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Abstract
Throughout my studies I’ve sought to expand my personal communication in art. Letting
my private stories and struggles shape my work and through them learning to understand
myself better. For my examproject I delved into my fears about abandonment, control,
being forgotten and losing oneself to panic.
To visualize these situations I created two puppets, Fredrik and Adam, to personify my
emotional states and act in scenes depicting such events in my life. These handcrafted
puppets are a part of me and yet their own person, with all three of us sharing a familial
bond.

kommunikation, dockor, performance, mental hälsa, textil, skulptur
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Bakgrund
Under min kandidat på HDK-Valand Steneby har jag utforskat hur historier och karaktärer kan
gestaltas. Jag har insett att kontexten har varit en bristande del i dessa arbeten. Vilka historier
vill jag berätta? Hur får jag dessa att koppla till andra människor? I mina ögon var det mest
lyckade försöket i ett videoverk från mitt första år på campus Steneby kallat Jago. I den följer vi
den titulära dockan Jago som går igenom sin dag fylld av vardagsmisär och ensamhet. Resultatet
var en humoristisk berättelse om en riktigt dålig dag, något som vi alla har gått igenom och
som öppnade upp för skratt och samtal. Genom arbetet fick jag en insikt i hur väl dockor kan
kommunicera med oss. De kan vara mer mänskliga eller animalistiska men kan fortfarande
koppla till oss. I boken Routledge companion to theatre and performance talar Allain och Harvie
(2006) om dockan i teater.
Den kan frammana känslor i oss och påverka oss till lik nivå som en människa och speciellt i
samspel med en. De fortsätter skriva om hur väl anpassad dockan är som uttrycksform för att
förmedla samhällskritiska och satiriska budskap.
Ett effektivt sätt att avdramatisera det första mötet med betraktaren och skapa familjaritet är
ärlighet och sårbarhet. I den engelska konstnären Richard Billingham och hans fotografiska verk
finner jag en koppling till det. I Ray’s a Laugh ser vi hans familj, deras hem och deras vardagsliv
med en väldigt rå inblick i hur dom levde i fattigdom och sjukdom. Han tog bilderna i ett försök
att förstå dem och sig själv tydligare. Genom dessa upptäckte han att folk enkelt kunde relatera till
honom och hans bakgrund (Richard Billingham - Artist - Saatchi Gallery, u.å.). Det är den råa och
öppna personliga kopplingen jag vill nå med detta projekt. Att få en igenkänning och en relation
till verket även om det inte gestaltar en individ man är bekant med.

(Billingham, R. (1996). Untitled (NRAL 13) [Fotografi].)
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Jag har alltid gillat att berätta historier, både i min vardag och i min praktik. Det är ett
sätt för mig att öppna upp och låta andra lära känna mig. I en konversation med mig och
mina verk finns ofta en nivå av tragikomik. Humor kan hjälpa till av avdramatisera sociala
interaktioner och stärka relationen mellan individer. I en vetenskaplig artikel skriver
sociologi och psykologi professorerna Treger, Sprecher & Erber: “Just as simple conversation
could evoke enjoyment and closeness between strangers so can humor, as it is often
embedded within this conversation and may serve to further bolster rapport.” (s.534).
Syfte
I det här projektet vill jag belysa och lägga fokus på dom små händelserna för en individ. I
vardagen stöter vi på motgångar och oberäkneliga känslor, min åsikt är att det finns mycket
insikter att få genom dessa händelser. Det är genom att förstå sådana historier som jag ser
att vi bäst lär känna varandra och oss själva.
Genom tragikomiska verk vill jag berätta om personliga situationer för att väcka känslor hos
betraktaren. Att få betraktaren att relatera till och i förlängningen kunna med både humor
och medkänsla reflektera kring sitt eget liv.
Mål
Skapa dockor och performativa verk för att utforska social kommunikation.
Frågeställningar
Hur påverkar interaktion mellan dockan och betraktaren uttrycket? Vad är skillnaden att
göra iscensättningen live inför publik eller spela in den?
Hur påverkar min kropp dockan när jag styr den? Är vi en helhet, en förlängning av varandra
eller ska jag som styr döljas?
Hur förmedlar jag situationerna genom kommunikationen mellan dockan och mig?
Tillvägagångssätt
Med intuitivt handarbete vill jag låta dockorna växa fram ur arbetet. Under den praktiska
delen kommer jag och dockan lära känna varandra och förstå hur vi bäst talar genom
varandra. Dockan kommer göras med scener och historier i åtanke men samtidigt tillåta
processen att skifta på hur dessa kommer förmedlas. I senare skede av mitt arbete kommer
jag och dockorna gå ihop för att gestalta delar av mina personliga upplevelser i performance
som kommer dokumenteras i bild och film.
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Arbetsprocess
Intervjuer
Under starten av det här projektet var planen att jag skulle samla på mig inspiration för
mina iscensättningar från andra människor genom intervjuer. Dessa skulle spelas in och
transkriberas. Jag ville låta individen bakom skina igenom och färga arbetet och den
eventuella iscensättningen och formgivningen. Tanken var att dessa moment skulle kunna
interagera med varandra. Om dockan tog en annorlunda form i konstruktionen så kunde
det påverka historien eller iscensättningen till exempel. Men istället för att jag smidigt
flöt igenom intervjuerna in i det praktiska utvecklingsarbetet som tänkt så fastnade jag i
transkriberingen.
Jag började förlora tanken med projektet och kände en växande distans från mitt tidigare
engagemang.

Dagboksanteckning.
Har jag förlitat mig för hårt på intervjuerna? Jag har slösat för mycket tid på att
försöka transkribera något som bara jag ska se och ta inspiration från. Kristina
nämnde att i skapandet av dockorna och i mina rörelser med dem så kan historien
komma till liv, i min handling genom dem. Är det inte bättre då att fokusera
istället på idén i dem och att bara fortsätta göra? Att få det där experimentella
arbetet jag letar efter? Jag är så fokuserad på det potentiella resultatet att jag
tappar bort processen, igen. När jag kommer till ateljen igen så tror jag helt ärligt
att jag bara ska skissa och leka med materialet, låta det tala till mig och låta
formerna utvecklas, utmana mig i mitt skapande och i tekniken och inte i texter
ingen kommer ta del av. Handdockor och marionetter, film och performance,
humor och tragedi.
Dockan är hela din handling, fokusera istället på den. 6/3 23.31
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Fokus på mig själv
Två veckor in i projektet börjar jag ordentligt
med en sökande process i mig själv, vad vill jag
berätta? Vad vill jag dela med mig av? I mitt
tidigare arbete Jago så baserar jag handlingen
på min dåvarande sinnesstämning. Vi hade
nyligen gått in i isolation och hemarbete
i respons till den rådande pandemin och
ensamheten tärde på mig. Jag valde att utnyttja
alla de negativa känslorna som var en del av min
vardag och spegla hur jag mådde genom dockan.
I en form av självterapi gjorde det situationen
enklare för mig att hantera eller i minsta fall att
skratta åt. Det tankesättet var med mig även nu i
detta arbetet.

Jago - 2020

Jag vill att dockorna ska vara en förlängning av mig själv och låta mig agera ut de känslor och
situationer jag haft svårt att förmedla i ord. All min konst är en form av självporträtt och mina
mest givande arbeten har rötter i mig själv som subjekt. Konst är för mig en självreflektion och ett
lärande och växande moment. Med dessa dockor valde jag att arbeta med min rädsla. Rädslan att
bli bortglömd, rädslan att förlora relationer, rädslan att förlora kontroll och rädslan som tränger
in mig i mitt eget sinne. Projektet är inte ett substitut för terapi eller ett sätt att överkomma dessa
känslor. Det är ett sätt för mig bli mer familjär med dem och avdramatisera rädslan. Jag söker att
finna en acceptans i mig själv och strö frön av humor och förståelse i situationen för både mig själv
och åskådaren. Förhoppningsvis låta oss finna en nivå av igenkänning och låta en reflektera om det
öppet istället för att rädslan ska få grubbla under ytan.
I denna fokus på mig själv som subjekt för arbetet kom namnet för projektet; Jag önskar du kunde
se mig. Namnet anspelar till dom två performancen och dockornas underliggande tematik.
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Den levande skulpturen

Dagboksanteckning.
Genom mina tidigare arbeten med kropp och förmedla identitet så insåg att mina
karaktärer behövde röra på sig. Kroppsspråk ger så mycket för uttrycket av en
person en identitet. Det ger liv till en död form, det visar avsikt i handlingar.
En skulptur är vacker att beskåda, en levande form tar plats i ens minne. 17/2 01.26

För att hitta former som passade för mina dockor
började jag att skissa i materialet. Jag använde
mig av handsömnad och stoppat nylon/lycra
tyg för att kunna dra i formen och låta den tala
till mig hur den ville bli. Dessa första tester var
för att bli mer bekant med formerna och hur jag
kunde skifta dom från stilla till rörliga skulpturer. I det förberedande arbetet under hösten
hade jag använt mig av liknande tekniker för
att skapa mänskliga former i textil. Under den
undersökningen handlade det om att visa känslor
och personlighetsdrag i ansiktsformen och dem
var låsta i sitt uttryck. För mitt examensarbete
behöver jag utveckla formerna i den mån att dom
behöver vara rörliga och teatraliska.

(Processbild Objektiv personlighet - 2021)

(Objektiv Personlighet -2021)
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Jag ville att formen och karaktären skulle växa fram.
Att få skulptera i det textila materialet och lära känna
min nya person när den tog form i mina händer.
Dockorna skulle bejaka mig så jag valde att hålla
storleken mänsklig men något överdriven. Jag skar
ut grunderna till första dockans huvud i skumgummi
för att ge mig själv en grov form att arbeta kring och
lappade sedan den med vadderat tyg. Sedan kunde
jag gå in med nål och skulptera fram dom detaljer jag
önskade och förmedla känslorna den skulle spegla i
sitt ansikte.
Mitt arbetssätt tar inspiration från konstnären
Kristina Skantze. Kring hennes egna arbete med sina
textila skulpturer skriver hon:
”Vem kommer figuren som växer fram att
bli? Jag kan ha en vag idé, kanske några
förväntningar, men för mig ligger spänningen
i att långsamt och öppet närma mig
anletsdragen och försöka lära känna dem”
(Skantze,K. u.å).
Att arbeta intuitivt tar form i min tidigare erfarenhet
inom teckning. På pappret föredrar jag att låta linjen
styra vad för form som kommer fram. Mina skisser
och teckningar avbildar nästan alltid mänskliga eller
människoliknande figurer, men utan en hållsamhet
kring den verklighetstrogna korrekta formen. Jag
finner ett vacker i det vanställda och i groteska
former. I detta sinne lät jag sömmarna vara mina
linjer och lät dom vara tydliga på dockans hud, för
att låta spåren av dess skapelse ligga på ytan. Min
gestaltning startar nästan alltid med ansiktet och
handarbetet gav mig tid att komma nära och bli
väldigt intimt bekant med figurerna.
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Fredrik
När mitt första ansikte hade växt fram började
jag känna igen honom, hans anlete var likt en
person i mitt förflutna. En person som hade stått
mig väldigt nära i många år men vår relation
slutade abrupt och negativt. Då denna dockan
var tänkt skulle gestalta min rädsla kring att
tappa kontakter och relationer och bli bortglömd
var det en nästan poetisk ironi. Därifrån fick
dockan namnet Fredrik efter den vän jag en
gång hade.

För förmedla den rädsla som Fredrik baserades på valde jag att han skulle i en sisyfisk uppgift
samla på sig och tappa föremål som skulle gestalta relationer. Jag beställde en griptång för att
utgöra grunden till hans hand som även där skars ut ur skumgummi och kläddes in. Han fick en
överdrivet lång nacke där jag kunde gömma min arm när jag styrde hand huvud och mun. För att
ge honom någonstans att samla alla sina föremål gav jag honom tre armar jag kunde stapla mot
hans kropp likt en korg. Fredriks utseende började bli mer och mer omänskligt och monstruöst
men den mest slående effekten var dock hans ögon.
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Tidigt in i handarbetet under mina första
rörelsetester med Fredrik och mina provdockor
insåg jag att jag inte ville att dem skulle tala.
Jag ville att deras rörelser och kroppsspråk
skulle förmedla deras tragikomiska situationer
men utan tal så blev deras blick otroligt viktig.
När det bara var en knapp eller en bjällra som
formade ögat gav det ett mer barnsligt eller
löjligt uttryck och gjorde det svårt att ta dockan
seriöst. Jag beställde då en skara plastögon
från en masktillverkare som kunde ersätta
knapparna och skillnaden var enorm. Helt
plötsligt fanns det en ny nivå av liv i dockorna
och bara att möta deras blick gav mig känslan av
en riktig person bakom allt tyg och stoppning.

För hans klädnad tog jag inspiration från Liemannen i filmen Det sjunde inseglet gjord av
Ingmar Bergman (1957) och även karaktären No-Face från filmen Spirited Away av Miyazaki och
Suzuki (2001). Båda dessa roller har liknande aspekter till Fredrik. Liemannen har en uppenbar
koppling till förlust men i filmen visar han även en morbid humor i sitt allvarliga arbete. No-Face
kräver huvudkaraktärens uppmärksamhet och konsumerar aspekter av andras personligheter i
en längtan att få henne att bara se honom.

(Bengt Ekerot som Liemannen i Det Sjunde Inseglet - 1957)

(No-Face från Spirited Away, 2001.)
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Fredriks långa hängande svarta dräkt gav honom
ett dystert utseende och lät mig som styrde honom
smälta in i hans kropp. Jag frågade mig tidigt i
projektet om hur mycket jag skulle döljas bakom
dockan. Då båda mina dockor blev en förlängning
av mig såg jag det inte nödvändigt för mig att
försvinna in i dem. Vi är samma person men
ändå egna individer. Utan mig har dem inget att
kommunicera eller någon livlighet. Utan dem kan
jag inte förmedla kontexten.
Med bälten spänner jag dem kring min midja
och blir del av deras kropp. Våran mörka klädsel
smälter in i varandra men mitt ansikte svävar alltid
bakom deras vänstra axel.
Fredrik var nu klädd och rörlig och den sista
detaljen jag behövde arbeta på var hans hud.
Färgningen gick till likt en vattenmålning i lager på
lager för att få fram nyanser och låta färgen flyta
runt. I den ville jag släppa kontroll, jag kunde välja
ungefärligt vart färgen skulle lägga sig men det
fuktiga tyget drog runt pigmenten i sin egen vilja.
Mitt val av material, en vit Nylon/Lycra blandning,
gjorde sig perfekt som canvas. Materialet har inte
bara en bra stretch vilket lät mig skulptera i det
med handsömnaden men det sög även girigt upp
vattnet och torkade snabbt. Detta gjorde hela
processen av färgningen lekfull och drivande. I
färgvalet använde jag mig av en färgkod inspirerat
av konstnären Jenny Saville. Hennes målningar
har ett kraftigt färgspråk och jag ville bejaka den
råheten i hur hon använder hudtoner (Gagosian,
2022). Jag undvek verklighetsbaserade hudtoner
för båda mina dockor och gick istället för starkare
färgning med tydliga kontraster.
(Saville, J. (2007-09).
Red Stare Collage [Målning].)
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Efter Fredrik äntligen var klar hade det gått nästan en månad. Min första tanke om en större serie
dockor fick läggas åt sidan. Jag kunde stannat här och lekt runt med Fredrik. Använt tiden som
var kvar för att fokusera helt på att lära känna honom, men jag fann inte en tillfredsställelse i den
tanken. Jag hade redan tappat mycket tid i början på mitt arbete så jag ville få ut minst en docka
till för att visa mig själv att jag kunde och för att spegla dem rädslor han inte var anpassad för.

12

Adam
Konstruktionen av den andra dockan gick likt
Fredriks, jag skar ut formen i skumgummi
och använde mig av vadderat tyg för att mjuka
upp kanterna. Där Fredriks ansikte tog en
vecka att få klart tog detta bara två dagar, dock
till skillnad från Fredrik så var denna docka
mindre och hade inga rörliga element i ansiktet.
Dess huvud skulle styras likt en marionett och
dess händer skulle vara handskar för mina
händer. Men även de skillnader i dockorna
var inte anledningen till varför det gick så fort.
Mina stygn var mer självsäkra och i arbetet
med Fredrik hade jag blivit väldigt bekväm
i metoden. Det finns ett tydligt spår av den
tekniska utvecklingen från mina första ansikten
under höstterminen 2021 till det sista i det här
arbetet.

(Exempel på teknisk utveckling från höst 2021 - vår 2022)
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Denna dockan var en representation av min ångest och sociala osäkerheter. Den skulle karaktärisera den paniken som ligger under precis ligger under ytan och obekvämligheten när jag försöker
hålla mig lugn i oroliga situationer. För Fredrik hade namnet kommit fram genom processen.
Jag hade lärt känna honom i ett längre tag då arbetet hade krävt mer genomgång. Jag satte mig
ofta ner under arbetet med den andra dockan och höll dens ansikte i mina händer. Jag mötte dess
blick för att se vem det var som försökte kommunicera med mig.
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Men även när den hade fått armar, kropp och kläder hade inget namn dykt upp för mig. Det var
först när jag kollade på titeln för Fredriks performance, Förgäves Försöker Fredrik, som namnet
kom. I tillfällen av panik eller oro är ofta det första råd jag fått höra eller gett att personen ska försöka lugna sig och andas.
Andas, bara andas, in och ut, djupa andetag.
Andas Adam, Andas.
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Den kommunikativa skulpturen
Dagboksanteckning
Projektet blandar minnen och fantasi, en tolkning av event och känslor jag upplevt i mitt liv för
att bjuda in åskådaren att se vem jag är under ytan.
Dockorna är en personifierad del av mitt liv, och genom iscensättning får man ta en del
av situationen dem föddes ur. Jag döljs inte bakom dockan när jag styr dess rörelse då
interaktionen och relationen mellan mig och dem är fullt lika viktig som scenen jag vill visa
25/3 10.27
Gradvis genom processen när dockorna började ta mer form gjorde jag enkla rörelsetester med
dem. Jag ville bli bekväm och finna deras egna rörelsemönster och tog inspiration från The
Muppets. Först skapat av Jim Henson 1975 (The Jim Henson Company, 2018), har nu dessa
dockor spridit sig genom flera medier och blivit en världskänd stapel inom dockmakeri och
dockteater. Deras livliga rörelser och knäppa humor gav dem med en gång en charm för både
barn och vuxna. Jag ville fånga den livligheten i mina dockors kroppsspråk och blick. Speciellt
när jag valt att inte använda mig av tal eller text i min performance.
På ett fikamöte i ateljén prövade en annan person att styra Fredrik och jag insåg hur stark min
relation hade blivit till dockorna. När någon annan styrde gjorde det mig obekväm, det var inte
rätt, min Fredrik rör sig inte så. Dem var en del av mig och min historia, i en annans kontroll
försvann meningen bakom dockan.
Mina scener med dockorna var oplanerade och jag förlitade mig även där på min intuition.
Dockteater är inte något jag har tidigare erfarenhet i utanför det här projektet och i mitt
första arbete med ‘Jago’. Men jag föll tillbaka på mina egna sociala egenskaper. Jag gillar och
studera hur människor och kreatur rör sig och tar ofta användning av det när jag rollspelar. I
mitt privata liv spelar jag mycket sociala rollspel och åker även på Lajv event, lajv är en typ av
levande rollspels teater där alla är publik och skådespelare. Dessa erfarenheter färgade mina val
och lät även mina tidigare studier i dockornas rörelsemönster och personligheter guida mig i
performancet.
I början av det här projektet hade jag en lös plan om att göra mina performances inför publik.
Jag hade tänkt göra minst ett test med båda och ta feedback från åskådarna kring hur mina
ärenden mottogs. Väl vid test och dokumentations stadiet av mitt arbete mötte jag istället på en
motvilja. De ämnen jag valt gestalta genom Adam och Fredrik var väldigt personliga och privata
upplevelser. Poängen med arbetet var att utforska social kommunikation och få en igenkänning
i mina personliga situationer, men jag kände mig inte bekväm. Det kunde varit annorlunda om
arbetet varit kring ämnen som burit mindre allvar för mig eller om jag hade lutat mig mer på
humor. Jag valde istället att dokumentera performancen i film för att fortfarande få dela med mig
av mitt arbete.
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I de första inspelningarna med Fredrik fick jag dock en liten oplanerad publik. I rummet jag
gjorde performancet var det ett fåtal personer som höll på med egna dokumenteringar och
arbeten. I kombinationen med att dom var upptagna med sitt egna arbete, var så få och inte hade
full fokus på mig så kom ingen känsla av obehag. Jag tror att i kommande arbeten att jag ska
testa att ha en mindre publik för att ta mig ur min återhållsamhet.
Dock mötte jag på ett större problem med Fredriks gestaltning. I hans akt gick han runt och
förgäves plockade upp textila huvuden jag använde som symbol för relationer. Det var först när
jag visade testerna för andra som jag insåg hur morbidt detta såg ut. En skrikande orolig figur i
svart kåpa som plockar upp lösa huvuden. Kopplingen gick bort från min personliga kamp med
att lära sig släppa taget kring relationer och acceptera förändringar. Istället blev det en koppling
till död och förlust och alla dom frustrerande känslor däromkring. Iochmed Rysslands aggressiva
krig mot Ukraina och de oroligheter som sprider sig från det kändes det okänsligt att inte ändra
på gestaltningen. Istället skapade jag en serie hjärtliknande textila former för Fredrik att förgäves
famla efter. Dessa skapades och färgades på samma sätt som dockorna. Fredriks hjärtan var ett
mycket bättre alternativ och en tydligare synonym till förhållanden eller relationer.
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Dokumentation
Med båda dockorna klara började jag på min slutgiltiga dokumentation. Förgäves Försöker
Fredrik gick till som tidigare nämnt i hans del. För Andas Adam, Andas ville jag gestalta mina
upplevelser av panikattacker. Inspirationen för Adam kom ur en sådan speciellt tuff situation där
jag kollapsade och lämnade tydliga märken på min hud. Adam skrapar på sin hud och sjunker
mer och mer in i sig själv samtidigt som han försöker kontrollera sig själv med djupa andetag. Det
är inte förens Fredrik kommer in och hjälper honom centrera sig själv som han återgår till sitt
lugn. Min första tanke för performancet så skulle han vara helt själv och lyckats återgå till lugnet
utan hjälp. Men då dockorna och jag delar en sån nära relation med varandra kändes det mer
passande att låta dom hjälpa varandra. Adam får sig ett lugn och Fredrik finner sitt hjärta.
En nära vän fick hjälpa mig styra Fredrik när han kommer in och stöttar Adam. Jag uttryckte
tidigare min motvilja att låta någon annan styra dessa dockor, men med min regi och med några
tester kom vi till ett resultat jag kände mig bekväm i.
Dokumentationerna redigerades sedan ihop, jag ser dom inte som videoverk utan mer som ett
koncepttest. Min erfarenhet av redigeringsprogram är inte enorm men jag gjorde det jag kunde
för att få visa kontexten bakom gestaltningen. Jag valde att hålla dem utan varken rumsljud eller
musik. Jag kände att ju mer tid jag lade ner på redigeringen ju mer blev videon ett verk i sig.
Men det var inte det jag ville få fram, dokumentationen är inte en ersättning för performancen
utan en tillsvidare stämpel. Utan att visa dem i rörelse så har dockorna inte en riktig roll. Dem är
gjorda för sina specifika performances. Även om jag kommer experimentera med dem mer efter
projektet så var dem inte fullständiga i detta utan denna dokumentation.
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Reflektion och Diskussion
Med dessa dockor valde jag att arbeta med min rädsla. Rädslan att bli bortglömd, rädslan
att förlora relationer, rädslan att förlora kontroll och rädslan som tränger in mig i mitt eget
sinne. Denna fokus kom ur en önskan att lära känna mig själv bättre, göra situationerna
mer lätthanterliga och förhoppningsvis ge andra en inblick i mig. Jag är inte en terapaut i
något anseende men mitt sekundära ärende med arbetet är att väcka en diskussion kring vår
mentala hälsa och mående. Allt detta började med Jago, under det projektet tärde den växande
ensamheten på grund av pandemin på mig. Att använda konsten som ett språkrör för mina
negativa känslor gjorde situationen enklare att tala om. I unga människor, speciellt män, finns det
ofta en återhållsamhet att erkänna psykisk ohälsa. För män finns det i min åsikt en stigma i att
tala om känslor i allmänhet.
Enligt Folkhälsomyndighetens (2014) statistik är det fler kvinnor än män som söker hjälp för sin
psykiska hälsa medans män leder i missbruksbehandling. Även ser vi att det är nästan dubbla
antalet män i alla åldrar som begår självmord jämfört med kvinnor. Där i ser jag personligen
vikten för mig som man att arbeta kring dessa ämnen. Jag har än så länge bara skrapat på ytan,
men i mitt fortsatta arbete vill jag försöka att skapa en dialog som kan hjälpa att minska stigman.
Jag vet inte säkert hur jag ska närma mig dessa kommande projekt, men jag vill belysa problemet
i alla fall.
Dockan lämpar sig till att föra en tuffare dialog då den är väl anpassad till satir (Allain och Harvie,
(2006), och jag vill fortsätta med det som medel för kommande kommunikativa arbeten. I det
här arbetet började jag ordentligt testa mitt språk genom dem för att öppna upp mina upplevelser
för andra. Men jag tycker att jag föll kort på grund av min obekvämlighet. I min åsikt försvinner
mycket av vikten bakom dockorna när man inte får se dem agera i person. Jag är fortfarande nöjd
nog med resultatet men känner att arbetet skulle nått en högre nivå om jag utfört det live.
Detta är något jag kommer utmana mig själv kring med i framtiden och hoppas på att en dag när
jag är mer bekväm att kunna göra en ny visning av båda dessa verk.
En av de mest givande aspekterna av mitt arbete har dock varit att lära känna dockorna. Både
Adam och Fredrik var menade som en gestaltning av mina känslor och de situationer de kom ur
men blev så mycket mer. Min relation till dem blev mer intim och närgången som jag anmärkte
i mitt obehag då någon annan styrde dem. Dem är som en förlängning av mig och jag är en
förlängning av dem. Utan varandra kan vi inte kommunicera våra tankar och jag ser dem som
varandras bröder. Detta möte med dockorna fortsätter att överraska mig i varje interaktion och
jag lär fortfarande att känna dem. Jag inser att mötet inte är över med dem och jag kommer
fortsätta ta vidare dem in i kommande arbeten.
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Slutsats
I det här projektet har jag utmanat mig själv kring att arbeta kring väldigt personliga element.
Jag känner att jag nått en nivå som likt Richard Billingham välkomnar in betraktaren men inte
skrämmer bort eller är för emotionellt pressande. I utforskandet av det performativa har jag
funnit och börjat tänja på dem gränser jag har kring att visa upp mitt personliga jag för en större
publik. Jag har börjat acceptera delar av mig som tidigare har fyllt mig med skam och på så sätt
hjälpt mig mogna som person.
Genom att ha speglat mig själv genom mina dockor har jag nått en ny nivå av kommunikation
med jaget. Med Fredrik och Adam har jag gett mig själv verktyg och inspiration att vidare
utforska och utmana mig själv och omvärlden.
Vi tre tillsammans kan ta oss an hela världen.
Tack från Tobbe, Fredrik och Adam.
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Länkar till videodokumentation
Jago - https://vimeo.com/423060096 lösenord: jago
Förgäves Försöker Fredrik - https://youtu.be/RPTdQTnKC7c
Andas Adam, Andas - https://youtu.be/8fN_3ZwJ_tg
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