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Ockuperar tidigare ambassad med
postdigital konst

Jon Rafman in action. Foto: Dan Wilton

Den kanadensiske konstnären Jon Rafman, en av förgrundsgestalterna i den postdigitala
konströrelsen, ställer ut i Stockholm. I filmer, fotografier, installationer och skulpturer
utforskar han hur ny teknologi blottar den moderna människans jaguppfattning och
sociala liv. För Johan Deurell och SvD konstliv berättar han om sin motivation och syn på
samtidens kultur.

Johan Deurell
Publicerad 2016-04-13

Jon Rafman (f. 1981), som bor och verkar i Montreal, är kanske mest
känd för fotoprojektet ”The nine eyes of Google street view”, som
består av en samling motiv Google-bilarnas kameror fångat under
kartläggningen av världens vägar. Här skildras allt från
polisutryckningar och eldsvådor till folk som badar näck eller är
utklädda till Spindelmannen, helt i ”Dolda kameran”-anda.
Hos galleristen Carl Kostyál presenteras ett urval av Rafmans
skulpturer, videoinstallationer och bilder som tillkommit de senaste
åren. Verken kan beskrivas som redigerade sammansättningar av
videoklipp, bilder och texter från digitala media. Utställningen är
också den första i Carl Kostyáls nya galleriutrymme i Patent- och
Registreringsverkets 1960-talsannex på Östermalm, som senare även
tjänstgjorde som Tysklands ambassad.

Jon Rafman, ”Valley”, ur serien ”You are standing in an open field”. Den digitala världens idealiserade
skärmsläckarbilder möter skräp och livststilsmys som ackumulerats intill datoranvändarens tangentbord. Foto: Carl
Kostyál

När blev du intresserad av digital kultur?
– Under min ungdomstid var jag aktiv på en massa anslagstavlor på
internet, som då var rätt nytt. Jag var också medlem i några
halvprofessionella tv-spelsgrupper. Så det var en stor del av min
uppväxt.
Kan du beskriva hur du hittar ditt källmaterial?
– Det beror lite på vilken virtuell värld som jag utforskar. Jag tycker
det är roligt att bara försvinna in i nya världar. När man väl känner att
man börjar förstå ett nytt landskap, då är det bäst att hitta sin inre
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Vergilius – guiden som kan leda dig till de allra djupaste och mest
undangömda hörnen.
Ett återkommande motiv i dina videor är människor som glor
på skärmar. Vad vill du visa med detta?
– Jag är intresserad av visuell konsumtion, men också hur skärmen
kan konsumera individen.
Kan vi särskilja övervakning från dokumentation i den digitala
sfären?
– Jag tycker att det är intressant att övervakning numera inte längre
bara är en centraliserad, styrande myndighet à la 1984, utan
någonting som blivit allt mer decentraliserat. På sätt och vis deltar vi
alla i detta som voyeurer till andra människors liv online. Det är något
som jag vill uttrycka med projektet ”Nine eyes of Google street view”.

Jon Rafman, Stillbild ur ”Betamale”, ett videocollage av virtuella landskap, dataspel och nätets allra mörkaste hörn.
Foto: Carl Kostyál

Hur har nya teknologier format social interaktion?
– Till viss mån tror jag att nya teknologier snarare avslöjar
förändringar som redan har skett i det moderna samhället. Jag ser
alltså inte teknologier som drivande i förändringen, utan som något
som reflekterar förändringar i det mänskliga medvetandet som
skedde innan den digitala eran.
Vad händer när det digitala blir materiellt, som i dina
installationer och skulpturer?

– Just idén om att gränsen mellan det virtuella och verkliga suddas ut
är väldigt viktig för mitt konstnärskap. Jag har alltid varit intresserad
av att undersöka skiljelinjen och av att kunna röra mig friktionsfritt
mellan de två världarna. Men jag tror inte att det är en så originell
aktivitet nuförtiden. Allt fler människor verkar acceptera att
förhållandet mellan det digitala och materiella är flytande.

Jon Rafmans skulpturer står utplacerade i före detta kontorsutrymmen i lokaler som en gång rymde Tysklands
provisoriska ambassad. Foto: Carl Kostyál

Vad är din definition av autenticitet, och är det någonting som
du bryr dig om?
– Jag tycker autenticitet är ett problematiskt koncept att definiera.
Som konstnär har jag aldrig varit speciellt bekymrad av äkthet. Jag
tror dock att internet har hjälpt till att bryta sönder fetischen kring det
autentiska.
Hur använder du humor i din konst?
– Mina verk kan vara ironiskt kritiska över någonting, men på samma
gång hylla det – en humor som ibland kallas ”postironisk.” Jag
försöker ofta hitta en ton som passar dagens samhälle. Den sortens
samtida humor och sensibilitet som skildrar det tragikomiska
intresserar mig.
Vad är ditt nästa projekt?
– Jag håller på och arbetar med en ny film som bygger på tvspelsvärldar och en serie skulpturer som är inspirerade av dagens
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omröstningskultur – alltså en längtan efter att konsumera, eller bli
konsumerad av, en annan levande varelse.

Carl Kostyáls lokaler var under några år provisorisk ambassad för Tyskland. De före detta kontorsrummen har delvis
personalens namnskyltar kvar. Där exempelvis en gång Hannah Kölsch fullgjorde sina plikter går just nu Jon Rafman
bananas i sina psykedeliska filmcollage. Foto: SvD

Jon Rafman, Carl Kostyál, Artillerigatan 64
Jon Rafmans konst visas parallellt med en utställning av Michael Pybus tom 4 juli 2016.
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