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De skrattande stenarna, drömföremål, –80-talet

Fallet, drömmålning, –01

Vi kanske förblir alla lika inför våra drömmar. Dessa säregna föremål som bevärdigas uppenbara sig i vår

sömn blott ibland. Dessa oförväntade bilder som vi undantagsvis lyckas rädda ur natten – tillhör de oss egent-

ligen? Dessa resultat av en slags friktion med flyktiga eller djupa intryck undflyr hur som helst all avsikt eller,

förresten, godtycklighet och framstår för den som råkat få skåda dem snarare som självklara. De må likna

konst men ”görs” inte på beställning, är inte produkten av något slags talang eller inspiration eller simpelt

effektsökeri. De undflyr upprepande, kvasipolemik, esteticism eller dess motsats, kort sagt trender, tics och

tillgjordheter som hör till konstsfären, eller? Kanske är de snarare det poetiska sinnets nattliga hämnd och

ironiska eller oskuldsfulla parodier av detta… Det är hur som helst knappast fråga om några symboler.

Visserligen hjälper en viss uppmärksamhet, en viss ledig typ av koncentration men samtidigt …inom räck-

håll för alla omedvetna som någon skrev, det vill säga osedvanligt demokratiskt.
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”Av bortglömd engelsk pionjär, 1850”, drömfotografi –01

Den sjungande kistan . Den i kistan liggande personens röst aktiverar strängarna. Drömföremål –87

Glömskans springa, drömtavla –02
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Drömföremål –96



21 klockor i en påse, drömföremål –87Pekande krucifix, drömföremål –96

Surrealistgruppen 7 fingrar, drömtavla –90

Drömföremål –97

”Himlen” av Aase Berg, drömbild –98
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Landskap med Marcel Duchamps profil, drömteckning –03

3 flaskor thinner kvinnor, drömföremål –80-talet

Kim Fagerstam               Bruno Jacobs               Robert Lindroth               Petra Mandal

Vinglas för älskande, drömföremål –87

I drömmen födde min syster ett barn som endast var ett huvud.
Gripen av ångest och sorg stirrar jag intensivt på den nyfödde,
begrundar dess hemska öde: ATT BARA VARA HUVUD!

 drömföremål –00


