt 
av korrekt använda material. de sökte inte i naturen för 
inspiration, utan utgick från materialet, för att finna 
materialets optimala egenskaper och tillämpningar. (Rodčenko, 
Aleksandr Michajlovič, Popova, Ljubov Sergeevna & Tupitsyn, Margarita 2009) 
objektets utseende skulle definieras av dess struktur. den 
konstruktivistiska estetiken beskrevs som ett nytt 
skönhetsideal, där det vackraste föremålet var det som var 
mest ändamålsenligt och konstruktivt. i konstruktivistisk 
scenografi förespråkades ett minimum av rekvisita som 
skulle ge skådespelaren eller dansaren maximala och 
dynamiska möjligheter. principen av identiska former var 
viktig. (Lavrentev, Aleksandr Nikolaevič 1988)

konstruktivistisk textildesign var abstrakt och geometrisk, 
för att den inte skulle associera till den för-revolutionära 
bourgeoisiens eller västeuropas formspråk. (Kachurin, Pamela Jill 
2006) komplexa kombinationer av enkla former var idealet. 
mönstren  skulle helst konstrueras med linjal och passare, 
och bestå av de tre grundformerna rektangel, triangel och 
cirkel. Till dessa formerna lade de linjen och rutnätet, som 
de också såg som grundformer. (Rodčenko, Aleksandr Michajlovič, 
Popova, Ljubov Sergeevna & Tupitsyn, Margarita 2009) de behandlade 
föreställande bilder som abstrakta former utan upp och ner, 
inte som det de egentligen föreställde. de strävade efter 
att arbeta med form och färg samtidigt, då de ansåg att 
båda var lika viktiga.(Rozanova, Olga: Cubism, Futurism, Suprematism, 
Danchev, Alex. (red.) 2011)

konstruktivisterna var bland de första att ha ett 
vetenskapligt och tekniskt förhållande till en kreativ och 
konstnärlig arbetsprocess. bland annat var experimentet en 
viktig metod. de ansåg att designern eller konstnären skulle 
behärska och beakta hela produktionskedjan i det de 
designade, i exemplet textil allt från vävning och 
färgningsprocesser till mönsterkonstruktion och sömnad. 
Textildesign skulle inte bara handla om mönster, utan också 
om konstruerande av materialet. (Lavrentev, Aleksandr Nikolaevič 
1988)
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kollage konsTrukTioner, FoTo, posTers, böcker
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kollage Tidig sovJeTisk TexTildesign
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kollage TeaTer sci-FiFilm

Aelita: Queen of Mars 
1925

Metropolis 1927
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docTor Who

doktorn är en komplex person. han är barnslig och
urgammal, soldat och pacifist, putslustig och gravallvarlig.
ur serien har jag tagit några citat jag tycker sammanfattar 
honom.

“people assume that time is a strict progression of cause
to effect, but *actually* from a non-linear, non-subjective
viewpoint - it’s more like a big ball of wibbly wobbly... 
time-y wimey... stuff.”
(Doctor Who avsnitt 10 säsong 3 : Blink 2007)

“he’s like fire and ice and rage. he’s like the night and the
storm in the heart of the sun. he’s ancient and forever. he
burns at the centre of time and can see the turn of the
universe. and... he’s wonderful.”
(Doctor Who avsnitt 9 säsong 3: Family of Blood 2007)

“There’s something you better understand about me ‘cause
it’s important and one day your life may depend on it...i am
definitely a mad man with a box.” 
(Doctor Who avsnitt 1 säsong 5: The Eleventh Hour. 2010)
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kollage docTor Who
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Färg och Form
Jag tog färger från serien doctor Who och ställde samman i ett kollage. Färgerna är inte exakta nyanser utan mer vägledande. 

Jag skapade ett symbolspråk baserat på grundformer. symbolspråket är starkt inspirerat av konstruktivismen. i mitt 
symbolspråk står (fyr)kantiga former för mänsklighet, verklighet och stabilitet, runda för Time lord, evigheten och rymden 
och trianglar för fantasi och kreativitet, steget däremellan. Till detta har jag lagt rutnät och linjen, som står för gränser. 
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perspekTiv

i mars 2012 stod Jupiter och mars i konjunktion. det var ett 
väldigt rabalder om hur nära varandra de var och vad detta 
skulle betyda för världens undergång. även jag var mycket 
fascinerad, men inte ur ett undergångsperspektiv. det jag 
fann intressant med detta var det extremt heliocentriska 
och humanocentriska synsättet detta visade på. För i 
verkligheten var de inte alls närmare varandra än annars. 
det var bara från Jorden planeterna såg ut att vara några 
centimeter från varandra. om man hade varit på en annan 
planet i solsystemet eller ännu längre ut i universum hade 
allt varit som vanligt. och världen gick inte under. 
perspektiv!

dokTorn och människorna

doktorn är en utomjording. han tycker inte om att resa 
ensam, och har nästan alltid en människa som resesällskap. 
i serien antyds det att han har dem som husdjur, men han 
själv påstår att människor är hans favoritart. han har varit 
på många olika planeter i olika tider och lever i en annan 
tidsordning än vi. en konsekvens av detta måste bli att han 
inte ser universum på samma sätt som oss jordbor. han 
har en mer avancerad hjärna än oss och ser och lever i fler 
än våra fyra dimensioner. room Zero är hans privata rum i 
Tardis dit ingen annan är välkommen. kanske är det så att 
ingen annan får komma dit, inte bara för det är hans rum, 
utan för det inte går för en människa att komma in där. 
kan man vistas i flera dimensioner än man kan förstå? hur 
skulle en människa, med sin begränsade hjärna, uppfatta 
room Zero, Tardis innersta? kan vi ens gå in där utan att 
vår hjärna svämmar över av intryck den inte kan processa? 

hur kan man gestalta den flerdimensionalitet, eller 
dimensionsfrihet, som doktorn och Tardis lever i?

Modell från Slottskogsobservatioriet över Karlavagnens stjärnor i 
förhållande till Jorden. 

Venus och Jupiter över Borås.
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arbeTsprocess
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skiss

Jag inspirerades av min research om konstruktivism samt 
mina kollage, men fokuserade på vissa delar mer än andra.

För att få in en känsla av perspektiv och dimensioner vi inte 
riktigt begriper började jag skissa på omöjliga mönster och 
optiska synvillor, inspirerad av oscar reuterswärd och 
maurits cornelis escher.

Jag fokuserade på att konstruera abstrakta mönster och att 
hålla mönsterbilderna och rummet rent och nerskalat med 
enkla former i avancerade kombinationer. Jag arbetade med 
färg- och formkartor samtidigt.

Jag skissade på omöjliga och geometriska optiska mönster. 
För att få ett mer operfekt uttryck, började jag med att rita 
och klippa för hand med linjal och passare. Jag ville inte att 
det skulle se för datorgjort ut. Tardis är gammal och 
ganska sliten. hon är inte heller speciellt digital, utan är 
analog och mekanisk.

Jag tecknade också på olika större formationer och mönster-
bilder, med rutnätstema. dessa blev mer matematiska, men 
för att ha kvar handens känsla bland alla geometriska 
former, valde jag också här att teckna för hand, för att 
sedan jämna till dem i datorn och pussla ihop rapporterna.

Jag har även strävade efter att ha ett mer vetenskapligt 
förhållande till min kreativitet under processen, vilket i detta 
fallet bland annat innebar att jag konstruerade mina 
mönster matematiskt med linjal och passare. och att Jag
lade även mycket tid på experiment och undersökningar 
med uv-ljus och fluorescens.
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modellen
att rummet skulle kunna visas i ett utställningssammanhang 
var en av de givna premisserna. baserat på detta valde jag 
att arbeta med rummets möblering och rummets gränser: 
väggarna och golvet. det var viktigt för mig att inte bryta 
illusionen av rummets värld, därför blev det viktigt att 
arbeta med rummets gränser, inte bara rummets möbering.

För att lättare kunna visualisera mina tankar, byggde jag en 
enkel modell där jag testade mina idéer. För att få en känsla 
av hur rummet skulle kunna se ut, gjorde jag några enklare 
mönsterskisser som jag sedan transfertryckte på 
polyestertyger och satte in i min modell. 

Jag definierade vad jag ville att varje del av rummet skulle 
uttrycka eller spela med. ledorden blev:
vägg: mänsklig-Time lord, statiskt-rörligt, utanför-innanför, 
evig-ändlig, gräns.
golv: nivåer, rörlighet, innanför- utanför, evighet-ändlig.
Former: luras, irritera, optiskt i 3d.
  
utifrån detta valde jag att låta rummets väggar vara 
rundade, dels för att Tardis inre är rundat och dels för att 
symbolisera  evigheten. Jag beslöt att göra väggarna 
digitaltryckta, för att kunna jobba med nyanser och få en 
svävande känsla, och 3d-formerna i trikå, för att där 
mer arbeta med optiska synvillor. Jag bestämde att låta de 
möbler som finns inne i room Zero bli enkla 
grundformer. Jag tänker mig att de egentligen kanske är 
mycket avancerade former som vi människor, med vår 
jämförelsevis enkla begreppsvärld, inte kan uppfatta. Jag 
ville att mönstret på väggarna skulle vara statiskt, dvs 
kantigt, och att det skulle kontrasteras mot evigheten och 
världsrymden därutanför. inne i rummet skulle man vara 
säker, skyddad mot hela universum, som man kan se genom 
glipor i väggarna.
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exTra dimensioner

när jag hade mina mönster framför mig, insåg jag att det 
kändes lite torrt. Jag ville ju gestalta flerdimensionalitet, 
men det jag hade framför mig var optiska mönster. något 
saknades. 

Jag började experimentera kring ytterligare dimensioner. då 
poängen med detta var att lägga till effekter, inte ta bort, 
var det viktigt att den extra effekten funkade i alla ljus och 
tillfällen, även om den fungerade som bäst under specifika 
förhållanden. Jag funderade kring strukturer och kontraster: 
matt-blankt, tjockt-tunt, massivt-transparent, men det var 
inte riktigt vad jag ville åt. istället kom jag in på mer 
interaktiva förändringar, såsom termokroma färger, slitage 
och ålder, uv- ljus och fotoluminiscent färg. Jag fastnade 
direkt för uv-ljus. det gav precis de in- och uttryck jag var 
ute efter. i kombination med fotoluminiscent färg eller garn, 
och optiskt vita material, ger det en spektakulär effekt, som 
dessutom nästan inte syns, eller i vart fall inte stör,  förrän 
uv-ljuset tänds.

ultraviolett ljus är ljus med kort våglängd, utanför vårt 
synliga spektrum, 400- 10 nm. black light är lampor som 
avger uv-ljus och en liten del synligt kortvågigt ljus. de 
lampor som jag använt är svaga och ofarliga för människor. 
när vissa material träffas av uv-ljus fluorescerar de, dvs det 
osynliga uv-ljuset omvandlas till synligt ljus. Jag har 
använt två sorters luminiscens, fluorescerande och 
fosforiscerande. Fluorescerande material absorberar uv-ljus 
och omvandlar det till synligt ljus. i fosforiscerande 
material går samma process långsammare, och ljuset 
utsöndras under en längre tid, även efter det att ljuset 
släckts. det är det som kallas glow in The dark. 
(Wikipedia 2012-05-05)
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verksTadsarbeTe
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Trikå

Till trikåverkstaden tog jag med mig mina optiska mönster. 
Tyvärr blev mina operfekta skisser inte alls bra i trikå. 
istället för det lite skeva uttryck jag var ute efter, blev det 
bara pixligt. Jag fick denna första dag istället fokusera på 
materialet. 

Jag tog med mig min uv-lampa in i garnförrådet. där 
fastnade jag för blekt, optiskt blekt garn och ett 
fluorescerande grönt lurexgarn. Jag testade dessa i olika 
kombinationer med ljusa garn, mörka garn och med 
varandra. bäst blev det med kombinationen optiskt blekt 
och den fluorescerande lurexen, kontrasterat mot mörkare 
garn. med bara vitt blev det för vitt i vanligt dagsljus, och 
med kombinationen grön bomull och lurex blev det för 
mörkt för uv-ljuset. 

inför den slutgiltiga uppstickningen fick jag räta ut alla 
pixlar i alla mina mönster.  Jag valde att hålla mönstren 
så enkla som möjligt, för att gå med och inte mot trikåns 
naturliga utseendeegenskaper, allt enligt konstruktivismens 
teori att objektets utseende skulle definieras av dess 
struktur. då jag inte ville att mönstren helt skulle tappa sin 
mänskliga skevhet, valde jag att göra allt för hand och inte 
göra om dem helt jämna och raka i till exempel illustrator. 
ett evighetsarbete. resultatet är jag nöjd med. mönsterna 
är tillräckligt raka och jämna för att inte vara pixliga, men 
skeva nog att vara gjorda av en människohand.

mönstrena stickades upp i två olika i två olika 
färgställningar, optiskt vitt+ fluorescerande grön och 
mörkblå, samt optiskt vitt + fluorescerande grön och 
mörkbrun. några av mönstren stickades dessutom upp i två 
storlekar, en större och en mindre. 
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Trikå rapporTer
material: färgad bomull 30/2, blekt bomull 24/1 fluorescerande lurex

Rapportmått:
74x32 cm

Rapportmått:
59x32 cm
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Rapportmått:
45x56 och 
26x24

Rapportmått:
20x13
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Rapportmått:
13x18cm

Rapportmått:
40 cm (bredd)
20 cm (bredd)
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Workshop i Fullskala
För att fullt ut se hur mina mönster spelar mot olika 
former, hade jag en workshop där jag applicerade tygerna 
på två olika former: en kub och en cylinder. båda formerna 
hade samma mått, omkring 55 cm. det är också ungefär 
detta måttet jag tänkt mig till mina slutgiltiga 
former. måttet 50x50cm är en vanlig möbelstorlek för 
liknande möbler, vilket götr att man kommer läsa dem som 
möbler, även om de bara är former. valet föll på cylinder 
och kub, då de representerar de formteman projektet rör 
sig kring: det kantiga och det rundade. Jag byggde dem av 
skumgummi för jag ville att de skulle vara textila och mjuka 
rakt igenom, ingen metall och inget trä. 

Jag draperade kuben och cylindern i tygerna och 
utvärderade. Frågor jag ställde mig var:
- hur påverkar mönstret formen? 
- spelar mönstret med eller mot formen? 
- Förstärker eller förvrider det formen, händer inget alls?
- är mönster rätt skala för mina former? är det så stort att 
det inte hinner påverka, är det så litet att det blir plåttrigt?

i valet mellan former och mönster ställdes jag inför två 
avgörande beslut. ska jag låta formen och mönstret jobba 
med eller mot varandra? ska jag ha rundat på rundat och 
kantigt på kantigt, eller kantigt på rundat? kontrastera eller 
förstärka? ska jag ha olika former, eller är det kanske 
effektfullare med samma?

valet föll på att bara använda kuber. detta för att samma 
form framhäver skillnaderna mönstern emellan. Jag hade 
ju tidigare också bestämt att rummet skulle vara fast och 
kantigt, då passar ju kuberna bäst. med olika mönster på 
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varje kub kan jag ändå behålla den känslan av förvirring jag 
vill åt. kanske är de tre olika möbler från doktorns 
hemplanet gallifrey som vi uppfattar som tre lite irriterande 
kuber.

Jag beslutade att använda tre olika mönster. det runda, det 
stora kvadratrombiska och det mindre randiga. dessa 
mönster balanserar varandra bra, och representerar tre 
skilda saker. alla är baserade på olika grundformer, och ger 
helt olika intryck jämtemot kuben.

det runda tyget bryter upp kuben i en massa olika 
småkuber. detta mönstret får två olika mönsterbilder 
beroende på var man fokuserar blicken. dels de brutna 
cirklarna, och dels en kvadrat som bildas där cirkeln bryts. 
denna kvadraten accentueras på ett spännande sätt mot 
möbelkuben, samtidigt som cirklarna verkar avrundande på 
kuben, och såklart är runda. 

kvadratrombsmönstret gör kuben väldigt kubisk. kuben 
är kvadratisk och mönstret är konstruerat av rektanglar, 
romber, trianglar och kuber, allt väldigt kantigt. allt som allt 
ger det ett väldigt kantigt och hårt intryck, trots att kuben 
är gjord av helt mjuka material, trikå och skumgummi.  

det randiga tyget mjukar upp kubens form påtagligt. 
mönstret ger en vågeffekt och vrider perspektiven på ett 
intressant sätt. hörnen kan ibland helt lösas upp och man 
kan inte se om det är plant eller ett hörn, eftersom ögat 
läser ränderna i ett perspektiv som inte alls följer formen. 
likadant kan ränderna ibland förstärka riktningarna så 
perspektivet upplevs som överdrivet.
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digiTalTryck
i digitaltrycket var det första jag fick göra att undersöka 
vilka av digitaltryckstygerna som reagerade på uv-ljuset. 
det visade sig bara vara två, en kraftigare bomullssatin och 
en lätt, tunn bomullskvalité, lexington. då det bara var 
dessa två som reagerade, valde jag att gå vidare med båda 
två. 

i digitaltrycket ville jag kombinera oändligheten, som gör 
sig mycket bra digitaltryckt, med det statiska från trikån. 
Jag ville också få in ett spel med gränser och kontraster: 
innanför-utanför, kantigt-runt, fast-rörligt, allt enligt det 
symbolspråk jag tagit fram. 

oändligheT
För den oändliga delen av trycket ville jag få en känsla av 
rymden och oändligheten. Jag ville dessutom få in doktorns 
hemplanet gallifrey. Jag inspirerades av också av bilder 
tagna av hubbleteleskopet, och rumtidsvortexen, ett slags 
maskhål som Tardis färdas genom i serien doctor Who. 

Jag droppade varm reaktivfärg i en skål med kallt vatten på 
ett ljusbord och fotade det. eftersom jag hade olika 
temperatur på vattnet i skålen och det färgde vattnet lade 
sig färgen i nivåer och blandades inte med vattnet i skålen. 
genom att hålla bakgrunden vit, kunde jag invertera bilden i 
photoshop och på så vis göra bakgrunden svart som 
rymden. med tanke på att bilden skulle inverteras valde jag 
färger därefter. doktorns hemplanet gallifrey är gul-röd, 
därför använde jag främst blått och grönt. 
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väggen

Till väggen valde jag att använda den tunnare tygkvalitén, 
av typ lexington, främst för att baksidan på tyget kommer 
synas när mitt rum ställs ut, och på den tunnare kvalitén 
kan man se mönstret tydligt på avigsidan. den har 
dessutom ett trevligt fall.

Till den fasta, statiska delen av väggens mönster
konstruerade jag ett galler av omöjliga kuber. då detta 
mönstret efter hand kändes för kubiskt, utvecklade jag det 
vidare. resultatet blev platta rätblock istället för 
kuber i ett liknande mönster. 

mönstret är tänkt så att om man följer varje linje för sig 
stämmer perspektivet, men som helhet är det omöjligt. de 
plattare formerna tycker jag ger ett mer avancerat intryck, 
och lägger till en illusion av nivåer. i ett sista skede drog jag 
isär dem en aning, för att få en luftigare känsla. 
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min draperivägg skulle vara 4 m lång och minst 2 m hög. För 
att kunna verkställa detta, fick jag dela in trycket i tre våder 
för att få plats i digitaltrycksmaskinen. då det skulle 
passas och sys ihop, fick jag också mönsterpassa dem. 
ovanpå detta skulle jag också screentrycka, vilket gjorde 
att jag även fick anpassa gallermönstrets rapportmått efter 
screentrycksramen. 

Jag löste det så att jag lät rätblocksmönstret få en ganska 
liten rapport, som jag relativt lätt skulle kunna 
screentrycka, och som var likadan på alla våderna. 
svårigheten med detta var att den lilla rapporten jag 
konstruerat var tvungen att vara absolut rak. minsta 
skevning i den skulle göra hela mönstret snett, och göra 
mönsterpassning omöjlig. Jag ville få rapporten matematiskt 
korrekt samtidigt som det skulle se handritat ut. dessutom 
hade jag två olika mönsterbilder parallellt att ta hänsyn till, 
rätblocksgallret över och den oändliga rymden under.

efter mycket pillande blev det riktigt bra och korrekt. den 
oändliga rymden och det kantiga upprepade omöjliga gallret 
kontrasterar och förstärker varandra på det viset jag ville.  
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gloW in The dark

För att förstärka kontrasten mellan rätblockens kantighet 
och den svävande rymden, fyllde jag i mönstret med 
fosforiscerande färg. den färgen reagerar kraftigt med 
uv-ljus och är ganska täckande. Jag valde att fylla i det ena 
av färgfälten för att få en starkare koppling mellan 
rummets delar. konturerna lät jag vara vita, eftersom jag 
ville ha både det fosforiscerande och den fluorescerande 
vita färgen. dessutom fick färgen mönstret att synas bättre 
från utsidan, då den fosforiscerande färgen är täckande och 
tyget en aning transparent. 
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rapporT, hela väggmönsTreT, 230 x 400 cm 
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golveT

i golvet ville jag ge en känsla av nivåer, och binda ihop 
trikån och digitaltrycket tydligare. För detta arbetade jag 
med enkla former och stora färgfält med tecknade kanter. 
komplexa kombinationer gjorda av de enklaste former.

under och bakom dessa lade jag samma rymdbild som på 
det andra trycket. resultatet blev statiska, stora kuber som 
rör sig både uppåt och neråt, på en bakgrund av en oändlig 
rymd. 

Till detta använde jag det andra tyget, en grövre 
bomullssatin. För att få lite mer struktur på ytan, tryckte 
jag mönstret på tygets avigsida. 
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rapporT golveT, hela TryckeT 280 x 280 cm
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Takmobil

För att på ett naturligt sätt få in uv-ljuset i mitt rum ville jag 
bygga en hängande lampkonstruktion. Till denna 
inspirerades jag av planetarium, solsystem, jordglobar och 
fågelburar. det blev hängande ringar i olika konstellationer 
och storlekar, med en uv-lampa i centrum. 

när jag fick tag på en ordentlig uv-lampa, visade det sig att 
de inte alls ser ut som jag tänkt mig. Jag ville ha en rund, 
glödlampeformad, lampa men de enda som fanns var 
lågenergilampeformade och lysrör. då jag inte ville att en ful 
lampa skulle bli centerpiece i mitt rum, valde jag att helt ta 
bort den ur konstruktionen och rummet, och låta uv-ljuset 
komma in i rummet utifrån. 

men jag tyckte om takmobilen även utan lampa, så jag 
beslöt att ha kvar den. den fick vara en av 3d-formerna, 
då jag tycker att de runda, hängande, luftiga formerna i 
takmobilen kompletterar de kantiga, kompakta 
golvformerna bra. 

mobilen består av stålringar 20 - 60 cm i diameter, 
hängande under och i varandra i tunna kedjor. detta gör att 
ringarna kan röra sig ganska oberoende av varandra, även 
om de sitter ihop. lite som ett riktigt solsystem. ringarna är 
målade med vit fluorescerande färg. 



41



42



43

resulTaTeT
resultatet är ett textilt rum. det består av draperiväggar 
och en golvmatta, som är digitaltryckta och screentryckta. 
Tre textila kuber i optiska stickade mönster, samt en 
hängande takmodul av stålringar. samtliga delar innehåller 
fluoriscerande element som reagerar på uv-ljus.

Jag har designat ett rum där jag har gestaltat 
flerdimensionalitet, ett rum inspirerat av doktorn i 
doctor Who. meningen är att man som betraktare ska bli 
lite förvirrad och känna att det finns något mer i rummet 
som man inte riktigt kan få huvudet runt. att irritera ögat 
och hjärnan till att leta efter lösningar som inte finns, men 
som kan anas. 
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varmT lJus + black lighTdagslJus
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mörker + Ficklampablack lighT
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sollJus black lighT gloW in The dark
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Takmobil, sTålringar målade med Fluorescerande Färg.
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diskussion
i mitt arbete har jag undersökt förhållandet mellan 
konstruktivism och science fiction, genom att låta dem 
mötas i optiska och omöjliga mönster. kopplingen dem 
emellan var inte alldeles självklar i början, men nu ser jag 
den som fullkomligt given.  

att gestalta science fiction i textil har varit intressant. 
science fictionvärlden är annars i princip tom på textil. det 
är metall, plast och läder, kantigt och hårt. genom 
textildesignen har jag fört in en ny, och relativt outforskad 
dimension i science fictionvärlden. 

konstruktivismen handlar i stora drag om att rationalisera 
och skala ner. mesta möjliga av minsta möjliga. bara precis 
det som behövs för att man ska förstå, inga krusiduller, få 
färger och enkla former. doktorn däremot saknar 
egentliga gränser, och förespråkar fantasi. att para den 
ganska torra, tungt verklighetsförankrade konstruktivismen 
med den fantasiflygande doktorn har varit väldigt givande. 
de är på många sätt varandras motsatser. den rationella, 
ekonomiska, effektiva konstruktivismen mot den 
anarkistiska, lekfulla och äventyrliga doktorn. Jag tycker att 
dessa motpoler har berikat varandra. där 
konstruktivismen har varit för strikt och torr har jag lekt och 
lättat upp med doktorns anarkistika ideal, och där doktorn 
har varit för knasig, har konstruktivismen gett ordning. som 
helhet har doktorns gränslöshet varit väldigt befriande att 
arbeta kring, men arbetet hade nog blivit alltför ogreppbart 
och flummigt utan konstruktivisternas verklighetsrelaterade 
begränsningar. 

de största utmaningarna för mig har varit att skala ner, 
skala bort. komma in till kärnan i projektet. Få bort allt 
onödigt. och på vägen killa många darlings för helhetens 

och konceptets skull. Jag tycker det var betydligt svårare 
att ta bort än att lägga till. För att kunna göra detta har jag 
varit tvungen att verkligen definiera vad det är jag vill åt i 
både symbolism, form och uttryck, och när jag väl bestämt 
mig för något, har jag kört på det hela vägen ut, oavsett om 
det egentligen är fint eller inte. det har varit helt irrelevant 
huruvida min design är snygg, det som varit viktigt för mig 
är mitt koncept. Jag tycker det är betydligt intressantare 
med “ful” design med baktanke än “fin” utan, och jag tycker 
det är också ett mycket mer spännande och intressant sätt 
att jobba på. 

För att komma fram till konceptet har kollagen varit väldigt 
givande. det var ett väldigt effektivt sätt för mig att 
sammanfatta tankar som gjorde att jag mycket lättare 
kunde se sambanden mellan de olika delarna jag ville få 
ihop. de gav dessutom något mer handfast att falla tillbaka 
på och stämma av mot för att inte hamna för långt bort från
konceptets kärna, och det blev lättare att hålla ihop arbetet.

det har varit intressant att arbeta kring tanken att det finns 
nåt mer bakom min design, något människor som jag själv 
aldrig kan förstå, eftersom de är gjorda för en 
utomjording som är långt mer avancerad än oss. att föra in 
det extra momentet med black light och fluorescens har 
varit spännande, det är något jag länge velat arbeta med 
men aldrig riktigt fått tillfälle till. Jag tycker att den effekten 
ger en extra dimension till arbetet, en twist som lyfter det 
hela ett snäpp, både i utförande och koncept.

För att ta projektet vidare skulle jag till exempel kunna 
jobba mer med skalor på mönstren: gå riktigt stort och 
riktigt litet. Jag skulle också kunna utveckla själva mönstren 
vidare. att konstruera förvillande mönster är något jag 
skulle kunna ägna mycket tid åt. små små skillnader kan 
ändra hela mönstrets uppfattning. om man dessutom 
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arbetar med dem mot en bestämd form, läggs ytterligare 
en spännande dimension till. det skulle också vara roligt att 
arbeta mer tredimensionellt med textiliernas struktur. 

i slutskedet på arbetet har många kommenterat att 
projektet mer lutat åt konst än design. så ser jag det inte 
alls. Jag tror att många tolkar det så, eftersom varken min 
målgrupp eller mitt tema finns i verkligheten. även om 
doktorn inte finns på riktigt, har jag arbetat med honom 
som vore han vilken målgrupp som helst. 

Jag tycker att jag lyckats med det jag föresatt mig. Jag har 
gjort en textil gestaltning av Tardis´innersta, och jag 
tycker det är så irriterande för ögat som jag ville att det 
skulle vara, eller i alla fall så förvillande som tiden har låtit 
det bli. allt som allt har det varit både givande och roligt att 
verkligen få snöa in i min egen värld. 
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