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Om alla delar som tillsammans bildar helheter.
Tankar, minnen, färger, erfarenheter, ord, tygbitar, känslor, händelser.
Allt sammanlagt blir det vackra och sköra.
Det man minns, det man glömt och det som bevaras.
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Sammanfattning
Mitt examensarbete har gått ut på att skapa en textil
utsmyckning i siden, uppbyggd av många små delar.
Tygerna är färgade för hand i gryta med hjälp av syrafärger
och delarna är sydda eller klippta i tre olika bestämda
former. Jag har efterliknat en spets med hjälp av en ausbrennervara som fungerar som bakgrundstyg. Utsmyckningen, som är tänkt för offentliga miljöer, är 3x3 meter och
hänger från taket. Inspirationen har jag hämtat från
underkläder, gamar och ett kvartsitbrott. Genom noggrann planering, genomtänkt struktur, dagboksskrivning,
diskussioner och reflektion har jag tagit mig dit jag från
början ville komma. Jag har lärt mig massor om min egen
process, jag har fått nya insikter om inspiration och
äntligen hittat och accepterat mitt sätt att skissa.
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Inledning

Bakgrund

Form och färg har alltid varit det uttryckssätt som legat
mig närmast. Efterhand har textil tagit över och på
Textilhögskolan har jag kunnat prova det mesta som har
med textil att göra. Efter att ha studerat textil ingående
i tre år kan jag konstatera att jag absolut vet mer och att
jag känner att jag har den stabila grund som var anledningen till att jag sökte mig till Borås. Textildesign är en
bred teknisk och konstnärlig utbildning där man lär sig
grunderna i de största textila teknikerna. Man lär sig jobba
mot industri och alltid med en tanke av producerbarhet
i bakhuvudet. Som hos de flesta andra så var min första
kontakt med färg och form rent konstnärlig, och det har
jag burit med mig under alla år. Mitt examensarbete är en
korsning mellan vad jag lärt mig här på Textilhögskolan
och ett mer konstnärligt uttryckssätt. Jag har valt att gestalta detta i en textil utsmyckning för offentliga rum.

I en tidigare kurs jobbade jag med att manipulera tyger på
olika sätt, färgning, tryck, ausbrenner med mera. Fåglar
var min inspiration och utgångspunkt. Jag hade redan en
tanke om att examensprojektet skulle handla om att bygga
något större av små delar. Fågeltemat ledde mig starkare
in på den vägen, när jag studerade fåglarnas fjäderdräkter
och fascinerades av dess uppbyggnad. Även färgerna på
deras dräkter inspirerade mig. Gamar har en färgskala som
påminner om jord, sand och berg. När jag tog ut dessa
färger tänkte jag genast på underkläder, de lite äldre hudfärgade och svagt rosa.
Att fjäderdräkter och underkläder har mycket gemensamt
blev uppenbart för mig när jag tänkte på det, ett skydd
men också något som förför. Något bäraren vårdar ömt
och håller rent.
Det finns många som arbetat med fantastiska installationer och stora utsmyckningar i det offentliga rummet. En
förebild är Pae White och hennes fantastiska ridå för Oslos
operahus. Ulrika Mårtensson har jobbat med offentlig
utsmyckning på spännande sätt och även använt sig av
underkläder som inspiration. Susie MacMurray är den jag
mest fascinerats av, hon arbetar på ett sätt som jag skulle
älska. Många delar som bildar hela väggar eller ibland
klänningar, simpla material som musselskal, plasthandskar
och hårnät. Dessa tre kvinnor är förebilder och stora inspirationskällor för mig, speciellt i examensarbetet har deras
arbeten alltid funnits i mina tankar.
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Pae White, Ridå Oslo Operahus
Susie MacMurray, installation av fiolsträngar och hårnät
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Syfte

Mål

Syftet med mitt arbete är att lära mig mer om mitt
arbetssätt och hitta en process som fungerar för mig, som
gör att jag får ett naturligt flyt i mitt arbete.
Under examensarbetet har vi mer tid att reflektera över
hur man arbetar och varför man fattar vissa beslut. Jag ska
använda min tid till att hela tiden vara uppmärksam på hur
jag arbetar som bäst, vilka skissmetoder som fungerar för
mig och vad det är som får mig att fastna och stanna upp i
pågående processer. Vidare är mitt syfte att självständigt
arbeta med ett ämne som intresserar mig, nämligen
offentlig utsmyckning.

Mitt mål är att skapa en textil utsmyckning utifrån den
inspiration och de förutsättningar jag bestämmer mig för i
researchperioden. Att jag ska ha hittat mig själv som textildesigner och känna mig trygg i mitt skapande.
Målet är också att sammanföra min konstnärliga grund
med min utbildning på Textilhögskolan.
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Metod

Avgränsningar

Metoden har stor betydelse för hur arbetet kommer att
fortlöpa och därför la jag ner mycket tid på planering och
tidsramar. Jag följde en klassisk designprocess så som vi
fått den presenterad på föreläsningar och i litteratur.
De olika stegen jag använde mig av var:

Jag ser uttrycket som det viktigaste med det färdiga verket.
Jag har därför valt att inte leta upp brandföreskrifter och
andra krav som finns på textil i offentlig miljö. Jag ville
inte tvingas välja material utifrån kraven, och jag insåg
tidigt att det skulle ta alldeles för mycket tid. Jag har också
avgränsat mitt arbete med upphängningen. På det har jag
valt att inte lägga tid eller pengar utan gjort en så enkel
lösning som möjligt i slutet på projektet.

Research
Skiss
Bearbetning
Visualisering
Produktion
Den här metoden har hjälpt mig att inte gå händelserna
i förväg, att inte begränsa mig till något jag bara tror att
man måste göra, och att tro på mig själv för att inte stoppa
den kreativa processen.
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Process

Inspirationsbilder
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Skiss
När skissperioden började var jag taggad och hade
många inspirationsbilder och idéer. Jag började skissa
med torrpastell och tusch. Snart insåg jag att det inte var
skisstekniken som passar det här arbetet. Jag gick över till
silkespapper och vanligt skisspapper och då fick jag fram
några skisser som närmade sig känslan jag var ute efter.
Sedan skaffade jag access till sysalen och pratade med
teknikern Elsa Lindahl om olika sömmar och maskiner
som passade mitt arbete. En tunn bomullsvoile och en
polyester var de tyger jag skissade mest i. Då släppte det
och det blev många prover. Det var svårt att inte gå händelserna i förväg och börja utveckla skisserna redan här,
men jag hade metoden att hålla mig till och väntade med
det till bearbetningsfasen. Jag jobbade mycket med volym
och volanger, lager, bitar som sätts ihop till helhet, några
få material, ett fodertyg jag hittade i sysalen som är billigt
och inte behöver snålas med. Samtidigt tänkte jag
parallellt på slutmaterialet. I skissperioden arbetade jag
nästan bara i vitt för att i första hand koncentrera mig på
strukturer och uppbyggnad. När perioden var slut hade
jag många skisser, några irrelevanta, några som kändes
spännande men som inte riktigt passade och några jag
bestämde mig för att arbeta vidare med.

Skisser i silkespapper och skisspapper
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Jag hade en ambition om att sticka upp en egen spets,
men efter att ha pratat med teknikerna i trikålabbet om
varptrikå och insett att man inte kan sticka spets på skolan
fick jag tänka om. Jag kom då att tänka på några ausbrennertester jag gjorde i en annan kurs där jag brände
bort så mycket av tyget att det fick en spetskänsla. Jag
började att skissa på mönster och bestämde mig för ett
klassiskt spetsmotiv med blommor och fåglar.

Ausbrenner, provtryck

Ausbrennermönstret
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Skisser
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Skisser
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Bearbetning
Jag valde de skisser jag bedömde som utvecklingsbara och
arbetade vidare med dem och började med att prova olika
skalor på allihop. Att gå upp i skala förstör vissa prover
helt, tygets tyngd ändrar fallet och den ursprungliga formen försvinner. De måste ner till en ganska liten storlek för
att komma till sin fulla rätt, för att formerna ska behålla sin
vackra struktur och inte bara bli ett hängande tygstycke.
Andra går bra att förstora minst till det dubbla från första
skisserna. Jag försökte storleksmässigt få till en dynamik
mellan proverna. När jag provade att sy upp lite fler av
varje del insåg jag att de inte ska vara exakt lika stora allihopa, jag klippte istället lite på måfå och när formerna var
klara skiftade de i storlek på samma sätt som fjädrarna hos
gamarna jag är så fascinerad av. Att gå tillbaka till sina ursprungliga tankar känns så naturligt när man gått en lång
omväg med andra idéer.
I skissfasen fick jag fram många skisser i olika tekniker och
material. När sedan bearbetningsfasen började hade jag
mycket att sålla bland och jobba vidare med. Något som
var viktigt under hela skissandet var att inte göra för komplicerade former, jag visste att det skulle bli väldigt många
av samma sort och därför skulle de vara ganska enkla att
massproducera. I det fortsatta arbetet var det några former
som föll bort, vissa för att de hade en begränsad utvecklingspotential och andra för att de helt enkelt inte längre
var spännande och passade i arbetet. De fyra som blev kvar
kallar jag för volangerna, påfågeln, fjällen och rosetterna.

Volangerna

Fjällen
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Påfågeln

Rosetterna

Bearbetning
Rosetterna

Alla i samma material, glesa och täta

Rosetterna original
Fastsatta på måfå
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Bearbetning
Fjällen

Fjällen original

Bearbetad, enklare rena former

Olika storlekar bildar en mer levande yta
trots den strama formen
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Bearbetning
Påfågeln

Bara den klippta formen kvar, fastsydda omlott,
pressade

Påfågeln original

Version där den klippta formen fortsätter direkt
på längderna
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Bearbetning
Volangerna

Volangerna original

Fastsatta i rader
Klippta som taggiga kronblad istället
för runda
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Rapporterade tre och tre med
band sytt rakt igenom

Rapporterade sex och sex, med mellanrum, satta horisontellt
Rapporterade sex och sex med mellanrum men satta vertikalt
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Visualisering
I visualiseringsperioden fattade jag många beslut. Jag hade
tidigare skissat i polyester och bomull och började arbeta
med sidentyg som jag även provfärgade delar av och skissade med. När delarna kom upp i skala och i rätt tyg såg
jag saker jag inte sett innan. Nu kändes påfågelformen helt
fel i förhållande till de andra formerna. I sidentyget blir
alla formerna mjukare med mer volym och påfågelformen
förlorade sina vassa kanter och sitt slitna uttryck. I stället
för att tillföra variation blev de oarbetade och slarviga. Jag
tog bort formen helt och arbetade vidare på volangerna,
fjällen och rosetterna. Fjällen gör sig fantastiskt bra i olika
nyanser och olika storlekar. De påminner om bilden på
lammgamen jag hela tiden haft med mig. Även rosetterna
får ett helt nytt uttryck i färg och i siden. Eftersom sidenet
är så mycket lättare än polyestern faller de inte ihop på
samma sätt när de är fastsydda mot bottentyget. Fjärilsformen som blev dominerande i polyestervarianten blir inte
alls lika tydlig, utan grundformen som är inspirerad av
rosetter kommer tillbaka och blir inte lika tjatig ihop med
volangerna. Volangerna är den formen som tappar på bytet
mellan polyester och siden. I polyestern var de glansiga
med en fantastisk volym. Sidentyget är tunnare och lägger
sig därför plattare. Den konstgjorda glansen som finns
hos polyestern finns inte hos sidentyget men däremot en
inre glöd, ett skimmer och ett naturligare skuggspel. Det
som sidentyget saknar i glans och volym vinner det på
färgåtergivning, skimmer och ljusreflektion. I sidentyget
blir volangformerna intressantare, de skiljer sig mer åt än
vad polyestervarianten gjorde. I syntettyget blev de alla
precis likadana, en nästan robotlik upprepning som jag
inte saknade när jag gjorde dem i siden istället. I slutändan

är sidentyget att föredra, det vinner också på fler likheter
med både fåglarna och berget.
Volangerna är resultatet av att jag i skissfasen vek kvadrater av tyg och klippte på olika sätt. En blomma med fyra
blad är grunden, hopvikta bildas många fina skarpa kanter.
Fjällen bygger också den på en tygkvadrat som vikts på ett
speciellt sätt och sedan overlockats ihop. Jag använde mig
av en 3-trådig overlock, det är en speciell söm som består
av en entrådig raksöm och en tvåtrådig sicksack som sys
samtidigt. Anledningen till att jag valde kvadraten som
utgångspunkt är för att det är en favortiform. Kvadrater
är balanserade och jämna, inget som sticker ut eller tar
mer plats än något annat. Rosetter skissade jag mycket på
i början när underkläderna var en stark inspirationskälla.
Vanliga rosetter kom aldrig på tal eftersom jag inte vill ha
en direkt referering i förhållandet till min inspiration. I
stället lekte jag mycket med formen och uttrycket. Till slut
valde jag en ren, stram variant, ett enkelt tyg klippt i en
enkel form. Jag hade nu tre väl arbetade former att bygga
mitt verk av.
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Lammgam, Gypaetus barbatus

Volangerna
Fjällen
Rosetterna
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Ordning på formerna
När de tre formerna till slut hade valts ut och jag arbetat
med skalan gjorde jag många av varje och provade i vilken
ordning de skulle sitta. I mitt huvud hade jag en bild av att
de skulle byggas upp som en fjäderdräkt med de minsta
täta formerna överst och de lite större fluffiga längre ner.
Men när jag satte upp volangerna längst upp, under dem
fjällen och sist rosetterna, var det som att volangformerna
försvann under fjällen. Det blev rörigt och såsigt i stället
för att man såg det vackra i de enskilda formerna. Volangerna och fjällen fick byta plats och det blev ett flöde i
formerna som jag tycker upplevs som mer harmoniskt och
lättare att greppa. Längst ner sitter rosetterna ganska glest
på ausbrennertyget, som ett sista förfall innan allt tar slut.
Som om verket faller sönder i sina små delar, precis som
berget som styckats och skickats iväg åt olika håll, eller
fågeln som tappar sina fjädrar.

Fjällen överst

Volangerna överst
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Färgval
Valet av färger har kommit av två inspirationskällor. Dels
underkläderna med sina pastelliga hudtoner och dels av
gamarnas fjäderdräkter. Färgskalan går från ljust gul till
brun med många aprikosa och rosa nyanser där emellan.
Eftersom jag färgade i gryta var det svårt att få till några
på förhand exakt uttänkta nyanser. Det viktiga var istället
att de skulle vara varma i sina toner och att de fungerar bra
tillsammans.

Uppmålade färgprover
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Materialval
I början av projektet hade jag sinnet öppet för materialvalet. I mina skisser arbetade jag mest med polyester och
bomull. Mestadels för att det är material som finns på
skolan men också för att det är två helt olika material med
olika förutsättningar. Eftersom jag inte färgade någonting
i skisstadiet behövde jag inte tänka på polyesterns och bomullens speciella egenskaper i andra sammanhang än hur
de faller och om de går att plissera, repa upp, klippa utan
att de fransar sig och glansen.
Att färga siden har blivit lite av en passion sen jag började
på Textilhögskolan och jag började tidigt tänka på det
materialet. Sidentyget har ett naturligt fall som polyestern
saknar, både för att det är en tunnare kvalité jag valt men
också för att det är en naturfiber. Bomullen försvann helt
i beartbetningsfasen när jag började arbeta med siden. I
jämförelsen mellan siden och bomull finner jag ingenting
i bomullen som talar till dess fördel. De fördelar siden har
i fråga om fall, skimmer, färgning, och ytstruktur saknar
bomullen.
Sidentyget har inte alls samma glans som polyestern men
ett inre skimmer som också återfinns i berget. I och med
sin lätthet blev formerna nu annorlunda mot skisserna
i polyestern. Se ovan i visualisering/modellbygge. Min
erfarenhet om färgning är också att det är lättare att få
en naturlig färgskala när man färgar siden än när man till
exempel färgar syntetfibrer. Eftersom inspirationen till
färgerna är berg, fåglar och underkläder är det viktigt i
mitt arbete att färgskalan inte känns artificiell och plastig.
Siden kan färgas på flera sätt men jag har valt att färga
i gryta. Det är en enkel process och man har hela tiden

kontroll. Vattnet värms till 70°C och man blandar i 2,5 ml
24% ättika per liter vatten. Färgerna jag använder är Zenits
yllefärger som är ett pigment man löser i vatten. Efter att
man hällt i de kulörer man önskar och fått rätt nyans lägger man i tyget och låter det dra under omrörning i ca 15
minuter. En snabb genomsköljning och färgningen är klar.
Verket får också ett större värde, både ekonomiskt och
symboliskt, när det är gjort i siden.

Habotai Silk Medium
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Habotai Silk Light

Mitt val att arbeta med ausbrenner grundade sig på tester
jag gjorde i ett tidigare projekt, där jag brände bort det
mesta av cellulosan så att det återstående tyget fick ett
spetsliknande uttryck.

Sidenfärgning i gryta

Ausbrenner är en textil tryckteknik där man bryter ner ett
av två fibermaterial i en vara. Fibermaterialet som blir kvar
måste finnas med i både varp och väft i den vävda varan.
Tyget jag använder mig av är en vävd kvalité av bomull
och polyester. Bomull, som är en cellulosafiber, bryts ner
av syror. Ausbrennerpastan som man trycker med är sur
och i den efterföljande fixeringen i 150° C utvecklas svavelsyra och bomullsfibern förkolnar. De förkolnade bomullsfibrerna tvättas sedan ur tyget och kvar finns polyesterväven
som är tunn och genomskinlig. (Rehnby 2006, s.80)

Ausbrennerväv från Almedahls

Ausbrennertryck tvättas ur i tvättmaskin, t.h i bild ser man
mönstret framträda
27

Modellbygge
Efter mycket funderingar och många skisser runt
uppbyggnaden valde jag ut skissen där jag efterliknat en
sten från kvartsitbrottet. Efter att skissen var utvald gjorde
jag en liten pappersmodell, men det var svårt att både få
till det jag ville förmedla och att se det i skissen när den
var klar. Min interna handledare Kajsa Gunve Eriksson
tyckte att jag skulle göra en större modell i skala 1:6 i rätt
material Jag hade under bearbetningsfasen velat göra en
modell, dels för att det är ett bra skissverktyg, och dels för
att kunna förmedla till andra vad min vision är. Jag har
inte jobbat speciellt mycket med modeller på Textilhögskolan och hade stora svårigheter med att komma på hur
den skulle göras. Jag hade helt låst mig vid att en modell
ska vara liten och fick nästan en liten aha-upplevelse när
vi pratade om storleken. Kajsa Gunve Eriksson tipsade
mig om lite olika tekniker för att efterlikna mina former
på enklast möjliga sätt och vi bestämde att göra modellen
50x50 cm. Det blev en bra storlek, inte för stor så att det
tog för lång tid, men inte heller så liten att det var alldeles
för pilligt. När jag gjorde modellen kunde jag förmedla det
jag hade i mina tankar, det var som att jag äntligen kunde
få det ur mig.

Modell i skala 1:6
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Produktion och färdigställande

Tillverkning av fjäll

Färgade tyger väntar på tillklippning

Ausbrennertryckning
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När alla beslut var fattade var det bara att börja producera
råmaterialet till verket. Sidentygerna färgades i alla sina
nyanser under samma färgningstillfälle. Efter det lade jag
upp tygerna på ett bord och ordnade färgerna utifrån min
modell. Nu var det bara att sätta igång och riva kvadrater
som både volangerna och fjällen utgår från. Volangerna är
alla lika stora med ett kvadratmått på 20 cm. Fjällen har
lite olika storlekar där den minsta kvadraten är 11 cm och
den största 20 cm. Jag valde att sy fjällen med två olika
färger på tråden. En brun-guldig till de mörkare tygerna
och en ljus aprikosfärgad till de ljusa kulörerna. På det
färdiga verket kommer sömmarna på fjällformerna att
sticka fram och vara synliga på vissa ställen. Det blir en
fin kontrast till allt det mjuka och volymösa, men med för
många olika färger på tråden blir det spretigt. Därför väljer
jag att bara använda mig av två färger. Jag fick efter mycket
om och men tag på tillräckligt mycket ausbrennerväv för
att kunna använda det som bottentyg till hela verket. Det
färdiga ausbrennermönstret blev 67x51.5 cm och jag tryckte
det på skolan med screentryck. Det är alltid nervöst att
trycka för hand med rapportering men än mer nervöst med
ausbrenner eftersom det är ett steg till. Efter trycket ska
det fixeras och sedan tvättas ur, och det är mycket som kan
gå fel. Men den här gången gick allting bra och det blev
som jag hade tänkt. Sakta växte verket fram, det fanns tid
för eftertanke och små ändringar. När man arbetar hantverksmässigt och det går långsamt får man, på gott och
ont, mer känslor för det man arbetar med. Det blir ett kärt
föremål, där man varsamt tagit hand om varje liten del.

Placering
Att arbetet skulle rikta sig till offentliga rum var klart redan
från början. Det jag inte var klar med var vilket offentligt
rum min installation var tänkt för. När jag började läsa på
om offentliga rum fann jag något jag inte tänkt på tidigare. Att det finns olika grader av offentlighet i det vi kallar
offentliga rum. Dels finns det platser man kommer till för
att ta del av något, till exempel sjukhus, bibliotek, skolor
etc. Det finns också något som kan kallas semioffentligt,
där man behöver en inbjudan, lösa en biljett eller köpa
något. När jag läste om detta insåg jag att de enda stället
som egentligen är en offentlig plats är utomhus. Det finns
inga öppettider, man behöver inte lösa en biljett eller ha ett
problem att lösa för att ta del av detta offentliga utrymme.
Genom att välja utomhus som min specifika plats faller
också andra lösningar på plats. Frågan om det ska finnas
en rörelse i min installation blev snabbt löst genom vindens naturliga samspel med verket. Ljussättningen blir
skiftande och levande där årstiderna och vädret bestämmer. I praktiken kommer antagligen inte mitt verk att
hänga utomhus några längre perioder men vädrets slitage
är en spännande tanke, beroende på i vilket klimat man
hänger verket. När jag började fundera på utomhusmiljön
som min tilltänkta placering kom en speciell plats ganska
snabbt upp i mina tankar. I byn jag kommer ifrån spelade
man en gång i tiden in delar av filmen Ronja Rövardotter.
För många år sen började man bryta kvartsit i berget och
nu finns där inte mycket kvar förutom en bergskam med
ett stort brott på baksidan. Platsen, som kallas Bläsen, har
alltid fascinerat mig, där är en speciell stämning oavsett
väder eller årstid. Samtidigt som man ser det urgamla
berget söndersprängt och lemlästat finns där en skönhet i

de kala stupande bergsväggarna. Man känner sig som den
minsta människan i världen och naturen här känns ovanligt levande, som att man alltid är iakttagen. Kvartsiten
här har en färgskala från vit till gul och svagt rosa. Samma
färger jag hittade hos gamar under min researchperiod.
Tanken på Bläsen som slutstation för mitt verk var kvar i
mina tankat länge, men till slut insåg jag att det är svårt att
placera ett textilt verk utomhus. I stället har berget blivit
en del av inspirationen, underkläderna som i början var en
stark källa till inspiration har fått ge plats åt berget.
I fråga om tilltänkt placering har jag funderat så mycket
under projektets gång att jag inte hunnit bestämma mig
för ett ställe och sedan arbeta utifrån det. Eftersom verket
inte är skapat med en specifik plats i åtanke har jag lämnat
ambitionen att hitta den perfekta platsen. Kanske hittar
jag den någon gång i framtiden, kanske hittar platsen mitt
verk.
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När jag började arbeta på färgsättning och montering kom
återigen Bläsen upp i mina tankar. Färgerna och ljuset
påminner om mina inspirationsbilder, och om känslan
jag ville fånga. Jag ville försöka fånga det vackra som gått
sönder. I påskas cyklade jag dit i strålande solsken. Det var
lika magiskt som jag kom ihåg det, även fast solen sken och
det var varmt med blå himmel fanns en känsla av tomhet
där. Det tysta uråldriga berget, som i sin
upplösning är vackrare än när det är helt, med insidan
blottad och sargad. Kopplingarna är många till mitt verk.
”I fjädrarna bor min längtan” är hopsatt av många små
delar som tillsammans bildar en helhet, Bläsen är sönderplockad till många små delar. Delar som en gång bildat en
helhet. Bläsen är hård och vass, men len när man stryker
handen över en sten. Kvartsiten är när den är sönderdelad
mjuk i sina kanter, man ser tydligt ådringar och att stenen
består av lager. Verket som helhet blev min tolkning av
berget, färgerna och lagren, det mjuka med till synes vassa
kanter.

Bläsen
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Ändringar i slutskedet

Upphängningen

De sista dagarna arbetade jag intensiva långa dagar för att
sätta ihop alla formerna och slutföra verket. Ett problem
som jag länge hade brottats med kom tillbaka och tog
mycket tid. Placeringen av de olika formerna.
Jag hade tidigare bestämt att låta rosetterna vara överst
och volangerna nederst med fjällen i mitten. När fjällen
och rosetterna var på plats började jag tveka angående volangerna. Hur mycket blev egentligen för mycket? En rad
kändes futtigt i jämförelse med fjällen men samtidigt ville
jag ju att ausbrennertrycket som jag jobbat så mycket med
skulle synas. En svår balansgång och en dragkamp mellan
två viljor i mig. Paulin var till stor hjälp och vi disskuterade
många olika varianter. Efter många timmars provande
med mer eller mindre volanger blev det många, som täcker
nästan hela vägen till underkant på tyget. Det blev en flört
med den tidiga underklädesinspirationen.

Att lägga till ytterligare en komponent, upphängningen,
var svårt att visualiera. Jag hade tankar om en enkel rundstav som inte skulle synas. När jag dissuterade det med
min handledare Kajsa Gunnve Larsson pratade vi om
vilket uttryck man vill förmedla. Vad en rundstav förmedlar i textilsammanhang. Ofta kan man se välarbetat textilt
hantverk som hängs upp eller presenteras på ett så amatörmässigt sätt att hela uttrycket och värdet sjunker. När jag
ser textilier upphängda med rundstav tänker jag på hembygdsgårdar och studiecirklar. Inget ont i det men inte alls
det jag ville förmedla med mitt examensarbete. Vi disskuterade andra alternativ och jag berättade om en tanke
jag haft om att hänga upp med hjälp av plexiglas. Min
handledare tyckte direkt att det var ett bra alternativ, och
jag som mest hade tvekat på grund av kostnaden beställde
ändå plexin.
Med plexiglaset som en list högst upp förstärks uttrycket
av luftighet och den svävande känslan. Plexiglaset är lite
uppkäftigt i kombination med sidentygerna, ett oväntat
inslag i en mjuk och pastellfärgad värld. Jag tycker att det
förmedlar min tanke om att jag tar mitt verk på allvar, att
det är värdefullt och får ta plats.

32

Vidareutveckling
Om I fjädrarna bor min längtan skulle vidareutvecklas har
jag svårt att se andra användingsområden än att det är en
textil utsmycknad. Däremot kan jag tänka mig många sätt
att arbeta om den, ta bort eller lägga till delar.
Jag skulle göra fler varianter där de olika delarna fyller en
hel yta. Jag skulle blanda material och arbeta med andra
färger. Att använda samma former men göra ett verk i
gråskala tror jag skulle bli väldigt vackert.
Verket kan vidareutvecklas för att till exempel anpassas till
kyrkomiljö.
De olika delarna i sig skulle lättare kunna användas till
olika saker. Fjällen skulle kunna bli en spektakulär baksida
på en fåtölj eller kjolen på en klänning. Ausbrennertrycket
kan såklart även tryckas med vanliga pigmentfärger och
användas som metervara.

Baksidan av verket berättar en egen inspirerande historia.
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Resultat
Reslutatet av mitt arbete är både fysiskt och psykiskt. Det
fysiska är den textila utsmyckningen ”I fjädrarna bor min
längtan”, det psykiska resultatet är en starkare tro på mig
själv som textildesigner. Jag kan min process, jag kan mina
svagheter och mina styrkor. Under de sista veckorna av
projektet hände det mycket. Att man behöver stor arbetsyta om man ska göra något stort är en erfarenhet jag tagit
med mig. Resultatet har såklart mycket att göra med att
jag bara kunde arbeta i fullskala i slutet på projektet. Om
jag haft tillgång till en stor ateljé under hela projektet hade
antagligen det färdiga verket sett annorlunda ut.
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Diskussion
Att arbetet under processen utvecklas och både förgrenar
sig och smalnar av är för mig den mest intressanta och
lärorika delen. Något jag lärt mig är att lita på min inspiration och de vägar den tar mig. Från början hade jag
ingången att det skulle vara en blandning mellan ett konstprojekt och textildesign. Ur många aspekter är processen liknande, man arbetar mot ett mål, en vision. Kanske
något öppnare i ett konstprojekt. I ett designprojekt har
man ofta en kund, en beställare. Det kan även finnas i konstprojekt, men i det här projektet har det inte funnits med
alls. De delarna som varit textildesign har för mig varit de
mer sakliga, teknikerna jag använt när jag färgat tygerna
och sytt formerna. Även ausbrennertrycket med allt vad
det innebär i fråga om kunskap och material som jag lärt
mig på Textilhögskolan. Konstdelen har för mig handlat
om känslan jag vill fånga, balansen mellan färgerna och
formerna och den svårdefinierade känslan man får när man
skissar och vet att man har hittat rätt.
När arbetet är avklarat och jag ser på verket ser jag saker
jag skulle vilja föbättra och ändra. Det känns frustrerande
men kan också vara ett tecken på att arbetet är en process
som aldrig tar slut. Att det kan utvecklas och anpassas till
nya tankesätt och erfarenheter. Om jag vill kan jag arbeta
vidare med mitt verk, förvandla det, ge det nya fjädrar och
höjder.
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Slutsats
I syftet skrev jag om mina ambitioner med examensarbetet. Att jag ville hitta en metod som fungerar för mig,
att vara uppmärksam på mitt sätt att arbeta och att hitta
mitt bästa sätt att skissa. Nu när projektet är klart känner
jag mig mycket säkrare i min roll som textildesigner, jag
har hittat mitt skissätt. Att skissa direkt i materialet är det
som fungerar bäst för mig, ska det bli tredimensionellt
måste jag skissa så. Det är då jag känner glädje och det är
så jag kommer framåt i mitt arbete. Jag har hela tiden fört
arbetsdagbok och det har varit ett stort hjälpmedel i jakten
på mina starka och svaga sidor. När jag efter en eller några
dagars arbete analyserat och satt ord på vad som hjälpt
mig framåt och vad som hållit mig tillbaka har jag fått
större insikt om vad som egentligen hänt när jag tidigare
känt mig blockerad. Min tydliga tidsplanering har varit
ett ovärderligt stöd, det är svårt att veta när det är dags att
gå vidare men nu har jag varit tvungen, oavsett om jag har
haft fler idéer eller inte.

För att sammanfatta arbetet så här i slutet kan man säga
att jag har tagit mig genom det med hjälp av hårt arbete
men kommit ut på andra sidan på det sättet jag ville.
Starkare, säkrare och med en textil utsmyckning jag är
stolt över i handen.

Mitt största problem i arbetet har varit frågan om placering. Jag har länge brottats med att andra sagt till mig att
det är viktigt att ha en plats i åtanke, och min egen vision
om att det är verket i sig som är det viktiga. Mina tankar
har snurrat många varv men aldrig riktigt klarnat, när jag
till slut bestämde mig för att inte ha med en specifik placering i mitt arbete var det en befriande känsla. Om det inte
finns en beställare skapas ofta konstverk utan en specifik
plats i tankarna, och det är främst som ett konstverk jag ser
på ”I fjädrarna bor min längtan”.
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