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Abstrakt 

 

Datortekniken har utvecklats vilket innebär att man kan göra mer högupplösta 3D-objekt (se 

ordlistan) som ser mer realistiska ut än sina föregångare vilket har skapat en trend där 3D-

objekten ska vara realistiska. Vi vill bryta den realistiska trenden genom att ta inspiration från 

det konstnärliga fältet vilket ledde oss till att undersöka de metoder som surrealisterna kan ha 

använt. Surrealismen innebär att konstnären vill fånga sina inre visioner och drömbilder.  

 

Undersökningen sker med fokus på metoden kollage, utklippta bilder som sätts ihop till en 

bild, såsom bland annat Max Ernst utförde det. Vidare testas våra egna varianter av kollage 

och därefter diskuteras arbetsflödet i de olika varianterna. Resultatet visar hur kollage kan se 

ut när det har inslag av surrealism, samt hur kollage kan användas för att skapa 3D-objekt.  

 

Nyckelord 

3D, Kollage metod, Max Ernst, Polygoner, Surrealism  

 

 

Abstract  

The computer technology has developed which allows creation of high definition 3D-objects 

(look into wordlist) to appear more realistic than the predecessors, which have created a trend 

where 3D-objects are to be realistic. We want to break the realistic trend by taking inspiration 

from the artistic field which led us to investigate the methods that surrealists may have used. 

Surrealism means that the artist wants to capture their inner visions and dream images. 

 

The research take focus on the method collage, where cut-out pictures assembles into one 

image, such as Max Ernst did. Further our own variations of collage are put to test and a 

discussion follows about the workflow in the different variations. The results show collages 

with elements of surrealism, as well how collage can be used to create 3D-objects. 

 

Keywords 

3D, Collage method, Max Ernst, Polygons, Surrealism  
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1 Inledning  

 

Mellan 1970-2000 talet utvecklades datortekniken så att man kunde skapa mer detaljerade 

3D-objekt vilket gav objekt ett mer realistiskt utseende. Genom datorteknikens utveckling 

skapades en realistisk trend som vi vill bryta genom att gå tillbaka till konsten och med 

inriktning på surrealism. Surrealism kan uttryckas genom symboler för människans innersta 

önskningar och begär. Det kan även uttryckas genom att använda en metod för att skapa olika 

objekt. 
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2 Problemområde  

 

I detta kapitel presenteras den information om surrealism och 3D som insamlats för att finna 

en problemformulering.  

 

 

2.1  Bakgrund 

 

Redan på 1970-talet kunde man skapa 3D-objekt (se ordlistan), som bestod av hundra 

polygoner (se ordlista), utan detaljer, vilket skaparna var nöjda med att kunna framställa då 

datortekniken inte klarade av så många fler polygoner (Forrest 2003). Begränsningarna i 

datortekniken låg bland annat i arbetsminnet (se ordlista) som var dyrt att tillverka och 

storleken på datorskärmarna som var mindre än dagens samt att den datorkraft som krävdes 

för att visa en bild på en datorskärm har förbättrats sedan 1970-talet. Från 1970- till 2000-talet 

utvecklades bland annat grafikkorten (se ordlistan) vilket ledde till att man kunde rendera, det 

vill säga rita ut, 3D-objekten på ett mer effektivt sätt. Detta har i sin tur gett 3D-objekten en 

möjlighet att bestå av hundratusen polygoner och objekten har kunnat bli mer detaljerade. 

Genom att ett objekt får mer detaljer uppfattas objektet som mer realistiskt och därigenom har 

det blivit en trend att objekten ska framställas som realistiska (Forrest 2003). 

 

Tack vare framsteg inom datorgrafik har man börjat identifiera ett spel genom grafiken och 

inte endast genom spelmekaniken, enligt Dorée Duncan Seligmann i Serviss artikel ”Escaping 

the world: high and low resolution in gaming” från 2005. Företagen lägger ner extra resurser 

på ett spels grafik för att fånga uppmärksamhet, märkas på marknaden och locka så många 

spelare som möjligt (Serviss 2005).  

 

Det har blivit en trend att skapa tekniskt avancerade spel då datortekniken har utvecklats, 

menar Berner i sammanfattningen i sin rapport ”Spelgrafikens former och färger: hur valet av 

former och färger påverkat grafiken i spelet Fret Nice” från 2008. Detta har lett till att 

grafiken blir jämförd och betygsatt med verkligheten som mall. Berner anser personligen att 

många spel är snarlika varandra, eftersom många spel hämtar inspiration från varandra.  

Det finns mycket att lära av andra medier som är betydligt äldre än dataspel. Det 

behövs spel som försöker hitta nya sätt att uttrycka sig på i en tid då 

verkligheten allt för ofta används som mall för vad som anses vara god kvalitet 

(Berner 2008, 22). 
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2.2  Problemställning 

 

Genom att hämta inspiration från det konstnärliga fältet kan den realistiska trenden brytas. Vi 

valde det konstnärliga fältet eftersom det är ett av de äldre medierna som Berner skrev om i 

sammanfattningen i sin rapport från 2008. Detta ledde oss till en undersökning om vilka 

existerande metoder som har använts inom den surrealistiska konströrelsen.  

 

Under utbildningen har arbetet med spelprojekt dominerat och detta kandidatarbete kommer 

därför att inriktas mot något som är konkret och användbart i spel. Därför valde vi att 

undersöka de existerande metoder som kan användas för att skapa något som kan uppfattas 

surrealistiskt. Såvida resultatet blir surrealistiskt eller inte får betraktaren själv avgöra. Detta 

leder till frågeställningen: Hur använder man en metod, som har använts av den surrealistiska 

rörelsen för att göra surrealistisk konst, för att skapa 3D-grafik?  

 

 

 

2.3 Teori 

 

För att kunna konkretisera en metod, som har inslag av surrealistiskt tänkande, presenteras här 

en definition av surrealism, samt hur två konstnärer har uttryckt sig surrealistiskt. Detta för att 

tydliggöra den tankegång som finns i den metod vi kommer att undersöka. Därefter beskrivs 

hur surrealism har applicerats i olika utförandeformer och i tre olika medier.  

 

 

 

2.3.1 Surrealism som metod och uttryck 

 

Surrealismen skapades i protest mot rationalismen mellan första och andra världskriget enligt 

Britannica concise encyclopedia. Den surrealistiska rörelsen bildades av poeten André Breton 

1924 och blev uppmärksammad genom de surrealistiska konstverk som skapades (2006: 

1848). De grymheter som dagligen begicks under första världskriget visade surrealisterna på 

ett estetiskt tilltalande sätt för att visa sitt missnöje mot kriget, skriver Serviss (2005: 7). 

Surrealisterna eftersträvar ett direkt och ocensurerat uttryck av människans undermedvetna 
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enligt Ahlstrand (2012). Detta uttryck uppnås genom psykisk automatism, det vill säga att 

man släpper förnuftet vilket i sin tur betyder att man släpper sin moral och estetik, menar 

Leslie. Genom att gå in i detta automatiska sinnestillstånd skulle man komma åt den verkliga 

tankeprocessen som man använder för att skapa surrealistisk konst (Leslie 1997).  

 

Surrealisterna ville fånga sina inre visioner, drömbilder och genom fotorealistisk teknik för att 

få dem lika tydliga som fotografier, ansåg Frey (1936: 14). Surrealisterna uttryckte även sina 

fantasier, förträngda föreställningar och hallucinationer genom ord och bild, menade 

Ahlstrand (2012). Bilderna utvecklades från drömliknande eller irrationella till symboliska 

drömbilder där konstnären styrde bildens utseende genom att bestämma eller förändra det 

irrationella tankeflödet, enligt Frey. Objekten som skapades modifierades om från 

drömvärldslika till att objekten var ett uttryck för konstnärens önskningar och begär. Frey 

påpekar vidare att de tidiga surrealistiska objekten var funna i drömmar, medan de symboliska 

objekten som senare skapades hade ett syfte bakom sig (1936: 14-15).  

 

Sammanfattningsvis kan surrealism beskrivas som att man i bild eller skrift visar den verkliga 

tankeprocessen, där man i drömvärldsliknande bilder kan visa sina innersta önskningar och 

begär. Dessa bilder kan vara funna eller skapta som symboliska objekt med ett särskilt syfte i 

åtanke.  

 

 

 

2.3.2 Salvador Dalís surrealism 

 

Konstnären Salvador Dalí är ett exempel på en konstnär vars uttryckt av surrealism skedde 

genom symboler. Dalí föddes 1904 i den lilla staden Figueras i Spanien (Néret 2011: 8). Han 

ville illustrera den konkreta irrationaliteten i bilder som inte var styrda av rationellt tänkande 

eller logik (A.a: 63). I Dalís kända verk ”The persistence of memory” där tre smältande 

klockor syns i ett öppet sandigt landskap är de smälta klockorna en symbol för att tiden glider 

iväg. Tidens härjningar syns även i konstnärens porträtt vilket ligger som en snigel som tynar 

bort i sanden. Det nakna trädet som håller uppe en av de smälta klockorna, samt den röda 

hårda klockan full med myror på ytan, symboliserar att döden närmar sig (Klingsöhr-Leroy 

2011: 38). Några av de föremål som dök upp i flera av Dalís bilder var ett lejonansikte som 
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symboliserar Dalís fader (A.a: 36) samt gräshoppor som representerar Dalís rädsla för dem 

(Néret 2011: 23).  

 

I Salvador Dalí 1904-1989 Conquest of the Irrational (A.a.) beskriver författaren att många 

av Dalis symboler hade personlig betydelse. Man ska dock hålla i åtanke att de mardröm- 

mar Dalí inspirerades av var skapta ur hans minnen (Néret 2011: 12). Detta märks tydligt 

genom att ett lejonansikte förmodligen inte har samma betydelse för olika betraktare som för 

Dalí. Därför är det svårt att använda Dalís symboler eftersom inte alla skulle kunna uppfatta 

symbolerna på samma sätt. Kandidatarbetet kommer därför att inriktas på hur man använder 

de metoder surrealisterna har använt och inte fokusera på symbolerna.  

 

 

 

2.3.3 Tre metoder använda av Max Ernst 

 

Max Ernst var en konstnär som gav en bild av hur surrealism kan användas konkret genom 

olika metoder som han använde och utvecklade. Han var en konstnär som testade olika 

konstinriktningar och bland annat surrealism skriver Cornell. Ernst använde sig mycket av 

hypnotiskt skådande där konstnären avbildar sin fantasi i exempelvis fuktfläckarna på en mur. 

För att väcka sina slumrande hallucinationer utförde han experiment och testade nya metoder 

så som kollage, frottage, samt grattage (Cornell, 2008).  

 

I ett kollage klipper man ut bilder från olika böcker, encyklopedier eller kataloger för att 

genom de individuella objekten sätta ihop en komposition (Klingsöhr-Leroy 2011: 50). En 

utklippt bild kunde vara en bild på ett objekt som hade väckt konstnärens intresse och som 

placerades ihop med ett annat objekt för att tillfredsställa konstnärens fantasi genom att de 

båda objekten sammanfogades (Frey 1936: 15). Detta innebar för Ernst att han lade ihop olika 

utklippta bilder till ett objekt och sedan dolde de skarvar och överlappningar som uppstod, för 

att han ville att åskådaren skulle se den färdiga varelsen och inte de objekt som varelsen 

bestod av, enligt medarbetaren Werner Spies, som la till ett introduktions kapitel i Max Ernst: 

A Retrospective (1991). 

 

Från början tittade konstnärerna, enligt Frey, på en existerande symbol ur exempelvis en 

medicinmanual. I denna symbol upptäckte konstnären sina egna önskningar och begär (1936: 
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15). Detta utvecklades till frottage där konstnären vill få fram en ytas struktur. Detta görs 

genom att lägga en bit papper över den ojämna ytan och gnugga med exempelvis en penna 

(Nationalencyklopedin 2012).  Enligt Barbara Berger utvecklade Max Ernst grattaget genom 

en del av frottage metoden. I grattaget la Ernst en målarduk, som var grundmålad i flera skikt, 

över ett föremål. Därefter skrapade han med målarkniv, eller spatel, över duken och 

texturerna framträdde genom den smått fuktiga duken. Det som framträdde utvecklades 

därefter till exempelvis skogar, musselblommor eller förstenade städer (Berger 2008).  

 

 

 

2.3.4 Tre andra utförandeformer för surrealism 

 

Nedan beskrivs hur surrealisterna formulerade sig för att lägga en grund till hur man kan 

tänka när man applicerar en metod för att skapa objekt som kan uppfattas som surrealistiska. 

Därefter beskrivs några utförandeformer, som har använts för att skapa surrealistisk konst, 

utöver de som nämndes under rubriken ovan om Max Ernst.  

 

Från början fanns det tre olika sätt för att kunna skriva surrealistiskt när André Bretons bok 

First Manifesto of Surrealism publicerades mellan 1919 och 1924. Den första är automatiskt 

skrivande där man vill får fram den verkliga tankeprocessen genom att släppa förnuftet och 

där igenom att släppa ens moral och estetik (Frey 1936: 14). Man ska skriva så fort i det 

automatiska skrivandet att man inte minns vad man skriver, och inte få lust att läsa om det 

man skrev menade Breton. Den första meningen man skriver är vad det undermedvetna vill 

säga, men i meningen som följer vill både det undermedvetna och det medvetna komma fram 

(Breton 1979: 29f). Det andra sättet att skriva på var att skriva ner sina drömmar genom 

snabbskrift för att undvika att man dämpade drömmen för att drömmen skulle behålla sin icke 

logiska form. Det tredje och sista sättet var mer en teknik för att hitta vad man skulle skriva 

om genom att försätta sig i ett transliknande tillstånd. Genom att söka i de hypnotiska 

drömmarna kom man kontakt med sitt undermedvetna vilket gav inspiration till det man 

skulle skriva (Frey 1936: 14).  

 

En viktig metod inom surrealismen är att kombinera olika objekt för att skapa nya föremål. 

Ett exempel är konstnären Lautréamont som beskrev ett vackert möte mellan en symaskin och 
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ett paraply på ett operationsbord, vilket har tjänat som en ständig inspiration till att kombinera 

olika föremål (Ahlstrand 2012).  

 

Ordlekar var populära hos surrealisterna och 1925 utvecklades ordleken exquisite corps, 

vikgubbe på svenska, där första deltagaren skrev ett ord på en del av ett papper som veks och 

därefter fick nästa deltagare skriva ett nytt ord på pappret utan att se det första ordet. Spelet 

anpassades sedan från ord till bilder eller en kombination av bilder och ord. Denna grupp-

aktivitet var designad för att man genom de olika deltagarnas ord skulle stöta på irrationella 

kombinationer av orden (Leslie 1997).  

 

 

 

2.3.5 Surrealistiska visuella uttryck i tre medier 

 

Tidigare har teoridelen beskrivit hur surrealistiska konstnärer kunde uttrycka och skapa 

surrealistisk konst. Här nedan beskrivs hur surrealism har använts i modernare digitala 

medier. Att granska mer aktuella uttryck av surrealism inom film, samt bilder i dator och 

datorspel skapar en inblick i vad som har gjorts, vad som kan användas som inspiration samt 

vad som kanske inte behöver användas igen.  

 

Filmen ”Alice i underlandet”, den tecknade Disney-versionen från 1951, har många 

surrealistiska varelser enligt G. Smalley (2010). Några av dessa varelser är paraplygamar, 

dragspelsugglor, en fågel med en fågelbur som kropp, en gunghästfluga samt brödfjärilar. 

Smalley anser dessutom att det finns många komiska ljudeffekter så som Tweedledee och 

Tweedledums tutande kroppar, vars ljud liknar en cykeltuta, samt Valrossens käpp som låter 

boing-g-g när han slår den i snickarens huvud (Smalley 2010).  

  

Dessa varelser är kombinationer mellan en varelse samt ett dött föremål skapat av människan, 

vilket kan få dem att te sig surrealistiska. Om ett objekt låter annorlunda mot vad det gör i 

verkligheten så uppfattas det knappast som verkligt och kan därför vara en aning 

surrealistiskt, som exempelvis Tweedledee och Tweedledums kroppar vilka låter som en 

cykeltuta och valrossens käpp med sitt boing-ljud. Om förståelsen för surrealism är som sådan 

att ett objekt eller en varelse är surrealistisk om det ser ut på ett visst sätt, men används, rör 

sig eller låter annorlunda mot objektets utseende kan detta utnyttjas när man animerar. Detta 
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innebär att ett djur inte ska röra sig eller låta som det djuret gör i verkligheten för att 

betraktaren ska uppleva djuret som surrealistisk.  

 

De samtida surrealistiska konstnärerna har varit motsträviga när det gäller att använda datorn 

för att göra surrealistiska bilder, enligt den tyska konstnärinnan Zazie i en intervju av Gary 

Singh i artikeln ”Vivid surrealism” (2003: 4). Zazie använder sig av både 3D-programmet 

Corel’s Bryce och Photoshop (se ordlista) för att göra surrealistisk konst. När hon gjorde en 

bild kallad ”Meduse 3” använde hon Corel’s Bryce för att experimentera med reflekterande 

sfärer med olika föremål inuti, för att sedan rendera (se ordlista) ut en bild som hon 

efterbehandlade i Photoshop (A.a.).  

 

En anledning till varför spelvärlden inte lånar många uttryck från konstvärlden är, enligt 

Serviss, att en konstnär kan göra ett verk för att personligen göra uppror mot något. När det 

gäller spelutveckling så krävs det att programmerare, manusförfattare och grafiker vill nå ett 

gemensamt mål, samt att produkten ska lyckas ekonomiskt (Serviss 2005: 8).  

 

Surrealistiska inslag finns, enligt recensenten Jesper Karlsson (2011, 1f), exempelvis i dator-

spelet ”Alice: Madness Returns”. Spelet börjar i en vanlig ljus miljö i London men med inslag 

av ”skruvade”, konstiga detaljer och med tiden utvecklas London och Alices underland till en 

mörkare miljö. Några av dessa konstiga detaljer är Alices vapen som ter sig surrealistiska då 

de består av en käpphäst, som används som en stor klubba, en tekanna som avståndsvapen (se 

ordlista) samt en pepparkvarn som också är ett avståndsvapen (Karlsson 2011: 1f). Det som 

kan uppfattas som surrealistiskt med Alices vapen är att de ser ut som vardagsföremål, men 

används annorlunda mot hur de ser ut. Detta kan liknas vid resonemang om Alice i under-

landet, där Tweedledee och Tweedledum hade annorlunda ljud jämfört med hur de såg ut.   
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3 Tillvägagångssätt  

 

Frågeställningen är hur använder man en metod, som kan användas för att göra surrealistisk 

konst, för att skapa 3D-grafik. Detta innebär en metod, som tidigare har använts för att göra 

surrealistisk konst, samt undersöka hur denna metod lämpar sig att användas direkt i 3D för 

att skapa objekt eller varelser som är användbara i spel.  

 

 

 

3.1 Valet av kollage som metod 

 

Valet att använda kollagemetoden, på det sätt som Max Ernst brukade, baseras på att vi rent 

teoretiskt skulle kunna utveckla föremål och varelser som vi tidigare inte hade tänk på. 

Metoden kollage skulle kunna utnyttjas för att få en inte så förekommande spelgrafik i 3D, 

vilket skulle kunna ta oss ifrån den realistiska trenden som vi vill bryta. Kollaget kan 

användas både på papper och direkt i datorn vilket gör att undersökningen kan bli mer 

omfångsrik.  

 

I tidigare spelprojekt har vi använt koncept som följs när vi skapar något i 3D. Det kan bli 

intressant att undersöka hur man kan använda kollage som ett koncept samt hur resultatet blir 

i 3D baserat på ett koncept gjort i 2D (se ordlistan) eller om man gör ett objekt utan något 2D 

koncept direkt i 3D. Det som kommer att jämföras i slutet är resultaten i 3D och hur 

arbetsflödet upplevdes. 

 

 

 

3.2 Arbetssättet utifrån kollage 

 

Kollaget innebär att flera bilder som klipps ut, från exempelvis olika tidningar, sammanfogas 

till ett objekt. Därefter döljs de skarvar som uppstår mellan de utklippta delarna för att 

betraktaren ska se varelsen som de olika objekten bildar och inte bara de enskilda objekten.  
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För att undersöka hur kollage lämpar sig i 3D kommer undersökningen att bestå av fyra 

varianter av kollage, som vi har utvecklat. Hur undersökningen kommer att gå till förklaras 

mer ingående under rubriken 3.2. De fyra varianterna av kollage kommer att testas två gånger, 

det vill säga en gång per person men inte samtidigt för att undvika att stöta på samma, eller 

liknande problem.  

 

Arbetet med kollagen är uppdelat på två personer för att få ett bredare urval av bilder. Den 

person som skapar ett kollage först med ett av de fyra sätten kommer att välja om personen 

vill skapa en varelse eller ett objekt. Om den första personen skapar en varelse med pappers-

kollage, se första stycket under 3.2, ska den andra personen skapa ett objekt med samma 

variant av kollage. Genom att producera fyra varianter av kollage kommer resultatet att bestå 

av åtta 3D-mesher (se ordlistan) varav fyra är objekt och fyra är varelser.  

 

Valet att skapa både objekt och varelser gjordes för att undersöka hur kollage lämpar sig för 

något som är oorganiskt, ett objekt, och något som är organiskt, en varelse. Eftersom det finns 

skillnader i hur meshen är uppbyggd, beroende på om meshen är oorganisk eller organisk, kan 

det vara intressant att undersöka skillnaderna mellan de resultat som skapas i 3D.  

 

Mesherna som skapas kommer att ha syftet att kunna passa i ett fiktivt spel som varelser eller 

objekt. Baserat på tidigare erfarenhet innebär det att mesherna inte ska vara så detaljerade, 

som de mesher som används till filmer, för att spelet ska kunna spelas och spara datorkraft. 

Varje mesh får ett särskilt syfte i spelet, det vill säga att objektet som skapas ska exempelvis 

kunna användas som ett affärsstånd. Denna begränsning gjordes för att sätta en ram för hur 

detaljerade objekten skulle vara, och för att undersökningen kan ge en inte så förekommande 

grafik stil som i första hand inte är naturalistisk.  
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3.3 De fyra varianterna av kollage 

 

Den första varianten av kollage kallas här papperskollage och görs genom att använda urklipp 

från bland annat reklamblad och tidningar. Kollagen som skapas är koncept som kommer att 

följas när objektet, eller varelsen, skapas i 3D. Några förändringar från koncept till 3D-objekt 

kommer att ske då skarvarna i kollaget kommer att bearbetas i 3D-objektet.   

 

Övergångskollage sker på samma sätt som ovanstående, men därefter scannas kollaget in i 

datorn och redigeras i ett 2D-program (se ordlistan). Den redigering, som görs i det digitala 

2D-programmet, kommer att bestå av att ta bort skarvarna från bilden, samt förfina den idé 

som finns i det inskannade kollaget, och sedan görs objektet eller varelsen i 3D.  

 

Bilder som antingen är inskannade, eller hämtade från Internet eller egentagna foton kallas 

digitalkollage. Därefter görs digitalkollaget i 2D-programmet som ett koncept och rensas upp 

innan varelsen eller objektet görs i 3D. Den sista varianten av kollage gavs namnet 3D-

kollage, eftersom kollaget kommer att ske helt i 3D, och där de tidigare utklippta bilderna 

kommer att bestå av gamla 3D-objekt som skapats i tidigare projekt.  

 

 

 

3.4 Programvara 

 

Bildredigeringsprogrammet Adobe Photoshop CS5, hädanefter enbart kallat Photoshop, är det 

2D-program som kommer att användas. Två av Photoshops fördelar är att man kan placera det 

som tecknas i olika lager vilket gör att man kan flytta runt delar av bilden lätt, samt att 

programmet stödjer många olika filformat. Genom stödet för många filformat finns det få 

begränsningar på vilka bilder som kan importeras från Internet. En nackdel med Photoshop är 

att man inte kan arbeta med bilden speglad, det vill säga att det som skapas på vänster sida 

skapas även på högersidan. Om speglingen hade funnits hade det underlättat arbetsflödet då 

man ser vad som sker på båda sidorna samtidigt. Photoshops fördelar övervinner nackdelarna 

och är därför det 2D-program som kommer att användas i produktionen (för mer information 

om Adobe Photoshop CS5 se adobe.com/products/photoshop).  
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Blender är det gratis 3D-modelleringsprogram som kommer att användas i produktionen. 

Trots att Blender är gratis skiljer det sig inte från det stora betalnings 3D-modellerings-

programmet Autodesk Maya som används under utbildningen på Blekinge Tekniska 

Högskola. Efter dåliga erfarenheter av speglingsfunktionen i Autodesk Maya anser vi att 

Blender har en fördel på den punkten. Med speglingsfunktionen kan man se hur hela objektet 

kommer att se ut i slutändan, även om man bara arbetar med halva sidan av objektet.  

 

En av Blenders nackdelar är att när man ska lägga till linjer, för att kunna forma exempelvis 

ett klädveck på en byxa, kan man inte alltid lägga linjen där man hade tänkt sig. Istället kan 

Blender göra en linje som går runt benet och på denna punkt är Autodesk Maya bättre då man 

har mer kontroll över var linjerna placeras. Denna nackdel i Blender går att lösa genom att 

radera ett face, en av de fyrkanter som objektet består av (se ordlistan), vilket förhindrar att 

linjen går runt hela benet. De nackdelar som Blender har kan man övervinna genom små 

knep, som exemplet med linjerna som nämndes ovan (för mer information om Blender se 

blender.org).  

 

 

 

4 Resultat  

 

Genom att utgå från kollage, på Max Ernst vis, besvarades frågeställningen om hur man 

använder en metod, som har använts av den surrealistiska rörelsen för att göra surrealistisk 

konst, för att skapa 3D-grafik. Med arbetsprocessen i centrum beskrivs här hur 

undersökningen artade sig genom metoderna papperskollage, övergångskollage, digitalkollage 

och 3D-kollage. 

 

 

 

4.1 Papperskollage 

 

I olika nummer av lokaltidningen Carlshamns Commersen 2012 påträffades bilder som väckte 

vårt intresse. Genom att klippa ur bilder urskildes en potential för ett objekt eller en varelse, 

som kunde finnas i ett datorspel, när några av bilderna sattes samman till kollage. De idéer 
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som skymtades i kollagen användes som koncept till det objekt och den varelse som därefter 

skapades i 3D-programmet Blender.  

 

Objektet som framställts med papperskollage var ett affärsstånd bestående av bildäck som 

omslutandedörrar, färgburkar med rinnande färg som ben till affärsståndet. Affärsståndet 

består även av en del av en stolsrygg, som gjordes om till purjolökar vars syfte är att hålla upp 

de omslutandedörrarna, och en tågräls för barn som blev datorn där man köper saker, samt en 

verktygslådas insida som tangenter till datorn. Varelsen som skapades består av vägar som 

gav inspiration till trärötter och en apelsinskiva som utvecklades till ett öga. För att se de delar 

som papperskollaget består av se Bilaga I.  

 

 

 

4.2 Övergångskollage 

 

Genom att klippa ut bilder ur lokaltidningen Carlshamns Commersen, skapa ett kollage och 

rita av kollaget i Photoshop skapades ett objekt med övergångskollage. Varelsen skapades 

genom utklippta bilder ur datorspelstidningen PC-gamer och regelboken för figurspelet 

Warhammer 40 000. De utklippta bilderna skannades in och sattes ihop i Photoshop för att 

undvika att klippa sönder regelboken och datorspelstidningen. Kollagen som skapades genom 

övergångskollaget förfinades och användes som referens när objektet och varelsen skapades i 

Blender.  

 

Objektet som skapades med övergångskollaget var en dubbelklocka skapat av ett armbandsur, 

som gav upphov till de båda klockorna, och siffror från skostorlekar som används som siffror 

eftersom armbandsuret var utan siffror. Varelsen som skapades består av en väg som används 

som en väst, en datorspelkaraktärs huvud som huvud, två datorfläktar som ögon, en 

helikopterkropp som finger och en del av en kappa som stora byxor. Varelsen består även av 

en ryggrad som ryggrad, en del av en monsterarm som arm, en del av ett ben som ben, en 

datormus som fot och en tagg från en rustning som en hältagg. För att se de delar som 

övergångskollaget består av se Bilaga II. 
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4.3 Digitalkollage 

 

I digitalkollaget användes bilder från Internet genom specifika eller ospecifika sökord, vilka 

definieras i stycket nedan. Bilderna som hittades sattes ihop till kollage som förfinades innan 

de användes som referens till de 3D-mesher som skapades.  

 

Genom att söka på specifika sökord, som krabba och sten, skapades en varelse. Varelsen 

består av en sten som ett vapen, krabbklor som gav upphov till varelsens hår och ett 

clownhuvud som ett ansikte. Varelsen består även av en mänsklig överkropp, en hjälm som 

höfter, spindelben som ben och en sko som en sko. Specifika ord, som sköldpaddsskal, och 

ospecifika ord, som det engelska ordet strange, var de sökord som användes till objektet. En 

bild på en trappa, som hade hittats tidigare på Internet, användes också till objektet. Objektet 

är en växt i sten bestående av ett sköldpaddsskal som sten, en trappa som en del av stenen som 

sträcker sig uppåt och en palmkrona som den växt som växer ur stenen. För att se de delar 

som digitalkollaget består av se Bilaga III.  

 

 

 

4.4 3D-kollage 

 

I 3D-kollaget användes delar av tidigare skapta 3D-mesher, som hade väckt vårt intresse, för 

att skapa två kollage. Objektet som skapades är ett trädparaply där en trädstam fungerar som 

stam och ett paraply där tyget ser ut som löv vilket fungerar som grenar på trädet. Varelsen 

består av ett ägg som kropp, horn som blev betar, en mun från en fladdermusliknande varelse 

och en hästsvans från en människa gav inspiration till ben. För att se de delar som 3D-kollaget 

består av se Bilaga IV.  
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5 Diskussion & slutsats  

 

Hur använder man en metod, som har använts av den surrealistiska rörelsen för att göra 

surrealistisk konst, för att skapa 3D-grafik, var frågeställningen för produktionen. Svaret är att 

man kan använda sig av en metod som den är, samt att metoden kommer att i slutändan vara 

ett koncept till det man ska göra i 3D. 

 

 

 

5.1 Det surrealistiska i våra kollage 

 

Ändringar kan göras av metoden för att anpassa metoden till det man vill få ut. Varianterna av 

kollage metoden kunde i slutändan fungera som koncept till de 3D-mesher som var 

önskvärda, men man skulle kunna modifiera kollagen på fler sätt. Tidsbegränsningen innebar 

valet att enbart testa papperskollage, övergångskollage, digitalkollage och 3D-kollage.  

 

Genom att ha bestämt ett användningsområde för den mesh man ska skapa blir själva 

sökandet efter bilderna ett sökande efter det som går att använda till den mesh man gör. 

Kollagen blir skapade, och inte funna, en utveckling som kan liknas vid när den surrealistiska 

rörelsen gick från att finna objekt till att skapa symboliska objekt istället, som Frey beskrev 

(1936: 14-15). Genom att bestämma i förväg meshens användningsområde kunde man 

snabbare finna de bilder som senare blev ett kollage, vilket var tidsbesparande. Samtidigt som 

man söker efter bilder som går att använda till det objekt man har i tankarna, så finns det ändå 

en del av det automatiska i denna process. När man bläddrar igenom en tidning kan man 

plötsligt se en bild som fångar ens intresse, på samma sätt som Frey beskrev hur ett kollage 

kunde skapas. Enligt Frey valde konstnären ut bilder som hade väckt konstnärens intresse för 

att tillsammans med en annan bild tillfredsställa konstnärens fantasi (1935: 15). I vårt fall 

upptäcktes bilder som fångade vårt intresse, och som tillsammans med fler bilder 

tillfredsställde önskan om resultatets användningsområde.  

 

Om man använder en metod, som har använts av den surrealistiska rörelsen, så betyder det 

inte att slutprodukten alltid upplevs som surrealistisk. Betraktaren får avgöra om våra objekt 

och varelser är surrealistiska eller inte. Vårt resonemang är att ifall man lyckas dölja att 
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slutresultatet består av flera olika objekt så kan resultatet tappa det surrealistiska uttrycket om 

det ses som något som skulle kunna finnas i verkligheten. Paraplyträdet, som skapades med 

3D-kollaget, och växten i stenen, som skapades med digitalkollaget, kan uppfattas som 

ickesurrealistiska. Detta grundas på att när man tittar snabbt på de båda objekten tror man att 

de skulle kunna finnas i verkligheten. Det är inte förrän man granskar detaljerna som det blir 

tydligt att objekten kan vara surrealistiska. Affärsståndet, som skapades med papperskollage, 

samt spindelclownen, som skapades med digitalkollage, uppfattas förmodligen mer som 

surrealistiska. Vi grundar påstående på att man ganska snabbt upptäcker att affärsståndet och 

spindelclownen består av flera olika objekt vilket kan göra dem surrealistiska.  

  

 

 

5.2 Valet av sökord 

 

För att välja vilka sökord som skulle användas för att finna digitalkollagets objekt och varelse 

diskuterads vad mesherna skulle kunna användas till.  Genom en diskussion kom vi fram till 

att digitalkollagets objekt skulle kunna vara ett fysiskt skydd. Ordet skydd ledde tankarna till 

sköldpadda då dess skal är ett skydd mot rovdjur, vilket blev sökordet sköldpaddsskal. 

Därefter användes det engelska sökordet strange för att hitta många olika bilder som kunde ge 

en idé om vad sköldpaddsskalet skulle kunna kombineras med. Det som fångade vårt intresse 

var ett träd, men det var inte det träd vi ville använda. Därför utökades sökfrasen till strange 

trees för att hitta det träd som passade med sköldpaddsskalet.  

 

Vi kom fram till att varelsen skulle kunna vara en fiende som slåss i närstrid. Med ordet 

närstrid gick tankarna till att varelsen skulle gå på marken och behövde då ben, därav 

sökordet spindel då en spindel har många ben. När man är i närstrid kan det vara bra att tåla 

en del smällar, vilket ledde oss till orden krabba och hjälm. Via sökordet hjälm fanns bilder på 

gamla hjälmar och därigenom förändrades sökordet till riddarhjälm, för att finna den hjälm vi 

ville använda. Då varelsen skulle kunna vara en fiende kunde den behöva ett vapen vilket 

ledde till sten, då en sten kan fungera som ett primitivt vapen. Varelsen kunde vara i behov att 

ha en kropp, därav ordet människa, och tankarna gick vidare till skor. När kollaget började ta 

form påminde krabbklorna om hår och för att förtydliga det hår vi såg användes sökordet 

clown.  
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5.3 Arbetsflödet med kollagen 

 

Under Tillvägagångssätt beskrevs att kollagen skulle jämföras genom slutresultaten i 3D och 

hur arbetsflödet upplevdes. Här följer en beskrivning om vårt arbetsflöde.  

 

Ett bättre arbetsflöde blev det när vi visste på ett ungefär hur slutresultatet skulle se ut, 

grundat på att vi upplevde att det gick fortare att hitta bilder som kunde användas i kollaget. 

Det var som att hitta de pusselbitar som skapade en tavla med känt motiv. När vi inte visste 

hur vi ville ha resultaten upplevdes arbetsflödet som långsammare. Idéerna flödade när vi 

visste hur varelsen, eller objektet skulle se ut och kunde då finna många användningsområden 

för en bild. När vi inte visste hur objektet eller varelsen kunde se ut upplevdes det som att det 

var svårare att se nya användningsområden för de bilder vi fann.  

 

 

 

5.4 Förändringar, förbättringar och fortsättning 

 

I papperskollaget och övergångskollaget fanns det begränsningar i form av vilka tidningar 

eller böcker man hade tillgång till. Slutresultatet hade troligen sett annorlunda ut om vi hade 

haft tillgång till andra tidningar eller böcker, och vilken typ av litteratur det var. Hade vi 

exempelvis använt en blomstertidning hade mesherna kanske fått mer växtliknande drag än 

om det hade varit en biltidning. När man jobbar med övergångskollaget kan det vara lämpligt 

att ha en skanner till hands för att kunna skanna in de bilder man vill använda sig av utan att 

behöva klippa sönder något. En skanner sparar även tid och gör det enklare om man vill 

kunna ändra skalan på en bild eller kunna flytta runt små delar av en bild.  

 

För att kunna undersöka de olika metoderna djupare hade det varit bra om vi båda gjort en 

varelse och ett objekt med samma variant av metod för att kunna avgöra vilken av metoderna 

som är mest lämplig för att göra en varelse eller ett objekt. För att undersöka om de varelser, 

som skapas med en metod som har använts av den surrealistiska rörelsen, uppfattas som 

surrealistiska kan man animera varelserna. Det intressanta med att animera är, vilket beskrevs 

tidigare, att om en varelse ser ut på ett sätt, men beter sig annorlunda, eller låter annorlunda i 

kontrast till varelsens utseende, så kan varelsen uppfattas som surrealistisk.  
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För att fortsätta och fördjupa undersökningen hade man även kunnat utveckla fler varianter av 

kollage, samt att undersöka animationer närmare. 

 

 

 

Ordlista  

 

2D – Två dimensioner, man ser höjden och bredden på något, exempelvis en bild på papper.  

3D – Tre dimensioner, det vill säga man ser höjden, bredden och djupet på något.  

Arbetsminne – datorns närminne som används för att köra ett program och håller 

tillfälliginformation om programmet som körs 

Avståndsvapen – Ett vapen man använder för att skjuta på avstånd.  

Face – ett annat namn för en polygon. Ordet face används när man arbetar med meshen.  

Grafikkort – En komponent i datorn som ritar ut saker på skärmen, det vill säga den gör att 

man ser grafiken i exempelvis ett spel.  

Kollage – Urklippta bilder sätts ihop till en bild, ett kollage.  

Mesh – Ett objekt eller en karaktär som är gjord i 3D.  

Photoshop – Ett ritprogram där man kan rita i 2D, det vill säga att man kan måla en bild.  

Polygon - En polygon eller en triss är de fyrkanter eller trianglar som en mesh består av, 

själva skinnet så att säga.  

Rendera – Datorn ritar ut en bild.  
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