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I en spartanskt inredd gammal museisal pågår en djup dialog mellan
två rörliga skulpturer i mänsklig storlek; kroppar av metall, organiska former, sladdar och elektronik. Dialogen består av tankar och
frågeställningar kring den klara insikten och medvetandet, sprungna
ur en dröm. Rösterna låter mänskliga, skulpturerna rör på munnen och
gestikulerar med armarna när de talar. Det ligger en spänd närvaro i
luften. Om någon närmar sig avbryter de sitt samtal, vänder på sina
huvuden, söker ögonkontakt och ber dig att tyst lyssna.
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För två år sedan blev jag inbjudan att göra ett nytt konstverk till den
internationella utställningen The Imitation Game på Manchester Art
Gallery. I samband med detta blev jag även inbjuden att ta del av The
Human Brain Project, ett omfattande vetenskapligt forskningsprogram
grundat 2013 och koordinerat av Henry Markram (École polytechnique
fédérale de Lausanne). Huvudfinansiär är EU och målet är att på tio
år skapa en elektronisk hjärna som fungerar enligt samma principer
som den mänskliga hjärnan. Forskningsprojektet är placerat i Genève,
Schweiz. Idén till min konstnärliga gestaltning Talk är sprungen ur
mötet med dessa forskare och forskningsprojektets visioner.
Jag arbetade heltid med genomförandet av verket under våren och
hösten 2015. En del av de tekniska lösningarna har utvecklats med
hjälp av studenter och forskare från KTH i Stockholm och School of
Computer Science at The University of Manchester. Dessa samarbeten har varit mycket lärorika för alla parter. Exempelvis så fyllde
jag som konstnär en helt oväntad funktion på KTH genom att länka
ihop olika avdelningar med varandra så att de kan utbyta erfarenheter
och kunskap. Det förvånar mig att de kan arbeta på att lösa samma
problem på ett flertal platser parallellt inom KTH utan att ens känna till
varandra.
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The Uncanny Moment (2014)

Utställningen öppnade fredagen den 12e februari och har öppet med
fri entré alla dagar fram till den 5e juni 2016. Utställningskontexten är
perfekt för mitt konstnärskap och verket är mycket uppskattat av publiken. Vi fick mäkta uppmärksamhet av media och press och jag har
etablerat en nära och bra dialog med Clare Gannaway som är curator
på museet samt de övriga konstnärerna som deltog vid utställningen:
Ed Atkins, James Capper, Paul Granjon, Lynn Hershman Leeson, David
Link, Mari Velonaki and Yu-Chen Wang.
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Bildkonstnärsfondens bidrag har redovisats på bland annat väggarna i
museet, i katalogen och på hemsidan http://manchesterartgallery.org/
exhibitions-and-events/exhibition/the-imitation-game/
Det här projektet har lett till nya framtida utställningsmöjligheter runt
om i Europa, nya värdefulla kontakter både inom konstvärlden och
inom andra sammanhang. Den här arbetsprocessen har fått mig ytterligare intresserad och uppmärksam på mänsklighetens drivkraft
att skapa mekaniskt liv. En röd tråd som går igenom de flesta av mina
arbeten har blivit tydligare för mig, att jag skapar verk som är beroende av människor för att hållas vid liv. Detta innebär att jag behöver
etablera speciellt goda relationer med dem som ska ta över ansvaret
för mina skapelser, när jag inte är på plats. De relationerna är mer än
rent affärsmässiga och kan liknas mer vid delad vårdnad eller att lämna
bort hunden till en hundvakt. Mer om detta kommer i en bok framöver,
ett arbete som jag gör tillsammans med Rolf Hughes, professor på
Stockholms konstnärliga skola. Per Johansson, idéhistoriker och doktor
i humanekologi, kommer förhoppningsvis också att vara involverad.
Dialogen till robotarna är skriven utifrån Pärs och mina samtal.
Budgeten fungerade bra, det blev bara några mindre ändringar i fördelningen av ekonomin. Titeln har ändrats till ”Talk”
Jag tycker att mina intentioner med projektet har förverkligats över
förväntan. Detta var ett riskprojekt vilket gör att arbetet blir lite väl
påfrestande ibland! Men desto lyckligare blir man då allt fungerar utan
problem på öppningsdagen och under utställningen.
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Mixed media installation and performance, mechanics, skeletal parts,
SpiNNaker board, 13 min dialogue

Commissioned work for the exhibition The Imitation Game 12.02.2016–
05.06.2016 at Manchester Art Gallery.
Two robots with uncanny humanoid faces and strange skeletal
bodies sit in a room, discussing a disturbing dream. As a visitor enters
the room, the robots respond by moving their eyes, then turning their
heads and speaking, as if an intruder has interrupted their conversation. We get the distinct impression that we are unwelcome, as the
robots request that we “please be quiet” and turn back to their private
conversation.
Links:
http://www.tovekjellmark.com/#/works/talk
https://vimeo.com/151645842
https://vimeo.com/151649303
https://vimeo.com/151649841

