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C A B D 

Gitte Skjønneberg har vært på Science museum i London. 

Her fant hun boken "Perception of materials". Inspirert av 

museumsbesøket, boken og Londons pulserende liv, har 

hun gjennomført en designoppgave med elever på Nesodden 

videregående skole, grunnkurs formgiving. 

 

Prinsippet i persepsjon her er 

at du ser noe overraskende. Det 

kan være et slips som ved 

nærmere undersøkelse viser seg 

å bestå av ølkorker. 

Oppmeksomheten veksler 

mellom å se slipset og ølkorkene. 

Bildet over viser prosessen. 

A Mal i papp som utgangspunkt 

for slipsets endelige form. 

B Mal i papp som utgangspunkt 

for gjennomsiktig PVC som 

«pakker inn» slipset. (Billig PVC- 

plast er kjøpt i lokal 

jernvareforretning). 

C Materialet som skal syns i 

dette slipset er limt med tapetlim 

på en myk tekstilbakgrunn 

(strykes når det er tørket), 

klippes så etter mal A 

D Her er det sydd en kanal (form 

etter mal A) i to lag av plasten 

som er klippet etter mal B. 

I kanalen er det i dette slipset 

fylt fjær av ulike farger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Positiv-negativ. Stilisert form 

(sort katt) klippet i to like 

halvdeler. De sorte silhuettene 

får frem «aktive» 

mellomromsformer. Øyet vil 

veksle mellom å betrakte 

motiv og bakgrunn. 

Inspirasjon: Kunstneren 

Maurits Escher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Små gjenstander som er 

montert på en bakgrunn 

formet som et slips. Her er 

det sko og støvler til en 

barbiedukke. Øyet vil veksle 

mellom å se en samling 

gjenstander og å se et slips. 

Eleven valgte ting hun har 

hatt et forhold til 
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Avfall brukt som dekor i 

slips. Eleven har materialet 

til sitt slips fra blyant- 

spisseren. 

Dette er fylt i kanaler som er 

sydd i PVC. Hele slipset er 

utformet som en blyant. 

Øyet veksler mellom å se 

blyantspisseravfall - blyant - 

slips. 

«Når jeg sier katt, hva 

tenker jeg på da? 

Katteøyne, sort katt over 

veien ....» 

Bilder er samlet fra 

tidsskrifter og limt sammen 

med tapetlim. Over dette 

limte er det sorte katter. 

Persepsjon ved overraskende 

bruk av materialer. Ølkorker 

er banket flate og limt opp på 

en bakgrunnstekstil. Vi ser 

slips og oppdager ølkorkene. 

Er det et slips eller en 

samling ølkorker? PVC er 

lagt rundt og sydd i kanten. 

 

 


