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Ny konstnärlig avhandling: Hon söker det
inre seendet
Vad är egentligen kreativitet? Och hur ser det ut? Stefanie Malmgren de
Oliveira har kartlagt modedesignerns inre process med sin doktorsavhandling
”Acts of seeing”.
– Jag vill göra intuitionen greppbar, säger hon.
Sedan urminnes tider har den kreativa processen setts som något bortom
förståelse, något som endast kunnat förklaras med gudomliga ingivelser och

genialiska snilleblixtar. Stefanie Malmgren de Oliviera, nyligen disputerad
inom konstnärlig textil- och modedesign vid Textilhögskolan, har en annan
syn på saken. Med sin avhandling dyker hon ner i människans inre för att
systematisera vad hon ser som grunden till allt skapande – seendet.
– Det svåraste har absolut varit att göra det begripligt, säger hon. Många tror
att det handlar om det fysiska seendet, men det är bara en del av det. Även
en blind person har ett inre seende som aktiveras i en designprocess.
Det abstrakta ska bli konkret. Tänkandet översättas till kommunikation.
Stefanie Malmgren de Oliveira insåg att det behövdes något mer än text för
att göra forskningen förståelig – det behövdes bilder. Därför fylldes
avhandlingen, och den tillhörande utställningen, till stor del av bildmaterial
(av fotografen Jan Berg). Genom att kombinera bilder med text kunde hon
visualisera seendets olika steg i designprocessen, bland annat med hjälp av
blomsterarrangemang.
– Jag är van vid att jobba med textil och kläder, men med blommorna blev
det ännu mer konkret, ännu renare, säger Stefanie Malmgren de Oliveira.
Det som framträder är ett sätt att analysera den kreativa processen, att förstå
det inre seendet som ett metodologiskt verktyg. Varje handling, varje beslut,
grundas i designerns seende. I visionen. En vision som av förklarliga skäl är
högst subjektiv.
– Det är en av de viktiga lärdomarna, säger Stefanie Malmgren de Oliveira.
Det handlar om att vara medveten om att alla bär på ett eget seende, men att
det är dynamiskt och kan påverkas. Ett modehus har ett seende som sitter i
väggarna, som sipprar in hos dem som arbetar där, samtidigt som
chefsdesignerns vision styr en stor del av det som produceras.
Ett ökat medvetande om seendet kan göra det enklare att kommunicera idéer
med andra, samtidigt som det på ett individuellt plan hjälper designern att
vässa sitt skapande.
– Det är lätt att fastna i samma hjulspår i sitt seende, framför allt om man
jobbar med produktion. Är man medveten om det är det också lättare att hitta
nya vägar.

Stefanie Malmgren de Oliveira ser stor potential för sin forskning om seendet
i utbildningssyfte, och använder sina teorier när hon undervisar studenterna
på masterprogrammet i modedesign på Högskolan i Borås. Hon medger att
det finns en hel del kvar att utforska där inne i vår mytomspunna kreativitet.
– Det är ett konstant sökande, säger hon. När du tror att du vet något visar
det sig att du inte vet något alls. Att se är att söka.

Fakta Stefanie Malmgren de Oliveira
Gör: Doktor i modedesign och programansvarig för Konstnärligt
masterprogram i mode- och textildesign, inriktning modedesign på
Högskolan i Borås.
Ålder: 40 år
Bakgrund: Uppvuxen utanför München i Tyskland. Utbildad modedesigner på
Royal Academy of Fine Arts i Antwerpen. Arbetade på Balenciaga i Paris
under ett år innan hon påbörjade sin doktorandtjänst i Borås 2010. Efter ett
par uppehåll och en tid tillbaka i Belgien doktorerade hon med sin
avhandling och utställning ”Acts of seeing in fashion design” i september
2018, med tillhörande utställning på Textilmuseet.

Kontakt
Mobilnummer: 0701-853587
E-post: stefanie.malmgren_de_oliveira@hb.se

Länkar
Ta del av avhandlingen
Stefanie Malmgren de Oliveiras forskarprofil

----------------------------------Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och
informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil,

beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus
ligger mitt i city, och vi har ca 11 000 studenter och 748 anställda.
Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik.
Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad
forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt
kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra
examenstillstånd på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap,
människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Kontaktpersoner
Anna Kjellsson
Presskontakt
Kommunikatör
Press- och mediakontakt, forskning
anna.kjellsson@hb.se
0734-61 20 01
033-435 4578

