
Objective observation 

 

Min mening om bruken av datamaskin kombinert med andre verktøy er at det gjør 

arbeidsprosessen mer variert og fleksibel. Dette med tanke på at det er lettere å skissere 

idéer for hånd, altså analogt. Å skissere med blyant på papir gjør oss mer kreative, vi får 

jobbet med hendene og skapt noe, som man kan jobbe videre med digitalt. Det er dessuten 

lettere å se for seg det ferdige resultatet analogt, for å vurdere om format, forhold, størrelse 

og avstand fungere. 

 

Vi lever i en digital verden, og datamaskinen blir brukt som aldri før. Mye av 

kommunikasjonen til designere og bedrifter foregår online, og det er et enormt fokus på 

digitale medier. For designere er det viktig å holde seg oppdatert på de ulike programvarene, 

og stadig holde sine evner på et høyt nivå. Det forventes av designere at de har en høy 

kompetanse innen mange ulike medier og at de behersker mange ulike retninger innenfor 

grafisk design. Derfor er det viktig at man er selvdrivende, løsningsorientert og selvstendig. 

 

I videoen sier Marian at hun føler datamaskinen kontrollerer hjernen om hun bare jobber 

digitalt. Selv foretrekker henne å skissere analogt, for deretter å scanne arbeidet. Videre 

jobber hun med det i Illustrator med tegnebrett for bedre presisjon og fleksibilitet. 

 

For dagens designere mener jeg det er viktig å ivareta det analoge forarbeidet, for deretter å 

videreutvikle idéen digitalt. Man har mer kontroll over sitt analoge arbeid, og man får en helt 

annen måte å forme idéene sine på. Samtidig får man brukt hjernen og satt i gang 

kreativiteten. Jobber man kun digitalt kan fort programmene gjøre det på sin måte, og du får 

ikke det resultatet du ønsker. 

 

 

 

 

 

 



Pushing technology and changing philosophy 

 

Likheten med det Marian gjør og Swiss stilen er at teksten er fremhevet og har stor 

betydning. Videre er strategi og orden viktige faktorer for begge. Forskjellen er at det er to 

veldig forskjellige måter å vise det på. En annen forskjell er at Marian fokuserer på en 

personlig stil og et personlig design, mens Swiss stilen fokuserer på det objektive. Folk 

kommer til Marian for å få noe unikt fra henne, og her handler det om designerens stil og 

preg. I Swiss stilen er det ønskelig at det ikke skal være noe fokus på designeren (navnet), 

men på det ferdige produktet.  

 

I videoen forteller Marian at hennes tilnærming er mer egoistisk, og at henne er veldig 

opptatt av å få frem sin idé. Hun blir sett på som en kunstner fordi hun skaper noe. Marian 

bruker mye ornamenter i sine arbeider. Hun liker å jobbe med ting som overrasker og som 

man må pusle med og bruke tid på å finne en løsning på. 

 

Tekst og bilde hører naturlig sammen. Takket være digitalt utstyr har det blitt mye lettere å 

jobbe med bilde og tekst, og det har blitt mer effektivt og fleksibelt. Man kan teste ut mange 

ulike idéer før det ferdige resultatet, og man kan veldig enkelt bytte font og farger digitalt. 

Med denne teknologien sparer designere mye mer tid på denne prosessen enn hva de ville 

gjort tidligere.  

 

Slik jeg ser det vil bilde og tekst sammen skape en synergieffekt, dette på grunn av at de 

sammen vil skape en mye sterkere effekt enn hva de gjør hver for seg. Jeg ser at 

kommunikasjonen kan bli enda sterkere når man har en god kombinasjon av bilde og tekst. 

Det får frem budskapet lettere, og det blir forsterket. 

 

 

 


