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Abstract

I mitt kandidatarbete undersöker jag fantasi och kreativitet, varför vi skapar fantasivärldar 
och hur vi hittar till dem - finns det portaler till fantasivärldarna? Jag letar efter svar ur filo-
sofiska perspektiv genom att läsa om fantasi och lek. Jag tittar närmare på andra konst-
hantverkare och konstnärers fantasivärldar och drar kopplingar till filmers fantasivärldar 
och sagor för att jämföra innehållen och det visuella. Om detta skriver jag i denna rapport, 
jag skriver även om hur min gestaltning har växt fram, formats och utvecklats och mina 
tankar under arbetets gång.
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Inledning

När jag arbetade på en förskola, så tyckte jag att det roligaste var när barnen ritade, måla-
de och arbetade med lera i ateljén. Då brukade jag fråga vad de gestaltade och fick oftast 
långa förklaringar och små berättelser om vad de skapade. Det var fascinerande att höra 
dom berätta om, självporträtt, familjemedlemmar, krokodiler, regn, svart, spindelmannen, 
gräs, fjärilshästar, regnbågar, hus, rosa, en lång väg, en orm och hjärtan. Som fantasifullt 
ihop komponerade collage av sig själva och deras upplevelser. Jag brukade skriva ner vad 
barnen berättat om sina bilder och fästa det på baksidan.

Bakgrund

Upplevelser
Sedan 80-talet har tekniken utvecklats snabbt. Datorer, internet, TV, film och TV-spel, har 
gett oss ökade virtuella upplevelser genom högre hastighet, bättre kvalitet och snyggare 
animering. Samtidigt som de virtuella resorna blev häftigare, blev det även i större ut-
sträckning möjligt för fler att kunna resa längre, se andra länder och kulturer, prova på nya 
utmaningar, sporter, maträtter och så vidare. Den ökade rörelseförmågan och dem lätt till-
gängliga nyhetsflödena gav oss mer av världens möjligheter och lockar oss att lära oss 
nya saker och hitta nya upplevelser, både på riktigt och i dem fiktiva världarna1. 

Det är ett avslappnande från verkligheten, att leva sig in i en annan värld. Där man kan gå 
in i en annan roll, man är starkare, bättre och har andra förutsättningar, liksom i sagor och 
fantasivärldarna i ett flertal; tv-spel, böcker och filmer. Fantasi och fantasivärldar, är ord 
som i vardagen, lätt förknippas med barn, men vuxna är minst lika intresserade av det, 
skillnaden är bara att ordvalen har bytts ut från typ; Fantasi och fantasivärldar mot science 
fiction-drama, saga mot fantasy och lek mot aktivitet.

Lek, kreativitet och fantasi
Den vuxnas lek, kreativitet och fantasi är precis som barns, en fri handling/ sysselsättning 
inom en viss tid och plats, medvetande om att det är något som är annorlunda än det van-
liga livet, där man tryggt kan applicera sina egna regler, värderingar, normer och förvänt-
ningar. Vuxenlekar kan innefatta allt från extremsporter och äventyrsturism till pulkaåkning, 
maskeradfester och andra sociala sammanhang där man kan spela en roll eller det finns 
utrymme för kreativitet, fantasi och improvisation.

Ofta har man hört talas om en vuxen som blir ʻsom ett barn igenʼ, då denne ger sig hän åt 
något och helt struntar i rätt och fel, uppslukas av aktiviteten och upplever en extatisk 
känsla. I boken Upplevelsens materialitet beskrivs några äventyrsturister på resa i Sval-
bard som lekande män, när dem lever sig in i den coola och farliga miljön och antar roller 
som snow-cowboys då dem hetsar varandra att köra fort med skotrar och skjuta med va-
pen2 .
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Barn kan bygga sina lekar på händelser dom sett eller sagor dom har hört och utvecklar 
gärna leken under flera dagar. Barn har inte så stor livserfarenhet att ta in i leken, så fan-
tasin får fylla ut resen. Medan vuxna har mera erfarenhet både från leken som barn och 
livet i övrigt. En vuxens lek är i regel mera utvecklad än barns och innehar en högre nivå 
av spänning, glädje, känslor, dualitet, fara och fantasi. Den måste påverka oss känslomäs-
sigt och/eller att något överraskade moment dyker upp, för att personen skall finna intres-
se att vara kvar i aktiviteten. Detta gäller förvisso inte bara i leken, det är samma sak med 
filmer, böcker och spel, egentligen allt kulturellt som vill samspela med en betraktare, be-
sökare eller mottagare.

I Tv-programmet Kultureliten3 var en tittarfråga; om dom kunde tipsa om någon kultur som 
var så pass bra att man får gåshud, Aris Fioretos, författare och professor i estetik svara-
de,: 
“-När man blir äldre har man lärt sig att förutse och förutsäga en del av sakerna som hän-
der i ett konstverk”… “ man har blivit, med andra ord, bildad. Och bildningen har den 
nackdelen att den minskar tillfällena för gåshuden att träda fram”

Filosofi

Enligt Åsa Falk-Lundqvist4, drama-lärare, psykolog och lektor vid Pedagogiska institutio-
nen vid Umeås universitet, hänger fantasi och kreativitet ihop genom att de är nödvändig 
livskraft för problemlösning, tolkning av erfarenheter och känslor. Hon menar att om man 
har mycket fantasi och kreativitet, har man ett självförtroende som gör att man vågar prova 
och utveckla idéer. Allt detta är saker som ofta efterfrågas av  arbetssökande i de flesta yr-
ken idag och därför ett högst relevant ämne att belysa. Artikeln, Åsa Falk-Lundqvis har 
skrivit, har rubriken ”Rädsla låser in fantasin”, den belyser vikten av  fantasi och kreativitet 
under skolåren. Eftersom många vuxna är för rädda för att prova på nya saker, då risken 
att misslyckas finns, vilket är en risk dem har upptäckt under skolåren. Artikeln beskriver 
”fantasins fiender: skam, skuld, hot, måsten och rädsla”. Fantasins fiender är även motsat-
ser till fantasin, friheten och glädjen.

Lev S  Vygotskij, tänkare inom sovjetisk psykologi (1896-1934), skriver att: fantasin är 
”grunden för varje kreativ aktivitet inom alla kulturens områden och möjliggör det konstnär-
liga, vetenskapliga och tekniska skapandet.5” Han menar att allt en människas hand ska-
par är en produkt av  människans fantasi. Han skriver också om att stora uppfinningar och 
upptäckter kräver år av samlade erfarenheter och att vi därför måste vidga barns erfaren-
heter så att dem får en bred grund för skapande verksamhet. Vygotskij skriver: det ”som vi 
kallar skapande är ofta bara den dramatiska födelseakt som är resultatet av ett mycket 
långvarigt havandeskap, av  ett fosters utveckling”6 Han menar att fantasins cirkel är sluten 
först när den gestaltas i yttre bilder, men att vägen dit är samlade erfarenheter från hela 
ens liv.
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Åsa Falk-Lundqvist är inne på samma ämne som Vygotskij skrev  om 1930. Vikten av att 
erbjuda barn att bredda sina fantasier genom erfarenhet av kreativitet och att skapandeak-
ten bara är slutet av en mycket lång utveckling av fantasin. 

Fantasivärldar och filmer
Påhittade historier och fantasivärldar har antagligen alltid funnits över hela världen. Den 
berättande traditionen fungerade både i utbildande-, religiöst-, moraliskt- och i underhål-
lande syfte. Berättelser spred sig omkring i världen för att utbyta kunskaper och erfarenhe-
ter först muntligt och sedan i allt större utsträckning skriftligt och idag även digitalt. Förr 
fanns det väldigt många gudar, som alla hade sin historia, det fanns också folksagor och 
folktro. Det fanns en allmän okunskap inom vetenskap som kryddades av både rädslor och 
förhoppningar. Många fantasivärldar bygger på dessa berättelser om rädslan för dem onda 
(makten och trollen), man trodde på häxkonster (läkemedel och vetenskap) och förhopp-
ningar från de goda andarna (tro, hopp och kärlek). 
Idag tror vi oss vetenskapligt, veta mer om världen så som att det inte finns troll och älvor. 
Men det kanske är den ökade kunskapen om hur hemskt livsförhållandena ser ut på 
många håll ute i världen som istället gör att vi behöver fantasivärldarna för att ta till sinnlig 
flykt. I dagens fantasivärldar bygger man upp rättvisare samhällen, där man löser problem 
tillsammans över klasskillnader, kanske är detta bidragande till framgången hos film-triolo-
gin Sagan Om Ringen*? Samtidigt har de senaste femton årens filmer som handlar om 
jordens undergång och postapokalyptisk science fiction ökat rejält som tillexempel: Wa-
terworld*, Armageddon*, Independence Day* och Materix*, zombie-filmer som Resident 
Evil* och 28 Dagar Senare*, vampyr filmer som Underworld* och barnfilmer som City of 
Ember*. Filmer speglar världen liksom konsten och kulturen.

Andra konsthantverkare/konstnärer som har arbetat med fantasivärldar tidigare 

Linda Karlsson, Klara Kristalova och Frida Fjellman är några av de konsthantverkare/ 
konstnärer som jag har tittat närmare på. Därför att de arbetar med skulpturer av  keramik 
eller glas, föreställande djur, natur eller mänskliga varelser i dramatiserade händelser, på 
fantasifulla och fantastiska sätt. Karlsson, Fjellman och Kristalova sätter sina skulpturer i 
förhållanden till varandra, de kommunicerar med varandra och innehåller en mystik eller 
ett budskap, en berättelse.

Klara Kristalova ser inte sina keramiska objekt som skulpturer egentligen utan snarare 
som tredimensionella teckningar, skisser från sitt liv7. I en intervju inför sin utställning på 
Bonniers Konsthall 2012, berättar Klara Kristalova om hur hon inspirerats av bland annat 
naturen, sagor, poesi och filmaffischen för Barnhemmet, men också frågeställningar som 
att anpassa sig. Hon säger att hennes konst ”...handlar om ren känsla och upplevelse”8.

Frida Fjellman plockar ofta in en blandning av  djur och väderfenomen som moln, blixtar 
och pölar i sina installationer av keramik och glas. Hennes konstnärliga uttryck är en 
blandning av stilistiska och naturalistiska färger och former. Hon har gjort ett flertal ut-
smyckningar, bland annat en på Göteborgs universitet, som heter Cloud Cuckoo Sky. 
Denna består av vacuumformade plast moln och argonrör, där molnen symboliserar krea-
tiviteten i forskningen, tanken som tankebubblor. Och verkets titel härstammar från ut-
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trycket ”…att vara lite uppe i det blå - den plats där tanken är fri, där modet är stort och där 
de slutsatser som dras är viktiga för oss alla.”9 

Linda Karlsson arbetar med fantasivärldar där hon sätter ihop scenografier av  sagofigurer 
som drakar, prinsessor, utomjordingar och djur som björn och fågel. Hon bildar berättelser 
efter hur varelserna förhåller sig till varandra, beroende på hur hon placerar varelserna, 
kommunicerar dem olika saker till betraktaren. I Linda Karlssons master examensrapport 
skriver hon ”…jag vill att min konst skall vara upplevelsernas upplevelse!”10  Hon skriver 
också att hon bland annat inspirerats av barnboksillustrationerna från Lilla Anna och Min 
allra käraste syster och John Bauers bilder.

Motivering

Lev S. Vygotskij skriver att fantasin och kreativiteten föds ur ett behov, strävan eller öns-
kan och utvecklas efter den omgivning man lever i. Att behovet kommer först, sedan möj-
ligheten till skapande, efter dem förutsättningar man har i material, verktyg, kunskap och 
erfarenhet11. Alla behöver kreativitet och fantasi för att anpassa oss till varandra och våran 
närmiljö. 

Då det vi skapar är påverkat av vårt kulturella arv, tidigare erfarenheter, minnen, trygghet 
och en utveckling av det barn vi en gång varit. Har även alla produkter på marknaden en 
bakgrund, en anledning till att någon har skapat det. Dagen konsument vill i allt större ut-
sträckning veta och ta del av historien bakom de föremål vi ser för att värdera dem. 

Min gestaltning består av keramik- och glas-skulpturer föreställande fantasifigurer och en 
fantasivärld. Men min produkt är fantasi och min förhoppning är att skapa en lust, nyfiken-
het och en upplevelse hos betraktaren, samt så ett fantasifrö. Fantasifrön växer och 
blommar ut helt olika, beroende på betraktarens bakgrund, på så sätt skapas också olika 
associationer och berättelser i mitt verk. 

Frågeställning

Hur kan fantasivärldar och sagor berättas genom konsthantverk? 

Metod

Mitt arbete började med att leta inspiration på biblioteket och internet inom ämnen som: 
drömmar, fantasi, fantasifigurer, surrealismen, futurismen, fantasy, filosofi, portaler, arkitek-
tur, filmer och upplevelser. Sedan började jag att skissa med penna på papper och göra 
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små modeller i lera av portaler, fantasifigurer och fantasivärldar. Mycket tid gick till att skri-
va projektbeskrivningen, men sen kunde jag börja att arbeta mera resultat inriktat. Jag har 
läst litteratur under kursens gång, diskuterat mitt tema med handledare, klasskamrater och 
vänner. Samtidigt som jag undersöker fantasi, filosofi, granskar filmer samt ser på vad 
andra konsthantverkare/ konstnärer gjort inom mitt område, skapar jag en egen fantasi-
värld, Jhax, med en berättelse, fantasivarelser och en portal. Min gestaltning består till 
största delen i materialen keramik och glas, men i slutet av arbetet kommer jag att tillföra 
några andra material som; kretskort, syntethår, cyberlocks och ljusdioder. Jag har använt 
keramiska tekniker som: gjutning, kavling, drejning och ringling och glas tekniker som; 
blåsning av varmt glas, lamp-working och fusing. 

Bearbetning

Jhax

Jhax är en ö med gröna blomstrande kullar, prydda av stjärnblom, höga dova berg och 
djupa källor. Befolkningen består av arterna Surruz, Kiwix och Fiix. Sen finns det en filur till 
och det är Sankt, den enda som vet hur man hanterar maskineriet inuti ön. Han syns säl-
lan till ovan mark och är ensam av sitt slag, så om honom vet man inte så mycket mer.

Surruzʼarna håller till uppe på bergen där dem bor, spelar spel och har flygtävlingar. Det 
finns ett flertal berg, det största heter Tidernasberg och sägs vara det äldsta och vackras-
te. Det hör även till deras uppgift att hålla utkik utåt, mot det eviga mörkret som råder om-

kring ön.

Kiwix'arna är lätta små transparenta luftvarelser. Dem utgör tillsammans en munter melodi 
när dem trumpetar med sina svansar samtidigt som dem arbetar. Deras uppdrag är att 

med sina spetsiga ben trampa ut djupa fickor i dem högväxta Wixamerna. En Wixam är en 
svampliknande växt med en stor orange plattformation högs upp på en bubbligt formad fot. 

Fickorna kommer att fyllas av en vätska som utgör huvudfödan för alla på ön. 

En annan föda för öborna är klockbären, det är den illa pendeln inuti dem klockade ändar-
na på Klockstraws träden. Klockorna växer ut ganska fort, efter det spelar dem i två dygn 
sedan ramlar klockan med klockbäret ned. Det hamnar på Fiixʼarna att samla in bären och 
lagra dem i de stora Svarvoxsarna. Svarvox är höga byggnader och det enda stora som är 
skapat av invånarna på ön. När Svarvoxsarna byggs samarbetar alla Fiix, dem bygger av 
de nedfallna klockorna och lite av vätskan ifrån de djupa källorna. Med sina stora lungor 

kan dem med hjälp av in- och ut andning dra material till sig, få det att stanna i luften blan-
da om och pusta det på rätt plats. När dom bygger på höjden blåser de mot marken och 

stiger. Fiixʼarnas stora hattar hjälper dom att hålla sig svävande kortare tag. Svarvoxsarna 
är inte bara till för lagring av klockbär utan är även hem till Fiix där dom bor var och en för 

sig.  

Ön drivs av motorer och ett avancerat teknologiskt system, den svävar runt och har ingen 
fast adress. Man vet att det finns flera liknande svävande öar, för ibland har man kunnat 

skymta ett dovt ljus i fjärran och ibland uppstår svaga vibrationer i marken från det under-
liggande maskineriet, som skulle kunna tyda på att man närmar sig något och att ön lik-

som bromsar in. 
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Sammanfattning av min processdagbok

För att påbörja arbetet med kandidatexamen, gick jag till biblioteket för att söka information 
om vad som gjorts tidigare och få lite inspiration. Jag hade bestämt mig för att fortsätta i 
den riktning, min konstnärliga utveckling har tagit. Alltså skulle arbetet handla om en fanta-
sivärld med fantasivarelser och en portal dit. Trotts att jag visste vad jag ville göra, så viss-
te jag inte hur jag skulle gestalta det eller formulera det. Så jag tittade på några personer/ 
verk som har inspirerat mig tidigare.

Några personer som jag har inspirerats av:
Författare: Margitte Sandemo Sagan om Isfolket, J.R.R. Tolkien Sagan Om Ringen, Ste-
ven King och Peter Straub  Talismanen, Johan Aivide Människohamn m.fl., Johan Teorin 
Skumtimmen.
Konsthantverkare: Frida Fjellman, Lena Flodman, Linda Karlsson, Kajsa Christensen och 
John Jakobsson
Konstnärer: Salvador Dahlí, René Magritte, Klara Kristalova, Cajsa von Zeipel´s
Illustratörer: Elsa Beskow Tomtebobarnen, Hattstugan, Sven Nordqvist Pettson och Findus 
(mucklorna),  John Bauer Tomtar och Troll, H.R.Giger Alien, Märit Runsten Butcherʼs po-
em.
Arkitekter: Antoni Gaudi

Sen började jag med att skissa först på papper sedan med lera i liten skala. Jag kom snart 
fram till att jag ville bygga massor av figurer, bygga upp  en hel värld som man kan gå in i 
och en två meter hög portal. Jag insåg att tiden var för knapp för att göra allt, så jag kon-
centrerade mig på portalen. Portalen skulle bestå av  cirka 30 krukor i olika storlekar och 
former, som skulle träs ihop på armeringsjärn och bilda en trebent portal.

  

Efter en del kalkylerande på portalens totala vikt, kablar, socklar och belysning, tid och ris-
ker, fick jag inse faktum; att det skulle ta för lång tid, krävas för mycket hjälp av andra per-
soner samt att det inte skulle kunna gå att plocka isär den mellan examinationen och 
vårutställningen.

Tänka om, tänka vidare och tänka tillbaka, vad var det viktiga i mitt arbete och vad ville jag 
förmedla? 
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Jag omformulerar projektbeskrivningen och frågeställningen och försöker att komma när-
mare mitt arbetes kärna. I mitt arbete har jag funnit min största inspiration i filmer som 
handlar om fantasivärldar. I många filmer finns det en slags fysisk portal men i många fil-
mer handlar det mer om att förflytta sig i tankarna. Filmerna Den oändliga historien* och 
Avatar* är två sådana exempel. I Den oändliga historien, hittar huvudrollen Bastian en bok 
som tycks suga in honom i handlingen, boken blir en fysisk portal men den andra världen 
finns bara i hans huvud, i hans fantasi. I Avatar däremot lägger sig huvudrollen Jake Sully  i 
en maskin som får hans medvetande att ta kropp och kunna leva med varelserna på en 
annan planet. Jakes portal är maskinen, men världen han kommer till är verklig och han i 
den. Han är dock bunden och beroende av sin riktiga kropp och maskinen, alltså är det 
inte en portal som fungerar helt igenom. I filmen Alice i underlandet*, ramlar Alice ner i ett 
kaninhål i marken, hon landar i en sal med en förminsknings dryck och en dörr/portal till en 
annan värld. I Alice i underlandet fungerar portalen fullt ut. 

Man skulle kunna påstå att en portal till fantasins värld kan vara vad som helst som bär 
tanken dit, som tillexempel en doft, ett minne eller en sak. Vill man hitta en portal till sin 
egen fantasivärld genom tanken, kan man försjunka sig i tro, skapande, eller drömmar. För 
att ta del av en befintlig fantasivärld skapad av någon annan finns det bland annat; böcker, 
filmer, musik, uppträdanden och bilder att uppleva. Materian i detta; pappret, texten, TV:n, 
stereon och datorn kan då ses som en portal till dessa fantasivärldar.

Ställen som man kan se portaler på i det offentliga rummet är tillexempel: I arkitektoniska 
byggnader, så som religiösa byggnader, rådhus, riksdagshus och slott med mera, i stads-
miljön som tunnelöppningar, valv, broar och konstverk, i parker kan man hitta fina träd-
gårdsportaler och grind-öppningar. 

Några exempel på portaler i fantasivärldar kan tillexempel vara; en teleporter, dörrar, ma-
giska drycker och ramsor / besvärjelser.

Reflektioner om vad en portal är, fick mig att tänka på, att vad som finns på andra sidan är 
relevantare än vägen dit. Så för att återgå till mitt gestaltande arbete började jag nu istället 
med huvudpersonerna, fantasivarelserna. Först skapade jag Fiix och Kiwix'arna. 

    

Efter skisser och små modeller var jag ivrig att börja skapa mina varelser, hur stora kunde 
de bli? Fiix skulle bli så stor skolans största ugn tillät, i två delar; kropp  med hals och hu-
vud med hatt. Kiwix'arna däremot skulle bli transparenta glasdjur. Efter en del tester och 

Janina Nilsson Keramik & Glas K3

10



planering, blev  det tydligt att kiwixʼarna behövde vara i tre delar; kropp med ben, svans 
och huvud med hals. 

             

Jag behövde flera varelser i min värld så därför tog jag in en varelse som jag skapade ett 
år tidigare men aldrig han att färdigställa, Surruz. Surruz'arna är gjord i gjutformar, i delar-
na kropp med huvud, två vingarmar och två armar med händer.

              

Väl så här långt i min process har jag tänkt fram och tillbaka på hur jag skulle kunna bygga 
upp min värld. Att arbeta upp  stora former i papiermaché kändes varken material-sam-
manhängande eller trovärdigt. Att skapa kulisser och måla världen låg nära till hands, då 
det inte fanns tid att bygga stort i keramik. Men materialet och detaljerna kändes så viktiga 

Janina Nilsson Keramik & Glas K3

11



för min fantasivärlds berättelse, det avgjorde att jag valde att göra min värld i keramik och 
glas men liten. 

De stora varelserna tillsammans med den nya lösningen av världen, gjorde att jag hittade 
en ny vinkel för att få in min portal i gestaltningen. Istället för, som det var tänkt från början, 
att göra en portal som vi kan gå igenom för att komma till en sagovärld, blev det en portal 
för fantasivarelserna att gå igenom för att komma till vår värld. Mina tankar går till filmerna 
Gremlins* och ET*, två filmer som båda handlar om ett besök av en varelse från en annan 
värld. Filmer kan förklara logiken i en påhittad varelse liksom i filmen Splice, där ett fors-
karpar skapar en ny ras. Genom att hitta på vetenskapliga ämnen och göra dem visuellt 
trovärdiga, luras vi nästan att tro de har lyckats.

Jag börjar skissa på sagan om min fantasivärld; Jhax. För att denna värld skall bli över-
blickbar för mig, gör jag den till en ö som flyter runt i en parallellvärld. Här använder jag 
inspiration från TV-serien Lost* och tillför dessutom en inre motor i ön med en tekniker, lik-
som i Lost. Bilden av portalen känns nu självklar:

Jhax kommer att krascha, vilket gör att tidernasberg klyvs i två delar liksom tideräknaren 
som finns inuti berget. Det bildas en passage mellan berg delarna, liksom i filmen Ronja 
Rövardotter*. Passagen blir laddad av utsläppt energi och tideräknarens kamp om kraft, 
skapar en magi som utgör en portal. Några varelser tar sig in i passagen, genom portalen 
och ut i mörkret på andra sidan. Inte förrän det är försent märker dom att de växter, stelnar 
och bleknar. Endast ögonens ljus vittnar om att dom dröjer sig kvar.

För att kunna skapa min värld liten, utan att göra den för liten, kommer gestaltningen bara 
att visa en liten del av världen. Den del som har råkat ta sig igenom till vår värld i krocken.

Janina Nilsson Keramik & Glas K3

12



Jag har tittat på hur Linda Karlsson lyckats göra så stora installationer. Hon använder dels 
många mindre objekt, både för att bygga ihop stora skulpturer med helheten och ringa in 
verkets område. Hon har också använt sig av färgade podier för att binda ihop sina objekt. 
Jag tänker att jag vill ringa in mitt område en aning och att detta skulle kunna ske med 
”sanden som runnit ur timglaset i berget/ tideräknarens materia”. Eller genom att ringa in 
verket med bitar från väggen, som ”gick sönder när ön kraschade igenom”.

Gestaltningen har en slutgiltig form och det är dags att ge den färg. Det blev många gla-
syrprover och färgsättnings funderingar. Sen blir det dags att göra ögon av Bulls-eye glas, 
små blommor i lera, klockor av glasrör och svarvoxarna i varmt glas. Wixamerna har jag 
redan hunnit dreja.

                                 

Jag tycker att det är roligt att arbeta med flera olika tekniker och material, det blir en mer 
varierad arbetsprocess. Det här arbetet blir som en samling av de tekniker jag har lärt mig 
under min kandidatutbildning. Liksom Frida Fjellman arbetar material-varierat i glas, kera-
mik eller plast och i olika tekniker. I slutet av arbetet kommer jag att tillföra ytterligare några 
andra material som; kretskort, syntethår, cyberlocks och ljusdioder. Dessa material står för 
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en estetik som bland annat finns i subkulturer under synt och cyber-punk, som jag tycker 
är tilltalande. Min fantasivärld och fantasivarelsernas namn innehåller många X,Y, och Z, 
vilket jag ser som hämtat ur både ovan nämnda genrer men också ur ett 90-talistiskt data-
språk.

I mitt arbete har jag inspirerats ganska mycket av fantasifulla filmer om andra världar. Det 
har breddat min fantasi och utmanat min kreativitet. Filmerna beskriver oftast världar som 
liknar vår verkliga värld. Min fantasivärld jhax liknar också våran värld på så vis att den har 
liknande mark, berg och sjöar. Det kan kännas tryggt för en betraktare att känna igen 
rummet, till en början, om karaktärerna och berättelserna är nya. Man kan variera dem tre 
faktorerna för att få fram olika utgångspunkter i en saga.

Många fantasy filmer innehåller karaktärer som; prinsar, prinsessor, trollkarlar, dvärgar, 
troll och alver med mera och bygger på varelser vi känner igen från andra sagor, vid en 
sådan igenkänning kan man direkt lägga sin fokus i att ”lära känna karaktären” istället för 
att försöka förstå den. I mitt arbete har jag valt att frångå den principen för att skapa nya 
varelser med, för betraktaren, okända förmågor. Att få bestämma över karaktärernas utse-
ende och komma fram till hur dem kommunicerar med varandra eller vad som ligger i de-
ras natur, är oftast hur mina världar börjar att utformas. Sedan formas världen tillsammans 
med karaktärernas förmågor till en fungerande helhet.

Jag är väldigt nyfiken på hur andra människor kommer att möta min gestaltning och vad 
de kommer att uppleva. När jag såg Klara Kristalovas utställning på Bonnierskonsthall, så 
upplevde jag en glädje i att se så många keramiska objekt och installationer samlade på 
ett ställe. Dom var placerade så att dem inte störde varandra. Det fascinerande var att 
dem alla tycktes vara laddade med känslor och en berättelse. Jag kan inte säga att jag 
tyckte bäst om bara en, men ”När förnuftet sover” tyckte jag var väldigt fin och rolig. Jag 
kan känna igen mig i det här verket, det är som när jag sluter ögonen och mina fantasiva-
relser föds.
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Slutdiskussion och resultat

Mitt kandidatarbete har varit ett undersökande av fantasins område och ett förtydligande 
för mig själv, om varför jag arbetar med det här temat. Vygotskij skriver om att det man 
skapar är resultat av samlade erfarenheter och i mitt fall kan jag se tydliga kopplingar till 
både mitt tidigare arbete på förskolan och till filmer. Från förskolan har jag erfarenhet från 
barnens fantasier i lekar och berättelser men också av  alla de barnböcker jag läst för dem. 
Filmerna har berikat mig med en mängd olika fantasiskildringar som har inspirerat mig i 
mitt gestaltnings arbete. Keramiken har blivit mitt verktyg för att visualisera mina fantasibil-
der. 
Fantasivarelserna kommer till mig, med sin värld och sina berättelser och jag ger dem 
upprättelse genom att visualisera dem för andra. Kanske är det så att jag hittar på och 
skapar för att verkligheten inte räcker till eller är tillräckligt rolig. Kanske handlar fantasi-
världarna om att jag vill se nya platser eller lära mig nya saker. Nytt, nyfikenhet, skapande 
och upplevelser är väll ändå bland de största glädjeämnena i tillvaron, eller? När jag visar 
mina verk för andra är det med en förhoppning om att väcka intresse för fantasi hos dem 
och för att erbjuda en ny saga i en social upplevelse. 
Om jag kan förmedla berättelser genom konsthantverk, återstår att se, men är mitt verk 
intressant att titta på så tror jag att funderingarna, formulerar sin egen berättelse. Genom 
att arbeta med små detaljer och många små saker, tror jag att betraktaren stannar kvar 
längre, för att hinna vandrar runt med blicken i verket och skapa sammanhang. För att 
förmedla min beskrivning av världen Jhax, behöver gestaltningen kanske kompletteras av 
text och/eller en förklarande bilderbok för att beskriva världen mer ingående. Men jag tror 
att den inrymmer tillräckligt med fantasi för att betraktaren skall kunna få en förnimmelse 
eller upplevelse av den som den är.
Det här arbetet har varit en spännande process som hela tiden har matats med nya tankar 
och utvecklats till en gestaltning, som ligger långt ifrån mina första skisser. Mina tankar om 
fantasi och kreativitet har formulerats till ord och sammanhang, som gör hela arbetet väl  
genomtänkt. Jag har lärt mig mycket och arbetat med mitt tema dygnet runt, nattetid har 
bearbetningen skett genom dem konstigaste och de mest stress-fyllda drömmar jag haft. 
Jag känner mig väldigt nöjd med helheten av mitt arbete.

Appendix

Examinationen

Inför examinationen byggde jag upp min gestaltning, på det sätt jag tänkt att dem olika de-
larna skulle förhålla sig till varandra (se skiss s.13), men jag fick trycka ihop  gestaltningen 
mer än jag velat för att få plats med stolarna. 

Gustaf Nordenskiöld, som var opponent, tyckte att jag hade gjort keramiskt, härligt stora 
pjäser med rejäla tag och att det var kul, men också att det var svårt att följa min tanke om 
att varelserna hade gått från ”den lilla världen”, genom en portal och kommit in i våran 
värld och på så sätt växt, då detaljrikedomen var likartad i båda världarna. Detta fördes in i 
en diskussion om ifall jag skulle ha berättelsen om världen Jhax med, under vårutställ-
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ningen; för att förtydliga/fördjupa gestaltningen och i så fall på vilket sätt texten skulle vara 
med. Om den skulle vara skriven stort på väggen, i form av en film, i en bok, som ljudfil 
eller inte alls med för att betraktaren själv  skulle få läsa av verket. Min slutgiltiga uppfatt-
ningen kring diskussionen blev att; om man ger betraktaren flera fakta och ingångar så har 
denne också en vidare ingång till att lästa verket och fylla i med egna associationer. Nor-
denskiöld ansåg vidare att de flesta varelserna och världens underrede inte kändes färdi-
ga, att dem inte hade någon bra avslutning samt att sprickorna behövdes ses över, speci-
ellt den stora som delar världen. Nordenskiöld föreslog att jag skulle ta bort ”lilla världen” 
och stora Fiix till vårutställningen, men det höll inte alla med om. Vi diskuterade vidare om 
hur en publik möter verket och om hur man kan effektivisera det, för att få fram sin berät-
telse i utställningen. 

Inför Vårutställningen

Att försöka förtydliga övergången mellan Jhax och våran värld samt att ändra världens un-
derrede, var de första sakerna jag behövde lösa. Eftersom jag bestämt mig för att jag ville 
ha med ”hela världen” på Vårutställningen. Så jag började med att skulptera två Fiix till i 
olika storlekar för att förtydliga att dem växer när de passerat portalen. Samtidigt skapade 
jag ben till världen som skulle gå åt rymdskepp/insekts hållet. Då Fiixʼarna blivit tre och 
Surruzʼarna fyra tyckte jag att det behövdes en till Kiwix så jag skapade en till sådan. För 
att få bättre avslut på Surruzʼarna jämnade jag till deras vingar med hjälp av en lödpenna 
och sedan fick de bakdelar av vit syntetpäls, samma sort som Fiixʼarna bär. När det kom-
mer till berättelsen bestämde jag mig för att sätta den i en bok bredvid verket och kombi-
nera boken med en gästbok. På så sätt kunde betraktarna som ville få veta mer, få mer 
och samtidigt få tillfälle att uttrycka sina åsikter om gestaltningen.  
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Vårutställningen

Jag fick en väldigt bra placering för mitt verk, en stor mörk plats, så jag kunde verkligen 
arbeta med mörker och ljus samt med mellanrummen mellan figurerna och breda ut dem, 
två varelser tog jag bort för rymdens skull.

Jag hade tänkt att jag skulle rama in figurerna så att besökarna inte kunde gå emellan 
dem eller ta på dem då jag var rädd att dem skulle välta eller gå sönder, men beslutade 
mig för att se hur besökarna rörde sig i rummet först. Besökarna korsade emellan mina 
skulpturer och tittade nära, knackade undersökande på dem och satte sig bredvid för att 
bli fotograferade med dem. Besökarnas nyfikenhet gjorde ändå att jag inte ville sätta upp 
en avspärrning, det skulle förstöra inviten från- och intrycket av gestaltningen så mycket. 

Det var väldigt många som fotograferade världen och varelserna, speciellt Surruzʼarna och 
Kiwixʼarna, vilket jag tog som en komplimang. Besökarnas åsikt generellt var att mitt verk 
var: häftigt, coolt, roligt, fint och att varelserna såg ut som: kanin, hare, Snusmumriken, 
aliens, ekorre, insekter, bin eller fåglar. Det var också många som ville att jag skulle fylla 
dem genomskinliga Kiwixʼarna med något, färg eller vin och tyckte att man kunde använd 
de som vaser eller karaffer. Många av  besökarna undrade vad jag skulle göra av mina 
skulpturer efter utställningen eller hur jag skulle kunna förvara dem eftersom de är så sto-
ra, men det var samtidigt ett antal som ville köpa dem och en som eventuellt ville ställa ut 
dem på en konsthall. Det var roligt att se besökarna röra sig runt i gestaltningen, betrakta 
den och höra dem prata om den, det var också väldigt fint att prata med dem. Sen var det 
också väldigt kul att få bli publicerad, först i Metro och sedan i nättidningen Konsten. 
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Projektet i sin helhet

Jag ville skapa en fantasivärld med fantasivarelser och på något sätt förena varelserna 
med oss genom en portal. Jag ville undersöka varför vi har fantasivärldar och vad dem gör 
med oss samt hur fantasivärldar och sagor kan berättas genom konsthantverk. Allt detta 
har jag gjort nu, jag skapade världen Jhax med dess varelser samt portalen och byggde 
upp allt som jag ville, till Vårutställningen och om mina undersökningar, har jag skrivit i 
rapporten. 

I stort är jag väldigt glad och nöjd över resultatet men jag tycker inte att jag riktigt lyckades 
förmedla händelsen/berättelsen och portalen genom gestaltningen. Jag förstod Gustaf 
Nordenskiölds kritik och försökte att bygga på och dra ut gestaltningen för ett smidigare 
helhetsintryck, men lyckades inte riktigt, förstod jag genom betraktarna på Vårutställning-
en. Om jag hade presenterat verket tillsammans med en liten förklarande film eller berät-
telsen uppläst i ett par hörlurar hade flera fått förklaringen till varför några varelser var sto-
ra. Boken som jag hade krävde för mycket av betraktaren då en stor del av  besökarna var 
föräldrar, barn och personer som har svårt att läsa i mörker/behövde läsglasögon. För att 
vidare utveckla min kompetens skulle jag behöva arbeta mer med berättelser och med 
helheten av gestaltningen i utställnings situationer. Jag skulle också behöva vidare utveck-
la mina keramiska tekniker och glasyrkunskaper.

Utställningens betraktare gav mig ändå det som jag hade önskat; de stannade upp  försök-
te förstå vad de såg, letade efter liknelser och fantiserade vidare. Många sökte mig och 
ville höra mig berätta och en del läste i boken. Jag fick mycket beröm och förslag på andra 
konstnärer/konsthantverkare som arbetar med liknande tema, utställningsplatser och tips 
på hur man kan arbeta vidare.
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