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Abstrakt
Det här kandidatarbetet handlar om konst & design och hur verktygen vid skapandet av dessa
påverkar både arbetsprocess och resultat. För att undersöka detta analyseras konstverk från tre
olika historiska konst- & designrörelser samt den värld som upphovspersonerna bakom dessa
levde i när de skapade dessa. Denna forskning applicerades sedan i skapandet av en motion
graphic som tolkar dessa konstverk med moderna verktyg. I resultat- & diskussionsdelen
diskuteras den påverkan som verktygen hade på både arbetsprocess och resultat.
Nyckelord: Konst & Design, Verktyg, Situerad kunskap, Historia, Arbetsprocess.

Abstract
This bachelor’s thesis is about art & design and the way the tools used creating these impacts
both the work process and the finished piece. To research this, works of art and design from
three historic art & design movements and the world the creators of these lived in are analyzed.
This research was then applied to the making of a motion graphic which interprets these works
using modern tools. In the conclusion & discussion part of the thesis the studied impact is then
discussed.
Key words: Art & Design, Tools, Situated knowledge, History, Work process.
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1. Problemformulering
1.1 Bakgrund
Vi människor började använda oss utav visuella uttrycksmedel redan under stenåldern
(Cyranoski, 2014). Under de 40 000 år som passerat sedan vi skapade de grottmålningar som
idag hittas av arkeologer (se bild 1) har både framställningsteknikerna och grundidéerna för våra
alster skiftat markant. Detta kan man se om man besöker museer och betraktar konst från olika
punkter i världshistorien. Konsthistorikern Ernst Gombrich (1950) påstår i sin bok The Story of
Art att det är tekniska framsteg tillsammans med samhällets skiftande filosofiska värderingar
som är de stora faktorerna i vad en konstnär väljer att skapa och hur hen väljer att skapa det. I det
här kandidatarbetet ämnar jag undersöka hur det hade kunnat se ut om kreatörer från olika konst& designhistoriska epoker och rörelser hade haft möjligheten att använda sig av moderna verktyg
i sitt hantverk.
Min egen personliga koppling till ämnet grundar sig i att jag under mina gymnasiala studier läste
kursen Kultur- & Idéhistoria där jag fick lära mig om historiska konst- & designstilar samt hur
dessa passade in i sin tids samhälle. Efter mina gymnasiala studier gick jag vidare till att studera
Digital Bildproduktion på Blekinge Tekniska Högskola. Under min tid som student vid detta
medietekniskt och filosofiskt inriktade lärosäte fick jag använda mig utav moderna
designverktyg för att undersöka olika medietekniska frågeställningar.
Jag har vid ett tidigare tillfälle gjort ett arbete som kan liknas vid det här då jag under kursen
ME1511 Visuell Estetik och Kulturstudier designade en motion graphic på temat surrealism. Det
här kandidatarbetet går väldigt mycket djupare inom både historia, filosofi och motion graphic än
det tidigare arbetet gjorde, dessutom har kandidatarbetet till skillnad från det tidigare arbetet sin
fokuspunkt på verktygens roll i skapandet.
Förhoppningen med det här kandidatarbetet är att det ska påvisa den roll som teknologin har i
konst- & designskapande samtidigt som det testar hur våra ideal för visuell estetik har förändrats
i takt med att nya tekniska samt teknologiska framsteg har gjorts.
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1.2 Frågeställning
Hur hade konst- & designalster från olika kulturhistoriska rörelser och epoker kunnat se ut om
dåtidens kreatörer haft tillgång till dagens moderna verktyg för framställning av visuella medier?

1.3 Syfte
Syftet med arbetet är att påvisa skapandeverktygens roll i konst- & designskapande samt testa
hur våra förhållningssätt till visuell estetik har förändrats i takt med att teknologiska framsteg
gjorts.

Bild 1: 40 000 år gammal grottmålning
Cyranoski, D. (2014). World’s oldest art found in Indonesian cave. Nature. doi:10.1038/nature.2014.16100
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2. Tidigare & aktuell forskning
2.1 Verktyg
Svenska Akademiens Ordlista definierar ordet verktyg som ”redskap för bearbetning av
material.”(Svenska Akademien, 2015). Detta är en väldigt bred beskrivning av ordet då verktyg
kan se ut på väldigt många olika sätt och användas till enormt många olika saker. Både en
skruvmejsel och en harpa bearbetar material på något vis, men de gör detta på olika sätt och
skapar helt olika produkter. I skruvmejselns fall är skruven materialet som bearbetas för att
förankra två objekt vid varandra medan det i harpans fall är luften själv som fylls med ljudvågor
för att skapa musik.
De verktyg som det här kandidatarbetet syftar till är de som används eller någon gång i historien
har använts för framställning av visuella konst- & designalster. Detta kan innebära de penslar
som traditionella konstnärer använder, de digitala mjukvaror som används för digitalt
konstskapande; samt de färger som användes vid skapandet av grottmålningar för 40 000 år
sedan.
Mediaforskaren John Culkin (1967) skrev i sin artikel om kommunikationsteoretikern Marshall
McLuhans teorier följande ord: ”We shape our tools and then our tools shape us.” Med dessa ord
syftade han till de effekter som bilens uppfinnande hade på världen och placerar då bilen i
kategorin verktyg. När bilen uppfanns utvecklades samhället på så vis att bilen blev en normal
del av livet. Förr gick vi, nu kör vi. Vi har på så vis formats av verktyget som vi själva en gång
uppfann.
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2.2 Om konst och grafisk design
Konst och grafisk design är båda kolossala ämnen som kan ha väldigt olika betydelser beroende
på vem man frågar. Att ge sig i kast med sökandet efter en sann och evig definition av de två
begreppen är ett åtagande alldeles för vidsträckt för den här undersökningen. För att undvika att
behöva debattera om vad som är konst och vad som är design skriver jag i det här
kandidatarbetet så ofta det går ihop de två till ”konst- & design” och ersätter dem ibland med
andra ord som saknar en starkare tillhörighet till ett av de två ämnena. Det finns skillnader
mellan dem, men det är sällan dessa skillnader är av särskilt stor relevans för undersökningen
(O’Nolan, 2009).

2.3 Historisk konst & design med moderna verktyg
Att använda moderna verktyg för att göra egna tolkningar av
konst på det vis som det här kandidatarbetet ämnar göra är
varken ovanligt eller nytt. Dadaistkonstnären Marcel
Duchamp är ett exempel på detta då han år 1919 använde sig
av ett tryckt vykort med Leonardo Da Vincis Mona Lisa för
att skapa sin egen tolkning där han prydde henne med en
mustasch och gav sitt konstverk namnet L.H.O.O.Q.
(L.H.O.O.Q., 2016) (se bild 2).
Ett verk från 2014 som använder modern teknologi för att
göra något som de gamla konstnärerna inte kunde göra är
B E A U T Y av Rino Stefano Tagliafierro (2014).
B E A U T Y är en tio minuter lång video där konstnären har
använt digitala mjukvaror för att få ett flertal historiska
konstverk att komma till liv genom animation.

Bild 2: L.H.O.O.Q. (2016, 5 maj) I
Wikipedia. Hämtad 2016-05-12, från
https://en.wikipedia.org/wiki/L.H.O.O.Q.

I videon jotta: Remastered – A Visibly Smart production
from Intel (jotta, 2011) får ett flertal digitala kreatörer visa upp sina tolkningar av historiska
konstverk. Bland dessa finns både fotografier, motion graphics och 3D-modeller.
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2.4 Konst & designs tysta samhällspåverkan
Om man betraktar konst & design genom Karen Barads (2007) teori om intraaktion kan man se
den som ett fenomen man intraagerar med i vardagen vare sig man vet det eller ej. Även om man
inte direkt interagerar med ett konstverk så intraagerar man med det genom att komma i kontakt
med något som på något vis påverkats av det. Konst & design och vår syn på världen påverkar
varandra konstant. Genom att betrakta eller prata om konst & design skapar man sig en
uppfattning av hur det bör se ut, och genom att skapa konst & design påverkar vi kunskaperna
hos de som betraktar det. Även de som strävar efter att skapa okonventionell konst & design
påverkas av denna intraaktion då de måste ha en förståelse för vad som är konventionellt för att
kunna skapa någonting okonventionellt.
För att visualisera denna intraaktion kan vi använda oss av hästar. Gombrich (1950) berättade att
uppfinnandet av kameran för evigt förändrade sättet som hästar porträtteras i målningar genom
att visa för konstnärer att hästars ben inte rör sig på det sätt som man trodde att de gjorde när
hästen är i galopp. I äldre målningar kan man ofta se hästar flygandes genom luften med helt
utsträckta ben, medan man i fotografier tydligt kan se att de egentligen börjar göra sig redo för
nästa avspark direkt efter att deras hovar lämnar marken. Fram tills motsatsen bevisades
porträtterades hästar på ett inkorrekt sätt i målningar eftersom att konstnärerna, betraktarna och
samhället hade accepterat att det man såg i målningarna var sanningen.
Ett begrepp som förekommer i diskussioner om dessa osynliga kunskaper som påverkar hur man
uppfattar världen är situerad kunskap. Situerad kunskap är summan av alla de kunskaper,
uppfattningar, partiskheter, övertygelser och moraler som finns i våra hjärnor och formas av alla
de människor och miljöer som omgiver oss. Det var Donna Haraway (1988), som myntade
uttrycket Situerad kunskap i sin bok Situated Knowledges: The Science Question in Feminism
and the Privilege of Partial Perspective. I denna bok säger hon såhär:
“We’re inside of what we make, and it’s inside of us. We’re living in a world of connections –
and it matters which ones get made and unmade.”
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2.5 Att betrakta konst & design
När man betraktar konst & design är det viktigt att vara medveten om att upphovspersonen
bakom verket man betraktar bär/bar på en helt annan uppsättning situerade kunskaper än man
själv gör. Verket kan ha kommit från en helt annan geografisk region och tidpunkt i
världshistorien och således vara präglat av helt andra ideal än de som råder i den tid och det rum
där det senare kommer att betraktas. Om man applicerar kontemporära ideal på verket kan man
därför missuppfatta det och på så vis beröva sig själv på den av upphovspersonen avsedda
betraktningsupplevelsen.
För att underlätta betraktandet och bedömningen av konst & design finns idag ett flertal olika
analysmetoder som steg för steg berättar vad betraktaren bör vara medveten om när hen bildar
sin åsikt. Den analysmetod som jag valt att använda i det här kandidatarbetet kommer att
presenteras i arbetets metodkapitel.

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning
Det här arbetet ämnar analysera och tolka historiska konst- & designalster och undersöka hur
verktygen som användes påverkade skapandeprocessen. För att göra detta på ett rättvist sätt är
det viktigt att vi bär med oss ett flertal olika begrepp och kunskaper.
Det första vi behöver veta är att all konst & design som någonsin skapats har präglats av
medveten och omedveten intraaktion med omvärlden som i sin tur till viss del har formgivits av
annan konst & design.
Vi behöver även känna till begreppet situerad kunskap som berättar att alla betraktar världen på
olika sätt och gör det tydligt att vi måste se skillnaden mellan vår egen situerade kunskap och
den situerade kunskap som upphovspersonen bakom verket som analyseras besatt.
Det är dessutom viktigt att vara medveten om att användning av analysmetoder kan bidra till en
mer rättvis bedömning av ett alster.
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3. Metod
3.1 Inledning
Metodkapitlet existerar för att presentera de metoder och tillvägagångssätt som används för att
testa den redan etablerade frågeställningen. Detta inkluderar de undersökningsmetoder som
används för att planera gestaltning såväl som de produktionsmetoder som används vid
framställningen av sagda gestaltning.
För det här kandidatarbetet innebär detta att metodkapitlet innehåller information om den metod
som användes vid valet av de konst- & designrörelser samt tillhörande alster som analyserades,
analysmetoden som användes för att förstå dessa alster; samt de framställningsmetoder som
användes när dessa alster skulle återskapas med moderna verktyg.

3.2 Val av konst- & designrörelser för analys
För att skapa bra förutsättningar att kunna besvara frågeställningen valdes tre olika konst- &
designrörelser för analys. De tre olika rörelserna som valdes hade sina storhetstider i olika
kulturhistoriska epoker och har hundratals år mellan sig. Detta för att ett allt för litet eller smalt
analysområde hade kunnat resultera i att svaret på frågeställningen inte räknar in faktumet att
konst & design har sett olika ut genom världshistorien och på så vis ger ett svar som inte går att
applicera på andra konst- & designrörelser än de/den som undersökts.
De rörelser jag valde att analysera är:
1. Geometrisk Grekisk konst & design från antiken (ca. 900 f.Kr. till 700 f.Kr.)
2. Gotik från medeltiden (ca. 1150 till 1375)
3. Kubism från modernismen (ca. 1907 till 1914)
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3.3 Val av alster inom valda konst- & designrörelser
Inom varje konst- & designrörelse valdes ett alster för applicering av den valda metoden för
konstanalys och senare även tolkning med hjälp av moderna verktyg. Kraven som ställdes på
dessa verk var att de tydligt ska ha präglats av de rörelser som de tillhör.

Terakottakrater (ca. 750 f.Kr. till 735 f.Kr.)
Det verk jag valde för att representera den geometriska
grekiska perioden är en så kallad terakottakrater som
skapades någon gång mellan 750 f.Kr. och 735 f.Kr. (se
bild 4).

Dekorerat fönster (ca. 1275 till 1299)
Ett dekorerat fönster från en gotisk kyrka någonstans i
Frankrike, som är daterat till någon gång mellan 1275
och 1299 får i det här kandidatarbetet representera den
gotiska rörelsen som blommade under medeltiden. (Se
bild 3).

Bild 4: Terakottakrater, skapare okänd
Hirschfeld Workshop. (ca. 750-735 f.Kr.)
Teracotta krater [Vas]. The Met Fifth Avenue in
Gallery 150.

Bild 3: Okänd upphovsperson. (ca. 1275-99). Pot-metal and clear glass and black vitreous paint [Fönstermålning]. J. Paul Getty
Museum.
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Violin and Grapes, Pablo Picasso (1912)
Den kubistiska rörelsen representeras av Pablo
Picassos Violin and Grapes från 1912 (se bild 5).

3.4 Arbetsflöde
Alla de tre konst- & designrörelser som analyseras
och tolkas i det här kandidatarbetet kommer att utgå
från samma arbetsflöde, med undantag för arbetssätt
och processer som visar sig viktiga i arbetet med
skapandet av en tolkning inom en enskild rörelse.
Detta gemensamma arbetsflöde består av följande
Bild 5: Pablo Picasso. (1912). Violin and Grapes
[Oljemålning].

steg:
1. Insamling av fakta rörande de olika

rörelsernas stilar samt hur den verklighet de utspelade sig i såg ut.
2. Analys av enskilda alster med Feldmansmetoden.
3. Idéarbete och storyboard.
4. Produktion av egna tolkningar skapade med moderna verktyg för framställning av
visuella medier.
5. Reflektion över olikheter i användning av verktyg nu och då.

Dessa fem steg kommer att förklaras närmare i den resterande delen av kandidatarbetets
metodkapitel.
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3.5 Metod för insamling av fakta
I kapitlet om tidigare forskning såväl som i arbetsflödets första punkt krävs insamling av
information och fakta för att få med oss de kunskaper som är relevanta vid läsning av detta
kandidatarbete. Denna information samlas in via både böcker och olika typer av media på
internet. Alla de platser där information införskaffats listas i arbetets källförteckning enligt
referenssystemet APA.
Den information som insamlas i det första steget som står listat i arbetsflödet insamlas alltså på
precis samma sätt som all den information som finns under arbetets kapitel om tidigare
forskning, men har ändå placerats efter metodkapitlet då det är menat att läsas efter
metodkapitlet istället för innan.

3.6 Metod för analys av enskilda alster
Den analysmetod jag valde att använda i mina försök att bättre förstå de olika konst- &
designalstren är Feldmansmetoden. Denna analysmetod uppfanns av konstprofessor Edmund
Feldman och har som syfte att hjälpa betraktaren att ta ett steg tillbaka från sina förutfattade
meningar och undvika förhastade slutsatser (Steele, 2012).
Feldmansmetoden är uppdelad i fyra steg som skall utföras i den ordning de står listade. Dessa
fyra steg ser ut på följande vis:
1. Beskrivning – Beskriv vad som syns i bilden. Använd neutrala ord för att inte blanda
in åsikter.
2. Analys – Försök förstå upphovspersonens arbetsprocess genom att analysera former,
färger, komposition och andra val som gjorts under skapandet av alstret.
3. Tolkning – Sträva efter att förstå alstrets mening med hjälp av den information som
insamlats i de föregående två stegen. Fundera över koncept, idéer och känslor.
4. Slutsats – Bilda en åsikt baserad på det du kommit fram till.
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3.7 Metod för framställning av gestaltning
Efter att relevant fakta har samlats in och konst- & designalster från de olika rörelserna har
analyserats börjar arbetet med en gestaltande produktion som för att besvara frågeställningen ska
testa hur det hade sett ut om upphovspersonerna bakom de olika alster som tolkats hade haft
tillgång till dagens moderna verktyg.
Arbetsprocessen börjar med en utveckling av de redan existerande alstren. Denna utveckling ska
ta hänsyn till steg ett till tre i den analys via Feldmansmetoden som görs innan arbetet börjar och
inte bara bygga vidare på verket utan vara baserad på vad originalskaparna hade kunnat göra
annorlunda under hela sin arbetsprocess med andra verktyg.
När jag fått en idé för vad jag skapa visualiseras denna idé genom skisser på en så kallad
storyboard. Storyboards används ofta vid arbete med konst & design för att skapa en tydligare
bild av hur man vill formge sitt alster. En storyboard är en serie skisser som visar ett
händelseförlopp, likt en serietidning (GoAnimate, 2015). Då detta kandidatarbetes gestaltande
produktion i form av en video så visar storyboarden allt som händer i videon för att underlätta
framställandet av denna video. Den kan visa vart ett objekt ska befinna sig i bild och samtidigt
visa för animatören vad som ska hända härnäst. Tack vare detta minskas den mängd designarbete
som behövs under produktionen och animatören kan därför fokusera enbart på att konvertera
storyboarden till film.
Det medium som ska gestalta detta arbete kallas motion graphic. Utställningsprojektet Motion
Plus Design (2012) påpekar i sin video ”Motion Plus Design” Center: ”What is Motion
Design?” att motion design (som är en kortform för motion graphic design) är konsten att bringa
grafisk design till liv genom animation och att orörliga bokstäver går in i motion design-världen
från det ögonblicket då de blir animerade. De beskriver att det är oklart vart gränsen mellan
animerad film och motion graphic går, men att den tydligaste skillnaden ligger i att traditionell
animerad film innehåller en story där karaktärer uttrycker sig. De menar även att mediet har
exploderat under de senaste 20 åren tack vare den digitala revolutionen. I dagsläget finns enorma
valmöjligheter inom metoder för framställning av motion graphics då definitionen av begreppet
är väldigt bred och det finns många programvaror som går att använda.
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De program som valts för framställning av denna motion graphic är Adobe Illustrator och Adobe
After Effects. Illustrator hanterar olika typer av bildelement som senare animeras med hjälp av
After Effects.

3.8 Metod för analys av resultat
Under den arbetsprocess som den gestaltande produktionen medför tas anteckningar om tankar
rörande skillnader mellan moderna och historiska arbetsflöden samt dess påverkan hos den
färdiga produkten. Dessa anteckningars innehåll tillsammans med en lista över de verktyg som
användes tas sedan med in i arbetets diskussionsdel där de används för att förhoppningsvis
besvara frågeställningen.
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4. Arbetsprocess
4.1 Analys av valda rörelser
Geometrisk Grekisk konst & design
Den geometriska Grekiska perioden i konst & design fanns i antikens Grekland mellan cirka år
900 f.Kr. och 700 f.Kr.
Konst från antikens Grekland brukar vanligtvis delas upp i de fyra perioderna geometrisk tid,
arkaisk tid, klassisk tid och hellenistisk tid (Ross, N. 2013). De olika perioderna har alla sina
egna tillhörande konst- & designfilosofiska värderingar. Den första utav dessa fyra perioderna är
den geometriska, som började efter en tid av mörker och markeras dels av att grekernas
levnadsförhållanden förbättrades och dels av den nya stil av konst som såg dagens ljus.
Man kan tydligt se att de verktyg som fanns tillgängliga för konstnärer under denna period tillät
dem att arbeta med god precision då många av deras verk innehåller små detaljer. Man hade
dock inte ännu tillgång till särskilt många färger att arbeta med. De flesta verken innehåller en
väldigt limiterad färgpalett med en bakgrundsfärg och en eller två andra färger. Man hade inte
heller kunskap om hur man använder sig av djup i bild och därför är alster från denna tid ofta
tvådimensionella och porträtterade i så kallad sammansatt betraktningsvinkel vilket innebär att
vissa delar av ett motiv visas framifrån samtidigt som vissa delar visas i profil (Jaiyeola, 2013).
Det var i slutet av denna period som Homeros var aktiv med sina epos Iliaden (Homeros, ca. 750
f.Kr.) och Odysséen (Homeros, ca. 725 f.Kr.) och de olympiska spelen började cirka 776 f.Kr för
att hedra Zeus som var fader till de grekiska gudarna och gudinnorna (Penn Museum, 2016). När
mänskliga motiv porträtterades under den geometriska perioden förställde de ofta krigare och
mytologiska händelser. Några vanligt förekommande motiv var Homeros berättelser, atleter och
begravningar.
Geometrisk konst användes mestadels för att pynta vaser och krukor, men även statyer och
bronsfigurer skapades under denna tid (Newton, 2016). Vaserna karaktäriseras av ett flertal
horisontella linjer som går runt vasen och innehåller abstrakta geometriska former. Det var inte
första gången geometriska former användes i dekorativa syften, men det var först under denna
period som dessa former började organiseras för att skapa harmoni och rytm för betraktaren
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istället för att vara slumpmässigt placerade. Porträtteringar av människor och djur förekommer
ibland i geometriska vasmålningar och gestaltas då med geometriska former såsom trianglar och
cirklar som bygger upp något som liknar kroppar. En term som ofta används i diskussioner om
geometrisk konst är ”horror vacui” vilket är latin och betyder ”fruktan för tomrum”. Termen
syftar till att konstnärer ofta försöka fylla så mycket som möjligt av arbetsytan med mönster och
figurer (Boundless, 2015).

Gotisk konst & design
Gotik är en stil som användes mycket under slutet av medeltiden i Europa. Dess storhetstid var
mellan cirka år 1150 och år 1375 och den har fått sitt namn av renässansförfattare som menade
gotik som ett nedlåtande namn då de tyckte att dess alster lika gärna hade kunnat vara skapad av
de barbariska goterna (Hinkle, 2000). Gotiken föddes då ingenjörer letade efter ett sätt att bygga
högre stenbyggnader och blev omodern under renässansen då man hellre ville ha stilrenhet och
symmetri (Morris, 2016).
Gotikens arkitektur var möjlig tack vare nya framsteg inom byggkonsten som tillät fler fönster,
högre torn samt strävbågar som fördelade byggnadernas kolossala vikt. Under denna period
använde man ofta målerikonsten för att dekorera fönster till sina byggnader. Under medeltiden
exponerades man inte för konst lika ofta som man gör idag. Bilder hade därför en väldigt stor
inverkan på de som betraktade dem. Den uppfattning som idag finns om att konstnärer ska vara
originella delades inte av medeltidsmänniskan. Gombrich (1950) använder i The Story of Art
liknelsen med hur man idag inte förväntar sig att musiker som uppträder på ett bröllop ska skriva
ny musik för tillställningen utan tar för givet att de kommer att spela covers av existerande låtar.
Han påstår att medeltidsmänniskan kände på samma sätt inför konst.
Den gotiska perioden var en relativt fredlig tid, i alla fall om man jämför med tidigare delar av
medeltiden. Universitet byggdes och människor fick därmed chansen att utbilda sig (Ross, 2016).
Det var dock långt från en problemfri tid att leva i. Pesten härjade under 1300-talet och dödade
60% av Europas befolkning (Benedictow, 2005). Kyrkan hade fortfarande stor makt och
människor var tvungna att vara väldigt religiösa för att inte brännas för heresi.
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I konst från denna period kan man ofta se att de personer som porträtteras varierar en hel del i
storlek. Man var väl medveten om hur proportioner fungerar, men brydde sig inte om att
porträttera sina motiv på ett realistiskt vis då man inte ansåg att det var viktigt. Jesus Kristus och
den heliga jungfrun porträtteras ofta som mycket större än vanliga änglar och människor under
denna period. Det som ansågs viktigt var att sprida kristendomens budskap på ett så effektivt sätt
som möjligt. Bildkonsten var för dessa människor ett sätt att skriva genom bilder (Gombrich,
1950).

Kubistisk konst & design
Sedan renässansen har många konstnärer jobbat hårt för att finna kunskap om hur man gestaltar
djup och perspektiv på en tvådimensionell arbetsyta. Pablo Picasso och Georges Braque skapade
kubismen för att ifrågasätta traditionella tekniker och avvisa det efterliknande av naturen som
konst strävade efter. De influerades mycket av primitivism och afrikansk konst. Picasso och
Braque ville med sin nya konststil lyfta fram arbetsytans brist på djup (Rewald, 2004). Kubismen
beräknas ha börjat år 1907 och ha tagit ett steg tillbaka när första världskriget bröt ut 1914.
Under modernismen hade konstnärer en uppsjö av verktyg till sitt förfogande. Digitala verktyg
var ännu inte uppfunna, men man hade ändå möjligheter att jobba med alla färger man kunde
tänkas behöva. Idén om rörliga bilder var inte främmande för människor i denna tid då filmen
uppfanns 1890. Vid denna tidpunkt hade man sedan länge lyckats uppnå realism i målningar, och
tack vare kamerans uppfinnande kunde man återskapa realism fortare än man någonsin hade
kunnat måla den (Gombrich, 1950).
Detta var en tid ganska lik den vi lever i nu där städerna växte, man omgavs av nya uppfinningar
och människan var väldigt fri jämfört med under tidigare diskuterade perioder. Människor blev
mer progressiva och började uppskatta experimenterande och individualism på ett sätt som man
inte gjort förr (Rahn, 2011).
Kubismen fick sitt namn efter att konstkritiker beskrev Braques konstverk som "bizarreries
cubiques" (The Art Story Contributors, 2016). Detta med rätta då användningen av kuber
tillsammans med andra geometriska figurer är ett av kubismens särskiljande drag. Gombrich
(1950) påstår att vi i vår hjärna inte föreställer oss ett objekt så som det ser ut i verkligheten då vi
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tänker på ett flertal av objektets aspekter samtidigt. Vi lägger fokus på vissa delar medan andra
är mer oklara för oss. Det är detta som är centralt i kubistisk filosofi. Kubismskulptören Jacques
Lipchitz ska ha sagt "Cubism is like standing at a certain point on a mountain and looking
around. If you go higher, things will look different; if you go lower, again they will look
different. It is a point of view." Kubismen handlar om att gestalta dessa olika betraktningsvinklar
i en och samma bild. Människor som gestaltas i kubistisk konst kan därför till exempel ha ett öga
så som det ser ut framifrån och det andra så som det ser ut om man betraktar personen från sidan.
Gombrich påpekar att det finns en olägenhet i det här gestaltningssättet, som kubismens skapare
var väl medvetna om. Det går bara att gestalta motiv och former som betraktaren känner igen.
Känner de inte igen objektet kan de inte relatera bildens olika fragment till varandra. Av denna
anledning valde kubistkonstnärer vanligtvis familjära motiv såsom gitarrer, fruktskålar, flaskor
och människor för sina alster.
Kubismen inspirerade konstnärer världen, och utan den hade konststilar som dada och surrealism
aldrig uppstått. Den beskrivs ofta som en av de första abstrakta konststilarna, men Picasso
ogillade idén om att han var en abstrakt konstnär. När kritiker tolkade kubistiska konstverk som
filosofiska övningar och försökte förstå dem genom matematik, kemi, psykoanalys och andra
vetenskapliga metoder skrattade Picasso åt dem (Jones, J. 2000). ” Everyone wants to understand
art. Why not try to understand the song of a bird?”

20

4.2 Analys av enskilda alster
Antik Grekisk Terakottakrater
Beskrivning
Det här är en så kallad krater, vilket är en typ av vas. På vasen syns ett flertal olika motiv som
samexisterar på samma arbetsyta. På ett flertal ställen syns olika geometriska mönster som
upprepar sig och går runt hela vasen. Ovanför och under varje mönster finns ett flertal
horisontella linjer som markerar vart ett motiv slutar och ett annat börjar. Två olika motiv
innehållande människor finns på olika rader i vasen. Även dessa är åtskilda av horisontella linjer.
Det första verkar föreställa en begravningsceremoni där ett flertal människor och djur samlats
runt en liggande människa. Det andra liknar ett krigsscenario där krigare med sköldar, vapen och
hästar färdas till höger i bild.
Analys
Verket innehåller endast två färger eftersom att konstnären inte hade tillgång till fler alternativ.
Allt som syns i bild är skapat med geometriska former såsom trianglar, cirklar och rektanglar.
Det verkar som om upphovspersonen försökt att centrera den begravda personen mellan vasens
två handtag. Om detta är för att skapa någon form av balans eller för att sätta detta motiv i fokus
är oklart. Hästarna som syns i bild har 12 ben och tre huvud, detta är förmodligen för utan att
använda sig av några perspektivregler visa att tre hästar står jämte varandra. De ytor som inte
pryds av upprepade mönster eller porträtt fylls med prickar, cirklar och boxar.
Tolkning
Min tolkning av detta alster är att det skapades i syftet att användas vid en begravningsceremoni.
Grundidén bakom det är att samtidigt som det hedrar den avlidne berätta en historia om krigare
som åker ut i strid. Mönstren som finns där fyller två syften: dels skapar de harmoni i bilden och
dels fyller de ut vasen och får den att kännas händelserik. Känslan som ligger bakom denna vas
är någon form av beundran för krigarna och respekt för den avlidne.
Slutsats
Min åsikt om den här vasen är att den är väldigt detaljrik och intressant att titta på. Den använder
sig av de medel som fanns tillgängliga vid tiden den skapades för att visualisera en historia utan
att använda ord. De geometriska former som används skapar en konsekvent look som gör att jag
inte är helt säker på vilka mönster som är där för att de ser bra ut och vilka som fyller ett
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narrativt syfte. Jag gillar den här vasen och ser fram emot att testa hur den hade kunnat se ut om
upphovspersonen hade kunnat animera den.

Gotiskt Franskt dekorerat fönster
Beskrivning
Det här är ett fotografi av ett fönster som fanns i Reims katedral i Frankrike. Det är gjort med
glas i metallramar och föreställer en ängel som håller ut sina händer. Ängeln tittar uppåt och har
en röd gloria runt huvudet. Större delen av bakgrunden är blå, men längst ut i kanten går en röd
och en vid linje.
Analys
Bakgrunden innehåller mycket färre detaljer än ängeln som visas i förgrunden. Kan det vara så
att upphovspersonen valt att göra på detta sätt för att fokus ska ligga på ängeln och bakgrunden
inte anses relevant? Eftersom att bilden använder ett fönster som arbetsyta kommer den under
dagtid att lysas upp och på så vis få det att se ut som att det är ängeln som skapar detta ljus. Kan
det vara så att anledningen till att ängeln riktar blicken uppåt är för att kommunicera med Gud?
Tolkning
Min tolkning av detta alster är att det skapades för att pryda en kyrkvägg. Verket har en tydlig
religiös agenda och ämnar få in mer ljus i människors liv. Upphovspersonen har fokuserat på det
som hen ansåg viktigt i bildskapande och struntat i att skapa en detaljrik bakgrund eller jobba
mot någon form av realism. Att betrakta detta fönster måste ha varit en väldigt kraftfull
upplevelse för medeltidsmänniskan.
Slutsats
Min åsikt om detta målade fönster är att det gör ett bra jobb med att rikta betraktarens blick till
det som är viktigast i bild. Det ser inte realistiskt ut, men det behöver det inte heller göra. Det
sprider en varm och välkomnande känsla och är väldigt visuellt tilltalande. Jag ser fram emot att
försöka återskapa denna känsla med en animerad version.
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Violin and Grapes, Pablo Picasso
Beskrivning
Detta är en tavla av Pablo Picasso. Den föreställer en fiol och en klase vindruvor på någon form
av yta som kan vara ett bord eller ett golv. Den visar sina motiv från ett flertal olika vinklar i
olika delar av vad verkar som någon typ av kaotiskt rutnät. Även om porträtteringsmetoden är
orealistisk ser man att bilden föreställer en fiol. Jag hade dock förmodligen inte förstått
vindruvorna om de inte fanns med i konstverkets titel.
Analys
Det framgår tydligt att Picasso noga undersökt sitt motiv från ett flertal vinklar, man kan till och
med se insidan av den i målningen. Färgerna som valts är realistiska, och även trätexturen ser
realistisk ut. Bakgrunden har fått samma kubismbehandling som de två huvudsakliga motiven.
Det är svårt att avgöra om Picasso har delat upp hela scenen och porträtterat från olika vinklar
eller om han har tagit varje objekt för sig och skevat i olika imaginära lager.
Tolkning
Min tolkning av det här verket är att det aktivt försöker ta ett steg bort från traditionella metoder
för porträtterande. Det vill slita sig bort från det faktum att det lever på en tvådimensionell
arbetsyta och därför enligt konventionella regler borde vara platt. Valet att porträttera vardagliga
objekt som en fiol och vindruvor gjordes för att de är lätta att känna igen och tavlan hade blivit
mycket svårare att förstå om den porträtterar något främmande på det här viset.
Slutsats
Detta verk är väldigt intressant då det trots att det är i 2D lyckas porträttera ett objekt från flera
vinklar i samma bild. Jag tror att det hade kunnat bli ännu intressantare de zoner som visar
objektens olika vinklar hade rört på sig.
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4.3 Arbete med idé och storyboard
Redan under arbetet med analys genom Feldmansmetoden i tidigare forskning började en del
idéer ta form. Dessa idéer visualiserades sedan med en storyboard (se bild 6).

Bild 6: Storyboard för gestaltande motion graphic

Den första delen av denna motion graphic tolkar den geometriska perioden och har hämtat
inspiration från den vas som analyserades i tidigare forskning. Den porträtterar en krigare som
möter starka känslor när hen besöker en grav. Dessa starka känslor får henom att plocka upp ett
spjut ur en vas och gå ut och attackera två soldater. Tanken var att denna grafik skulle använda
sig av kamerarörelser för att efterlikna den effekt som uppstår när man förflyttar sig runt en
målad vas och ser delar av målningen som man inte såg tidigare. Den innehåller en detaljrik
bakgrund med många mönster såsom cirklar med punkter i och växter som hänger på någon form
av vägg. Dessa placerades som de gjorde för att skapa känslan av ”horror vacui” som antikens
Greker ofta hade i sina alster. Förutom denna narrativa panorerande berättelse innehåller denna
del även geometriska mönster och horisontella linjer i bildens över och underkant.
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Del två av denna motion graphic tolkar den Gotiska perioden och har inspirerats av det
glasfönster som analyserades i tidigare forskning. Den avbildar ett fönster med Jesus Kristus som
motiv. I denna motion graphic är Jesus inte animerad trots att det är han som är det huvudsakliga
motivet i denna del. Istället har fokus lagts på att med hjälp av ljuseffekter skapa ett mäktigt
intryck i stil med det som de gotiska fönsterformgivarna ville att betraktaren skulle mötas av när
hen går in i kyrkan för att mötas av deras magnifika fönster och ser solljuset sippa igenom och
lysa upp både fönstret och rummet.
Den tredje och sista delen av det här arbetets gestaltande motion graphic tolkar kubismen och
inspireras av Picassos fiol som analyserades i tidigare forskning. Den använder sig av stillbilder
av en fiol från olika vinklar och animerar osynliga block som rör sig runt i bild för att lysa
igenom fiolen och visa den från olika vinklar trots att både fiolen och betraktaren befinner sig på
samma plats under hela visningstiden. Fiolen visas framifrån, bakifrån, rakt från sidan, snett från
sidan, inifrån bakåt och inifrån framåt. Runt fem vinklar åt gången är synliga, men vill man se en
viss del av fiolen från en viss vinkel så kan man få vänta på att rätt block passerar förbi och
avslöjar den.

4.4 Arbete med framställning av motion graphic
När projektet skulle lämna ritbordet och börja animeras för att till slut kunna anta videoform
användes programmen Adobe Illustrator och Adobe After Effects. De två programmen fyllde
olika syften i arbetsflödet då Adobe Illustrator användes för att formge olika bildelement (se bild
8) och Adobe After Effects användes för att animera dem (se bild 7). After Effects användes
även för att klippa ihop de olika delarna och göra övergångar.

Bild 8: Arbete med gestaltande motion graphic i Adobe
Illustrator.

Bild 7: Arbete med gestaltande motion graphic i
Adobe After Effects.
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5. Resultat och diskussion
5.1 Redovisning av resultat
Då motion graphics och all annan form av videomedia inte går att visa på papper har jag istället
publicerat videon med adressen https://youtu.be/zweWOW5ge38 på videostreamingplattformen
YouTube. Föredrar man att använda en QR-scanner för att nå videon kan man göra detta med
koden nedan (se bild 9).

Bild 9: QR-kod till
gestaltande motion graphic

Stillbilder från gestaltningens tre olika delar syns i de tre bilderna här undertill (se bilder 10 till
12), men versionen på YouTube är att föredra då animationerna är en viktig del av gestaltningen.

Bild 12: Geometriska perioden

Bild 10: Gotiska perioden

Bild 11: Kubismen
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5.2 Reflektion kring process
Jag känner att arbetsprocessen till största del gick väldigt smidigt. Att jobba med motion graphic
design är inte nytt för mig, men att under designprocessen försöka lägga min egna situerade
kunskap åt sidan så mycket som möjligt och sätta mig in i en annan kreatörs huvud var svårare
än väntat. Jag fick ofta stanna till och fundera över om en förändring jag var på väg att göra var
för att Grekerna, medeltidsmänniskorna eller Picasso hade gjort på samma vis eller om det bara
var för att jag själv ansåg att den såg bra ut. För att göra det enkelt för mig själv tänkte jag att det
var de som designade grafiken och att mitt jobb var att hjälpa dem att hitta verktyg som enkelt
kan förverkliga deras idéer. I ett flertal scenarion kände jag mig tacksam för att jag har tillgång
till dagens teknologi och inte behöver jobba på samma sätt som man gjorde förr. Utan
möjligheter som att zooma in, jobba i lager och kalkera bilder som hämtats från internet hade
min arbetsprocess varit mycket jobbigare.

5.3 Reflektion kring resultat
Mina känslor kring den motion graphic jag skapade är delade. Jag är mestadels nöjd med hur den
ser ut och gillar i alla tre fallen de idéer jag haft och de sätt jag utnyttjat de möjligheter som
verktygen presenterade, men jag ogillar faktumet att den så klart inte är i närheten av lika vacker
eller bra på att förmedla känslor som de verk den tolkar är. Detta var dock att förvänta då jag så
klart inte besitter samma estetiska begåvning som de mästare vars verk lyckats leva vidare
genom konsthistorien.
Det gör mig även obekväm att veta att betraktare som inte läst detta kandidatarbete med största
sannolikhet inte kommer att förstå och kanske inte ens uppskatta min motion graphic. Ett annat
problem är att den innehåller ett flertal spår av moderna konst- & designideal vilket betyder att
jag inte fullständigt lyckats undvika att influeras av den värld som jag själv lever i. Ett exempel
på detta är hur jag i den kubistiska delen av grafiken råkat influeras av all den flat design som
omger mig i vardagen och skapat fioler utan skuggningar och exkluderat den detaljrika bakgrund
som Picasso inkluderade i sin tavla.
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5.4 Anteckningar från gestaltningsprocess
Som jag nämnt i kapitel 3.8 förde jag anteckningar under gestaltningsprocessen för att se hur
verktygen påverkade mig och min gestaltning. Med hjälp av dessa anteckningar kan man enklare
se de tankar jag hade under gestaltningsprocessen och få en bild av hur min arbetsprocess såg ut
jämfört med historiska konstnärer & designers arbetsprocesser.
I dessa anteckningar har jag börjat med att påpeka det uppenbara som är att mitt medium är
rörligt medan de verk jag tolkar är statiska bilder. Förutom detta kan man i anteckningarna se ett
flertal olika ”quality of life-aspekter” som jag kallar dem. Bland dessa finns möjligheten att
jobba kvällstid tack vare elektriciteten, möjligheten att ångra genom att trycka ctrl + z som
tillåter mig att vara lite mer oförsiktig än man kunde vara innan den digitala revolutionen; och
sist men absolut inte minst möjligheten att använda digitala specialeffekter som tillåter mig att
välja en ljuseffekt och justera ett par parametrar för att uppnå ett realistiskt resultat utan att
behöva studera ljus i flera år och avbilda det med pensel.
Några andra fördelar som moderna verktyg förser oss med är vektorgrafik som låter oss zooma
in på detaljer enormt mycket mer än man kan göra analogt, lagerhantering vilket tillåter oss att
förändra enskilda grafiska element utan att hela bilden förändras och placera bilder under som vi
sedan kan kalkera. Dessutom har vi tillgång till en mycket mer lättanvänd och större färgpalett på
en dator. I Adobes färgväljare finns över 16 miljoner färger som alla har en egen färgkod vilket
tillåter oss att hitta dem.
En enorm fördel som vår moderna tidsålder bär med sig är internet. Med internet har vi hela
världens kunskap en Googling bort. Denna möjlighet förändrar hela världen och konst & design
är absolut inget undantag. Utan internet hade jag inte kunnat samla in de hantverkskunskaper jag
besitter eller hitta lösningar på specifika problem jag stött på under arbetsprocessen vilket hade
inneburit att jag antingen behövt en mentor eller endast kunnat använda mig av de kunskaper jag
redan hade sedan innan arbetet började utan att kunna förverkliga alla mina idéer. Internets
påverkan på min arbetsprocess och dess resulterande motion graphic har verkligen varit enorm,
så enorm att det är svårt för mig att föreställa mig hur jag hade gjort utan tillgång till det.
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5.5 Den situerade kunskapens problematik
Det finns ett flertal aspekter som påverkar den här undersökningen och gör besvarandet av
frågeställningen till en mycket svårare process. I detta kapitel listar jag upp dessa aspekter för att
skapa en förståelse kring hur individuell och abstrakt svaret riskerar att bli på grund av dem.
Den första av dessa aspekter är både min egen och de tolkade upphovspersonernas situerade
kunskap. Eftersom att den situerade kunskapen grundas i den värld man lever i och påverkar hur
man upplever denna är den omöjlig att fullständigt lägga åt sidan. Jag kan försöka ta hänsyn till
alla de åsikter och förutfattade meningar jag har, men jag missar väldigt enkelt att göra detta i
samband med vissa beslut jag fattar. Det finns steg i Picassos tankeprocess som ingen annan och kanske inte ens han själv - någonsin kommer att förstå. Även om jag hade varit där när
Picasso och Braque skapade kubismen och sett deras arbete med egna ögon så hade jag inte
förstått det på samma sätt som de gjorde.
Ett tydligt exempel på detta är hur jag per automatik använde mig mycket av logik och symmetri
i mina skapelser medan de konstnärer jag försöker förstå kanske inte gjorde detta. I Picassos
skapelser är de olika perspektiven kaotiskt utplacerade runtom i bild medan de i min gestaltning
är uppbyggda genom att ta min arbetsyta höjd och dela det med antalet perspektiv och sedan
skapa 6 stycken lika stora rektanglar som färdas i samma hastighet för att presentera en fiol som
är centrerad i bild.
En annan problematik som uppstår genom den situerade kunskapen är att jag för att lära mig om
den värld dessa konstnärer levde i förlitar mig på historia som filtrerats genom flera forskare för
att sedan hamna i de böcker, webbsidor och videor som jag använt mig av i min forskning. Både
jag och de tidigare stegen denna information färdats igenom har med största sannolikhet
förändrat den. Alla de personer som tagit del av denna information har bakat in sin egen
situerade kunskap i den innan vi spridit den vidare.
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5.6 Annan problematik
Ett problem som drabbar den här undersökningen, men som inte behöver drabba all forskning
inom ämnet är bristande tekniska färdigheter. Om den gestaltande produktionen hade utförts av
någon med lika stor talang för konst som de konstnärer vars verk har analyserats och tolkats i det
här arbetet hade resultatet sett ut på ett annat sätt då de inte hade behövt reducera mängden
detaljer i bild. Tyvärr besitter jag inte dessa färdigheter i nuläget.
Ett annat problem som ännu ej diskuterats i detta kandidatarbete är att kreatören inte tvunget
hade valt att använda sig av teknologin. Vi befinner oss i en digital revolution, och det kommer
ständigt nya sätt för kreatörer att uttrycka sig på. Trots detta besöker människor fortfarande
muséer för att betrakta vaser som är över 2000 år gamla. Idag finns det många som väljer att
skapa sin konst & design med pensel och målarfärg trots att de har möjlighet att arbeta digitalt. I
det här arbetet diskuteras hur olika alster hade sett annorlunda ut om upphovspersonerna hade
haft tillgång till dagens moderna teknologi; med detta menas inte att jag tycker att teknologin
hade fått dem att se bättre ut, utan helt enkelt att jag tror att den hade fått både arbetsprocessen
och resultatet att se annorlunda ut.
Det största av alla de problem som den här frågeställningen presenterar är att det scenario som
den föreslår, alltså att ge en historisk konstnär eller designer moderna verktyg utan att hens
situerade kunskap förändras; är en omöjlighet. Dels av den uppenbara anledningen att tidsresor
strider mot fysikens lagar som vi känner dem idag. Om man däremot hypotetiskt tillåter tidsresor
i den mån som de krävs för detta scenario stöter man snabbt på ett problem till, eller rättare sagt
två problem till då man under antiken och medeltiden inte hade haft några eluttag att koppla in
datorerna i. Genom att förse dessa kreatörer med datorer förändrar man den värld de levde i och
på så vis också deras situerade kunskap, vilket hade resulterat i andra idéer. Picasso och Braque
skapade kubismen för att kommentera på sättet traditionella konstnärer försökte skapa djup på en
tvådimensionell arbetsyta. Hade de haft tillgång till modern teknologi så hade sättet de kunde
gestalta djup på varit helt annorlunda och på så vis hade kanske deras idé förändrats.
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5.7 Skillnad mellan moderna och klassiska verktyg
Som anteckningarna i kapitel 5.4 visar innebar användningen av moderna verktyg en hel del
skillnader för både arbetsflöde och resultat. I detta kapitel sammanfattar jag dessa för att kunna
besvara frågeställningen i ett kommande kapitel.
Först och främst så innebär användningen av moderna verktyg en del skillnader i konstnärers &
designers ”quality of life”, vilket alltså innebär att vissa delar av arbetsprocessen är mycket
enklare nu än förr. Dessa skillnader kan vara att något tar mindre tid, är mindre jobbigt eller
kanske rent av sköts per automatik.
Därefter har vi de skillnader som presenterar nya möjligheter för de som använder moderna
verktyg. Detta kan vara möjligheten att animera, jobba med exakt precision, eller hitta
bildelement och problemlösningar på internet.

5.8 Om internet som verktyg
I kapitel 5.4 upptäckte jag att den påverkan internet hade på både arbetsflödet och resultatet var
kolossal. Som jag skrev i mina anteckningar har vi absurda mängder kunskap en Googling bort.
Denna tillgång till kunskap förändrar hur hela vår verklighet ser ut. I kapitel 2.1 om verktyg
använde jag John Culkincitatet ”We shape our tools and then our tools shape us.” Dessa ord
känns efter min undersökning mer relevanta än någonsin för mig. Vi människor som lever i de
delar av världen som har tillgång till internet har gjort informationssökande via internet till en del
av vår vardag. Att jag under min gestaltningsprocess hade svårt att greppa konceptet med att
skapa något utan att ha tillgång till internet stärker denna insikt för mig.
Om upphovspersonerna bakom de alster som tolkats i detta kandidatarbete hade haft tillgång till
internet hade deras verk med stor sannolikhet sett helt annorlunda ut. För det första hade de med
hjälp av internet kunnat prata med många andra människor från hela världen och på så vis hade
deras alster sett annorlunda ut på grund av hur mycket deras interaktioner och intraaktioner med
andra kulturer hade ökat och på så vis förändrat deras situerade kunskap. För det andra hade
deras verk kunnat ha mycket större mängder research bakom sig och de hade mycket lättare
kunnat lära sig nya tekniker och lösa problem.
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5.9 Svar på frågeställning
”Hur hade konst- & designalster från olika kulturhistoriska rörelser och epoker kunnat se ut om
dåtidens kreatörer haft tillgång till dagens moderna verktyg för framställning av visuella
medier?”
Förutsatt att upphovspersonerna hade valt att endast använda moderna digitala verktyg för sitt
skapande utan att grundidén ändras – vilket vi inte ens vet hade varit möjligt med tanke på den
enorma effekt digitala verktyg har på den kreativa processen och samhället – hade deras alster
kunnat ha mycket mer exakta avstånd, storlekar, vinklar, färger och bildhastigheter än de hade
kunnat ha vid skapande med klassiska verktyg. De hade även varit enklare att framställa då vissa
digitala verktyg gör att vissa arbetsuppgifter går snabbare, kräver mindre arbete eller rent av
sköts per automatik. Tack vare internet hade konstnärer och designers även kunnat hitta
problemlösningar, göra bättre research inför sitt arbete samt bredda sin situerade kunskap genom
interaktion och intraaktion med andra människor och kulturer.

5.10

Slutreflektion

Jag har nu fått skriva om konst & design samt moderna verktyg med ett filosofiskt perspektiv.
Det har varit en väldigt spännande resa med många nya lärdomar, hantverksmässiga som
akademiska. Det har även varit en stor utmaning att arbeta ensam med ett projekt av så stora
proportioner som detta kandidatarbete. Jag är väldigt tacksam för mina handledare och mina
vänner som givit mig feedback när jag har behövt det.
Detta kandidatarbete var menat att undersöka hur ett verk hade sett annorlunda ut när man byter
ut penseln mot en digital mjukvara, men efter att jag började reflektera över den enorma skillnad
internet presenterar känner jag att de skillnader en digital pensel medför bleknar i jämförelse.
Under arbetet med denna uppsats har jag lärt mig otroligt mycket om konst och hur man
betraktar den. Jag har lärt mig om hur man använder Feldmansmetoden för att tolka den och hur
man ser om ett verk är från någon av de tre rörelser som undersökts. Detta är kunskaper som har
satt konst i ett nytt ljus för mig och jag kommer att bära med mig dem resten av livet.
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6. Teknisk bilaga
Adobe After Effects – En digital programvara för visuella effekter, motion graphics och
sammansättning av grafiska element (Adobe After Effects, 2016).
Adobe Illustrator – En digital programvara som hanterar oändligt skalbar grafik (Adobe
Illustrator, 2016).
Animation – En illusion av något rör sig, skapad genom att spela upp ett flertal bilder efter
varandra. (Animation, 2016)
Bildhastighet – Den frekvens som bildrutor byts ut i film. Mäts i bildrutor per sekund. Även
kallat frame rate. (Frame rate, 2016)
Digitala specialeffekter – Visuella effekter skapade med hjälp av en dator. (Computer-generated
imagery, 2016)
Flat design – minimalistisk designgenre med minimal användning av stiliserade element såsom
skuggor och kantlinjer (Flat design, 2016).
Färgpalett – Ett urval av färger (Palette (painting), 2016)
Kalkering – Att måla över en redan synlig linje för att skapa en kopia.
Lager – ett sätt att separera grafiska element från varandra och på så vis kunna redigera dem
separat. (Layers (digital image editing), 2016)
Motion graphic – En typ av animerad media som kommunicerar någon form av information.
(Motion graphics, 2016).
Vektorgrafik – Digital grafik som använder sig av punkter på geografiska positioner istället för
pixlar vilket tillåter inzoomning utan förlorad kvalitet. (Vector graphics, 2016)
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