Kund: Oslo Gay Festival Reklambyrå: Bates Red Cell, Oslo AD: Anne Gravingen
I negativform syns siluetten av Carlsbergs
typiska ölglas.

Don Giovanni var en
skrupellös kvinnojägare
vars passion kostade
honom livet.
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FI GUR OC H G R U N D // S K I F T E T M E L L A N F IG U R O C H G R U N D R E S U LT E R A R I N YA TOLKNI NGSM ÖJLI GHETER

Kund: Bayerska Statsoperan Reklambyrå: Pierre Mendell Design Studio, München AD: Pierre Mendell

Karikatyr av Sigmund Freud, konstnär okänd

Kund: Carlsberg Reklambyrå: VVL/BBDO, Bryssel AD: Frank van de Vijver Foto: Hans Kroeskamp

Nedan karikatyrporträtt av Sigmund
Freud, till vänster en
bearbetning till en
homofestival i Oslo.

FIGUR OCH GRUND
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Kund: Deutsche Telekom Reklambyrå: Springer & Jacoby Werbung, Hamburg AD: Uta Jugert, Rolf Leger, Alexander Sehrbrock, Nina Rühmkorf

Kund: Electrolux Reklambyrå: Scandinavian Design Group, Oslo AD: Muggie Ramadani Foto: Kenneth Godtfredsen

Medan Brandenburger Tor restaurerades
fick Deutsche Telekom
lov att annonsera där,
med villkoret att byggnaden inte försvann ur
stadsbilden.

Dubbelsidig annons.
Först verkar det som
om någonting suger
åt sig högersidan bakifrån. Dammsugarannonsen på följande
sida ger irritationsmomentet sin förklaring.
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TVÅ- OCH T R E D I ME N S I O N E L LT // E N T V Å D IM E N S IO N E L L Y TA IS C E N S Ä T T S T R E DI M ENSI ONELLT

T V Å - O C H T R E D I ME N S I O N E L LT
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Kund: Air France Reklambyrå: Euro RSCG Worldwide France, Suresnes Cedex AD: Florence Bellisson, Aurélie Scalabre, Etienne Turquet Foto: Steven Klein

»Nya Business Class
med liggstolar.«

Air France använder
sig sedan länge av
samma återkommande
visuella trick för sina
motiv, som på detta
vis i bildform åskådliggör kopplingen mellan nära och fjärran.
Slogan: »Att göra himlen till världens vackraste plats.«
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FÖRGRUN D – B A K G R U N D // G E NO M B IL D E R N A S IS C E N S Ä T T N IN G U P P S T Å R N YA M ENI NGSSAM BAND

FÖRGRUND – B A K G R U N D
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I SCENSÄT T N I N G A R // I N L Ä R D A S Y M B O L E R O C H S K IL D R IN G S S Ä T T
Kund: Lunge Lauf- und Sportschuhe GmbH Reklambyrå: Jung von Matt, Spree, Berlin AD: Daniel Hesse Foto: Thomas Strogalski

Kund: McDonald’s Reklambyrå: R. Treviño & Asociados, Monterey
AD: Angie Gonzalez Foto: Javier Broker

Kund: Volkswagen Reklambyrå: DDB New Zealand Ltd, Auckland Team: Gavin Siakimotu (AD), Hywel James (Text)

Kund: BMW Reklambyrå: Jung von Matt/Alster, Hamburg
AD: Marco Antonio do Nascimento Foto: Mats Cordt

Volkswagen i
Stålmannenmundering.
Serien »Print wirkt«
(print fungerar) använder sig av formgivning
från stora och välkända kampanjer för att
visa på printreklamens
effektivitet.

Specialbutik för
löparskor. »Dags att
springa.«

ISCENSÄTTNINGAR
93

Kund: Verband Deutscher Zeitschriftenverleger Reklambyrå: McCann-Erickson, Hamburg AD: Jochen Mohrbutter

Kund: Audi Reklambyrå: Saatchi & Saatchi, Wien AD: Marcus Hartmann Foto: Staudinger & Franke

Burlingtons rutiga
strumpor med den obligatoriska knappen.
»Paris, ChampsElysées«
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KONTEXTR E L AT E R AT S E E N D E // B IL D E N O M T O L K A S P Å G R U N D VA L AV T IL L Ä G G SI NFORM ATI ON

»Milano, Galleria
Vittorio Emanuelle II.«

Kund: Burlington Reklambyrå: Springer & Jacoby Werbung, Hamburg AD: Birgit Hogrefe Foto: Birgit Hogrefe

Kund: Absolut Vodka Reklambyrå: TBWA, Paris AD: Pascale Gayraud Foto: Paul Wakefield, Vincent Dixon, Serge Paulet

Kund: Heineken Reklambyrå: Leo Burnett, Bangkok AD: Prayuth Jaturonrusmi Foto: Fahdol Na Nagara

Öl av märket Heineken
med den typiska gröna
flaskan och öppnaren.
Företaget som sponsor
till en cirkusfestival.

Utformningen av vodkaflaskan har varierats i
varje ny annons under
mer än 20 år.

K O N T E X T R E L AT E R AT S E E N D E
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VID ANDRA
ÖGONKASTET

Det är sällan som vi varseblir objekt var för sig, för det mesta sätts
de i ett sammanhang. Det kan röra
sig om information ur en innehålls-,
rums- eller associativ kontext.
Vid första anblicken ser vi tingen
precis så som de framträder för oss.
Genom extrainformation kan vi
upplysas om att en ytterligare tolkning kan vara möjlig. Vid andra
ögonkastet omvärderar vi situationen och ser något som vi inte uppfattade från början.
Omslaget till boken »Gesichter« (ansikten) av François och Jean Robert med
fotografier av 130 föremål
ur vardagen.

Två bilder ur en fotoserie av
Alain Giraud. Till vänster:
»Grace Jones«, till höger:
»Cyrano de Bergerac«.
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Denna extrainformation utgörs i
de flesta fall av en text eller en avsändare som gör att det vi redan
sett och känt igen kommer i en ny
dager. Denna tilläggskunskap leder
vid andra titten till en aha-upplevelse. Utan denna kunskap skulle
de flesta människor aldrig komma
på tanken att göra en omtolkning,
Bilden på högersidan är ett underbart exempel. Vi ser ett massageredskap. Varken mer eller mindre.
Men om ni har bläddrat igenom
boken uppmärksamt får ni också
en ytterligare association. Fotot är
nämligen ett annonsmotiv för en
biltillverkare. Enbart genom att
lägga till två ord och en logo som
avsändare blir denna bild till moti-

vet i en imagekampanj. Den som
inte minns kan bläddra tillbaka till
sidan 125.
Bröderna François och Jean Robert
har i mer än 20 år varit på jakt efter vardagsobjekt som vid ett andra ögonkast blir till ansikten. De
enskilda bilderna skulle vi förmodligen inte genast tolka som ansikten. Men eftersom vi i deras bok
ser på allt med »ansikte« som utgångspunkt kan vi plötsligt känna
igen människor och djur, glädje
och sorg.
Man kan utgå ifrån att dessa två
fotografer vid det här laget har fått
en helt egen syn på världen och
helt enkelt inte kan låta bli att
ständigt avsöka omvärlden efter
potentiella ansikten.
Fotografen Alain Giraud har haft
ett liknande projekt där han fotograferade fartyg i torrdockor. Genom de titlar han givit sina verk
associerar man plötsligt bilderna
till kända personer.

SER NI MER
ÄN TRE KVISTAR
PÅ EN HYLLA?
Vilket under! Vi ser saker som
överhuvudtaget inte finns. Under
läsningens gång har vi lärt oss att
människan är mästare i konstruktion. Vi skapar tre dimensioner
trots att vi bara kan se två. Vi överbr yggar lekfullt avståndet mellan
förgrund och bakgrund. Vi sätter
samman enstaka delar till nya former och upprättar sammanhang
som bara existerar för vårt inre öga.
Det som nu följer är än mer otroligt. Vi ser objekt som överhuvudtaget inte finns. Om ni alltså här
till höger kan se mer än tre kvistar
så är det konstruktionsdriften som
har slagit till igen.

Utfyllnadsfenomenet.

Kan ni urskilja något meningsfullt i dessa fält? Om
inte, bläddra då till nästa
uppslag.
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När vi ser oss omkring fastnar
blicken framför allt på konturer.
Konturer är gränserna mellan figur
och grund, mellan objekt och rum.
Konturernas funktion är att synliggöra de ytor som de omsluter.
En annan egendomlighet i den
mänskliga varseblivningsprocessen
är att vi ibland »fyller i« information. Hjärnan söker efter konturer
med ledning av skillnader i ljusstyrka. Konturen hör alltid till det
objekt som det omsluter. Stå på ca
tre meters avstånd från boken och se
på illustrationerna på vänster sida.

I den övre bilden handlar det på
grund av de olika gråvärdena helt
enkelt om skillnader i ljusstyrka.
Vi konstruerar därför två konturer.
Den ena begränsar den slingrande
linjen till ett eget objekt, och den
andra gör den grå ytan till ett ytterligare objekt, som ligger bakom
den slingrande linjen.
Något helt annat sker i den undre
bilden. Den gula ytan tolkas som
en fyllnadsfärg i ett enda objekt
och inte längre som ljuskontrast.
Den slingrande linjen blir till kontur i ett gult objekt och vår visuella intelligens fyller i färgen ända
ut i de av kur vornas »spetsar« som
hör till objektet. De »spetsar« som
är vända mot objektet ser vi däremot som helt vita.
För vånansvärt nog inträffar denna
effekt inte i den övre bilden även
om vi ser den på samma avstånd.
Det handlar alltså inte om ett »synfel« i våra ögon, utan om en konstruktion som är resultatet av en
analys och tolkning av scenen.
Ett ytterligare exempel på vår förmåga att fylla i finner vi nere till
vänster. Vi kan först inte göra något av de grå fälten. Hur länge vi
än funderar fram och tillbaka fin-

Klarar ni av att INTE gruppera punkterna i cirkelformade konturer?

Vi ser männens konturer
och kroppar trots att de
inte finns.

Om ni inte kan finna någon
innebörd i linjerna, vrid boken medurs ett kvarts varv.

Kaniszas triangel och kvadrat.
Vi ser tydliga konturer och
formerna ser ljusare ut än bakgrunden.

ner vi inga hållpunkter för de konturer med vilka vi skulle ha kunnat
organisera de enskilda delarna till
en igenkännlig form. På denna sida
på samma ställe återfinner vi samma grå fält.

herrarna till vänster. Vi ser de aftonklädda herrarnas hela gestalter
trots att illustratören bara har
tecknat enskilda delar. Händerna
är exempelvis överhuvudtaget inte
förbundna med kropparna.

alltså till och med att cirklarna är
fullständiga och ligger bakom de
vita fälten. Om vi undan för undan
täcker över de svarta cirklarna försvinner också den tidigare så tydligt varseblivna figuren.

Skillnaden ligger i ett till synes
slumpartat
bläckplumpsmönster
som nu ligger över teckningen.
Trots att de grå fälten är precis desamma kan vi helt plötsligt utan
problem fylla i de delar som fattas
och ser tydligt fem utspridda B:n.
Denna förmåga att fylla i använder
vi oss ständigt av i vardagen då objekt mycket sällan kan beskådas i
full storlek och utan att vara det
minsta skymda. Det är av avgörande betydelse för oss att vi ändå har
förmågan att entydigt identifiera
dessa objekt.

I nästa bild ser vi däremot först
bara en samling av svarta former,
som inte verkar ha någon urskiljbar innebörd. Om ni behöver hjälp
vrid helt enkelt boken ett kvarts
var v medurs så kommer ni säkerligen lösningen på spåren.

Ett ytterligare exempel, där man
inte genast eller inte alls får syn på
den subjektiva figuren finner ni
uppe till höger. I den till synes
oordnade samlingen av svarta naggade cirklar finner vi den subjektiva triangeln först när vi letat ett
tag.

Ett litet exempel på hur tokiga vi
är i att hitta konturer ser vi i
punktmönstret ovan till vänster.
Det är närapå omöjligt att ens under ett ögonblick låta bli att konstruera cirkelformer av punkterna.
Vår stora kreativitet i att konstruera och fylla i konturer gör inte
bara intr yck på forskare. Även
konstnärer och grafiska formgivare
vet att det roar oss och att det
väcker vår uppmärksamhet än mer
om vi själva får fylla i och komplettera objekt.
Utelämnandets konst utmanar vår
fantasi – och det älskar vi. Och här
spelar det ingen roll om det är fråga om en bild, en roman, en film
eller något annat. Så fort vi får för
mycket förklarat för oss blir vi
snabbt uttråkade. Det är alltså ingen slump att varianter på uttr ycket
»mindre smakar mer« finns i nästintill alla världens språk.

Även om de grå fälten är
precis desamma som på
föregående sida kan man
nu klart och tydligt urskilja
B:na.
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Ett exempel på illusoriska konturer
finner vi i teckningen med de två

Här är det fråga om »subjektiva
bokstäver«. Vi är väl bekanta med
detta framställningssätt eftersom
det ofta används för att, genom en
skuggning, få text att verka tredimensionell. Vad som är fascinerande här är att skuggorna bara avgränsar bokstäverna åt ett håll men
att dessa ändå framstår som kompletta. Vi anser oss ändå kunna
uppfatta konturerna.
Vid illusoriska konturer är det fråga om en dubbel illusion. För det
första skapar vi konturer där det
inte finns några, och för det andra
uppfattar vi en skillnad i ljusstyrka
mellan (illusorisk) figur och grund.
I nästa bild blir den upplevda ljusstyrkeökningen i subjektiva figurer
särskilt tydlig. Kaniszas triangel
och kvadrat fungerar enligt samma
princip. Jacken i cirklarna ger upphov till en entydig konstruktion.
Vi ser en triangel eller kvadrat med
tydliga gränser som dessutom verkar vara påtagligt ljusare än bakgrunden.
Ingen mätapparatur i världen kommer att bekräfta det som ni där
tror att ni ser. Det vita i pappret är
helt logiskt lika ljust överallt. Ändå kan vi inte hjälpa att vi ser dessa geometriska figurer som verkar
ligga ovanpå cirklarna. Vi antar

Fenomenet är hur som helst inte
nytt. Redan i grottmålningar som
daterar sig från någon gång mellan
30 000 och 10 000 f. Kr. arbetade
våra förfäder med subjektiva konturer.

Här dröjer det något längre
innan vi har konstruerat
den subjektiva triangeln.

Varianter på temat finner vi i de
övriga bilderna. I en ser vi genast
bokstäverna »VP« och i den nedanför får vi bevisat att vi även förmår
konstruera runda subjektiva fält.
Ehrensteins illusion har uppstått
ur en variation på Hermanns rutnät. De brutna linjerna är tillräckligt för att vi ska kunna konstruera
entydiga cirkelformade fält. Dessa
fält uppfattar vi som dubbelt så
ljusa som omgivningen.
Ett undantag finner vi i nedre
vänstra delen av rutnätet. På den
plats där de två cirklarna överlappar varandra föredrar vi att låta ett
rektangulärt fält uppstå. Det har i
försök visat sig att vi i ett avslappnat tillstånd vid denna synvilla
först konstruerar cirkelformade
subjektiva fält. Om vi sedan koncentrerar oss klarar vi också av
konstruera kvadrater som ersätter
cirklarna. Försök själva!

Även bokstäver kan konstrueras på samma vis.

Den tyske Fysiologen Ludimar Hermann stötte på
denna sida år 1870 när han
bläddrade i en fysikbok,
och upptäckte därigenom
av en slump en av de mest
berömda synvillorna. Det går
inte att undvika att se grå
punkter där de vita linjerna
korsar varandra.

Cirkelformer är precis lika
möjliga.

Ehrensteins illusion.

Orsakerna till konstruktionen av
subjektiva konturer och subjektiva
fält har (återigen) inte slutgiltigt
klarlagts. De teorier som finns har
alla sina brister. Och perceptionsforskningen har hittills inte lyckats
sjösätta någon teori som inte på en
eller annan punkt har gått att vederlägga.
F R Å N Ö G A T I L L ME D V E TA N D E
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