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Inledning 

Om natten går jag på jakt. Jag är en katt, en konkubin, en kloförsedd. Mina två 

yngsta kusiner är ett humoristiskt, ensamt träd och när jag träffar en tre meters varulv 

äter jag upp den för att skydda mig själv. Jättelika akvarier med grumligt vatten, 

bläckfiskar, undervattensmarsvin och ständigt mitt flickrum som en soptipp. Det finns 

demoner på varuhusets parkering, och månen hänger så nära jorden att det enda jag 

ser är en gräddvit, skrovlig himmel. Hur mycket jag än försöker, så dör den lilla 

ormen nästan alltid. 

Vad är det som är så intressant med drömmar? Alla människor drömmer, och en 

majoritet av dem jag träffat fascineras av drömmar och vill gärna diskutera dem. I 

drömmen skapar vi en bisarr teater där vi själva är både regissör, scenograf, 

skådespelare och åskådare. Oftast är vi dessutom inte medvetna om dessa olika 

karaktärer. Vi lever alla i nattliga världar som är markant avskilda från våra dagliga. I 

drömmarnas logik kan det vara möjligt, och t.o.m. fullständigt ”normalt”, att flyga eller 

att vara en katt och en människa samtidigt. Vi kan befinna oss i olika tempus, kön 

och dimensioner. I drömmen är vi fria, eller i alla fall så nära frihet som vi någonsin 

kan komma. Frikopplade från vår kropp men samtidigt intensivt förbundna med den. 

Jag tror att detta är min springande punkt. För en desillusionerad romantiker i det 

tjugoförsta århundradet är denna sista bastion av frihet och magi, dold under ytan i 

oss alla, något att hylla och värna om. Detta är grunden i mitt arbete. 

”All human beings are also dream beings. Dreaming ties all mankind together.”1                                                                                         

Det finns förstås många olika sorters drömmar och jag ämnar inte arbeta med dem 

alla. Jag drömmer ibland om helt vardagliga saker, som att jag äter frukost eller åker 

tunnelbana. Ibland upprepas skeenden från dagen innan som blåkopior i drömmarna. 

Detta tänker jag mig ungefär som de tråkiga passagerna i en bok, transportsträckor 

till nästa spännande stadium. Det som intresserar mig är vad jag kallar drömlogik. 

Alltså den sortens logik som i vaket tillstånd skulle vara ologisk, men som i 

drömmens värld blir fullständigt acceptabel. Det är en sorts drömmens narrativ som 

inte bryr sig om dagsljusregler. Dock kan man i drömmen känna av ett ”skevande”. 

Ibland är det oroande och ibland inte, men det består nästan alltid av en ”flytande 

verklighet”. Viktigt i mitt arbete är också själva den fysiska kroppens relation till 

                                                           
1
 Jack Kerouac, Book of Dreams (1960) City Lights Press, USA 
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drömmen. Det som händer vår kropp när vi drömmer, kan avspegla sig direkt i 

drömmen. Någon som är kissnödig drömmer om toaletter, har man snott in sig i 

lakanet kan man drömma om att bli fångad/kvävd. Under REM-sömnen 

(drömsömnen) blir våra muskler faktiskt obrukbara, förmodligen för att vi inte under 

våra mer livliga drömmar ska kunna springa upp och skada oss själva.2 Detta är vad 

som ligger bakom alla de drömmar i vilka man försöker skrika men inte kan, eller 

försöker springa men det är som att röra sig i tuggummi. (Enligt en gammal och vitt 

spridd mytologi är det ju dessutom så att drömmen även kan påverka kroppen. Vi har 

alla hört historien om att den som dör i drömmen, även dör på riktigt.) Under REM-

sömnen har vi också stadier där hjärnaktiviteten är högre än den är under större 

delen av dagen.3 Varför vet vi inte, vilket är fallet med många drömrelaterade 

fenomen. Mitt mål med denna undersökning är inte heller att ta reda på det, utan att 

försöka ta de konstnärliga aspekterna av drömmens logik till vara och presentera 

dem för en vaken publik. Det finns något oemotståndligt vackert i drömmens 

demokratiska natur. 

I mitt examensarbete utgår jag från den nattliga drömmens känslor och söker att 

undersöka en drömkänsla. Jag söker att utifrån en subjektiv definition hitta 

drömkänslans estetik och prövar hur den kan komma att se ut i smycken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
  Unraveling the Mechanisms of REM Sleep Atonia  

A Response to Kubin LK, Berger AJ, Funk GD, Soja P, and Chase MH. Critical Topics Forum. Sleep 2008;31:1473-
91 
3
 www.sciencedirect.com 
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 Fält 

 

”Så vad är livet? Bländverk. 

Vad är livet? Dårskap. 

Bara skuggor, bara spegling 

– det största är just ingenting, 

när hela livet är att drömma 

och drömmen själv en dröm."4        

 

Hur ser då fältet ut? Hur har drömmar gestaltats, och inom vilka konstarter? Och 

kanske mer intressant ‒ finns det konst som till sin form lämpar sig bättre för denna 

gestaltning? Drömmar torde ha gestaltats i konst så länge konst har funnits. 

Människans behov av att meddela sig med sin omvärld har alltid varit stort. Vad 

drömmar betyder ser olika ut i olika kulturer.  

Märkligt nog upplever jag att konst som direkt försöker gestalta drömmar ofta saknar 

något i själva drömkänslan. Den håller mig för hårt i handen.  Ett bra exempel är 

filmen Inception (2010) som lutar sig tungt mot ett freudianskt arv och arbetar hårt för 

att få sin mekanik att fungera. Den faller i mina ögon platt. Den försöker applicera 

vaken logik på drömmen och tar inte hänsyn till att drömmen är skiftande och opålitlig 

till sin natur. Att en ”drömarkitekt” skulle kunna sitta uppkopplad som ett slags 

mänsklig extern hårddisk för att ge drömmare tillgång till en värld att befolka är ju en 

intressant tanke, men ligger enligt min mening mycket långt ifrån den 

(undermedvetet) egocentriska verklighet som är drömmens.  

 

Vari består den undanglidande drömkänsla som jag söker? Det jag eftersträvar är det 

som skevar från den verklighet vi möter om dagarna. Det kan vara hyperrealistisk 

                                                           
4
 Pedro Calderon de la Barca, Livet en dröm (1638) Svensk översättning Jens Nordenhök (1992)  
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detaljrikedom, extrema närbilder, eller värdeperspektiv. Förändrad kroppsuppfattning 

är också vanligt i denna drömkänsla. Det kan röra sig om förmågan att flyga, att alla 

ens tänder sitter löst, eller att man plötsligt fått väldigt långt hår. Människor kan byta 

identitet i drömmen, men i skevandet verkar dessa händelser ofta helt ”normala”. 

För att beskriva denna undanglidande, skevande drömkänsla har jag valt ut ett antal 

verk som jag anser fångar denna. Det är ett subjektivt urval som jag kommit fram till 

genom att samtala med vänner och kollegor. Jag har velat ta med både samtida och 

äldre konst, både sådan som är ”allmänt” känd och mer obskyr sådan. Jag har velat 

hålla en bredd i urvalet, för att se om det finns sammanlänkande element som går 

utanför tid, metod och val av media. Tillsammans ger de en bild av vad denna känsla 

består av. 

 

Skulptur 

Mask och Mask II av Ron Mueck (f. 1958) är två hyperrealistiska skulpturer av 

ansikten i övernaturlig storlek. De kanske verkar allt för konkreta för att platsa i 

drömmens böljande värld, men jag menar att de mycket tydligt illustrerar flera viktiga 

aspekter av drömmen. Både storleken och utförandet är exempel på vanliga tillstånd i 

drömmen, exempelvis den extrema detaljrikedomen, sedd som genom ett 

förstoringsglas där allt utanför cirkeln saknar betydelse. Konstnären använder sig 

liksom av ett makroobjektiv och väldiga närbilder som fyller hela synfältet och gör allt 

annat oviktigt (vilket också illustreras av att skulpturerna enbart består av ansikten). 

”Felaktig” storlek är något återkommande och ofta oroande i drömmens värld. 

Dessutom är dessa skulpturer, som deras namn antyder, just masker och illustrerar 

därigenom obehagskänslan vi kan få när vi står inför ett skal och inte vet vad som 

finns där bakom. 
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Ron Mueck, Mask (1997) och Mask II (2001-2), www.saatchi-gallery.co.uk 

 

På liknande sätt, men med andra förtecken, arbetar Evan Penny (f. 1953) som också 

är skulptör. Hans porträtt är reliefer som bara visar en ”verklig” bild när de betraktas 

från en specifik punkt. Från alla andra vinklar är de förvrängda. Detta är också en del 

av en oroande drömkänsla, förskjutningen av verkligheten i drömmen. Pennys verk 

har samband med en gammal disciplin inom måleriet, nämligen anamorfosen. En 

anamorfos är en förvrängd bild som blir ”rätt” först när den betraktas från ett visst 

håll, i en spegel eller liknande. Det första kända exemplet på anamorfos skapades 

redan av Leonardo Da Vinci, men genom historien har denna teknik ofta använts för 

att kunna skapa bilder som man velat hålla hemliga av t.ex. politiska eller 

pornografiska skäl.5 

Anamorfosen i sig är intressant att ställa mot drömmen, då de har tydliga 

beröringspunkter. En anamorfos har ett förvrängt innehåll, men ursprungsbilden finns 

där när du vet hur du ska hitta den. På liknande sätt betraktas drömmen inom 

psykoanalysen.6 

 

                                                           
5
 Jurgis Baltrusaitis, Anamorphic art (1976) Chadwyck-Healy Ltd, Cambridge, s. 11-37 

6
 www.socialpsykologi.twice.se 
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Evan Penny framför sitt verk Aerial # 2 (2006), www.evanpenny.com 

 

 

Hans Holbein d.y., The Ambassadors (1658), wikipedia.org (exempel på anamorfos) 

 

 

En tredje konstnär i den samtida hyperrealistiska skolan är Patricia Piccinini (f. 1965). 

Hon har bl.a. gjort skulpturer av antropomorfiska djur/människor/maskiner som i allra 

högsta grad anknyter till idén om det identitetsöverskridande i drömkänslan. 
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Patricia Piccinini , Prone (2011) och Bottom Feeder (2009), www.patriciapiccinini.net 
 
 

Bildkonst 

Många grafiska verk av M.C. Escher (1898-1982) fångar en distinkt drömkänsla. 

Även där tror jag det handlar mycket om förvrängningen (Escher är mest känd för 

sina teckningar av ”omöjliga” figurer). Att genom konsten kunna gestalta något som 

inte finns är ju alltid ett konstnärens privilegium, men Escher har, med sina mycket 

noggranna, naturalistiska teckningar skapat fullständigt ”rimliga omöjligheter” som 

ligger drömlogikens känsla mycket nära. 

                    

M.C. Escher, Belvedere (1958) och Three Worlds (1955), www.mcescher.com 
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Litteratur 

I litteraturens värld finns mängder av drömskildringar. Kanske är litteratur ett av de 

bästa medierna för iscensättandet av drömmar. Varför i så fall? Jag tror att det 

handlar om att det skrivna ordet alltid lämnar plats för egna tolkningar. Det förlitar sig 

på läsarens egen förmåga att binda ihop och brodera vidare. Som i en dröm där det 

finns dimmiga passager mellan klara avsnitt, kan en författare säga mycket genom 

att låta bli att säga allt. Ett fint samtida exempel på det är den japanske 

romanförfattaren Haruki Murakami (f. 1949). Murakami rör sig motståndslöst mellan 

dröm och vaket tillstånd, slingrar fram och tillbaka i världar där allt kan vara lika 

verkligt och där en företeelse som att bli ”spirited away”, att i drömmen faktiskt färdas 

fysiskt, är fullständigt tänkbar. För Murakami är drömmen en nödvändighet för 

berättandet, och kanske också vice versa. 

“In dreams you don't need to make any distinctions between things. Not at all. 

Boundaries don't exist. So in dreams there are hardly ever collisions. Even if there 

are, they don't hurt. Reality is different. Reality bites.”7  

 

Film 

På film är drömmar också ett vanligt tema. Dock uppfattar jag det som om det är 

mycket svårt att verkligen få drömkänslan att uppträda där. Även om många försök 

som gjorts är bombastiska och komplicerade, uppfattar jag oftast att de genom sin 

tydlighet sviker drömmens natur. 

En film, som lyckas fånga den drömkänsla som jag söker, är The Cell (2000). I den 

kan en kvinna (med hjälp av en avancerad maskin) träda in i andra människors 

psyken. Givetvis är det en komatös mördare vars undermedvetna hon ska rota i. 

Intressant nog har filmskaparna valt att befolka detta undermedvetna med inspiration 

från och tolkningar av olika kända och mindre kända konstverk av konstnärer som 

exempelvis Damien Hirst och Odd Nerdrum. Här händer det något mycket 

                                                           
7
 Haruki Murakami, Sputnik Sweetheart (1999) Kodansha 
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spännande. När bilder som är gestaltningar av fristående verk placeras i detta 

sammanhang uppstår det en intressant dualitet. De talar om något som i sig är 

fullständigt, men som vi i drömmen bara får en glimt av (även om vi kan förstå att 

denna glimt ingår i något större). Här finns också den abrupt splittrade tidslinje som 

kan uppstå i drömmar, där ting och skeenden kan bytas ut på ett ögonblick utan att 

det stör rytmen i drömmen.  

 

Smyckekonst 

Inom smyckekonsten idag finns det gott om objekt som till viss del talar drömmars 

språk, som jag ser det. Det kan röra sig om ett skapande av ”små världar”, vilket t.ex. 

kan ses hos smyckekonstnärer som Mari Ishikawa, Bety Majernikova och Jennifer 

Trask. Ett svenskt exempel på detta är Hanna Hedman. Uttryck som flera av dessa 

arbeten har gemensamt är ett myller av kända och okända former, gärna i en 

monokrom färgskala som bidrar till att skapa en helhet av alla delar. Detta upplever 

jag som något som mycket tydligt knyter an till drömkänslan som jag söker att 

gestalta.  
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Mari Ishikawa, Hanging Garden (2009)              Bety Majernikova, Gloomy Garden (2010)             

www.apparat.be                                                     www.klimt02.net 

  

Jennifer Trask, Garland (2011)                                             Hanna Hedman, Black Bile (2013)                   
www.jennifertrask.com                                                         www.hannahedman.com 
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Ett annat sätt att genom smycken förhålla sig till en skiftande verklighet har Julia 

Maria Künnap och Märta Mattsson. De arbetar båda med tingens identitet och 

egenskaper i ett utvidgat perspektiv. Både Mattssons kristallfyllda skalbaggar och 

Künnaps okonventionellt slipade halvädelstenar talar om våra förväntningar på 

fysiska objekt, och utforskar vad som händer när dessa objekt visar sig vara något 

helt annat än de verkade vid första anblicken.  

 

  

Märta Mattsson, Atlas Beetle (2010)                                                 Julia Maria Künnap, Molten (2010)                    
www.martamattsson.com                                                                   www.artjewelryforum.org 

  

Det jag arbetar med är en undflyende känsla, kanske omöjlig att förklara i ett 

dagsljusperspektiv. Jag är inte särskilt intresserad av att dissekera drömmen och 

koka ned den till sina beståndsdelar, att som Freud behandla drömmen som ett 

symptom som bör tolkas likt neurotiska symptom.8 

Mitt ämnesval är ju högst subjektivt, och någonstans känner jag att det 

undersökande arbetet också måste vara det. Jag tolkar dessa verk utifrån min egen 

tanke om drömmen som en fantastisk möjlighet. Det är, trots allt, min egen bild av 

drömvärlden jag måste gestalta, för jag tror att det är genom att göra det som jag kan 

nå ut till, eller in i, andra. 

 

                                                           
8
 Ole Vedfelt, Drömmar och drömtydning (2008), Viva, Stockholm, s. 17-19 
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Materialbeskrivning 

Hur kan jag komma nära drömkänslan? Hur gå till väga för att knyta an till de 

drömspår jag ser i dessa olika konstnärers verk? Jag arbetar ofta intuitivt och 

ifrågasätter inte mina idéer utan tolkar hellre resultatet av dem under resans gång 

och efteråt. Något jag känner är mycket viktigt i detta projekt är dock att göra 

medvetna materialval. Genom att välja ut och tolka mina känslor för olika material, 

skapar jag ett mellanläge där idéerna kan ta form relativt fritt, men ändå styrs av min 

koppling till och tolkning av de valda materialen. Eftersom en av mina tydligaste 

utgångspunkter är den fysiska känslan av en dröm och hur den gestaltar sig, 

använder jag mig delvis av material som ger en instinktiv kroppslig/taktil känsla, eller 

som har en tydlig koppling på ett mer ”intellektuellt” sätt (som t.ex. sprödheten hos 

tunt porslin). Detta blandar jag med material och metoder som har mer praktiska 

förtecken (som exempelvis att jag gjuter i metall för att kunna göra små och tunna 

detaljer). Andra material väljer jag uteslutande på grundval av deras fysiska 

beskaffenhet (t.ex. utseendemässigt eller taktilt). Fleecetyg som är smält och klippt 

har ett underligt, svårbestämt utseende som jag tycker fungerar bra i mitt 

drömprojekt. 

Jag har länge arbetat med att skulptera saker som jag sedan gjuter. Detta är en stor 

del av mitt konstnärskap och något jag blir lycklig av att göra. Jag känner dock att det 

inte kan ta mig ”hela vägen” och att jag behöver blanda in något (material- och 

utseendemässigt) som inte är ”jag”. Jag experimenterar med olika animaliska 

material (fjädrar/päls/ormskinn etc.) för att hitta något som känns distanserat från mig 

själv men ändå personligt. Jag är ute efter den ”flytande verklighet” som är mycket 

vanlig i drömmen, men som – om den upplevs i vaket tillstånd – kan uppfattas som 

obehaglig/oroande.  

Fysiskt kopplade material är material som ger en instinktiv psykofysisk reaktion. 

Nedan följer en beskrivning av hur jag använder specifika material för att fånga 

drömkänslan.  
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Halvgenomskinligt silikon  

Jag ämnar använda mig av silikon för att det har en direkt taktil/känslomässig/visuell 

koppling. Det är klibbigt, membran- eller hudliknande. Det kan användas i ansikte 

eller på hals/rygg som ett sätt att ”bygga ut” kroppen och ge den flytande gränser. 

Kroppen som i drömmen kan förändras/transformeras är en stor del av drömkänslan, 

och silikonet representerar effektivt både kroppen som sådan och transformationen 

som sker. Halvgenomskinligheten är viktig; det är något hotfullt/obehagligt med en 

mörk kontur som inte går att tyda. Materialets klibbighet ger mig känslan av 

spindelnät som fastnar i ansiktet när man går i skogen. Under projektets gång har jag 

märkt att silikonet fått en ökad betydelse. Jag ser det som ett slags psykofysiskt 

gränssnitt mellan människan och drömmen, ett material som nästan fungerar som en 

psykopomp (se nedan under rubriken ”Naturmaterial”). 

 

Gips 

Gipset representerar känslan av att vara inlåst eller fångad. I projektet tänker jag mig 

det som ett slags förlamande stödkrage som knyter an till det REM-sömnens 

förlamningstillstånd som jag beskriver i inledningen. 

 

Porslin 

Jag använder mig även av material som går att beskriva mer ”intellektuellt”, d.v.s. 

material som har en historisk/kulturell (västerländsk) mening och en kollektiv 

betydelse utan att vara omedelbart förknippade med en kroppslig förståelse. 

Jag gjuter skal av nallebjörnar i tunt porslin. De verkar gulliga och harmlösa, men vad 

finns där bakom? Porslinet uppfattas som ”renhet”; det är vitt och svalt men kan lätt 

gå sönder och avslöja vad som gömmer sig under, hotet. Äcklet/skräcken just under 

den spröda ytan är en viktig del av drömkänslan. 
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”Naturmaterial”  

Jag samlar på fjädrar, insekter, ömsskinn, skelett och tänder. De är material som ger 

mig en känsla av närhet men distans. Närheten till djuret, frånvaron av liv. De får mig 

att tänka på skönhet och förfall, Guds skapelse och övergrepp. Som människor har vi 

en lång historia av att sätta oss över naturen. Jag kan se naturen som en varelse (en 

hämnande sådan?) och känner hjälplösheten i att utsättas för naturens makter, 

”rasande” väder etc. Men i dessa material finns också totem-aspekten, viljan att bli 

något, få dess styrka genom att ikläda sig dess skinn/ansikte. Detta är en gammal 

tradition, inom smyckekonsten liksom i drömmen. I drömmen kan identiteterna avlösa 

varandra eller samexistera helt motståndslöst. Mina två yngsta kusiner kan vara ett 

träd. 

Dessa material anknyter också till idén om psykopomper. En psykopomp är ett 

begrepp som finns i de flesta mytologier. Psykopompen är en varelse, ofta ett djur, 

som tjänar som guide och ledsagare mellan denna värld och andevärlden, som ett 

slags gränssnitt för kommunikation mellan olika plan. I jungiansk drömpsykologi 

används ordet som en arketyp för att beskriva metoder som människans 

undermedvetna använder sig av när det kommunicerar med andra medvetandeplan. 

 ”En budbärare från vårt eget inre till den del av vår personlighet som vi känner och 

som därmed formar upplevelsen av vår identitet.”9  

 

Fleecetyg  

Fleece är ett syntetiskt material som går att transformera på många sätt. Jag tycker 

om när det är delvis smält. Svart fleece får då ett tjärliknande, oroande utseende, 

samtidigt som det är mycket vackert och organiskt. Vid första anblicken är det svårt 

att placera, vilket jag tycker skapar den perfekta inramningen för mina mer figurativa 

detaljer. Jag vill ha både och, abstraktion och tydlighet. För någonstans är det väl det 

som är den springande punkten, i drömmarna såväl som i andra aspekter av livet, att 

element mixas och släpper in en förvirring. Det är den dualiteten som skapar 

dynamiken. 

                                                           
9
 Janet Svensson, Insikten (nr 4 sept. 2000) artikel Drömmar och bildskapande  
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Skulpturala delar  

Jag har alltid skulpterat. När jag var liten började det med ett berättande; jag skapade 

varelser av modellera som jag sedan lekte med. Dessa varelser var aktörer i leken, 

regisserade av mig själv. På sätt och vis är jag kvar där; jag leker fram en alternativ 

verklighet, är en enväldig härskare över de kungadömen jag uppfinner. Det är en 

ständigt pågående dialog (med vem?) som skriver och skriver om sig själv i realtid. 

Det är en skapelseakt i ordets bästa bemärkelse. Jag är nästan alltid lycklig när jag 

skulpterar. 

Varför passar det in i projektet? Dels passar det in för att det måste det. Jag vill jobba 

så. Men jag tycker även att det rent faktiskt passar bra när jag parar det med 

drömmars fysiska beskaffenhet. När jag skulpterar gör jag det figurativt. Figurativt är 

inte samma sak som naturalistiskt. I drömmen kan något vara fel och logiskt 

samtidigt, däri ligger ju en av drömmens mest fascinerande aspekter. En skulptur kan 

vara ”sann” och en ”lögn” samtidigt. Dess gripbarhet gör det svårare att förstå detta. 

Som moderna människor är vi benägna att tro våra egna ögons vittnesmål, vilket en 

skulptör med skevandet som agenda kan utnyttja. 

Själva anblicken av dess fysiska närvaro gör den övertygande eller rättfärdigar dess 

existens. Det faktum att den finns där gör den ”sann”.  

Dessutom har ju det skulpturala arbetet i sig drömliknande kvalitéer. Vad är en dröm 

om inte en skapelseprocess? De världar jag skapar och befolkar har mycket 

gemensamt med drömmandet. De är gränslösa och följer sina egna lagar. 

 

Kroppen 

Var hör då smyckekonsten hemma i denna drömvärld? Kan den tillföra något unikt, 

eller är den onödig som berättarteknik här? Jag tror absolut att den kan tillföra 

mycket. Framför allt är den direkta fysiska kopplingen viktig, och något som de flesta 

discipliner saknar. Att kunna använda sig av kroppen som medaktör i sitt berättande, 

att ta fasta på fysiska känslor och väva in detta i ett smycke/bärbart objekt, tycker jag 

är en mycket intressant utmaning.  
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Smyckekonst visas idag ofta på gallerier och det i sig är kanske inget problem. Här är 

dock inte bäraren närvarande. Men borde vi inte ta vårt arv som bärbart föremål mer 

till vara? Det är en unik position vi intar när vi kallar oss smyckekonstnärer, och jag 

vill gärna poängtera detta i mitt arbete. Är det verkligen smyckekonst om det inte 

nödvändigtvis är ett smycke? Är det inte rätt och slätt ”konst” eller ”konsthantverk” 

då?  

För mig är smycket egentligen av underordnad betydelse, så till vida att jag ofta inte 

utgår från det när jag arbetar. Beroende på vad det är jag vill säga eller utforska, låter 

jag mina behov styra mitt uttryckssätt. I detta projekt har dock smycket en central roll. 

Jag har valt detta tema utifrån en önskan att knyta samman en av mina största 

inspirationskällor, drömmen, med smyckekonsten på ett mycket grundläggande plan, 

nämligen det direkt kroppsliga. Det är min önskan att de verk jag framställer i detta 

projekt ska vara beroende av (den mänskliga) kroppen. 
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Slutsats 

När jag undersökt olika sätt att gestalta drömmar har jag funnit att det finns vissa som 

lämpar sig bättre än andra. Jag tycker mig se att de discipliner som lånar sig väl till 

drömgestaltning har element som till sin natur lämnar stor tolkningsmöjlighet. Detta är 

ju inte något som är disciplinspecifikt, även om det är lättare att frambringa inom 

vissa fält. Litteratur t.ex. har ju den fördelen att den talar till tanken och inte till ögat. 

Detta är också något jag behöver vara medveten om i min egen gestaltning, då jag 

har tendenser att i min konst vilja ”berätta allt”. Den som vågar lämna utrymme för 

tolkning har mycket att vinna, då det ju till slut faktiskt är betraktarens egen tolkning 

av ett verk som avgör hur det uppfattas. Som jag tidigare nämnde, är de verk jag 

uppfattar som mest drömlika sällan gjorda med drömmar som tema.  

Hur var det då med drömkänslans estetik, finns den? Ja, men den är svårfångad. 

Vad beror detta på? Givetvis är största delen av svaret att vi alla drömmer olika 

saker, på olika sätt. Det som sammanför oss är också det som skiljer oss åt. Dock 

finns det vissa gemensamma nämnare som de flesta verkar kunna känna igen, men 

de ligger till större del i drömmens narrativ än dess estetik. Exempel på detta kan 

vara hur saker dyker upp och försvinner, mixen av olika element och 

sammanblandningen av identiteter. Kanske är det så att drömmens narrativ är 

drömmens estetik, att drömmen fungerar som litteraturen (som jag också personligen 

uppfattar som det medium som bäst lånar sig till drömgestaltning), att dess 

berättande i sig är viktigare än hur det den berättar ser ut. (Men dock avgörande för 

drömmens utseende.) Kanske är det också därför jag uppfattar film som ett mindre 

lyckat medium i detta ämne, då film så uppenbart ofta främst hanterar 

bildberättandet.  

Drömmen är en skör men ständig följeslagare i våra liv. Den fortsätter att vara ett 

mysterium även i dessa moderna tider och otaliga försök fortsätter att göras för att 

dechiffrera dess natur och betydelse.  Men om vi tror på att våra vakenliv blandar sig 

in i och är av avgörande betydelse för det vi drömmer, varför skulle det inte kunna 

fungera åt andra hållet också? Kanske är vi våra drömmars drömmar. 
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