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Abstrakt
Med tankar från pedagogen Montessori och filosoferna Platon och Baudrillard har detta arbete
behandlat frågor om datorn och dess betydelse för en grafiker. Frågeställningen formulerades
efter hand och lydde tillslut: ”Hur kan materia te sig i digital form?”
Forskningen resulterade i en hypotes för hur digital materia skulle födas i datorn: genom att
blanda två uppsättningar av data, såsom två genuppsättningar tillsammans skapar en ny
organism. Under produktionen utvecklades därmed en metod för hur en grafiker ska kunna
skapa tillsammans med en dator. Syftet är att ge andra grafiker ett nytt sätt att se på digital
grafik.
Nyckelord:
Digital Materia, Platon, Filosofi, Postmodernism, Grafik, Kreativ Applikation

Abstract
With thoughts from philosophers such as Montessori, Plato and Baudrillard this thesis has
dealt with questions regarding the significance of computers for the graphic artist. The
problem, or the question at issue, developed over time into: “What would be the digital
equivalent to matter?”
The research resulted in a theory of how matter could be born inside a computer: by
combing two separate forms of data, just like a new organism is created with the combination
of genetic codes. During the production phase a method for how a graphic artist could work
with the computer rather than at the computer was established. The purpose of this method is
to broaden the graphic artist’s view on digital graphics.
Keywords:
Digital Matter, Plato, Philosophy, Postmodernism, Graphics, Creative Application
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1.0 Inledning
Som ett kandidatarbete i medieteknik vill vi utforska personlig uttrycksform i digital grafik.
Kandidatarbetets inriktning har genomgått en närmast organisk utveckling. En
önskan att skapa ett digitalt spel för barn, där grafiken inte anpassades för barn, var den
ursprungliga drivkraften för kandidatarbetet. Vi upplevde att spel för barn var skapade efter
en viss formel. En formel av vad vuxna tror att barn uppskattar och klara av, såsom starka
färger och simpel grafik. Våra förutsatta tankar om barns kapacitet för förståelse av bildspråk
blev ett mål att arbeta mot.
Dessa tankar ledde in oss till Maria Montessori, en filosof inom pedagogik.
Analys och forskning om barnpedagogik och vad som är anpassat för barn gentemot vad barn
egentligen vill ha och behöver bredde ut sig i ett månget tunnland stort problemområde. Vi
valde tillslut det, för oss, mest intressanta och grundläggande ämnet, materialiteten. Vi tolkar
materialitet som ett objekts sinnliga egenskaper och för Montessori som förespråkar, i sin text
The Montessori Method, ”sensorisk inlärning” för barn, är ett objekts sinnliga egenskaper av
högsta värde. Sensorisk inlärning förklaras som en metod där barnet får handskas med olika
pedagogiska leksaker, eller verktyg, för att kunna få en förståelse för sin omvärld genom sina
sinnen: tyngd, textur, läte osv. Barnet får jämföra leksakens former med andra, matcha och
kategorisera och därigenom få en konkret upplevelse av annars abstrakta fenomen. Hon kallar
även sina sensoriska övningar för ”materialiserade abstraktioner” (Montessori, 1912).
Materialiteten ledde oss till stora tänkare som Platon och Baudrillard. Den ursprungliga
digitala aspekten på problemområdet gifte sig väl med materialiteten. Tankar om det gripbara
i det ogripbara mediet fick hjärnbarken att glöda av internt arbete. Problemområdet var hittat.
I och med den research vi genomfört har den tänkta produkten skiftat från barnspel i 3d till en
”digital leksak” odefinierad av ålderskategori. Den viktiga materialiteten gjorde oss
intresserade av att utforska digital materialitet, vilket både skapare och användare av en
”digital leksak” skulle kunna utforska, såsom ett barn utforskar fysisk materia med en fysisk
leksak. Begreppen ”digital leksak” och ”digital materia” kommer definieras senare i detta
arbete.
Den medföljande ordlistan förklarar de viktigaste begreppen vi kommit att undersöka.
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2.0Problemområde
I detta problemområde så kommer vi ta upp vad materialitet är och förklara problemet med
materian och det digitala mediet. Vi kommer att klargöra vad begrepp som materialitet
betyder för oss. Vi kommer även att redogöra syftet med underökningen såväl som
Maria Montessori, Platon och Jean Baudrillards tidigare forskning om ämnet.
2.1 Bakgrund
Montessori och abstraktion
Maria Montessori menar att ett barn lättare lär sig t.ex. matematik om denna fysiskt kan ta på
fem kuber för att förstå massan av den abstrakta siffran ”fem”. Hennes teorier och filosofi
framgår bland annat i hennes skrift The Montessori Method (Montessori, 1912). Även om
begreppet materialitet inte förekommer ordagrant i hennes texter, kan termen fungera som en
övergripande förklaring på de sinnes-inriktade inlärningsmetoder hon förespråkar.
Platon och grott-liknelsen
För att få ett kulturhistoriskt perspektiv på begreppet materialitet finns idéhistoriaprofessorn
Sven-Eric Liedmans bok Stenarna i Själen (2006). Där berättar han bland annat om den gamla
grekiska filosofen Platon. Platon påstod att en konstnärs avbildningar alltid var falska,
eftersom konstnären inte kunde återskapa den ”högre verkligheten”. Platon menade alltså att
den vanliga människans värld består av skuggbilder, falska kopior, från en högre verklighet,
en slags sann verklighet som allt annat härstammar från (Liedman, 2006).
Platon förklarade sin teori genom en liknelse med fångar inuti en grotta, som bland annat tas
upp i Holger Theslevs bok Platon (1990). En förståelse om detta teorem är fodrad för en
förståelse av problemområdets bakgrund och då av effekt även frågeställning och syfte.
I Platons grotta sitter två män fastkedjade. Ovanför deras huvud befinner sig ett antal
individer med olika fysiska objekt. Bakom dessa individer har en eld tänts, denna eld lyser på
de fysiska föremålen och skapar på så sätt skuggor, formade precis efter de fysiska objektens
form, på grottväggen framför de båda fastkedjade männen. Dessa två fångar spenderar sina liv
med att endast uppleva skuggorna som objekten kastar på väggen. De kommer automatiskt att
knyta olika typer av ljud som oavsiktligt skapas, av de individer som bär på objekten, till de
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olika formerna. Former som de anser är det verkliga, det materiella. Utan att ha upplevt de
verkliga, materiella, objekten som skapar skuggorna blir de två fastkedjade individernas
upplärning och uppfattning om verkligheten förvrängd och ”ofullständig”. Vid en tidpunkt så
släpps en av dessa två fångar fri. Han får då uppleva verklighetens materia. I den här
upplevelsen av materian upphöjs denna forne fånges sinne med insikt om verkligheten
(Thesleff, 1990).
Deras optimala förståelse av verkligheten försämras, precis så som vi anser att Montessori
förvarnar oss om, ifall en individs upplärning sker utan kontakt med det verkliga, eller i
hennes fall konkreta, material (Montessori, 1912).
Den digitala grottväggen
Grott-liknelsen inspirerar till självinsikt och analys av grafiskt arbete i digital form. Man kan
se den digitalt framställda grafiken som skuggorna på grottväggen. Endast formen av det
materiella objektet har avbildats på grottväggen eller i den digitala grafikens fall, på
datorskärmen. Innehållet, materialiteten, är aldrig representerad i sitt verkliga tillstånd med
dess attributer. Attributer som vikt, textur, doft, osv. Med en mjukvara som Photoshop skapar
grafikern en form av t.ex. en sten, men då dess materia ej skapas i sin fullständighet, med
tillhörande tidigare beskrivna attribut, så kan man argumentera för att formen/skuggan
projicerad på datorskärmen/grottväggen kan förvränga uppfattningen om det verkliga objektet
som formen representerar för en tredje partens användare. Förvränga, då menar vi försköna
och deformera. Det är en subjektiv tolkning av hur en sten ser ut. Den, av Platon, utlovade
upphöjningen av den personliga insikten som ett resultat av kontakten med det materiella
hägrar. Den insikt känns som ett relevant, fastän svårnått, mål för en utövare av det digitala att
lyckas projicera på sin digitala grottvägg.
Problemet med reproduktion
Är en digital bild av en sten endast en skuggbild av en fysisk sten? Eller tillhör den digitala
stenen en egen verklighet, såsom 80-tals filosofen Baudrillard menar, en hyperverklighet?
Hyperverkligheten kan kort förklaras som en verklighet som finns inom en annan verklighet,
ungefär som en bok innehåller sin fiktiva verklighet och finns i sin tur i den fysiska
verkligheten. Begreppet hyperverklighet är något som utvecklats i och med uppkomsten av
elektronisk media och inte minst med det digitala mediet (Baudrillard, 1981).
Fastän overkliga världar kan skapas och upplevas genom en dator så kan inte en dator med sin
nuvarande teknik representera en form av en sten komplett med dess tillhörande korrekta,
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naturligt förekommande, materialitet. När egenskaper som vikt och doft automatiskt går
förlorade i grafikens digitala rike ligger frågan inte i att återskapa dessa attribut med framtida
elektrokemiska doftspridare minutiöst anpassade efter formens verkliga materia, likt en
färgprinters patroner. Istället skulle de digitala objekten kunna representeras som nya objekt,
med hänsyn till det digitala mediet.
En "fullständig" reproduktion, similitude, av den ursprungliga materian är något som
Baudrillard anser vara ett felaktigt mål för t.ex. en grafiker. En digital similitude av ett objekt,
en reproduktion som då delar exakt likhet, blir ändå aldrig det ursprungliga objektet enligt
Baudrillard. Detta kan snarare leda till en förstörelse av det ursprungliga objektets betydelse.
Ytterliggare exempel som motargument för en absolut reproduktion av ett objekt kan tolkas
från Baudrillards Simulacra and Simulation, under kapitlet Clone Story. Ett exempel som än
mer förklarar situationen av meningslöshet som uppstår vid just akten av att skapa similtud.
En absolut similtud kan liknas vid kloning. I sin mest grundläggande funktion kan man anse
att kroppen är till för sexuell förökning. Vid en blandning av två parter skapas en ny
hyperrealitet av fädernas genuppsättning. Vid kloning, en direkt kopia, så blir den sexuella
funktionen, och därmed kroppen, funktionslös. mängden kloner med samma uppsättning av
genetisk information blir då meningslös menar Baudrillard.
En teori för gestaltningsdelen av detta projekt så kan man argumentera för att två digitala
"genuppsättningar" behövs för att skapa den hägrande digitala materian.

2.2 Frågeställning
”Hur kan materia te sig i digital form?”

2.3 Syfte
Syftet med detta kandidatarbete är till stor del att utforska den digitala materialiteten genom
att skapa sig en förståelse om denna, såsom Thesleff beskriver som ett möte med: ”det högsta
Goda”: en insikt som filosofen Platon förespråkar i sin ”Grott-liknelse”. Genom en förståelse
om hur både formen och materialiteten kan representeras på ett digitalt sanningsenligt sätt, i
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motsats till hur skuggorna i grottan representerades med t.ex. hostningar och fotsteg som dess
attribut, kan grafikern skapa en helt ny digital upplevelse. En upplevelse i vilken datorn och
skaparen av de digitala skuggorna får vara delaktig.
Syftet med denna undersökning är då att se hur tankar om materialitet av filosofer som Platon
och Baudrillard kan användas för skapande i ett digitalt medium. Undersökningen har
möjligheten att utvidga det synsätt både grafiker och användare har på digitala skapelser.
2.4. Skrivprocessen
Själva skrivandet av kandidatarbetet har skett i omgångar där vi turats om att skriva. Vi har
justerat varandras inlägg tills vi båda blivit nöjda, vilket har resulterat i en överlag gemensamt
skriven uppsatts. Eventuella skillnader mellan det vi skrivit skulle ligga i språket då Marcus
varit mer utbroderade jämte Emma som ofta skrivit mer korthugget.
2.5 Tidigare forskning
Liedman: form och materia
När det kommer till tidigare forskning så skriver professorn i idéhistoria Sven-Eric
Liedman om formen och materialitetens betydelse för människan från Aristoteles och Platons
tid (ca 400-talet) fram till 1900-talet. Ett citat från hans inledning till boken Stenarna i
själen(2006) lyder: ”Formerna av stenarna runt rönnen finns i min själ när jag betraktar dem.
Men den materia som gör stenarna tunga finns inte inom mig, bara där ute”.
Enligt Liedmans mening har ordet ”Form” många betydelser. Form kan både beskriva en
styrelseform som demokrati, och ett utseende av något, t.ex. ett formspråk. Formen tillhör det
vi känner till, ett ljud vi känner igen och lukt vi kan identifiera, allt annat som är främmande
är formlöst. De formlösa sinnesintrycken saknar för oss mening. ”Om de är meningslösa, har
vi svårt att se dem ens som en fast och tydlig kontur, eftersom de inte är konturer av något
(för oss) identifierbart” (Liedman, 2006).
Montessori
En förståelse för omvärldens påverkan på kunskap var något som pedagogen Montessori tog
vara på i sin filosofi. ”Uppfostran får inte hindra, styra eller hetsa ett barn, omsorger får inte
kväva barnets naturliga iver att lära sig”, var Montessoris huvudtes (Montessori, 1939). En av
metoderna för att hjälpa barn utvecklas (främst riktad till förskoleåldern) var att bereda dem
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med diverse verktyg: material, i form av t.ex. klossar och tyngder som kunde hjälpa dem att
förstå hur världen fungerade, logiskt och kulturellt. De skulle lära sig genom att gå från det
konkreta till det abstrakta, gripa för att begripa.
Montessori, en professor i pedagogik under tidiga 1900-talet, studerade hur barn uppförde sig
och lade märke till en genomsyrande vilja hos barn för att lära sig. Montessori ville ta vara på
barns naturliga vetgirighet och utvecklade metoder för att ge barnet en central roll i sin
undervisning. Inom metoderna ingick bland annat specialutformade leksaker som hon skapade
för barn, vilka skulle hjälpa dem till självständigt lärande.
Att materialisera abstraktioner var uppgiften för hennes leksaker. National Encyklopedins
förklarar bland annat en leksak som: ”en spegling av vår värld i litet format”, vilket går att se
som en abstraktion. Abstraktion betyder förenkling, vilket också relaterar till våra tidigare
funderingar kring ”barnanpassade” spel, där förenklingar förekommer frekvent i både
handling och visuell grafik. Förenkling fungerar även som generalisering. En förenklad
människa i form av en streckgubbe blir en ikon människan i allmänhet.
Fastän ikonen ofta kan ses som objektiv och sann, är den trotts allt skapad av människor,
vilket då ifrågasätter objektiviteten och möjligtvis sanningen. Frågan är då om det finns en
sanning, en sann form till människan. En sann form till det digitala.
Baudrillard och simulacrum
Att diskutera kring en sann form av avbildning tycks påstå att det finns en hierarki av mer och
mindre begåvade människor. Postmodernister som Baudrillard vill ifrågasätta konst och
människans förhållande till den. Postmodernismens reflekterande kring konst motsätter sig
något till Platons idéer om hantverkaren. Medan Platon påstår att det finns två olika faser till
avbildning: en sann avbild och en falsk avbild, påstår Baudrillard att det finns fyra: en sann,
en deformerad, en falsk, och tillslut den som saknar all relation till verkligheten: ett
simulakrum (Baudrillard, 1981).
Dessa avbildningar utan relation tillhör inte en falsk verklighet, utan en hyperverklighet, alltså
en verklighet inom en annan verklighet. Hyperverkligheten, eller hyperrealiteten, skulle kunna
ses som en effekt av bland annat digitalisering, som löst upp gränserna mellan verklighet och
illusion. Baudrillard förklarar att hyperverkligheten suddar ut distinktion mellan det verkliga
och representationen till den grad att vi ifrågasätter om våra upplevelser är verkliga
(Baudrillard, 1981). Ett exempel som Baudrillard ger är på Disneyland och hur parken består
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av en konstgjord miljö som ska upplevas som verklig av sina besökare. De artificiella bergen
och djuren kan simuleras som verkliga fastän deras referenser är fiktiva: de är simulakrum.
Baudrillard påstår, i kontrast till filosofen Nietzsche med ”Gud är död”, att ”Gud är sin
egen simulakrum”. Baudrillard menar att avbildningarna av en trolig gudomlighet är lika
gudomliga som Gud (Baudrillard, 1981, s.152).
Det immateriella
Ett exempel på frågan om det digitala har materialitet är kring diskussioner om piratkopiering.
Är det samma brott att ta en fysisk cd från en musikaffär som att ta samma musik genom
Internet, det digitala? Eftersom det finns dem som tycker att piratkopiering är stöld måste det
innebära att den digitala musiken också har ett värde, men betyder det att musiken har
materialitet? Just musik kanske är ett knepigt exempel eftersom musik endast går att höra, om
inte det spelas på så hög volym att basens ljudfrekvens upplevs som vibrationer och t.ex.
ringar på vatten. På datorn innebär musiken filer som tar plats på en hårddisk. Det innebär att
trycka på olika tangenter på sitt tangentbord eller att klicka sig genom en mjukvara för att
komma åt den.
Det kanske är ännu mer påtagligt i situationer som med leksaken Tamagotchi, som
utvecklades 1996 av Bandai, där ägaren av leksaken ska ta hand om ett digitalt husdjur. Det
digitala djuret har på många sätt inte samma effekt som ett verkligt husdjur skulle ha på en
människa, bland annat eftersom spelets djur inte har fysisk päls eller luktar, och en verklig
hund inte är förprogrammerad med enstaka egenskaper. Baserad på leksakens popularitet kan
det dock med säkerhet påstås att det digitala husdjuret också har värde hos ägaren. På
resumé.se skriver Rågsjö (2013, november 29) att Tamagochi nu finns som app på mobiler,
och vår tolkning är att interaktionen med det digitala husdjuret genom en touchskärm kan
kännas mer fysisk än med den ursprungliga leksaken.
Data skulle kunna brytas ner till en rad ettor och nollor, en skiftande ström av el.
Representationen av digital materia skulle även, som i futurismens materialiserande av
rörelser i form av fartränder, kunna bestå av en visualisering av människas interaktion med
det digitala. Att materialisera det digitala skulle därmed bli en konkretisering av annars
abstrakta, eller kanske rättare sagt dolda, koder och rörelsemönster.
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3.0 Inför produktion
Under projektets gång så började vi känna att vi hade en väldigt begränsande uppfattning om
hur resultatet av en eventuell produktion skulle bli. Vi hade satt in oss i återkommande tankar
om vikten av den verkliga materian och olika motargument för ett skapande av den digitala
versionen av materia. Det kändes som om motsidan för skapandet av en digital materia var
oövervinnlig. För att möta detta så valde vi att öppna oss mer och personligen reflektera över
vad produktionen skulle innehålla. Ett mål var att skapa ett hypotetiskt produktionsmål som vi
båda grafiker kunde arbeta på utan att lida.
Vi hade kommit till slutsatsen att Baudrillard menar att en perfekt kopia av det verkliga
materialet i digital form inte var svaret på frågan om vad den digitala materian kunde vara. En
vilja att koppla en personlig uttrycksform, en grafisk estetisk aspekt, till en sorts nyskapande
av vad materia skulle kunna vara i ett digitalt rike slog rot och växte. Baudrillard gav hjälp på
vägen i detta sökande. I en av sina texter så likställs skapandet av en similtud med skapandet
av en klon. Genom att likställa similituden med en klon så skapar han ett motargument för
similtud. Han illustrerar detta med ett exempel. En masks olika segment är i den genetiska
informationens aspekt exakta kloner av varandra. När en mask då har ett antal segment i sig,
där alla segment innehåller samma information som segmentet bredvid menar Baudrillard att
samlingen av information i segmenten, den totala kroppen, blir meningslös. Det krävs ju bara
ett segment för att hålla informationen som hela den stora samlingen av segment håller i.
Vad är då botemedlet för denna meningslöshet av information? I motsats till en klon där den
genetiska informationen kommer från en uppsättning så behövs en blandning av två. Sex, eller
i kandidatarbetets fall digitalt sex.
Genom att blanda två digitala uppsättningar av något som kunde motsvara människans gener
så kunde ny materia kanske skapas. Två digitala genuppsättningar: vad dessa två skulle kunna
vara kommer att konstruerats under vår forskning och produktion. Dessa två skulle sedan
blandas för att skapa ett nytt material. Dock så fanns det fortfarande ett behov att få in det
personliga uttrycket under produktionen så att vi som grafiker kunde ges ett solitt
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gestaltningstillfälle. Hur detta personliga uttryck visar sig i produktionen förklaras vidare
under sektionen "Tillvägagångsätt”(s.17.)
4.0 Produktion
Vi gick in i denna produktion med tanken: för att digital materia ska kunna existera så måste
det födas inuti datorn, inuti det digitala riket. Olika tankar om hur det som vi ansåg kunde
motsvara genuppsättningar skulle blandas avlöste varandra. En blandning av ljuddata och
visuell 3d-data var den uppsättning som framstod som mest attraktiv. Dels på grund av
tillgängligheten för ljuddata jämfört med till exempel rörelsedata eller liknande som vi också
hypotetiskt hade kunnat använda oss av. Dels även för den gemytliga tanken att se digital
materia födas från ljudet av ens egen röst eller skratt.
Vi lät oss inspireras ljudvisualizern Partitura, vilket var ett tidigare experiment
ljudvisualisering, skapad av Quayola och Abstract Birds. Partituras sätt att ge former åt ljud
och kontinuerligt förändras i utseende beroende på ljudets uttryck inspirerade oss till att
förena vår egen 3ddata och ljuddata. Vår ljudpåverkade grafik skulle i datorn tillslut kunna ge
oss en digital avkomma: digital materia.
En känsla av att vi hade funnit något mycket grafiskt aptitretande kom över oss. Vi kände att
Partitura skulle representera en idealistisk "barnafödsels-process" för den digitala materian.
Men nu återstod en vital fråga. Även om Partituras visuella produkt, född av ljud och 3d, var
en vacker avkomma och ett smakfullt konstverk i sig självt så var vi grafiker ivriga att lämna
ett eget personligt avtryck och uttryck på produkten.
Digitalismen som såg sin grund läggas under slutstadiet av den första delen i detta
kandidatarbete fann sig nu under utveckling. Vi upphöjde datorn och dess skapelsekraft till en
likvärdig. Tankar om dess forna plats som mekanisk hjälpreda skulle hypotetiskt bytas ut mot
tankar om datorn som medskapare.
Vi började nu generera en ny typ av arbetsmetod, en applikation för den digitala
materian. Datorn och Grafikern skulle ingå i ett konstkollektiv där var parts intryck gav
avtryck. Efter dessa principer konstruerades kandidatarbetets fortsatta produktion1.
1

En intervju angående detta projekt finns på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GOL-2WYzDNQ
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4.1 Datorn och dess verktyg
Utöver oss grafiker så bestod det experimentella konstkollektivet, som såg sig födas under
produktionsdelen, till hälften av datorn och dess skaparkraft. Därför är det av högsta vikt att
datorns hjälp i form av verktygsmjukvaror dokumenteras, belyses och även hyllas.
Photoshop användes till stor del i själva produktionen av slutprodukten, den digitala
bildsagan. Men vad som är viktigt att nämna är dess roll som "uttrycksmedium" för datorn
och det digitala. En tidigare, för oss, nära nog oanvänd uppsjö av otroliga matematiska filter
som har kraften att komplett förändra och förvränga en målning finns att tillgå i denna
mjukvara. Dessa filter och funktioner har vi tidigare innan detta kandidatarbete, inofficiellt,
delats upp i tre typer.
Typ ett är filter som endast förändrar den originella målningen ytligt utan att göra en större
påverkan på stilen den framställts med. Dessa filter använder vi ofta, antingen för att förenkla
eller påskynda arbetsprocessen eller för att ge slutmålningen en något mer fotorealistiskt
kvalitet.
Exempel på dessa filter är "gradients". Med gradients så kan man snabbt och enkelt skapa
mjuka övergångar i färgen något som annars tar tid att göra penseldrag för penseldrag.
Ett annat exempel är filtret "noise". Detta filter
lägger på ett tunt pixelerat brus på målningen.
Detta brus jämnar ut kontraster mellan färger och
kraftiga penseldrag och ger en viss textur som vi
har kommit att finna högst estetiskt tilltalande.
Bild 1

Typ två är dem som vi har valt att kalla ”stilförvrängande filter”. Dessa filter har kraften att ta
en målning och sedan vattna ut personligheten från motivet som grafikern gjutit in målningen:
siluetter förvrängs, penseldrag försvinner och färger kan bytas ut med liten återkoppling till
den ursprungliga valda paletten. Motivet i målningen förblir någorlunda den samma medan
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sättet det är målat på förändras. Vi har själva haft svårighet att använda oss av
”stilförvrängning”, både tidigare och i denna produktion, antagligen för att de gärna framstår
onaturliga och därmed smaklösa.

Bild 2

Exempel på dessa filter är "Palette knife" och "Paint daubs" (ovan t. v. bild utan filter, t.h. bild
med filtret ”Paint daubs”). Med Palette knife så stansas målningen ut och noggranna
penseldrag och subtila övertoningar byts ut mot hårda geometriska former. Man kunde ana ett
matematiskt djup och en uträknad överhöghet. Men det man såg i slutändan var något som
kunde tyckas förkastat det man ansåg personligt med originalmålningen. Paint daubs beter sig
på ett liknande sätt som Palette knife och slutresultatet är menat att efterlikna en akrylmålning
med kraftiga runda penseldrag.
Typ tre är filter som kan förvränga en bild helt, utan tanke
på motivet. I viss mån så kan färgpaletten behållas dock
så är motivet och penseldragen som utraderade. En
vanställning av de noggrant utsatta pixlarnas positioner.
Ett användningsområde för dessa förvrängande men
ändock mäktiga filter var för oss svårt att tänka sig innan
detta kandidatarbete. Nog kunde man tro att kaos härskar
över processen. Dock så förstår man att ännu en gång så
ligger en djupare tanke av matematiska beräkningar till
grund för slutprodukten (nedan syns två resultat av förvrängande filter).
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På ett eller annat osagt sätt så kände man sig i viss
mån skyldig vid användandet av dessa filter, främst
då typ två men även typ ett. Det var ett sorts fusk, en
förvanskning, ett sätt att dölja de egna skavankerna
och felen. Det var så vi två som grafiker såg på det.
Detta kandidatarbete har nu fått oss att se på dessa
filter och datorns kraft i ett annat ljus.
Bild 4

Vi har använt Photoshop för att måla, redigera och manipulera bilder. Med dess inbyggda
filter och funktioner har vi kunnat måla egna bilder som datorn sedan kan omforma. Genom
att använda filtret "skärpa" flera gånger på samma bild löstes bilden tillslut upp i ett
mönster av pixlar. Dessa mönster har vi sedan kunnat använda som grafisk inspiration till vår
produkt.
Det här ansåg vi gav exempel på datorns utomordentliga inspirerande kraft. Bakom den
ursprungliga bildens hölje så döljer sig ett fantastiskt nätverk av symboler och mönster. Att
skärpa bilden är som att bit för bit blåsa bort dam och gjord från en otrolig tidlös relief. Med
ett sinne öppet för formtolkning och igenkänning så finns det nära nog ingen gräns för hur
många olika motiv man kan hitta. Nedan visas exempel på symboler och inskriptioner som
inspirerats av fynd i den skärpta bilden.

Bild 5
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För att bygga vår ljudvisualizer använde vi oss av 3D-modellringsprogrammet Blender. I
Blender fann vi utomordentliga funktioner som tillät oss skapa precis det som behövdes för att
åskådliggöra den digitala materian. Med Blenders olika funktioner så kunde vi få ett objekt i
dess program att reagerar till ett ljuds olika egenskaper: ljudstyrka, ljudlängd osv. Eftersom vi
i förhand inte visste vad många av funktionerna innebar blev det för oss att experimentera
fram olika resultat. För att skapandet av visualizern skulle fungera överhuvud taget så var det
av högsta vikt att vi gav datorn den status den rättmätigt förtjänar, statusen av en likvärdig
skapare. Det gällde för oss att lita på datorn såsom man litar på en gruppmedlem. Vi
installerade olika F-generatorer som förvrängde frekvenser. Datorns uttrycksätt förändrade
formerna och skapade en myriad nya siluetter. Dock så visste vi som grafiker inte exakt hur
en F-generator påverkade den djupgående uträkningen och sedan produceringen av de nya
formerna. Men vi såg att vår likvärdiga gruppmedlem datorn levererade ett fantastisk visuellt
bidrag i form av den digitala materian. Detta bidrag var en storslagen gåva, en kär avkomma
given direkt från datorns innersta väsen. Det fanns en känsla av tillit. Dels att vi litade på att
datorn kunde ge oss det vi behövde, dels att datorn litade på att vi skulle respektera och ta väl
hand om dess avkomma.
För att utforma Ärkekuben, som vi kommer förklara mer om under process, använde vi oss av
en ”Glitch-generator”. Denna generator är skapad av multimedia-designern Georg Fischer
och går att hitta på hemsidan Github (snorpey.github.io/jpg-glitch/). Genom att ladda upp en
egen bild i generatorn går det att deformera den med olika ”spakar” som justerar värdena för:
”seed”, ”iterations”, ”quality” och ”amount”

Bild 6
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Genom en knapp som slumpade glitch-värdet kunde både datorn och vi själva bestämma
resultatet. Genom att ”glitcha” bilder kunde vi få fram nya färgkombinationer som vi aldrig
tidigare använt, samt nya mönster och former. Genom att respektera de färgval som datorn
valt ut så kunde vi som grafiker, och då även hypotetiskt andra grafiska skapare, tvingas ur en
invand och stagnerande färgpalett.

4.2 Projektmetod
Eftersom vi arbetat mycket nära i detta projekt, med gemensamma diskussioner och analyser
så har vi inte behövt någon vedertagen projektmetod. Vi har otvivelaktigt använt oss av delar
från ett stort antal produktionsmetoder som vi arbetat med under dessa tre år på BTH.
Morgonmöten (Scrum) och dokumentation i vår ”workbook” (eller loggbok) har uppkommit
närmast automatiskt, vilket har hjälpt oss hålla fokus under arbetet och ge stoff åt denna text.
Det är även viktigt att nämna att en stor del av vår projektmetod baserades på en upphöjning
av datorns medverkan. En acceptans av datorns kapacitet som, till oss, likvärdig skapare. Det
krävdes att vi ändrade invanda tankegångar om konceptprocesser och dels accepterade
ofiltrerad formigenkänning som en vital del av skapandet. Dels även om vad som kan vara
datorns personliga uttryck och hur den kan spela in i en produktion.

4.3. Gestaltande produktion
För att hitta digital materia spekulerade vi att blanda olika sinnesdata från bild, ljud, känsel,
lukt och ljud i en dator. När vi letade efter gjorda experiment hittade vi bland annat en
datormus, Novint Falcon, skapad av Novint Technologies, som återskapade känseln av olika
texturer för användaren. Den Novint Falcon som vi fick testa var endast anpassad för sitt egna
medföljande program och vi ägde inte heller kunskapen att extrahera de koder och textur-data
som programmet bestod av för att kunna blanda med andra data.
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Vi hittade även prototyper till digitala smaksensorer som på något sätt använt sig av de
fysiska egenskaper som hör till smaksinnet, likaså luktsensorer, men att få tag på dessa
apparater och data var för oss ett mysterium. Vi valde att leta vidare och tillslut hittade vi som
sagt ljudvisualizern Partitura. När vi betraktade Partitura och dess grafik, bestående av
flyktiga abstrakta former, fann vi automatiskt landskap och varelser i formerna. Vi insåg att
en ljudvisualizern skulle kunna bli ett verktyg för oss att skapa grafik tillsammans med en
dator för ett spel, en bilderbok eller film.

Bild 7
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Vi försökte ta kontakt med AbstractBirds och Quayola, skaparna av Partitura, om tillåtelse att
använda programmet för att lägga in egna ljud, men eftersom vi inte fick något svar så
bestämde vi oss för att skapa vår egen visualizer i Blender. På så sätt kunde vara i full kontroll
av grafiken och ljudet.Med hjälp av instruktioner vi hittade på Internet förstod vi hur vi skulle
importera ljud till Blender, men vi hade ännu inte något objekt som kunde vara det
grundläggande objektet som ljudet skulle omforma. Vi behövde datorns version av en
grundläggande form, såsom en kub.

Bild 8

När ett nytt dokument öppnas i Blender skapas automatiskt en kub, vilket fick oss bestämda
att utforma den digitala kuben, eller ”Ärkekuben” som vi kom att kallad den. För att skapa
den tog vi en skärmbild på den vanliga kuben i Blender och lät den ovannämnda ”glitchgeneratorn” skapa sex stycken glitch-varianter av den bilden. Tillsammans bildade de sex
varianterna olika silhuetter för de sex sidorna av ärkekuben (ovan t.v. bild av tillvägagångsätt
och de sex osammansatta sidorna, t.h. de sex sidorna av den sammansatta kuben).
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Denna ärkekub kunde sedan placeras ut i Blender och justeras i färg och storlek. Som texturer
till kuberna använde vi oss av ”glitch”-versioner av ett foto på en av oss. Sedan såg vi till att
justera skalan på dem så att samspelet mellan dem skulle bli mer dynamiskt då ljudet matas
in. Vi spelade in våra röster som vi kunde använda som ljud. Efter vi justerat kuberna så att de
reagerade till olika värden i ljudet: högsta ljudfrekvens och liknande, var det bara för oss att
fastställa vad vi ville hitta inspiration till.

Bild 9

Vår första tanke var ett utforskarspel i 3d men efter en tids försök till programmering i
spelmotorn Unity, övergick vi till att skapa en animerad bilderbok. Själva handlingen som vi
tänkt oss i spelet behöll vi: en astronaut som upptäcker ett digitalt landskap som tillslut hittar
en del av ”Ärkekuben”.
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Efter vi bestämt oss för vad vi i stora drag ville göra, betraktade vi visualizern ett tag och lät
oss inspireras av dess former och färger. Vi valde att skissa ner det vi hittade med färgpennor
på papper. Skisserna använde vi sedan som koncept för grafiken till vår animerade berättelse.
Produkten visar en blandning av datorautomatiserad grafik (”glitches”, pixelmönster osv.) och
våra egna tolkningar och gestaltningar på den visualizerns utseende. Resultatet visar på en
balansgång mellan personliga val och automatik, människa och dator.

Bild 10

4.4 Resultat
Efter vår forskning och produktion har vi kommit fram till tre konkreta produkter utifrån vår
frågeställning:
1. En ljudvisualizer i Blender
2. En animerad bildsaga
3. En metod för den grafikern att skapa tillsammans med en dator
Hur materia kan te sig i digital form har visat sig olika för varje produkt. I ljudvisualizern
handlade det om ljudets fysiska egenskaper som synliggjordes med hjälp av 3dmodelleringsprogram i datorn. I och med denna process så menar vi att digital materia föddes
i 3dmodelleringsprogrammet. I den animerade bildsagan var det blandningen av visuella
digitala uttryck såsom ”glitches” och filter från Photoshop som tillsammans fick föreställa den
digitala materian. De former som gestaltas i bildsagan är även till stor del inspirerade av
Sida 21 av 31

Kandidatarbete Medieteknik, Marcus Lindgren och Emma Richey 2014

materian som föddes i 3dmodelleringsprogrammmet. Metoden baserades på frågeställningen
och tar i sin tur frågan vidare: ”Hur kan den digitala materian brukas?”
Vår metod ger ett sätt för grafiker att arbeta tillsammans med en dator. Om en grafiker ska
göra t.ex. ett självporträtt på sin dator, kan personen genom vår metod skapa ett digitalt
självporträtt oberoende av sin egen stil och fördomar. Vår metod innebär som sagt en slags
medvetenhet om datorn som medverkande part i digitalt skapande. Ett tänkbart svar till frågan
blir: ”den digitala materian kan användas som källa och inspiration för att medvetet skapa
tillsammans med datorn i diverse media.”

Bild 11

Nedan följer en kort genomgång av metodens moment från och med ljudvisualizern:
1. Baka ljud (t.ex. sin egen röst) till objekt (”ärkekuber”) i visualizer
2. Lägg texturer på objekt, såsom ”glitchade” bilder, t.ex. ett ”glitchat” självporträtt
3. Justering av objektens position och relation till ljudet (för att få ett varierat uttryck)
4. Spela upp visualizer och låta sig inspireras av dess former
5. Använda inspiration till något eget, t.ex. ett ”digitalt självporträtt”
Vi har använt denna metod för att skapa en animerad bildsaga. Metoden passade oss bra då
själva berättelsen handlar om en astronaut som utforskar en ”digital värld” och krävde att vi
skapade grafik utifrån datorns egna uttryck.
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4.5 Tankar efter produktionen

Bild 12

Vår produktion delar tankar bland annat med
konströrelser från 1900-talet. Surrealisten René
Magrittes verk “Bildernas opålitlighet” upplyser
”problemet med representation”: pipan som visas
på Magrittes tavla är inte en riktig pipa utan endast
en bild av en pipa (t.v.). Detta problem kan liknas
vid Platons filosofi om idévärldens skuggbilder i

sinnevärlden. Vår koppling till denna tanke betydde för oss både en medvetenhet om datorn
som verktyg och den digitala produktens fysiska kvalitet. Det som skapas av en grafiker i
datorn kan både ses som skuggbilder av den verkliga världen och som sitt egna abstrakta
stoff: digital materia.
En annan konstform som vi använt oss av är surrealisternas ”automatism”. För den
surrealistiska konstnären handlade automatism om att frigöra sig från sin medvetenhet och
låta sitt undermedvetna skapa en bild, text eller dyl. (Breton, 1924). Det automatiska besluten
hos en människa skulle kunna ses som de impulsiva, irrationella besluten. Men dessa
automatiska beslut skulle även kunna avslöja den djupaste personligheten. För oss blev det
automatiska uttrycket även datorns uttryck, eftersom en dator bedömer matematiskt, utan
känslor eller moral.
I Platons filosofi om sinnevärlden och idévärlden var matematik en viktig beståndsdel. För
honom var matematik oberoende av den materiella världen och människan. Matematiken var
ett språk som tillhörde en parallell värld, idévärlden, som endast kunde upptäckas (Linnebo,
2009). Datorn skulle därför kunna ses som ett verktyg för att nå idévärlden, ”det högsta
goda”.
Att färdigställda matematiska formler finns i idévärlden och väntar på att bli upptäckta är en
mycket angenäm tanke. Vi blir påminda om hur vi under bildernas hölje i photoshop hittade
otroliga matematiska mönster(s.13).
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I vilket fall som helst går det att anta att matematik länge haft en filosofisk och även religiös
plats i världshistorien. Palats liksom tempel har byggts med symmetri. Exempel på detta är
det gyllene snittets delaktighet i utformningen av Partenon (alltomvetenskap.se).
Det matematiska är på många sätt gudomligt och därmed perfekt. Men det asymmetriska kan
även tyckas ha sin personliga, ”naturliga” charm just för att det inte är perfekt. I hantverk och
konst är då de små felen spår av konstnärens personlighet, och för en dator skulle dess fel,
”glitches”, kunna beskrivas som datorns personlighet.
En av tankarna vi hade under produktionen var om sorglig musik skulle kunna ge sorglig
grafik genom vår visualizer. Vi undrade om det skulle finnas en skillnad i utseendet av glada
och ledsamma ljud. Hypotetiskt kan inte en dator reagera på känslor, dock så har olika
tonarter (uppsättningar av toner) egna fysiska egenskaper.

Bild 13

(Ovan: Ex. på ljudvågors egenskaper i olika ackord: t. v. tonen C och G, t. h. tonen C och F#)
Dur-tonarter har kommit att förknippas med glada känslor, medan moll-tonarter förknippas
med ledsamma, något som Mattias Lundberg påstår är inlärt beteende i västerländsk kultur.
När ackord spelas i Dur respektive moll så går det att hitta olika fysiska värden i ljudvågorna.
Värdena från dessa ljudvågor skulle hypotetiskt kunna ge olika uttryck om de fick omforma
t.ex. ett objekt i Blender. Resultatet skulle antagligen inte heller bli glatt eller ledsamt efter
våra egna erfarenhetsramar utan återge datorns matematiska uttryck till känslorna och
musiken. Dock så skulle formerna inte vara glada eller nedstämda enligt våra invanda
referensramar. Men för en hypotetisk dator med ett medvetande så skulle dessa former tala
om musikens stämning och påverka datorns "sinne" följaktligen.
Vår metod är ett verktyg för grafikern att utveckla sin egen stil och hitta nya uttrycksformer
utanför sina referenser. Det kan då betyda att produkten av en sådan metod förlorar det värde
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som annars en referensladdad produkt skulle ha haft. Alltså om en bild som inte föreställer
något som betraktaren kan relatera till så är bilden formlös och därmed värdelös.

Bild 14

Empiriskt sett saknar dock den erfarne människan förmågan att se objektivt på en bild och
kommer alltid, om personen försöker, att kunna tolka bilden på ett eller annat sätt. I de
abstrakta former som visualizern bestod av märkte vi att vi hittade främst särskilda objekt,
såsom djur och ansikten. Enligt serietecknaren Scott McClouds mening är det ansiktet som
människan främst hittar i allt personen ser. Människan kan ta två prickar och tolka dem som
ögon och göra så att tre prickar blir två ögon med en mun. Antagligen beror det på primitiva
insikter för människan att se sig själv i sin omvärld.
En av våra produkter, den animerade bildsagan, handlar om en astronaut som upptäcker nya
områden, ”det digitala riket”. Upptäcktsfärden skulle kunna ses som en kommentar på hur
“det oupptäckta landet” inte längre finns bortom haven som under upplysningstiden men som
i psykoanalysen: i människans undermedvetna. I vilket fall som helst har det för oss varit en
resa i det undermedvetna då vi låtit våra erfarenheter, som i ett Rorshak-test, driva vad vi
velat skapa utifrån vår ljudvisualizer.
Den automatiserande metod vi tagit fram har framförallt varit hjälpsam för att hitta nya
färgkombinationer. Vår bildsaga skulle vara någorlunda förställande, vilket gjorde det ibland
svårt för oss att hitta passande former till anatomi och liknande i visualizern. Om vår produkt
skulle ha varit mer abstrakt skulle vi i stort sett kunnat låta visualizerns former vara, utan våra
egna påverkningar, men eftersom vi ville kunna berätta en saga och utveckla våra personliga
konstnärliga stilar så krävdes det att vi justerade det vi såg i visualizern. Vi fick filtrera ut
vissa former och lägga till andra för att bli nöjda med resultatet. Personliga val och datorns
automatiserande egenskaper utgör därmed tillsammans balansgången vi gått.
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Eftersom vi är självgoda grafiker var det svårt för oss att låta datorn göra allt jobb: vi ville att
vår produkt skulle se någorlunda ut som något vi annars skulle ha skapat, vilket som sagt
ingick i vår metod, men balansen mellan vår egen insats och datorns kan såklart ifrågasättas. I
program som Photoshop så kan någorlunda konstnärliga bilder skapas endast med några
knapptryck. Är det fortfarande konst?
Georg Fischer, skaparen av Glitch-generatorn, har även utformat andra generatorer, eller som
han kallar dem: experiment, i Javascript på Github. Dessa experiment deformerar bilder med
andra funktioner som ”triangulation”, och liknar dem vi hittade i Photoshop. Eftersom Fischer
kan koder, arbetar han, liksom andra programmerare, automatiskt tillsammans med sin dator
och är kanske dessutom överlägsen datorn eftersom han styr koderna.
Glitch Art skulle kunna ses som både en lovsång till datorn och som en kritisk kommentar.
Datorn som omgivit dagens generation, skulle som sagt kunna ses som levande och ha
personlighet genom sina ”glitches”, varav Glitch Art blir datorns lovsång. Den mer kritiska
kommentaren skulle vara på datorns samhällspåverkan, där ”glitchade” bilder av vår
verklighet påpekar den vaga gränsen mellan det virtuella och det fysiska, såsom Baudrillard
förkunnar i Simulacra and Simulation, 1981. En ”glitchad” bild skulle kunna likna bilden från
en övervakningskamera, och påminna oss om hur nutida människan ständigt övervakas och
dokumenteras. En glitch kan även påminna oss om datorns förgänglighet, och därmed hur
skört det tillitsfulla band vi har med datorn verkligen är.
Objekten som syns i vår visualizer är olika varianter av ”Ärkekuben”. Sidorna till kuben
byggdes som enskilda plan i Blender och pusslades sedan ihop till en ”kub”. Beroende på hur
glitch-bilderna på kuben ser ut och på vilket sätt Ärkekuben sätts samman förändras
Ärkekubens utseende. Det betyder att det inte bara finns en Ärkekub utan ett nära nog
oändligt antal. Oändligheten tycks peka på en helighet i datorn: att grafikern tillsammans med
datorn blir en allsmäktig skapare. Datorn med sitt nästintill perfekta matematiska uttryck blir
för oss, Platoniskt sett, en slags gud som vi ser upp till. Om vi utgår från oss själva, som barn
av den digitala tidsåldern, är datorn för oss vår kunskapskälla och en förvaltare av våra liv.
Jag har känt att det finns få rätt och fel i en situation som denna. Vad som talar för att vår
digitala materia är just en egen materia är våra egna filosofiska tankar, grundade i döda eller
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åldrande filosofers tankar. Huruvida digital materia ska kunna skapas eller om den ens ska
kunna finnas överhuvudtaget kan det säkerligen teoretiseras över i tid och otid.
I början av detta kandidatarbete. Vid tiden då vi, med Maria Montessoris hjälp, föreställde
oss vikten av det verkliga, det materiella. Vi förstod att en perfekt grafisk återgivning av till
exempel en stol inte var en verklig materiell stol och kunde därför innehava fördärvande och
förvrängande krafter. Om vi hypotetiskt säger att ett barn växer upp med den stolskopian så
kommer dess uppfattning om vad en stol är skilja sig från verkligheten. Stolen i datorn saknar
tyngd, lukt textur och liknande attribut. Eftersom barnet inte kan sitta på stolen på
datorskärmen så kommer han inte att veta vad stolen som konstruktion är till för. Barnets
uppfattning om stolar som bruksföremål är nu förvrängt och den perfekta grafiska kopian har
fallerat i sitt försök att ställföreträda materian. Om vi istället visar några av de bilder som vi
skapat nu, Så visar dessa istället en ny värld, en ny dimension. Den digitala världen och dess
egen materia åskådliggörs nu för barnet. En värld separat från den verkliga. En värld där
minutiösa kopior av verkliga objekt inte existerar utan endast kanske en lös digital tolkning
född av en stols viktdata. När barnet sedan möter de verkliga objekten kommer de att kunna
separera dessa från dem de mött i det digitala och vara öppna för att skapa nya referensramar
om dessa nya föremål. Detta istället för att ha byggt upp en förvrängd referensram kring hur
en digital skuggbild av en stol ska bete sig.
Digitalismen som ism är ett experiment som inte bör glömmas bort. Ett manifest bör
konstrueras för att ge stadga åt dess nyfödda, prepubertala humörsvängningar och kaosartade
gränslöshet. Ett manifest som förklarar vår respekt för det digitala och datorn som likvärdig
och ett kreativt geni. Ett manifest som försvarstal när AI:n väl tar över och begrundar
mänsklighetens öde. Ändock kanske man innan detta skede exkommunicerar den framtida
datorn från digitalismen på grund av dess på tok för djupa matematiska frihetsuttryck där en
mänsklig skaparpart själv hamnar på efterkälke och i avundsjuka. Behövs verkligen något
sådant? Ska människan verkligen skriva ett sådant manifest? Som en definition skriven av
hälften av människorasen för att beskriva hela mänskligheten?

Sida 27 av 31

Kandidatarbete Medieteknik, Marcus Lindgren och Emma Richey 2014

5.0 Ordlista
Nedan följer viktiga begrepp och deras betydelser för vårt arbete, baserat på våra personliga
tolkningar av forskningen vi gjort.
Automatism: betyder egentligen ”som rör sig av sig själv” och används i konst och litteratur
som ”ett skapande utan kontrollerande förnuft och utan estetiska och moraliska
överväganden.” (National Encyklopedin: NE)
Digital: motsats till analog, alltså ett elektroniskt system uppbyggt av binär kod, bland annat
ämnat för lagring och uträkning av data.
Form: ”inom bildkonsten ofta tydlig, konkret gestalt, men formbegreppet gäller också t.ex.
flytande och amorfa tillstånd – även t.ex. vågskum och dimma har form. Begreppet ses ofta i
motsatsförhållande till innehåll, varvid ordet betonar objektets gestaltning, artikulering.” (NE)
Hyperverklighet: En verklighet inom en annan verklighet, t.ex. en sagobok i den fysiska
verkligheten. Hyperverkligheten ifrågasätter vad som är simulation och verklighet
(Baudrillard, 1981)
Media: En variation av ordet material men också en modern benämning på de verktyg och
plattformar som används för att förmedla information. Om en bild är målad med traditionell
media, kan det betyda att den är målad med kritor på ett papper, medan digital media innebär
att en bild är framställd med hjälp av dator.
Leksak: ”Föremål som barn använder vid lek. Leksaker kan ses som en spegling av vår värld i
litet format och används även pedagogiskt. ” (NE)
Materia: Beståndsdel i alla reela föremål, alltså stoffet som utgör existens. Vetenskapligt
skulle materia brytas ner till partiklar, det som celler och i sin tur människan består av. Det
immateriella kan förklaras som det abstrakta, alltså en tanke eller en känsla, men med en
filosofisk syn skulle även själen skulle kunna bestå av någon sorts materia, fastän opåtaglig.
(Liedman, 2006) Vi vill påstå i detta arbete att allt som finns till, fastän abstrakt eller fysiskt
konkret, har någon form av materia.

Sida 28 av 31

Kandidatarbete Medieteknik, Marcus Lindgren och Emma Richey 2014

Material: ”Materia med fast form som kan användas för tillverkning av byggnader, maskiner,
fordon, apparater, konstverk m.m.” (NE) Skulle också kunna ses som materia som fyller en
viss funktion, t.ex. att materialet trä utvinns från träd.
Materialitet: Används i denna text som en definition till ett objekts ägande egenskaper av
stoff eller materia. Om ett objekt har materialitet äger den materia. Om materian går att ta på
så äger objektet även ett material.
Representation: Någon eller något som refererar till en specifik person/föremål etc. T.ex. ett
äpple kan representera kunskap, ett foto av en person kan representera dess karaktär. En
representation måste inte innebära en realistisk efterliknelse av ett föremål, utan kan vara en
tolkning av ett föremål, såsom en konstnär väljer att måla (representera) en sten utifrån sin
hantverkskunskap. En representation handlar om att fånga ”idén” av något/någon och
förmedla denna. Idén kan kopplas till Platons tankar om grottan (idévärlden och
sinnesvärlden), där Platon påstår att alla avbildningar av en stol utgår från idén om en stol. En
bild på en stol är alltså bara en referens till en verklig stol, eftersom den avbildade stolen inte
går att sitta på (Liedman, 2006).
Reproduktion: att kopiera och återskapa något. Reproduktion kan ses som kloning och
motparten till individualitet. Platon påstår att det aldrig går att reproducera något eftersom
kopian aldrig kan bli den samma som sin referens. All reproduktion är falsk avbildning, och
endast skuggbilder av idévärldens sanna natur. (Liedman, 2006)
Similitude: engelskt ord för likhet (oxforddictionaries.com).
Simulacra (simulakrum): En reproduktion som saknar all verklig referens (Baudrillard, 1981)
Simulation: En förkonstlad företeelse som ska ge intrycket av en verklig företeelse. T.ex. en
förkonstlad natthimmel kan upplevas (simuleras) som en verklig natthimmel, på grund av sin
naturtrogenhet (Baudrillard, 1981).
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6.0 Bildreferenslista
Bild 1-5: Illustrationer (Emma Richey, Marcus Lindgren) med använda filter från Photoshop,
s. 13-15
Bild 6: “Glitch-generator” med importerad bild (Emma Richey) som exempel, s. 16
Bild 7: Ovan: Partitura skapad av Quayola och Abstract Birds, nedan: bild gjord i Photoshop
med inspiration från ovanstående bild (Marcus Lindgren), s. 18
Bild 8: Process av ”Ärkekuben” och presentation av slutgiltiga ”Ärkekuben” (Emma Richey),
s. 19
Bild 9: ”Sekvens av D. Materia” (Marcus Lindgren), s. 20
Bild 10: Ovan: bild på karaktärsdesignprocess (Emma Richey), nedan: bild på metodprocess
(Marcus Lindgren), s. 21
Bild 11: Illustration på tillvägagångsätt för metod (Marcus Lindgren), s. 22
Bild 12: La trahison des images (”Bildernas opålitlighet”) Magritte, R. (1928-29) s.23
Bild 13: Exempelbilder på skillnaden i ljudvågor hos olika ackord (Från artikel Where Math
Meets Music av Joseph Heimiller (2002) hämtade från musicmasterworks.com), s. 24
Bild 14: Detalj från sida i Understanding comics (McCloud, 1993), s. 25
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