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Introduktion

Min plan ändrades ganska mycket genom hela arbetsprocessen men mitt tema är

naturförstörelse och jordens undergång. Skulpturen är en guld, turkos och grön

kråka, gjord i pappers porslin. För mig symboliserar kråkan döden men också

naturen, jorden och skönhet. Vingarna är turkos/grön för att dra fram natur temat och

kroppen är guld för att representera hur värdefull naturen är.

Jag bestämde mig för att göra skulpturen i pappers porslin. Jag valde det på grund

av att jag aldrig hade testat det förut och visste att det var ett bra material för

skulpturer.

På grund av korona pandemin har jag spenderat mera tid utomhus och lärt mig att

älska naturen mera. Men pandemin har också fått mig att tänka mera på global

uppvärmning, natur förstörelser och jordens undergång. Därför kändes det också

naturligt att göra mitt slutarbete med dessa teman.

En konstnär som var stor inspiration för mitt projekt var Crystal Morey. Morey arbetar

mycket konst om naturförstörelse, klimatförändring och hur det påverkar djuren. Hon

var också orsaken till varför jag ville använda porslin. Hon arbetar mest med att göra

figurer

Med skulpturen vill jag ta fram mina känslor kring jordens och naturens undergång.

Kråkan är värdefull och vacker men den kommer att falla och dö.
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Arbetsprocessen
Jag började med att göra flera skisser och några test skulpturer i pappers porslin.

Jag hade aldrig jobbat med porslin förut men jag började snabbt älska hur det

kändes att jobba med det.

Min första plan var att göra en semi realistisk kråka i mera neutral position. Jag

började med att göra en kompakt form av första kråkan. Dock så bestämde jag mig

för att jag ville utmana mig själv mera och göra någonting mera dramatiskt med mera

känsla. Så jag började skissa igen och kom fram till den nya formen jag ville göra.

Sedan började distansundervisningen vilket gjorde att jag måste vänta på att få hem

mera pappers porslin för att fortsätta.

Sambandet mellan distansundervisningen och att jag hade studentskrivningar gjorde

att det blev några veckors paus i arbetet. Eftert pausen var jag mycket motiverad och

det första jag gjorde var att ändrade kroppen att vara mera krökt. Sedan började jag

med med vingarna. Först ritade jag upp formen på vingarna på ett papper, skar jag

ut formen i porslinet och formade fjädrarna på dem. Eftersom att jag jobbade en

vinge i taget så blev en av dem snabbare torr än den andra, vilket senare orsakade

problem.

Vingarna skulle torka i en böjd position, vilket var svårt på grund av att de hade blivit

ganska hårda redan och började spricka när jag försökte böja dem. Jag spenderade

mycket tid med att forma vingarna om igen eftersom de sprack och gick sönder.

Slutligen lyckades jag få dem att hållas i rätt position, så jag lämna dem för att torka

långsamt i en plastpåse. Jag använda gamla keramikarbeten som stöd för att få dem

i rätt form. Sedan var det dags att lösa nästa problem.

Kroppen måste vara ihålig för att förbättra chansen att den inte går sönder under

bränningen. Då fick jag idén att ändra kroppen så att den ser ut som att den är gjord

av trädgrenar/rötter. Med den nya formen så kunde jag också dra tydligare fram

natur-temat och ge skulpturen en mera intressant form. Det var enligt mig den

roligaste delen av processen för att då skedde förändringen i utseendet mycket

snabbt och jag älskade att experimentera med olika mönster och linjer. Jag behövde
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inte heller fundera lika mycket på att den skulle se ut som en realistisk kråka så det

kändes firare och personligare. När jag var nöjd med kroppen gjorde jag en längre

stjärt och sedan var det dags att fästa vingarna.

Detta var delen av processen som jag fruktade ända sen jag började med kråkan.

Under första försöket lyckades jag inte fästa vingarna för att de var båda ännu för

mjuka och hölls inte i den positionen jag ville ha dem i. De böjdes för mycket och

vänstra gick sönder men det var lätt att reparera. Några dagar senare försökte jag

igen och då var högra vingen tillräckligt torr för att hålla sin form men den vänstra var

lite för mjuk. Jag lyckades fästa den högra vingen och lade till gren-liknande detaljer

på den. Jag lämnade den för att torka i rätt position med hjälp av en dyna i

plastpåse. När vänstra vingen var tillräckligt stel för att hålla sin form, så var kroppen

för torr och jag kunde inte längre fästa den. Att fästa vingarna var den jobbigaste

delen av processen men jag kom på en lösning.

Jag kunde ändra på kråkan så att vänstra vingen är skadad och saknar fjädrarna.

Det passade också mitt tema om naturförstörelse. Jag gjorde vänstra vingen så att

den bara bestod av grenar och tycker själv att det blev bättre än den originella

planen. Slutligen finslipade jag skulpturen och lade till några detaljer före jag

lämnade den för att torka inför första bränningen.

Min första plan var att göra hela kråkan glaserad i grön färg, men jag skulle ha

behövt lämna en stor del oglaserad så att den skulle kunna brännas. Dessutom

fanns det inte den gröna färgen jag först planerade att använda så jag använde en

annan färg. Det var en helt ny glasyr och jag hade inte tid med göra tester. Det var

spännande att se vilken färg den skulle bli och jag blev mycket nöjd med resultatet.

Det som jag blev lite besviken över var att vingen böjdes mera inåt under glasyr

bränningen. Som sista del av processen, målade jag oglaserade kroppen med guld

akrylfärg. Jag använde porslin blomman jag gjorde som test i början av året för att

testa om den passar med glasyren.
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Färdiga arbetet
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Tankar kring arbetet
Att jobba hemifrån med både skola och slutprojektet var en utmaning men jag är

nöjd med hur jag lyckades till slut. Att arbeta med proslin var nytt för mig men det var

en rolig och mycket lärorik upplevelse.

Hela mitt arbete och process blev en diskussion med materialet. Jag hade en plan

hur den skulle se ut men materialet ändrade på planen. Det är verkligen min favorit

del att arbeta med keramik. Man kan aldrig veta hur slutresultaten kommer att se ut

men det blir oftast bättre än man tänkt sig. Flera problem uppstod under

arbetsprocessen men jag är nöjd med hur jag löste dem och skulpturen helhet. Enligt

mig fick jag också fram det tema jag ville.

Jag hoppas att ställa ut den så att det tydligt syns att fågeln faller, inte att den ligger

på någonting.
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Bildkällor
Cassandra Franck - fotograf till arbetsprocessen
Sofie Franck - fotograf till färdiga arbetet


