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Introduktion
Min plan var att göra flera olika figurer som representerar olika känslor som jag känt
under det senaste läsåret. Jag valde att göra både större och mindre figurer, de större
representerar de negativa känslorna jag känt under det senaste året då jag har gått
mitt sista år i IB och förberett mig för både studentskrivningar och universitets
ansökningar. De mindre figurerna representerar positiva känslor. De är mindre för
att få fram hur negativa känslor ofta kan ta över och verka stora och oöverkomliga
medan positiva känslor verkar små och obetydliga. Jag vill ändå få fram med verket
att det positiva alltid finns, även när stress verkar ta över ens liv.
Planen var egentligen först att jag bara skulle göra fem stycken “större” figurer som
skulle visa olika negativa känslor associerade med mitt sista IB år. Jag ändrade dock
detta för att jag inte bara ville visa det negativa, för det finns alltid någonting positivt.
Ibland kan även de små positiva känslorna ta över för en stund, vilket jag i mina
figurer representerar med att de flest av de positiva känslorna har starka
färgglada/ljusa färger som man lätt fäster ögat till. Jag byggde upp figurerna med
ljus lera (0.5mm) och färgade figurerna med underglaseringsfärger och
glaseringsfärger.

Arbetsprocess
Under arbetsprocessen jobbade jag i största del med en figur åt gången, men började
med nya figurer medan jag väntade på att de skulle torka och fara i ugnen så att jag
kunde måla och glasera dem. När jag gjort färdigt en figur satt jag den och torka för
att sedan fara i ugnen och började med en ny figur. Jag målade och glaserade de som
varit i ugnen då det passade. Det blev lite problem på grund av korona då
konstskolan stängde och jag fortfarande hade över hälften kvar att glasera.
På grund av att jag gjort på figurerna i en stökig ordning har jag valt att visa
arbetsprocessen för en figur åt gången fastän det inte var exakt i de ordningen jag
gjorde allt tidvis, då jag ofta började på en ny figur mitt när jag höll på men en annan,
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men bilderna och processen av arbeten skulle bli väldigt svår att följa om jag satt
bilderna i kronologisk ordning.

Dykare

Jag började med att göra dykaren eftersom att det var den som jag hade den bästa
planen om hur jag skulle göra den. Jag byggde upp den med hjälp av korv-tekniken.
Jag började med dykaren den 14 augusti 2019 och jobbade med själva formed i tre
veckor och lade sedan till utkiks luckorna den fjärde och femte veckan. Själva formen
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var lätt att göra då jag hade en klar plan på vad jag ville göra, men att få gallret på
utkiks luckorna att vara så tydliga och raka som möjligt visade sig lite svårt, men jag
hade tålamod och jobbade långsamt och blev till sist nöjd med vad jag lyckades med.
Det tog också en ganska lång tid att få huvudet att vara helt runt och jag filade på det
ganska länge för att få rätt form. Jag måste därför vara ganska försiktig när jag satt
fast fönsterluckorna så att jag inte bucklade huvudets form.
Jag målade kroppen med underglaseringsfärger (“sand” blandat med orange) och
glaserade hjälmen med en svart/bronsfärgad glaseringsfärg 29 januari 2020.
Glaseringsfärgen blev olika baserat på hur mycket man satt av den: lite färg blev
svart och mycket färg blev brons. Jag försökte sätta så mycket att hjälmen skulle till
största del bli brons.

Besvikelse
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Jag började med den här figuren 30 oktober 2019 och det tog tre lektioner att få
formen färdig. Med denna figur ville jag få fram känslan då man är besviken och bara
vill ge upp och är helt färdig med allt som händer runt omkring en. Man vill bara
lägga sig ner och ignorera allting. Jag använde ihoprullade tidningar som stöd till
figurens kropp och byggde upp figuren runt tidningarna med platteknik och formade
förs kroppen och lade sedan till ben och huvud. Huvudet tog jag ändå bort för att
göra kroppen kortare och för att forma ansiktsuttryck åt figuren. Planen var alltid att
den skulle ligga på mage, men jag ville själv ha den där lilla detaljen av att
ansiktsuttryck och ansiktsdrag då man ändå kan se det lite från sidan om man tittar
noga. Jag blev dock inte så nöjd med ansiktet när jag tittade på det efter att det
torkad då jag tyckte att det var lite för realistisk och borde ha gjort mera likt resten av
figurernas orealistiska stil. Detta gör dock inte så mycket då den ska ligga på mage
och från sidan passar ansiktet bra.
Jag målade den med olika nyanser av grönt 29 januari 2020, men glaserade den först
3 april. Jag ville att den skulle få gröna naturliga färger som liknar mossa. Jag ville ha
en mossfärg eftersom att jag tyckte att det passar med figurens ställning då den bara
lagt sig ner på mage och inte har någon tanke om att stiga upp och mossa bara ligger
ute i skogen orörligt.
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Astronaut

Astronauten började jag med den 27 november. Jag hade funderat lite på att också
göra positiva känslor och var före min originella plan och hade redan två färdiga och
en halvfärdig “stor” sittande figur (som jag sedan inte tog med i slutprojektet då den
inte passade in med de andra), så jag hade tid att forma en liten astronaut av lera
under lektionen den veckan. När den kom ut ur ugnen bestämde jag mig för att göra
både större och mindre figurer och ändrade därför på min plan.
5 februari 2020 målade jag, med underglaseringsfärger, kroppen vit och hjälmens
lucka med koboltblå och fläckar av vitt, violett, ljusblått och gult för att göra en
illusion av reflektion av stjärnor, planeter eller galaxer. Jag ville ha dessa små
detaljer för att visa hur underbart och förunderligt rymden är. Till mig representerar
den här astronauten en nyfikenhet och kärlek till det som finns där ute, i rymden och
i livet, och en vilja att utforska allt. På ryggen målade jag med mörkblå och “julröd”
ett märke som liknar NASAs märke. Jag glaserade endast fönsterluckan på hjälmen
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för att få fram att det är en glaslucka och få den att glänsa medan resten av kroppen
inte gör det.

Boxare

Jag började med boxaren 8 januari 2020 och jobbade med formen i tre veckor. Jag
byggde upp den med korvteknik och formade boxningshandskarna skilt från kroppen
för att få rätt form på dem. Jag hade lite problem med att forma kroppen så att den
skulle se ut som en slags kropp, men inte en realistisk kroppsform. Det krävde mest
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att jag satt och inslipade en längre tid på formen och inte byggde upp formen för
snabbt så att leran inte skulle vara för fuktig och bara falla ihop. Handskarna tog en
väldigt lång tid att forma då det var svårt att få en form som såg tillräckligt ut som en
boxningshandske, men ändå inte helt realistisk. Ansiktet tog också en tid att forma
och när det först kom ut ur ugnen var jag inte så jätte nöjd med det och tyckte att jag
borde ha gjort ansiktsdragen lite mindre tydliga för att passa bättre med stilen jag
hade till resten av kroppen. Jag hade redan försökt att inte göra dem så tydliga då jag
inte riktigt var nöjd med den liggande figurens ansiktsdrag för att de var för
realistiska och inte passade resten av stilen.
Jag målade den med grått, svart och rött 3 april 2020 och glaserade den med en
glänsande glasyr. Med de slarviga dragen med pensel ville jag få fram boxarens ilska
och gjorde handskarna helröda för att framhäva dem. Efter att den kom ut ur ugnen
var jag mycket mera nöjd med den eftersom att glaseringen mjuknade ansiktet så att
det inte var lika tydligt och gjorde helheten bättre.

Kramare
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Jag gjorde själva formen åt figuren under en lektion den 22 januari 2020 och
glaserade den med gul glänsande färg den 12 februari. Jag hade lite problem att få
den att hålla balansen, så jag höll mycket på och ändrade dens ställning en aning så
att balansen skulle vara rätt. Jag fick den att balansera, men efter att den kom ut ur
ugnen hade glaseringen svämmat över så att en stor klump nu samlats under ena
foten som gjorde så att den inte längre kunde stå. Jag använde därför sandpapper för
att slipa ner klumpen så att figuren igen kunde hålla balansen.
Med den här figurens ställning ville jag få fram en känsla att ta emot världen med
öppna armar och att springa omkring med armarna utsträckta. Den gula färgen valde
jag för att den till mig är den gladaste färgen som finns. Den är också ganska barnslig
och själva figuren är också ganska barnslig. Meningen var att den skulle likna ett
barn som springer omkring och leker att hen kan flyga som ett flygplan.

Sittare

Det här var den helt sista figuren jag gjorde till mitt slutprojekt. Jag formade den den
4 mars 2020. Meningen var att få en form som sitter ner i lugn och ro, inga
bekymmer över någonting. Det gick ganska snabbt och det enda problemet jag hade
var att få armarna att inte böja sig då leran var lite för mjuk, men jag bara väntade en
stund och kunde sedan sätta armarna som jag ville utan problem. Jag glaserade den
med en ljusröd glänsande färg. Jag valde färgen för att den ser glad ut, men lugn
samtidigt eftersom att färgen är väldigt ljus och mjuk.
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Färdiga arbeten
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Tankar kring slutprojektet
Under processen kom jag emot ganska många problem, oftast i och med att
glaseringen inte gick riktigt som jag ville. Som med den gula figuren som glaseringen
svämmade över och med astronauten var färgen kom ut mycket mörkare än vad jag
trodde att de skulle. Den sittande figuren fick också några fläckar var den ljusröda
färgen inte fastnat, men jag tycker inte att det gör så mycket, det ger den karaktär
och tar fram känslan att ha blivit nedslagen men inte riktig bry sig, man stiger upp
när man känner sig för det och sitter nu utan oro. Jag blev ändå nöjd med hur de ser
ut, det var bara inte exakt vad jag hade planerat.
Ett annat problem jag hade var att jag inte riktigt hade en klar plan på exakt hur jag
skulle göra. Jag visste hurdana känslor jag ville visa, men det var svårt att uttrycka
känslorna jag hade i mitt huvud i form av lerfigurer då jag själv inte riktigt hade
några namn till känslorna, jag bara kände dem och ville uttrycka dem.
Jag blev mest nöjd med dykaren och boxaren. Dykaren blev nästan exakt som jag
hade ville att den skulle bli, förutom att jag inte visste riktigt hur färgen på hjälmen
skulle bli då den kunde bli svart och bronsfärgad. Jag blev ändå nöjd med den
slutliga färgen och tycker att den passar väldigt bra till att visa känslan av att ha
sjunkit till botten och sitta där helt ensam. Boxaren blev jag väldigt nöjd med efter att
jag målat och glaserat den. Då mjuknade ansiktsdragen en aningen och den fick just
en sådan look som jag ville ha. Jag blev också nöjd med dess färger och hur de passar
ihop med dess ställning och känslan av ilska.
De mindre figurerna tyckte jag att var jätteroliga att göra eftersom att de tog väldigt
kort tid att göra dem och jag tycker om att göra simplistiska figurer som ändå för
fram någonting. Med dem valde jag att det enda ansikts draget jag gör är näsan på
dem. Med detta påverkar inte ansiktsuttrycket hur känslan förs fram, utan det är
kroppsspråket som visar hur figuren känner sig. Jag gjorde fyra sammanlagt men
bestämde mig för att lämna bort en eftersom att jag inte tyckte att den visade känslan
jag sökte efter.
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De svåraste med slutprojektet var de stora figurerna då de var större och mera
komplicerade än de små. Jag hade lite problem med att de inte skulle säcka ihop
medan jag jobbade på dem, men det krävde bara att jag väntade en stund på att leran
skulle torka lite så att den skulle hållas på plats när jag lade till mera korvar av lera,
eller bitar av lera. Jag tycker att jag utvecklade min kunskaper i att bygga upp figurer
och är någonting jag även kan använda för att bygga upp andra föremål av lera som
en vas. Jag fick också bättre tålamod och lärde mig att inte skynda mig fram, utan
hellre ta min tid med någonting som är lite svårare.
I helhet tycker jag om mitt slutprojekt och är nöjd med vad jag har gjort. Det var
mycket roligt att jobba med det eftersom att jag alltid har tyckt om att jobba med lera
och forma olika djur/figurer/föremål. Mest av allt tycker jag om att gör figurer av
djur och har därför gjort väldigt många djur av lera. Oftast har jag inte gjort helt och
hållet realistiska djur, utan jag har en mera orealistisk eller“barnslig” stil då jag gör
saker med lera och ville därför göra mitt slutprojekt mera “barnsligt” men göra
människofigurer för att få en liten utmaning då jag inte gjort lika många människor
som djur. De flesta människor jag gjort av lera har haft en annorlunda stil. Brukar
oftast göra mycket smalare och med kroppsproportioner som är närmare en
realistisk människa, men jag tyckte att denna mera knubbiga stilen var rolig att göra
och någonting nytt till mig.

Utelämnade arbeten
De här är arbeten som jag till sist valde att inte ha med, men de hörde till min
arbetsprocess så jag valde att ändå sätta med dem här i slutet.
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Gråtande figur

Det här var det tredje arbetet jag började med och jag hade från början planerat att
ha med det i mitt slutprojekt. Jag blev dock väldigt missnöjd med hur färgen blev
efter att den kom ut ur ugnen efter att jag glaserat den. Jag funderade då ändå på att
ha med den, men jag märkte att den hr figurens proportioner är väldigt annorlunda
från resten av figurerna i arbetet och bestämde mig för att den inte passade till mitt
slutprojekt.
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Molnskådare

Med den här figuren ville jag en vilande figur som ändå inte verkar utmattad, den
bara existerar. Jag tyckte dock att den liknade den gula och ljusröda figurerna för
mycket och visade inte exakt vad jag ville, ser lite mera negativ ut, och valde att inte
ha med den.
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