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Abstrakt  
Syftet med arbetet var att undersöka hur man kan digitalt återskapa design och natur i en 
romantisk estetik. Det vill säga att undersöka hur man kan använda äldre metoder från 
konstepoken romantiken inom 3D-modellering. Arbetet var främst ett 3D-modelleringsarbete 
där vi försökte att plocka tekniker och kunskaper från romantikens tavlor och applicera dem 
inom 3D-modellering. Dessa modeller togs sedan till en scen i en spelmotor (unreal 4) och 
ljussätts och fotograferas alternativt filmas beroende på vilken scen som skapas.   
 
Arbetet består av två delar, forskning och experimentering. Den forskande delen där vi tittar 
närmare på tre olika konstnärer och ett antal vetenskapliga artiklar kring materiallära, hur 
natur växer, hur människor bygger i jämförelse med natur. Det förklaras kort hur optimering 
av scenerna skett och vilken forskning som skett där. Den andra delen som är huvuddelen av 
detta arbete är hur scenerna arbetades steg för steg fram. Modeller tas till olika datorrenderade 
scener i ett försök att efterlikna en 3D-tavla. Två till tre tekniker har testats i varje scen, vi tar 
sedan lärdom av dem och går sedan vidare till nästa scen. Dessa metoder och tekniker 
kommer sedan användas i en slutlig scen där vi ska försöka binda ihop allt.  
 
Resultatet kan beskrivas som en förhållningsmall till att arbeta med äldre metoder på nya 
tekniker, i detta arbete förhållningen mellan natur och design grundat i romantiken.   
 
Nyckelord: Romantiken, Design, Natur, Ljussättning, Scener, Estetik  
 

Abstract 
The purpose of this work is to explore how to digitally recreate design and nature in a romantic aesthetic. 
That means, to investigate how to use older methods from the art epoch romanticism in 3D modeling. 
The work is primarily a 3D modeling work where we try to pick techniques and knowledge from the 
paintings of romanticism and apply them in 3D modeling. These models are then taken to a scene in a 
game engine (unreal 4) and there they get properly lighted and photographed or filmed depending on the 
scene that was created.  
 
The work consists of two main parts, research and experimentation. The research section is where we 
look at three different artists and a number of scientific articles on material learning, how nature grows, 
how people build in comparison to nature. It is briefly explained how optimization of the scenes has 
taken place and what research has been made. The second part that is the main part of this work is how 
the scenes were created step by step. Models are taken to different computer-rendered scenes in an 
attempt to imitate a 3D painting. Two to three techniques have been tested in each scene, then we learn 
from them and then move on to the next scene. These methods and techniques will then be used in a 
final scene where we will try to tie everything together. 
 
The result can be described as a way of working with older methods on new technologies, in 
this work the relationship between nature and design made with the romance epoch in mind. 
 
Keywords: Romance epoch, Design, Nature, Lighting, Scenes, Aesthetics   
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Bakgrund 1 
 
I detta kapitel tar vi upp vad som var bakgrunden till vår forskningsinriktning och vår  
frågeställning. 
 
Frågeställning: 
 
Hur kan man sätta natur och design i ett estetiskt sammanhang? 1.1 
  
Då frågeställningen vi valt att undersöka är en bred sådan har vi valt att dela upp frågan till 
två sub-frågor för att mer konkret definiera arbetets inriktning. Hur anpassar man digitalt 
skapande till romantiken, och vad har natur och design för sammanhang? 
 
Objekt och arkitektur konstruerade av mänsklig hand har alltid en baktanke med sig. Den 
överhängande designen går alltid att placera i en kontext när man betraktar den. Om man ser 
en byggnad kan man direkt dra slutsatsen att den har väggar för att blockera vinden, tak för att 
skydda mot nederbörd, och fönster och dörrar ger inträde. Naturen å andra sidan kan ge 
intrycket helt planlös och ologisk. Vem kan förutspå hur ett träd kommer växa som ännu inte 
är sått? Hur kommer skogen det ska växa i se ut? Vi anser att design gjord av mänsklig hand 
nästan alltid är avvikande från det av naturligt förekommande fenomen och att detta rubbar 
balansen i den estetiska helhetsbilden. När man åker på semester letar vi ofta efter en plats 
inte är rörd av människor. Det kan röra sig om den perfekta hemliga sandstranden där man 
slipper se parasoll och badhanddukar, bergspasset utan vägar eller sjön som är för avlägsen för 
att bygga en stuga vid. Som släkte idealiserar vi den ologiska naturen, och anser att våra egna 
konstruktioner förstör denna perfektion. 
 
Undersökningen är baserad på estetiken från den romantiska epoken. Detta då en stor del av 
epoken är orienterad mot natur och människans roll gentemot naturen. Vi vill basera en 3D-
miljö med metoder och tekniker från romantikens målningar och försöka sammanställa dem 
med moderna verktyg. Vi valde att specifikt titta närmare på två konstnärer från romantiken 
och en från idag. Caspar David Friedrich valde vi för att han är en av de mest ikoniska 
europeiska målarna av landskap från romantikens storhetstid. För att då möta han med ett 
annat perspektiv valde vi en annorlunda romantisk landskapsmålare vid namn Frederic Edwin 
Church. Han är annorlunda på sättet att han var född sent, var amerikan och inte nationalistisk 
och fast i regler som många europeiska konstnärer. 
 
Vi har även tagit inspiration från en modernare konstnär som arbetar digitalt med en ritplatta 
istället för oljemålning. Jakub Rozalski heter han och har en unik konstnärsstil som 
kombinerar gammal landskapsmålning med massiv mekanisk-science fiction och det mötet är 
ett bra exempel på den estetiska sida vi vill titta närmare på. 
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Syfte 1.2 
 
Som två spelgrafiker var det alltid i planen att göra estetisk undersökning med ett fokus på 
gestaltande. När vi jämförde tekniker och konstnärliga preferenser framkom det att en av oss 
jobbade med natur och mjuka biologiska former medan den andre föredrog att arbeta med 
mekanik samt design med hårda konturer. Vi hittade ett gemensamt intresse i äldre konst 
metoder och med det kom vi att tänka i de banor som ledde till undersökningens riktning. 
Vi vill undersöka hur man kan digitalt återskapa design och natur i en romantisk estetik. Med andra 
ord vill vi använda äldre tekniker och metoder för hur några målade de storartade målningarna ur 
romantikens era och försöka applicera det i en digital scen. Vi vill även kombinera det med 
modern vetenskap för att fastställa hur naturen ser realistisk ut och sedan förvrida och 
försköna den de äldre konstnärerna gjorde. Vi tror på att i en värld där ingenting är 
nyskapande är kombinationen av moderna och äldre tekniker nyckeln till kreativitet.  
 
Vad vi genom detta förväntar oss åstadkomma är att sätta människans logiska design och 
naturens planlösa kanvas i ett estetiskt sammanhang. Att ta reda på hur man kan smälta ihop 
estetiken ur båda aspekter utan att helheten blir obalanserad. Att inte gå hela vägen till att 
återskapa romantiken eller försöka återskapa verkligheten, att hitta en balans är syftet. 
 
Äldre tekniker, och balans av natur och design förekommer redan inom den digitala 
konstvärlden, men förhoppningsvis kan vi genom vår undersökning och experimenterande 
underlätta och ge framtida 3D grafiker en enklare väg i sina egna arbeten. 
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Tidigare och aktuell forskning 2 

 
Här sammanfattas den romantiska epoken, hur natur växer eller dess logik som vi kallar det 
och tre konstnärer som antingen är romantiska målare eller är bekanta med den stilen.   
 
Romantiken 2.1 
 
Den romantiska epoken sträcker sig från slutet av 1700-talet, till mitten av 1800 talet och 
bygger på idéerna av den grekiska filosofen Platon var känd för sin teori om det sinnliga 
(information baserat på människans sinnen). Märkligt nog romantiserar dock epoken allt det 
Platon talade emot. Jag refererar till boken ”Science and philosophy in classical Greece” av: 
Alan Bowen (1991), sida 11 där Platos filosofi beskrivs: 
 
“Well known, too, and much deplored is Plato’s depreciation of the testimony of the senses in 
the search for truth and his specific disparagement of experiments and of the amassing of 
observational data.” 
 
Platon menade att sinnlig kunskap var falsk kunskap och var alltför subjektiv, medan man 
generellt kan säga att det romantiska tankesättet talade för att låta känslorna styra sina 
resonemang, Platon menade att konst var en klar lägre uttrycksform än filosofi och 
författarskap, medan romantikens konstnärer betraktades som genier och visade sin filosofi 
genom sin konst.  
 
Det enda spektrum vi har mot romantiken är det media som finns förvarat, i form av 
konstverk, poesi och dylikt estetiskt uttryck och under epoken startades ett antal ideologier 
reflekterade i konsten. Detta inkluderar bland annat nationalismen (som idealiserar den 
nationella forntiden, som folksägner, historia och landets natur), men även orientalismen (som 
idealiserar andra kulturer, och en förskönad bild av andra platser). 
 
Det romantiska tankesättet 2.2 
 
Epoken tog plats i det allmänna rummet runt sekelskiftet. Det var även vid den här tiden den 
industriella revolutionen började ta form i Europa och det agrara samhällen som etablerats 
under en längre tid kom att ersättas (se national encyklopedins hemsida: industriella 
revolutionen 2018). Nya maskiner kom att ersätta arbetet många lantbrukare gjorde, och de 
folken tvingades leta jobb i de industriella storstäderna istället. Detta resulterade i en massiv 
urbanisering som inte städerna var anpassade för. Folk i trånga kvarter, och fanns klara 
problem med hygien och avfall. Även fabrikerna hade hemska förhållanden. Då fabriksägarna 
tävlade mot andra tillverkare var den naturliga lösningen att leta efter den billigaste 
personalen, och med ett överflöd av arbetskraft kunde man sänka löner och utöka arbetstiden, 
utan att behöva ta hänsyn till anställningsskydd eller säkerhet.  
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Även om inte den industriella revolutionen var i sin klimax samtidigt som romantiken finns 
det god anledning att tro att romantiken tog eld ur en längtan till en tidigare livsstil som ett 
resultat av industrialiseringen. Inte minst ett svar på den tidigare epoken Upplysningen där 
vetenskap, individens intelligens och uppfinningar stod i fokus. Det innebär övergripande att 
romantiska målningar gestaltade enorma naturmotiv, med lite om något mänskligt avtryck. 
 
Naturens logik 2.3 
 
Beskrivet tidigare besitter naturen en logik vi idag inte förstår oss på. Ett exempel på detta är 
en studie genomförd (2013) av Professor Andrew Adamatzky vid University of the West of 
England där man använt sig av mögelsvamp för att mäta effektiviteten av vägnätverk. 
Processen går till genom att man bygger en miniatyr karta över området man vill undersöka. 
Sedan placeras växtnäring för att representera en koncentration av människor (städer och 
byar) vid platser måste förbindas. Svampen skickar sedan ut rötter i jakt på denna näring, när 
en rot har hittat sitt mål slutar den nära de andra rötterna i sin tur dör ut. Kvar är de rötter 
knyter ihop organismen och använder minst massa, dvs den effektivaste sträckan att knyta 
ihop punkterna. David Parr, skribent för tidningen “The Guardian” gjorde 2014 ett reportage 
om metoden förklarar principen och vilka har använt metoden samt under vilka 
omständigheter (Cities in motion: how slime mould can redraw our rail and road maps). Värt 
att nämna är dock att artikeln avslutas med meningen “For the moment, though, the 
mechanisms behind this aspect of the slime mould's behaviour remain poorly understood.”. 
Med andra ord, kan trots att vi använder oss utav problemlösningsförmågan av en semi-
intelligent organism, är själva “tänkandet” fortfarande ett mysterium. För att återknyta till 
undersökningen, det kan finnas en koppling i skillnaden mellan naturens logik och 
människans som ligger till grund den avvikande estetiken. 
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Caspar David Friedrich 2.4 
 
Caspar David Friedrich var den målare vi huvudsakligen utgick ifrån i vårat arbete, han är en 
av de mer kända målarna från den tyska romantikens storhetstid. Den kännetecknade hans 
målningar är de storslagna landskapen och den nästan utomjordiska känslan som ljus, siluetter 
och överdetaljerade träd hans målningar ger åskådaren.  
 
Konsthistorikern Christopher John Murray (2004) beskriver hur Caspar riktar om blicken i 
målning "the viewer's gaze towards their metaphysical dimension". Det finns en strävan av 
flykt och upptäckande, inte bara att upptäcka världen utan även sig själv. 
 
Vi utgick även mycket från texten Caspar David Friedrich and the Anatomy of nature av Nina 
Amstutz. Det är ett kapitel ur en bok som heter Art History, kapitlet i allmänhet diskuterar 
mycket om Caspars sätt att se på målning och kopplingarna mellan anatomi och natur. Detta 
är något vi hoppas kunna applicera det på vår scen. Nina Amstutz (2014) ”Friedrich avowed 
that the landscape painter should ‘not simply paint what he sees before him, but also what 
he sees within him’.” Här säger Caspar att romantiken inte kommer bara från vad du ser 
framför dig utan även inom dig. Det är inget fel med att göra verkligheten vackrare än vad 
den redan är kan man ju summera delar av romantikens tavlor och poesi. Detta är något vi 
verkligen alltid hade i åtanke när vi skapade våra scener, se verkligenheten för vad den är och 
sedan förvräng den för att skapa något intressant.  
 
Genom att kombinera de vanligare paletterna från framförallt den tyska romantikens gyllene 
era med gradienter grundade i höjdkartor. Första bilden på nästa visar gradienten skapas via 
ett träd från tavlan Two Men Contemplating the moon (Bild 1 nedan och Bild 2 nästa sida) av 
Caspar David Friedrich. Vi valde att arbeta utifrån denna tavla just för att Caspar David 
Friedrich målade ett antal versioner av den, bilden nedan visar en annan version och hela 
målningen. Detta gav oss flera paletter att experimentera med från samma målare. Bilden är 
endast ett urklipp från en av hans senare målningar. Caspar David Friedrich tenderade att 
använda mörka paletter för att ge romantiken en mer oroväckande mystisk känsla. Paletten 
nedan va den ljusaste utav versionerna vi hittade, det kan dock ha att göra med hur bra 
tavlorna är bevarade.  

Bild 1. Two men Contemplating the moon av Caspar David Friedrich (urklipp) 
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Vi provade även flera tavlor beroende på vilken scen vi arbetade på, just för träd har vi dock 
endast plockat från denna tavla, en version som målades kring 1819-1820. Denna bild 
avtecknar även något annat vi tycker att Caspar fångar med sina bilder, längtan efter att 
upptäcka nya saker inom sig och en förståelse för världen. Målningens namn avslöjar 
filosoferar karaktärerna i denna målning månen. 
  
 

Bild 2. Two men Contemplating the moon av Caspar David Friedrich   
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Frederic Edwin Church 2.5 
 
Frederic Edwin Church var en ovanlig romantisk landskapsmålare då han var amerikan och 
levde en stor del av sitt liv efter romantikens storhetstid. Han hade ett annorlunda perspektiv 
på landskapsmålning än de europeiska målarna. Ljus, väder och fågelperspektiv var vanliga 
teman i hans målningar. Elizabeth Johns(1993) beskriver ”A short book stunningly designed 
to resemble a nineteenth century outdoor sketch book, The Magisterial Gaze proposes that a 
high viewpoint characterizes the structure of American landscape paintings (different from 
the lower viewpoints often found in various European view-making traditions), creating an 
imaginary podium that places the painter and the viewer in control of a vast prospect.”  
Bild 3. The heart of the andes av Frederic Edwin Church 

 
Paletterna i Church målningar tenderade att vara mycket ljusare och gladare än de europeiska 
målningarna och ljuset slår inte mot naturen utan är en mer verklig avbildning av hur ljus 
faktiskt reflekteras. Det är även i det mesta i romantiken överdrivet för en dramatisk effekt, 
vattnet i målningen ovan har ingen genomskinlighet utan är likt en stor spegel mot den 
närliggande skogen.  
 
Church reste även mycket och letade efter nya motiv och målade mycket som inte andra hade. 
Kanske de stod ut mest var hans försköning av Sydamerikas berg och skog. Detta var även 
ovanligt då romantiken tenderade att vara nationalistisk och handla om att försköna sin egen 
natur. Church reste även till Grekland, Nordpolen och en rad andra platser. Han tenderade 
även att måla av verkliga platser men sedan förvränga vissa aspekter för att skapa en vackrare 
tavla. Precis som vi nämnde i vårat syfte är vi intresserade över hur han gick till väga för att 
göra det. Vi valde just han på grund av hans perspektiv, han skapade scener som gjorde att 
betraktaren skulle känna sig andligt där. Det är något vi vill ta vidare till våra scener, att den 
som ser scenen ska känna sig svävande eller flytande betraktare, det ska vara diffust. Han 
arbetade hårt för att framställa naturen i sitt bästa och ofta ge folk en inblick i hur världen 
långt bort ser ut. Han reste som tidigare nämnt till Nordpolen och där målade han av norrsken, 
något få kunde resa och få se.  
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Jakub Rozalski 2.6 

 
Bild 4. On the shore av Jakub Rozalski 
 
Jakub Rozalski är en modern konstnär mest känd för sin utställning: “1920+”. Utställningen 
är gjord efter en fiktiv tidslinje baserad på kriget mellan Polen och Sovjetunionen 1919-1921 
och består av ett antal målningar med motiv av den polska landsbygden, inte olikt de som 
målades under romantiken. Det urskiljer dessa bilder är dock att samtliga innehåller enorma 
maskiner i för och bakgrund blir en del av landskapet.  
 
Reporter Paweł Mączewski gjorde en intervju 2014 med Jakub för tidningen Vice. I intervjun 
diskuteras Jakubs bakgrund och inspiration. I grund och botten vill Jakub lyfta fram Polens 
historia som han anser blivit bortglömd för allmänheten. 
 
”In my own way I would like to, as interestingly and originally as possible, share a bit of 
knowledge about Polish history and culture, and I thought I'd do that by combining my 
favourite themes with a passion of mine.” 
 
Under intervjun tas ett antal punkter upp, flera utav vilka snarlika de ur romantiska filosofier. 
Jakub tar upp hans inriktning till naturmotiv som en slags längtan till en enklare plats.  
 
“I grew up in a small village near Szczecin, surrounded by nature and forests. For professional 
reasons, I've lived in cities my entire adult life, however I miss quiet existence, away from the 
hustle and bustle of a metropolis. That might be why these themes appear in my work so 
often.” 
 



Natur och design i estetiska sammanhang   
William Holmberg, Carl Anderson  

(13) 

Han romantiserar här en bild av livet utanför städerna, och låter denna förskönade plats visas 
genom sina verk, på samma sätt de romantiska landskaps målningarna. I Intervjun tas även 
Jakubs patriotism upp, samt sin förkärlek för sin historia: 
 
“Of course, I love my country and I am glad that I was born in Poland. I paint what interests 
me and what makes me happy. Certainly in my work there is a nostalgia, a longing, for our 
history and landscape.” 
 
I det stycket kan man urskilja tydliga nationalistiska drag. Nationalismen var en av 
romantikens stora ideologier byggde mycket på en längtan efter en idealbild, vare sig 
verklighetstrogen eller inte, efter en bättre tid. Denna längtan är ofta förknippad med den 
närliggande naturens skönhet, vilket vi även kan se i nästkommande stycke av intervjun: 
 
“I miss the scenery, the mountains, the sea.” 
 
Liknelserna mellan Jakubs tankesätt och de romantiska ideologierna gör att han är av ett stort 
intresse för undersökningen. Vare sig det hänt medvetet eller oreflekterat har de ideologierna 
skapade de romantiska målningarna återgett ett dylikt resultat 200 år senare. 
Något som är av större betydelse, är vad Jakub berättar om sitt val att av de mekaniska 
vidundren:  
 
“Mechs and giant robots are a very graceful theme, they create drama in the most 
interesting way – that is why I am so eager to use them in my works.” 
 
Här går det att särskilja på metod och mål i tavlorna. Målet, är att ge fokus åt nationens 
historia, och metoden är motivet. Valet att ha med robotar är inte för att porträttera robotarna, 
utan för att skapa en dramatik, och försköna helhetsbilden. Det kan mycket väl vara därför 
mekaniken smälter ihop med naturen väl i hans gestaltningar. 
 
Dessa tre konstnärer vi drar inspiration ifrån låg såklart oss nära hjärtat men ifall någon skulle 
vilja efterlikna vår undersökning med andra konstnärer är det såklart möjligt. Det är det vi 
hoppas att valet av en traditionell målare som David Caspar Friedrich, en ovanligare Frederic 
Edwin Church och en helt annorlunda Jakub Rozalski ska förmedla. Detta arbete är ett 
experimenterande arbete testar att nästkommande kan bygga på det. Vi tror till och med att 
detta arbete utan större svårigheter skulle kunna appliceras på en helt annan konstepok.  
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Metod och tillvägagångssätt 3 
 
Målet med arbetet är att ta fram en tredimensionell tavla med inspiration från romantiken inte 
återskapa verkligheten vi tidigare nämnt. Vi vill försköna vårt 3D-landskap och överdriva det 
på samma sätt romantikens konstnärer gjorde i sina målningar.  
 
Produktion och designmetod: 3.1 
 
Inför gestaltandet använder vi olika metoder för produktionen. Produktionsmässigt kan vårt 
arbete efterliknas vid ”The Construction Project” är beskrivet i texten ” Project Designs for 
Student Design Projects” (s. 30) av Morten Hertzum (2014). Vad det innebär är ett prövande 
av sin teknologi och sin produkt och genom försök och misslyckanden få ett gott resultat. 
Texten beskriver användningsområdet: “The strength of the construction project is the 
reflective conversation that may ensue when construction a design or a design prototype for 
use in a specified situation. Areas amendable to this type of project include architectural 
design, graphic design, industrial design and IT design.” Metoden innebär en prioritering av 
praktiskt arbete över planering är det viktigt att tänka igenom arbetet i etapper innan man ger 
sig in i arbetet.  
 
Eftersom vårt slutmål är vagt och vi inte hade goda kunskaper inom området vi valde att 
jobba inom har vi valt att arbeta med backcasting. Backcasting som metod betyder att du 
skriver vagt ner vad du i slutändan vill lära dig och vad du ska skapa och ger dig själv en 
deadline. Dela upp slutmålet i små bitar, lite som trappsteg där du tar ett steg i taget. Gör klart 
ett delmål, titta på vad du lärde dig, dokumentera och gå vidare. Det är även okej att byta ut 
och leta efter nya steg under arbetets gång, just därför valde vi backcasting. 
 
Robinson(2003) ”There is fundamental uncertainty about future events, which stems from (1) 
lack of knowledge about system conditions and underlying dynamics, (2) the prospects for 
innovation and surprise, and, most importantly, (3) the intentional nature of human decision-
making.” Robinson beskriver här hur otydliga arbeten kan påverkas av oväntade saker mer 
eller mindre. Detta är speciellt bra när du är okunnig inom ämnet då det är flexibelt. Därför 
tycker vi backcasting är en bra metod för vårat arbete och skulle vara applicerbart på ett dylikt 
arbete.  
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Program 3.2 
 
För att kunna producera en hel skog med unika träd valde vi att arbeta annorlunda än vad vi 
brukade. I normala fall går man via MAYA till Zbrush till Substance painter för att producera 
en modell. Man startar med en modell som har lite geometri och ”bakar” på texturer som 
emulerar mer geometri.  
 
För bästa resultat ska modellen vara handgjord geometriskt optimerad. Vi var villiga att offra 
kvalitet i bakgrunden och valde kvalitet istället för kvantitet. Vi valde att hoppa över MAYA 
och sedan slarvigt modellera träd i Zbrush och sedan använda verktyg Zremesher optimerar 
automatiskt. Detta ger ett sämre resultat i optimering och avsevärt sämre i textureringen på 
objektet. Vi ändå utgick från att allt skulle se lite ut som en oljemålning var ändå inte 
upplösning och klinisk precision prioriteten.  
 
Prövning via scener 3.3 
 
B. Harris, S. Zucker (2015) - ”Romantic music expressed the powerful drama of human 
emotion: anger and passion, but also quiet passages of pleasure and joy. So too, the French 
painter Eugene Delacroix and the Spanish artist Francisco Goya broke with the cool, cerebral 
idealism of David and Ingres' Neo-Classicism. They sought instead to respond to the 
cataclysmic upheavals that characterized their era with line, color, and brushwork that was 
more physically direct, more emotionally expressive.”  
 
Ska man arbeta från romantiken ska man dra från känslorna och skapa teater. I vår slutliga 
skapelse vill vi uttrycka något från oss och förmedla det till den som ser vårat verk och kunna 
ta något ifrån det. Det ska inte behöva kunna sätta fingret på vad men ändå känna något, just 
att väcka dessa känslor med färg och ljus med en blick tillbaka till naturen är något vi tror att 
en dator kan ironiskt nog göra. För att ge allt detta ville vi ta grundstenarna romantiken stod 
på, tidigare skrev vi om romantiken som inspirationskälla men nu går vi vidare till att ta 
teknikerna dessa målningar är byggda på. 
 
För lära oss om romantiken grundstenar och för att producera en slutlig tredimensionell scen 
så delade vi upp vårat arbete i etapper, mindre scener där vi kunde experimentera med 
tekniker från romantiken och de tekniska begränsningarna vi har. Vi valde att plocka en eller 
två delar från romantiken eller kring våra egna teorier och arbeta kring dem. 
 
Summerande så har vi valt att arbeta med Backcasting orienterat mot the ”The Construction 
project” för att få fram ett antal scener som ska gestalta och visualisera vår efterforskning och 
våra slutsatser. 
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Designprocess 4 
 
I detta stora kapitel som kommer vi berätta och visa hur vi gått till väga för att skapa våra scener. Vi 
kommer gå igenom hur de optimerats, hur de arbetats fram genom att använda en eller två metoder i 
taget. Det kan rekommenderas att gå tillbaka till kapitlet tidigare och aktuell forskning ifall texten börjar 
kännas otydlig. 

 
Optimering 4.1 
 
Polygonantal och draw-calls 4.2 
 
För att kunna producera en scen som skulle kunna greppa romantikens stil behövs en mängd 
objekt för att fylla scenen. Detta är dock inte ett spel som behöver gå i sextio bildrutor i 
sekunden i realtid utan endast en scen vi vill rendera ut en kort film i trettio bildrutor i 
sekunden.  

Vi valde att främst optimera via två vägar den ena var mängden polygoner i en scen. En 
polygon är en trekant som bildas utav tre koordinater i en 3D-miljö, de tre punkterna 
bestämmer vinkeln, storlek och rotation på trekanten. Denna polygon sätts sedan ihop med 
flera polygoner för att skapa en 3D-modell.  

Det andra sättet att dra ner på mängden objekt i din scen, för varje objekt, textur eller 
partikeleffekt börjar datorn alltid med att göra ett draw-call. Ett draw-call är tiden det tar för 
datorn att räkna ut all information om ett objekt, skicka det till datorns grafikkort som sedan 
skickar ut informationen om vad som ska synas på skärmen. Tiden varierar mellan dator till 
dator och går därför inte bara att räkna ut hur mycket information du kan ha på skärmen, vi 
utgick från våra rätt svaga laptops som referenspunkt. Den skickar ut en signal mot objekten 
kameran är vinklad mot och sedan skickas det tillbaks en signal med vad datorn behöver 
räkna ut för att korrekt visa modellen. Draw-callet i sig tar alltid en viss ”grundtid” (finns 
ingen teknisk term) att utföra ett objekt med lite information så som ett objekt utan texturer 
och lite polygoner kan ta lika lång tid som ett mer avancerat objekt. Det man helst vill göra är 
att det ska ta den exakta tiden ett draw-calls grundtid är. Som exempel: Vi säger att vi vill 
lägga ut en sten och vi gör tre versioner utav den. En är endast tio polygoner och har en 
lågupplöst textur på 256x256 pixlar, den tar en sekund för datorn att räkna ut. Sten nummer 
två är hundratusen polygoner och har en högupplöst textur på 4096x4096 pixlar, den tar en 
fyra sekunder för datorn att räkna ut.  Då kan vi anta att ifall vi drar ner på all information en 
fjärdedel kommer vi inom rimlig tid för att räkna ut objektet. Att hitta en balans mellan 
mängden objekt, polygoner och ändå få en jämn kvalitet är utmaning i alla spel och digitala 
filmer. 

Allt detta slutar i en sådan kallad kostnad för scenen, vår maximala kostnad är nådd när vi inte 
längre kan ha 30 bildrutor i sekunden i realtid. Under trettio bildrutor i sekunden ser filmen ut 
ungefär som ett bildspel.  
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Mängden polygoner vi försöker sikta mot är alltid lite som möjligt men runt 3000 ända upp 
till 10000 rör sig de flesta naturobjekt runt i våra scener. Detta är en lagom balans vi hittade 
efter att ha läst följande stycke (Poly Count, 2017-06-10)”Depending on the use, a game 
model may stretch anywhere from 2 triangles for a billboard, to 40,000+ triangles for a 
complex character.”. Enligt dem kan man pressa upp en karaktär till en komplex geomitri som 
40000 polygoner. Detta är dock helt beroende av vilken hårdvara man har tillgång till och 
kommer vara utdaterat om något år vilket är viktigt att tänka på. Vi planerar att behandla 
objekt som de vore karaktärer, träd och buskar kommer därför tillåtas en variation utav 
polygonantal. Ifall ditt objekt du arbetar med endast har runt 30-100 polygoner kan det vara 
värt att sätta fast det i ett annat objekt. På så sätt kan man utöka mängden objekt men dra ner 
på mängden draw-calls. Det är en ständig jakt på balansen mellan dessa två för att optimera en 
scen eller ett spel för att på sätt maximera antalet objekt och skapa scenerna mer trogna till 
naturens kaos. 
 
Höjdkartor och normalkartor 4.2 
 

Height maps (Höjdkartor) och Normal maps (Normalkartor) 
Höjdkartor är svartvita foton som ändrar på höjden av ditt objekt, där vitt är upp och svart är 
ner. Normala användningsområden är att använda dem till att importera landskap till spel och 
film. En höjdkarta fungerar på det sättet att vitt är upp och svart är ner. Det finns verkliga 
höjdkartor från hela jorden att hämta eller kan en digital skapare att måla ett svartvitt foto och 
importera det landskapet.  
 
Höjdkartor kan även användas på objekt för att ge dem mer geometri, inom spelbranschen är 
användningen utav höjdkartor ovanlig på normala objekt då de är extremt tungdrivna men de 
ger ett bättre resultat och blir allt vanligare med tiden. Vi valde att använda höjdkartan på ett 
annat sätt att vi tog den och skapade en gradient istället så att vi snabbt kunde färglägga våra 
objekt. Som exempel kan du se på bilden nedan en trätextur, denna trätextur är egentligen 
bara tre färger körda genom en gradient. 
 
Som en kort sidnotis kan vi nämna att vi hade kollat på att skanna in träd från verkligheten 
eller ta bilder med en högupplöst kamera och skapa texturer via de bilderna men de tappade 
karaktär tyckte vi. Målet med vårat arbete var ju att ta fram en tredimensionell tavla med 
inspiration från romantiken inte återskapa verkligheten. Det tappar den mänskliga känslan i 
objekten vi skapar dessutom. Vi har arbetat mycket med skulptering för träden i vårat arbete 
och försökt att ge dem en oljekänsla, som att den hade varit skulpterad med en palettkniv och 
inte ett vanligt verktyg. Skulle man dock gå efter realism är detta dock ett bra alternativ. 
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En mycket vanligare teknik för att för ett objekt att verka som om det har ett högre antal 
polygoner än vad det faktiskt har är genom normalkartor. Normalkartor ändrar inte på 
mängden polygoner utan är en informationskarta över hur ljuset ska studsa mot objektet, detta 
ger en bild av att objektet har mer geometri än vad det har egentligen. Bild 5 nedan visar från 
höger till vänster skillnaden från ingen höjd eller normalkarta alls till normal till höjdkarta.   

 
Bild 5. Jämförelse av höjdkartor 
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Scener 
Scen 1: Avatarer och försköning 4.3 
 
I texten Friedrich Romanticism and Games pratar författaren Anhut(2016) om Caspars val av 
karaktärer och hur han valde att arbeta kring en avatar eller hjälte i sina målningar. En avatar 
är en karaktär eller sak betraktaren ska kunna relatera till.  
 
Anhut (2016) ”His use of avatars enhances that feeling of stillness, as they are usually 
resting, standing or calmly walking, always looking for something in the distance.” I vårat 
arbete är roboten vår avatar men till skillnad från Caspars målningar ville vi inte gå den 
klassiska stilen då man får se avataren bakifrån. En avatar i romantiken brukar sträva fram, 
som om de går efter ett äventyr eller en flykt från nuet. Anhult beskrev Caspars målningar 
som att vara uppbyggda av följande fyra nyckelteman.  
 
-Längtan att lämna här och nu. 
-Rädslan, nyfikenheten och/ellerHopp för en okänd framtid 
-Längtan att utforska och besöka olika distanta platser. 
-En nostalgi om det distanta förflutna. 
 
Caspars karaktärer strävar alltid efter utforskning, både inom sig och runt om i världen och 
kretsar ofta runt dessa fyra teman enligt Anhult. Dessa fyra teman ville vi förvränga kring vår 
robot, han sitter fast och strävar efter frihet men även något mer. Kanske en mening till sin 
existens eller kanske han inte strävar efter något åt det hållet. Vi gjorde designen på roboten 
sympatisk för att väcka sympati med den men samtidigt ville vi inte ge konkreta svar i vår 
scen. Allt detta kan verka långsökt men det är just detta romantiken är bra på att ta fram, en 
djupare tankegång kring storhet och stolthet. John Murrays (2004) syn på Caspars målningar 
som innehöll avatarer beskrev han de viktigaste känslorna som strävan efter en hjälte, att det 
inte ska kännas som verkligheten utan en försköning. Romantiken har ju historiskt varit 
nationalistisk av sig, den vill se stolt på en ikon för sitt samhälle. Vi kan dra en jämförelse 
med en superhjältes bakgrund kan vi se en del likheter. Många amerikanska superhjältar 
grundar sig i nationalism, kanske tydligast Captain America. Captain America togs fram under 
fyrtiotalet som en klar symbol för USA och slogs mot nazister. 
 
(Captain America – Wikipedia, 2018-04-25):  
Simon said Captain America was a consciously political creation; he and Kirby were morally 
repulsed by the actions of Nazi Germany in the years leading up to the United States' 
involvement in World War II and felt war was inevitable: "The opponents to the war were all 
quite well organized. We wanted to have our say too."   
Här används nationalismen i vår mening till något positivt, att ta fram det goda i ditt land och 
framhäva att det är på det viset en god människa beter sig. De romantiska målarna var ju dock 
en rad olika personer som levde för över hundra år sedan och hade självklart en annan 
världsbild än vad vi har idag. Vi ville ta och som tidigare nämnt förvränga dessa klichéer och 
det var därför vi gjorde han skadad och nerslagen istället för storslagen men ändå bibehålla en 
strävan mot något annat. Vi valde även att inte gå i en för avvikande utomjordisk känsla och 
placerade roboten lite i bakgrunden i bilderna något som är ovanligt för romantiken. 
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Bild 6.  Scen 1 Avatarer och försköning 
Bilderna ovan visar två färgteman vi arbetade kring för att se ifall vi kunde försköna bilden 
med starkare nyanser av rött och mjukare grönt. Denna idé kommer från Caspars tavla som vi 
tidigare nämnde (Two men contemplating the moon(bild 2 sida 9)) där han provade att måla 
om tavlan i olika nyanser för att se vad som kändes bäst. Här valde vi att inte gå med det 
förskönande när vi renderade ut filmen utan att ta den mer realistiska vägen då vi insåg att de 
överdrivna färgerna och kontrasterna drar ut en ur bilden mer än vad roboten redan gjorde och 
satte dessutom fokus på att än vår avatar. Vi valde därför att gå den mer realistiska vägen då vi 
kände att ögonen mer dras till roboten och bibehålla känslan av att detta var en plats och inte 
en dröm eller något dylikt.  
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Scenen är animerad, vi ville prova att ta konceptet av en tredimensionell målning till en i 
rörelse. Länken är här och vi rekommenderar att filmen ses innan man läser vidare; länk: 
https://youtu.be/oms8j_Mk1Hw. 
Roboten kommer även in i bilden mycket tydligare i filmen.  
 
Att en avatar ska vara större än livet men även detta var ett intressant koncept att arbeta runt, 
just en snäll robot till utseende som vi har kan bidra till en känsla av en icke dystopisk framtid 
som är vanligt i spel. Detta framkommer även i hans mjuka rörelser som vi valde att göra 
mjuka just för att undvika känslan av ilska. Vi ville inte ha stora militära robotar som vittnade 
på ett mer klassiskt framtidskrig utan vi valde att sätta gammalt mot nytt med svärd som 
håller ner roboten. I animationen försöker roboten ta sig ifrån sin situation men han når aldrig 
svärden med den enda armen han har kvar. Vi valde även att göra animationen kort för att 
spela på programmeringen, han försöker samma sak om och om igen dömd att inte lyckas. 
Ifall vi hade vidareutvecklat denna scen funderade vi på att lägga till ett djur som hjälper den 
därifrån men för ett simpelt test räckte detta ansåg vi.  
 
En mystisk känsla med öppna frågor i scenen är vad vi hoppas betraktaren ska känna. Detta är 
något vi eftersökte med vårat arbete då roboten var fruktansvärt malplacerad. I ett klassiskt 
romantiskt perspektiv finns såklart inte robotar då Science-Fiction ett okänt begrepp och vi 
hoppades på att det skulle ge scenen en utomjordisk känsla.  
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Scen 2: Silhuetter och byggnader 4.4 
 
Denna scen tillägnade vi till romantikens mörkare sida. Vi har pratat mycket om hur 
romantiken är en försköning och hur den ska kännas större än livet själv, detta gäller även 
skräck och mörker. I förra bilden (Bild 6 sida 19) valde vi att gå i en lite mjuk ton, nu ville vi 
skapa en svart-vit bild vi kunde koncentrera på silhuetterna och mindre på att ta färg från 
tavlor som vi gjorde i den tidigare scenen.  
 
Bilden nedan (Bild 7 nedan) visar en mer dyster bild av romantikens förskönande, även här är 
träden stora och naturen förskönad. Ljuset kommer rakt bakom huset direkt mot åskådaren. Se 
trädens grenar som nästan övernaturligt sträcker sig och deras massiva storlek i jämförelse 
med människorna. I tidigare målningar vi har kollat på har Caspar utgått mycket från att 
försköna ett objekt så som ett träd, en dal eller ett berg men inte en byggnad. Byggnaden är ett 
förstört kloster, klostret i sig är verkligt målat och har inga överdrifter men ändå mäktigt. Vid 
första anblick av tavlan kanske trädens silhuetter slår en men tittar man vidare ser man små 
människor, fler delar av byggnader och gravstenar. Den enda silhuetten som är otydlig är 
byggnaden, detta är för att ge ett nytt djup och en detaljrikedom till bilden. Han jobbar även i 
främst två nivåer som avgörs av vad han vill plocka fram i bilden och i vilket djup av bilden 
där objektet befinner sig. Objekt nära kameran är mörka och objekt långt bort är ljusare. Av 
ljusare toner befinner sig himmelen, snön och klostret. Det som är nära kameran är mörkt och 
detaljlöst.  

Bild 7. Monastry ruins in the snow av Caspar David Friedrich 
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Ifall vi jämför de tre bilderna på nästa (Bild 8 nästa sida) sida vi tog från vår scen är den första 
med svagare ljus och detaljfylld, den andra har överdrivna kontraster som ska ta fram 
växligheten och sudda ur det som är mänskligt. Den sista har även lite starkare silhuetter och 
lite starkare kontraster och utan några objekt men är mer balanserad. Vi valde även att vända 
på gradienten så att objekt nära kameran blev ljusa och objekt längre ifrån blev mörkare för 
att det är så ljuset byggs i Unreal 4 bäst. Ifall vi hade gjort som i Caspars målning hade en till 
ljuskälla behövts och det hade bidragit till en enorm prestandaskillnad.  
 
Man kan ge känslan av mer dramatik i en målning genom att öka kontraster och silhuetter 
men bilden kan förlora lite liv då enligt vår åsikt. Det syns tydligast i bild två där byggnaden 
till höger medvetet gavs lite spelrum i sin gradient att den bara blev en dimma. Det kändes lite 
som att måla klostret i Caspars målning mycket mörkare som träden, detaljrikedomen 
försvinner då och även djupet. Alla tre bilder är egentligen ganska mörka då ljuset byggdes 
som en solnedgång och bilden av Caspar vi utgick ifrån var ganska mörk tyckte vi det passa 
men detaljerna i teglet och växtligheten på byggnaderna försvann nästan helt. 
Vad vi sedan valde att istället tar Frederic Edwin Church snällare och mer saturerade ljus 
återgår detaljrikedomen men silhuetterna försvinner lite i bakgrunden.  
 
Det bästa resultatet enligt oss var i bild tre när vi tog från bägge konstnärer och tog nästan 
bort bakgrunden helt men upplyste objekten fram i scenen mjukare, på så sätt fick vi en 
tydligare bild. Detta kan även ha att göra med att grafikmotorn vi arbetade i(Unreal 4) är i 
grunden inte menad att ha denna typ av orealistiskt ljus. 
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Bild 8. Scen 2, silhuetter och byggnader 1 
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Vi testade även att göra en försimplad version med färg utan någon grönska. Den här enkla 
scenen har inte sitt ljus omredigerat all från Unreal 4 i photoshop som de tre bildena tidigare 
hade. I denna scen kan vi se att med mer realistiskt ljus som kommer från baksidan av scenen 
produceras inte den mörka delen av bilden (Bild 9 nedan) på objekten när kameran utan på de 
som är längst bort.  Det blev tydligt att det var svårt att skapa ljus och silhuetter på det sättet 
vi tänkte från början. Vi tycker dock att byggnaderna fortfarande har bra silhuetter dock 
tänker vi gå på ett mer realistiskt ljus i fortsättnignen.  
 
Vi vill även nämna något vi lite sent upptäckte vårat arbete kring denna scen, den religösa och 
symboliska innebörden bilderna i romantiken kan ha. Vi hoppas att vi tolkar Caspars målning 
på ett värdigt sätt då vi tror att de individer som går igenom den mörka porten i målningen 
’Monastry in the snow’ kan ses som att de lämnar detta livet för nästa. Ifall man tar en titt på 
ljuset av bilden är det mörkt på vår sida och ljust på andra. Det här är alltså vår personliga 
tolkning och grundar sig inte på något annat än vad vi tror och känner när vi ser målningen. 
Detta arbetade vi med att efterlikna på vår bild med hjälp av en väg som leder mot ljuset, med 
en väg och solstrålar som ska bjuda in åskådaren.  

 
Bild 9. Scen 2, silhuetter och byggnader 2   
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Scen 3: Ljus och reflektioner 4.5 
 
Målningen under (Bild 10 under) är av vulkanen Cotapaxi som är en av världens mest aktiva 
vulkaner. Denna bild har avsevärt starkare kontraster än vad Church tavlor brukar ha. Detta är 
mycket närmare de europeiska målningarna som kom innan. Kanske Church ville ta ett steg 
tillbaka och utmana sig själv. Motivet bakom det kan diskuteras men Church behöll ändå sitt 
unika fågelperspektiv. Den andra bilden nedan (Bild 11 under) visar en mer typisk bild för 
Church, den är även mer detaljfylld än Cotopaxi-målningen. 

Bild 10. Oil Study of Cotopaxi av Frederic Edwin Church 

Bild 11. The heart of the andes av Frederic Edwin Church   
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Vi byggde då en scen grundad på dessa bilder samt prova lite med silhuetter igen då vi inte va 
riktigt nöjda i förra scenen. I bägge bilderna på nästa sida har vi testat ljus och reflektioner 
utifrån konstnären Frederic Edwin Church, Church överdrev gärna hur mycket som 
reflekterades utav ljuset och lät gärna vatten mer vara en blank spegel. Han arbetade även 
med att låta ljuset täcka en hel scen jämt och inte göra som andra och framhäva en viss del av 
målningen. Han arbetade även utifrån fågelperspektiv i sina bilder som var högst ovanligt 
under romantikens era, något vi plockade till vår scen.  

 
Bild 12. Scen 3, Ljus och reflektioner 
 
I den första bilden försökte vi med ett lite mer realistiskt och svagare ljus, även om de två 
lamporna i mitten är orealistisk ditsatta är de bara där för att testas. Bilden blev mystisk men 
precis som i vår förra scen med slottsdelarna förlorar man mycket detaljer på att ha en 
nattscen. 
 
I andra bilden kan man se hur vi håller på att testa korrigera ljus från den mer realistiska första 
bilden så att den andra bilden blir stark. I den andra scenen vi gjorde försökte vi ljusa upp 
stenarna i förgrunden och himlen, det gav scenen vad vi skulle kalla för en spelinriktad 
känsla. Här får man en mjukare bild med mer detaljer att upptäcka, det blir en mer spännande 
bild. Vi gav även stenare mer av en blötare, mer reflekterande yta som gav mer små kontraster 
i bilden.  
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Ingen av de två scenerna vi gjorde fångade riktigt ljuskänslan Church hade och nu vill vi gå 
vidare med vad vi lärt oss och skapa en scen med mer grönska och grafisk tyngd, vi tror 
nämligen att det är den enorma mängden detaljer i målningen som görs bra i den 
ljussättningen. Vi valde att göra en mindre scen för att göra det lättare för oss men fick helt 
enkelt inte med alla komponenter som krävdes för att ge helheten Church ljussättning ger. 
Även vattnet är alldeles för genomskinligt och behöver mer bli mer av en spegel. Det finns 
inget vattnet reflekterar och i bild två där vi försökte ljusa upp vattenfallet resulterade det i att 
vattnet såg ut som en klump. Månen, elden på trädet och stenarnas brist på detaljer måste 
göras om och göra rätt. Vi vart någorlunda nöjda denna gång med vår sista scen innan vi ska 
ge oss på vårat slutprojekt men ljussättning kommer bli den stora utmaningen.   
 
Nina Amstutz (2014)”In the late 1820s, the German romantic painter Caspar David Friedrich 
created a series of landscapes without human figures, in which trees are magnified and 
treated with the same attention to character as portraits. ” 
 
Lite kort försökte vi även prova att göra om avatarkonceptet efter att vi insåg att naturen 
precis som Amstutz nämner ovan kan behandlas som karaktärer. Vi anser att vi lyckades med 
centreringen av trädet och vägen till plattformen trädet står på. Det känns även som att trädet 
är en karaktär i scenen. 
 
I Church målning Oil Study of Cotopaxi har vi utstickare i vitt och stark kontrast. Detta tror vi 
Church gjorde för att dra blicken över målningen så att beskådaren skulle se mer av tavlan. 
Ögat i vår målning vill vi ska dras till månen och sedan ner i bilden efter det letar man vidare 
efter mer detaljer.  
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Scen 4: Material 4.6 
 
“We live in a world of materials; it is materials that give substance to everything we see and 
touch. Our species - homo sapiens - differs from others most significantly, perhaps, through 
our ability to design - to make things out of materials - and in the ability to see more in an 
object than merely its external form. Objects can have meaning, carry associations, or be 
symbols of more abstract ideas. Designed objects, symbolic as well as utilitarian, predate any 
recorded language - they provide the earliest evidence of a cultural society an of symbolic 
reasoning.” 

Så lyder introduktionen till boken “Materials and Design: The Art and Science of Material 
Selection in Product Design” av Mike Ashby och Kara Johnson vid Oxford. 

I boken tar de upp att valet av material är en kombination av användningsområdet designen 
ska fylla, och symboliken. Objekt är mer eller mindre orienterade åt det ena eller andra hållet; 
till ett exempel, ett kugghjul måste enbart passa in i en maskin och en tavla måste endast ha en 
symbolisk innebörd, men det syns ett tydligt samspel på båda inom arkitektur. 

Med tiden har olika material fått en situerad* innebörd. Med andra ord, så har olika material 
formats med olika associationer efter hur materialen har använts. Till exempel; har betong, 
som är ett material som är mycket hållbart och enkelt att producera, blivit en symbol för 
effektiv konstruktion nästan helt utan estetiska kvalitéer. Trä, vars många 
användningsområden har blivit utbytta mot mer hållbara material med tiden har fått något av 
en kultur stämpel och används ofta kosmetiskt på grund av sin naturliga skönhet.  

För att pröva antagandet om olika materials påverkan på helhetsintrycket, så har vi gestaltat 
en scen i Unreal Engine. Scenen är komponerad av ett naturlandskap men innehåller även 
byggnader. En bäck som porlar i en djupgrön skogsdunge, en massiv byggnad i bakgrunden 
och en bro över bäcken. För att poängtera materialets innebörd för den estetiska helheten så 
har vi skapat två iterationer av scenen där olika material utgör byggnaderna. 

Den träbaserade designen följer samma palett som floran i bakgrunden. Samma mörka ådring 
finns i plankorna, som i träden som omger dem och den gröna mossan som täcker dem bidrar 
att smälta in byggnaderna till omgivningen. Resultatet innebär en mjukare kontur mellan 
växtlighet och konstruktion i scenen. Trä inslaget ger också en personligare känsla av 
hantverk på ett sätt inte betongkonstruktionerna gör. 

Den betongbaserade designen, ger ett hårt intryck. Som skrivet ovan associerar vi automatiskt 
betong med infrastruktur, industri och effektivisering vilket skapar friktion med naturen som 
känns planlös i omgivningen. Färgerna skär sig även mellan de mörka bruna och gröna 
färgerna till betongens ljusblekta gråa färg, men mossan som även delvis täcker dessa 
byggnader balanserar ut helheten till viss del. 

Utöver materialen som skiljer scenerna åt finns även tyngd i det symboler som byggnaderna 
skapar. Vi kan se exempel på hur scenen ändras när vi byter ut byggnaderna, inte bara i och 
med materialet, utan den funktion vi associerar byggnaderna med. Scenen går från att vara en 
plats av spirituell aura med träkyrkan, till att bli ett memento av en mörk krigsperiod med 
betongbunkern. Någon som inte är medveten om vad korsen på kyrkan innebär, eller vad 
skottgluggarna och de rostiga dörrarna på bunkern symboliserar kommer inte att ha samma 
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situerade-kunskap* kring bilderna. Det är det symboliken handlar om. Att med subtila 
symboler i bilderna, påverka intrycket åskådaren får. 

Ideologin/konstetiken “symbolismen” myntades i slutet på 1800 talet och poeten Jean Moréas 
publicerade sitt symbolistiska manifest "Le Symbolisme" 1886 där han förklarade ideologin, 
samt utnämnde andra inflytelserika poeter och konstnärer som ideologins grundare. Man kan 
dock se tydliga spår av symboler redan i Caspars verk. 

Caspar härkomst av en religiös uppväxt och i sin första stora målning gestaltade han ett 
träkors omgivet av en skog. Han övergick emellertid med att ha flera olika inriktningar för sin 
konst, såsom mysticism och nationalism, men återkommande vävde han ofta in subtila 
religiösa symboler i sina tavlor. Här under ser vi scenen vi själva byggde. 

Bild 13. Material 

*Konceptet av situerad kunskap myntades av Donna Haraway, och förklaras i en artikel av Swedish secreteriat for gender 
research. Vad begreppet innebär är att allting en individ räknar som kunskap är subjektivt då denna kunskap är baserad på 
individens tolkning. Artikeln beskriver det: “The concept of situated knowledge brings attention to the fact that our 
possibility to gain knowledge about reality is limited by what it is to be human. Researchers can never be completely 
neutral.”    
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Resultat 5 

 
Frågan om människans plats i naturen och vårt avtryck på omvärlden har, och kommer nog 
alltid vara en stor fråga vi ställer oss. Långt innan vår undersökning började undrade männi-
skor samma sak, och följande generationer kommer antagligen fortsätta de tankebanorna. Men 
vad kan man ta med sig av vår undersökning, och vad fick vi för svar på den frågeställning vi 
hade?  
 
Hur anpassar man digitalt skapande till romantiken? 5.1 
De olika romantiska konststilarna har olika riktlinjer som kräver en viss eftertänksamhet för 
att implementera i en 3D miljö. Vanligt förekommande är just romantiseringen av motivet i 
tavlorna, vare sig det rör sig om nationalismens tronande efter sägner och nationens historia, 
orientalismens intresse för det exotiska, eller symbolismens subtila ändringar som lämnar ori-
ginalet annorlunda. Denna romantisering är både en styrka och en svaghet inom digitali-
seringen, då man ofta strävar efter ett så verkligt resultat som möjligt och följer en mall (ofta i 
form av en riktig bild) och då försöker spegla verkligheten i sina modeller. Fördelen, kan dock 
vara att man kan retuschera i efterhand enklare än vad man kan göra med en traditionell tavla.  
 
De punkter vi sammanställt: 
 
Avatarer: Användandet av en avatar är i syftet att ge åskådaren något att relatera till. Med det 
menar vi att man inte behöver följa romantikens traditionella användning av avatarer, de 
måste inte vara hjältar som ska ut på äventyr. Se till att avataren gestaltar den önskade känslan 
du önskar att åskådaren förväntas känna. Detta går att använda brett och fritt. 
 
Silhuetter: Användandet av silhuetter ändrar fokus i bilden. Det är användbart för att dra till 
sig uppmärksamhet och bestämma i vilken ordning man ser motiven, men även för att ändra 
djupet i bilden. Det är svårare att använda sig av silhuetter i 3D då alla objekt är separata och 
inte kan ”blandas” på samma sätt, men det går att mjuka upp modellen i sig med konturer för 
att ge dem ett mörkare intryck. 
 
Ljus: Ljussättning beter sig lite annorlunda i digital form än det går i traditionellt målande. 
Precis som att använda silhuetter kan man använda ljus för att dirigera om fokus. Det är van-
ligt att mörka ner delar där textur eller modeller är lite svagare för att man ska fokusera på det 
mer detaljerade objekten i scenen, och fördelen med ljus är att det är möjligt att redigera i 
sista stadiet till skillnad från konturer. 
 
Material: Olika material ger olika intryck. En bra tumregel kan vara att tänka hur man hade 
reagerat över det i verkligheten och alla associationer man har, t.ex. stål som är byggt för att 
vara hållbart, trä är ett mer lättviktigt material som ”andas” och hur det reflekterar objektet 
man använder det på. I vissa fall kan det bidra till att sätta en tidstämpel på verken bland annat 
om man använder sig av betong då det är ett relativt nytt material. Färgerna av materialen spe-
lar också en stor roll för silhuetter och kontrasten mellan objekten. 
 
Symbolik: Symboler som är med i bilden har stor innebörd i scenen. Att frikostigt använda 
symboler enbart för att de är estetiskt tilltalande kan leda till ett spektrum av tolkningar då 
olika människor associerar symboler olika, men en välplacerad symbol kan starta tankegångar 
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och helt ändra känslan scenen utger. Speciellt religiösa symboler är något vi önskar vidare ar-
bete med. 
 
Vad har natur och design för sammanhang? 5.2 
Människan bygger alltid sina saker efter ett behov, och med ett tydligt mål. Vi kan därför se 
logiken bakom så gott som alla våra konstruktioner, eftersom vi kan placera dem i ett sam-
manhang. Naturen, å andra sidan är för oss främmande. Planlös och irrationell som den kan 
verka har den formats efter en logik vi inte själva begriper, eftersom att det inte är oss själva 
som är användare eller designer. Vi har kommit fram till svaret att det är därför vi romantise-
rar den. Av samma anledning som att man fann orienten exotisk, nämligen att den är så pass 
främmande för oss, och eftersom det är något vi inte kan bygga själva. 
 
För att få natur och design i ett sammanhang, det krävs en logik eller en anledning i kombinat-
ionen av de båda två. Som exempel kan vi ta Jakub Rozalskis bilder. Målet med den konsten 
var att måla en “romantisk” tolkning av Polens historia för att väcka intresse hos åskådaren. 
För att göra det har han förskönat både naturlandskapet och robotarnas design och satt dem i 
ett sammanhang. Robotarna i scenerna är inte avatarer, den rollen faller på människorna i bil-
den. Robotarna blir på det sättet mer en del av landskapet än subjekt i bilden. Om det saknas 
ett sammanhang, så kommer designade objekt dra till sig uppmärksamhet, men det är inte 
nödvändigtvis något negativt. Vi kommer att gå in djupare på ämnet senare, för tillfället kan 
vi återblicka på symbolismen. Människan försöker alltid sätta det vi ser i en kontext. Om vi 
skulle se en bild av ett hav där en tom roddbåt flyter med strömmen, skulle vår första tanke 
vara kring roddbåten medans om bilden endast var av havet skulle man snarare tänka på tav-
lans komposition, ljus och färger. 
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Diskussion 6 
 
Symbolik 6.1 
 
Hur anpassar man digitalt skapande till romantiken, och vad har natur och design för  
sammanhang? Detta var frågeställningarna vi hade som delfrågor till vår stora frågeställning 
och vad var då svaret? För att kunna besvara dessa frågor så måste vi titta på andra spel som 
vi tycker ha lyckats med detta även ifall det till och med var ett omedvetet val av dem.  
Romantiken arbetade mycket kring symboliken och det var ju klart i efterhand att vi även 
skulle falla in på det området men vi underskattade hur stor del av det hela symbolismen var. 
Något vi inte undersökte men vill göra i vår slutliga gestaltning som romantiken arbetade 
kring var religiösa symboler. Det arbetades mycket kring döden och att sedan återfödas, ett 
tema mänskligheten alltid haft en fascination för. Kanske ett arbete kring ett sådant generiskt 
och väl forskat område kan vara bra då man får mycket att jämföra med.  
Specifikt det kristna korset och dess betydelse inom många spel skapats i kombination med 
den romantiska estetiken är något vi planerar att kolla vidare på. Bilden (Bild 14 nästa sida) 
på nästa sida visar en bild på spelet Bloodborne där detta arbete är tydligt. Att kyrkorna och 
de religiösa symbolerna är gigantiska kanske har mål att symbolisera hur liten och obetydlig 
individen är i jämförelse med gud. Även här tar ljuset och reflektionerna i bilden sig en  
traditionell form med skarpa kontraster och slående ljus. Bloodborne har även en mängd natur 
och design i sitt spel som de lyckats skapa kontraster då staden i spelet ofta nästan slår sönder 
naturen som kommer i dess väg. Det var ju inte det samspelet som vi eftersträvade men i  
övrigt så har de följt mycket av de vi testade i romantiken. 
 
För att svara på frågan tydligt över hur man kan sätta natur och design i ett estetiskt 
sammanhang skulle vi vilja blicka tillbaka till scenen där vi testade material. Vissa färger slår 
mot naturen medan andra spelar med, trähus passar helt enkelt in med en trädskog. Vilket ljus 
och vilka kontraster man använder gör mycket för sammansmältningen med, till exempel så 
kan man ha olika horisontbrytande objekt, vi fann att ha natur som hände över design mjukar 
upp bilden för åskådaren. En annan lösning skulle kunna vara att göra en inomhusscen för att 
slippa göra om en hel skog som slukar hus eller dylikt. Ifall vi åter igen kollar på bilden (Bild 
14 nästa sida) på nästa sida kan man kanske återskapa en överbevuxen kyrka med dylikt tema. 
Att vi plockar symbolismen, ljuset, material och samspelet mellan natur och design till en 
mindre yta kan nog göra svaret till frågeställningen mer konkret, detta är något vi vill arbeta 
vidare med för att få ett bättre svar. 
 
Även avatarer som vi pratat mycket om kan ju användas på andra sätt än vad vi gjorde och 
kanske gick vi för långt från starten i rädslan för att bara kopiera det som redan gjorts. Hade vi 
gjort om arbetet hade vi definitivt arbetat kring ett objekt i taget och inte hela scener och 
provat att gå i mer traditionell väg. Mer kvalitet och mindre kvantitet kommer strävan i nästa 
projekt att vara. Det var dock just insnöade kring att ha mycket objekt på skärmen som 
möjligt kanske drog ner på kvaliteten per objekt vi skapade. Samtidigt med det sagt så görs 
ljuset sig bra i en scen med mycket skuggor och objekt vi kände efter att provat den tredje och 
fjärde scenen. 
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Bild 14. Bloodborne Concept art 
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Konst i digitala medier 6.2 
Inför vår undersökning har vi tittat mycket på digitala spel då det kom naturligt för oss “Spel-
studenter” och jämfört dessa med vad vi kom fram till angående digital 3D-konst. Det före-
kommer tydligt att användandet av äldre tekniker är ett vanligt förekommande fenomen inom 
denna konstvärld. Till exempel kan vi ta ett exempel från spelet “Darks Souls 3” (Bild 15 ne-
dan). 

 
Bild 15. Foto från “Dark Souls 3”                                               Bild 16. Vandraren över dimhavet av Caspar David Friedrich 

 
Här ser vi en bild ur spelet bredvid Caspars klassiska tavla (Bild 16 ovan). Likheten i 
kompositionen är snarlik. En överväldigande landskapsbild, med utsträckt horisont, höga berg 
och ett hav av dimma. Båda bilderna är målade realistiskt, men med grovt överdriven natur 
för att skapa en dramatik till verket. En avatar i förgrunden som åskådaren/spelaren 
identifierar sig med och ger intrycket av en konversation mellan konstverk och människa. 
 
Det är dock vid interaktionen spelets media börjar skilja sig. Där tavlan är ämnad för att väcka 
tanke, så måste spelet förmedla vägledning till spelaren. I tavlan ligger fokusen på det okända 
och ingjuter en vilja till utforskning och strävan, medans spelet måste passa den ram spelar 
interaktionen tillåter. Medans “Vandraren över dimhavet” (Bild 16 ovan) har ett odefinierat 
mål är det tydligt att vägen bär till ruinerna i spelet. Det är inte en slump, utan är ett samtal 
från spelskaparen till spelaren av hur spelaren ska gå. 
 

 
Bild 17. Bild från “Skyrim” 

 
I ett öppnare spel såsom Skyrim kommer frågan in igen. Där finns ett förskönat landskap för 
spelaren att genom avataren utforska utan samma tydliga mål som i bildexemplet från Dark 
Souls (Bild 15 ovan).  
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På det sättet är bilden (Bild 17 förra sidan) mer lik Caspars tavla, men lämnar frågan hur spe-
lar ska navigera i spelet. Här kommer återigen frågan om en natur och design in i bilden. I så-
dana öppna spel använder sig spelskaparna av den sagda “avvikelsen”. Byggnationen till 
vänster sticker ut ur landskapet, även om färgerna och siluetten är liknande det omslutande 
berget vilket resulterar i att blicken dras mot den punkten. På det sättet utnyttjas den avvi-
kande estetiken för att just dra uppmärksamhet och använder då den “obalans” som tidigare 
nämnt för att åskådaren ska fokusera på intressepunkter i bilden (och i spelet). 
 
För att återgå till frågan ”Hur kan man sätta natur och design i ett estetiskt perspektiv” så kon-
staterades följande.  
 
Slutligen kan det göras ett antal konstateranden gällande undersökningen. Den  
teknologiska utvecklingen ser ut i dagens samhälle gör man sig en gentjänst genom att anta att 
våra nuvarande förhållningsätt kommer vara applicerbar på framtida konstprojekt. Vad man 
dock kan se (även utöver denna undersökning) är att de äldre tekniker vi använt oss av i våra 
gestaltningar, går att se reflektioner av i en mängd annan nuvarande relevant media. Det tyder 
på att det gamla tankesättet gällande estetik fortfarande används (vare sig medvetet eller 
omedvetet). Att ha en förståelse för både de estetiska tankesätten (i vårt fall de från romanti-
ken) och teknikens förutsättningar är grundstenen, av nytänkande skapande. Även här kanske 
vi kan besvara vår frågeställning med ett annat svar, att ej beblanda människor. Att låta  
datorer räkna ut hut man bäst skapar ett samspel mellan natur och design kanske generar ett 
bättre resultat då datorer förstår natur bättre än människor. 
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