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På Galore gik rygtet om en installation og performance, der fandt sted på kulturhusets tredje sal, hvor man angiveligt 
skulle have adgang til to unge mænds private facebookprofiler, cpr-numre, dankortoplysninger, Nemid og alt, som 
man kan forestille sig hører med til ens identitet. Jeg blev ret så nysgerrig, og nu har jeg mødt kunstnerduoen, Jam-
boy, for at høre mere om deres performance; “Who We Are“.

Under festivalen taler jeg med flere mennesker om, hvad man kan gøre med adgangen til de ellers private oplysninger. 
Det oplagte er facerape, hvor man misbruger en persons facebookprofil, men det virker på en måde til at være for 
simpelt. Derudover er der forslag om at overføre penge til ens egen konto, men det vil også være lidt for nemt. Vi 
ender ud med idéen om, at man kan bestille koncertbilletter eller en fed rejse til de to – eller en masse seje ting, så de 
vil modtage den ene pakke efter den anden.

Jeg træder ind installationen, ind i et mørklagt rum. På to borde er der placeret to computere, med fri adgang til de to 
hovedpersoners private profiler og konti. Derudover ligger de to drenges mobiltelefoner og alle deres vigtige iden-
titetskort fremme. Overfor de to borde står Jamboy, helt stille i mørket, uden at gøre andet end blot at være til stede 
i rummet. Jeg kan i princippet gøre hvad som helst, men jeg bliver ret forvirret over pludselig at have adgang til alle 
disse oplysninger. Før var det bare noget, vi talte om, men nu er det pludselig virkeligt. En af telefonerne ringer kort 
tid efter, og jeg tænker, at jeg skal tale i telefon med en af deres venner eller familiemedlemmer. Men det er desværre 
alarmen – dagens performance er slut, de fem timer er gået. Det er super ærgerligt, at jeg ikke når at opleve instal-
lationen i længere tid, men til gengæld er jeg så heldig at kunne hive fat i den ene halvdel af Jamboy og anskaffe mig 
deres mailadresse, så jeg kan kontakte dem senere med henblik på et blogindlæg til idoart.dk.

De to drenge, som til sammen udgør kunstnerduoen Jamboy, har mødt hinanden på en kunsthøjskole i Holbæk, og 
sammen har de udviklet sig rent kunstnerisk til nu at arbejde sammen om installation og performance. Jeg mødes 
med Lasse og Peter, over en kop kaffe på Nørrebro i København, for at høre lidt mere om deres oplevelser.

Installationen undersøger blandt andet vores måde at forholde os til vores egen identitet på. For Lasse og Peter er det 
tydeligt, at deres egen tilstedeværelse har en betydning for, hvordan beskueren har det, og hvad beskueren tør rode sig 
ud i med de to blottede identiteter. Peter kan fornemme, hvordan sårbarheden skifter ejer; man skulle tro at Lasse og 
Peter ville føle sig konstant sårbare undervejs, men beskueren får også en sårbar rolle i form af roen i rummet, stil-
heden, mørket og bevidstheden om, at de blottede identiteter er af kød og blod. De er altså ægte mennesker. Alt som 
man foretager sig, i deres roller, vil have en konsekvens. Og de står lige dér og kan høre og se alt, hvad beskueren siger 
og gør.

Lasse og Peter fortæller mig om forskellige typer af beskuere, som jeg synes er ret interessant. Der er typen, som 
straks rækker hånden ud efter facebook og faceraper de to, med statusopdateringer eller private beskeder til egne 
venner og fjender samt til Lasse og Peters venner. Der er typen, som skriver sms’er til deres familier og forsøger at 
skabe familiær splid, og så er der typen, som ikke tør gøre noget; måske af angst for konsekvensen, måske blot fordi 
oplevelsen er så grænseoverskridende, at alle mulighederne bliver for meget. Eller måske fordi beskueren vælger at 
betragte kunstværket; nemlig idéen og konceptet, som på en eller anden måde er så gennemført og dybt interessant. 
For Jamboy var Galore et spændende sted at udføre deres værk, netop fordi festivalen er så folkelig. Vi taler om, at det 
kunne være en spændende kontrast at udføre værket på et kunstmuseum for at se, hvorvidt der vil være en forskel på 
beskuertypen og hermed en forskel i selve værkets udvikling.

Der er især én bestemt beskuertype, som har rørt Lasse, og som har fået ham til at svede og blive en smule nervøs. 
Nemlig personen, der begyndte at gå på opdagelse i hans computer. Her greb beskueren ikke ud efter de oplagte iden-
titetsoplysninger, men gravede dybere ned, for at analysere Lasse, og finde ud af, hvem han er.



På ens computer ligger der ekstremt meget sårbart materiale; ansøgninger, forskellige breve, nogle har dag-
bøger liggende og måske digte og andre personlige tekster, skrevet i ømme øjeblikke, med følelserne helt 
uden på huden. Og lur mig om en kunstnertype som Lasse ikke har rigtig meget privat og sårbart materiale 
liggende i dokumentmappen. På Lasses computer gik beskueren på opdagelse i hans iTunesbibliotek. Måske 
lyder det ikke så grænseoverskridende, men man kan alligevel finde ud af ret meget om en person ud fra 
spillelister og deres titler, musikgenrer og podcasts.

Men hvad sker der så, når ens facebookprofil bliver misbrugt? Umiddelbart kan det være pinligt, når der 
pludselig bliver lagt alt muligt op på ens faceebookvæg, men som jeg fornemmer på Lasse og Peter, så er 
det ikke statusopdateringer, der har gjort størst indtryk på de to. Det er undervejs gået op for dem, hvor 
langt ude facebook egentlig er. At en beskuer gik ind på facebook og forlovede dem med hinanden var 
ligesom noget, der kunne ændres igen. Men det skøre er jo, at man på facebook er venner med folk, som 
man egentlig ikke er venner med i virkeligheden. Nogle som nu tror, at Lasse og Peter er forlovede og skal 
giftes, simpelthen fordi de ikke kender dem i virkeligheden, men blot er ‘venner’ på et overfladisk, socialt 
medie. Den bevidsthed, omkring hvad de sociale medier betyder for os, hvad vi udleder fra dem, hvor lidt 
vi egentlig overvejer, og hvilken indflydelse og magt de har på os, som individer, er noget vi taler længe om. 
Vi er ret afhængige af dem, uden selv at vide det. De sociale medier styrer mange af os, og de splitter os. 
Lasse nævner de sociale medier som værende med til at gøre os til skizofrene individer. De skaber en form 
for skizofrent samfund, hvor vi er til stede i nuet men samtidig til stede på en anden planet. Vi glemmer at 
opleve nuet, fordi vi er så optagede af at bevise nuet. Alle disse tanker har været med i Jamboys overvejelser 
før deres værk, men undervejs, og efter, har der været tid til evaluering og nye tanker. Det er én af de ting, 
der personligt drager mig ved performancekunst; at værket ændrer karakter og betydning hele tiden.

Centralt i Jamboys arbejde er individets identitet; noget der optager meget tid i mine tanker. Peter nævner 
distancen mellem ens rigtige person og ens facebook-person. Der er en forskel og et spænd imellem, hvad 
man kan tillade sig på de sociale medier, og hvad man kan tillade sig i virkeligheden. Der er også forskel på, 
hvor seriøst man skal tage en invitation til et event; man kan vente med at svare, hvis der nu skulle komme 
noget mere interessant på banen. Det er noget, som de fleste ikke synes er fair “ansigt til ansigt” med deres 
rigtige venner, men på facebook flyder de personlige grænser ud. Disse forskydninger af grænser ser Lasse 
og Peter fra nogle beskuere, der tydeligvis er ude på at bruge de åbne oplysninger i en negativ retning.

Det har konsekvenser at lave en installation som denne. Lasse og Peter har begge efterfølgende været nødt 
til at rede tråde ud hos nogle af deres nærmeste, der enten har modtaget en sms eller en facebookbesked. På 
den måde påvirker et sådan kunstværk altså aktørerne rent psykisk. Det er ikke en leg. Det er kunst, og in-
teragerende kunst som performance er uforudsigelig, med egen krop og psyke som indsats. Flere beskuere 
har nævnt, at de ser Jamboy som værende modige. Mange beskuere ser det som modigt at lægge banko-
plysninger offentligt frem til frit brug. Men hvad er det egentligt, vi beskytter så meget og passer så godt på? 
Det er tal og numre, der afslører vores identiteter. Men de afslører jo ikke os – hvem vi er. Lasse og Peter 
har fundet ud af, hvor upersonlige disse, såkaldte personlige, oplysninger er. Det har gjort dem langt mere 
nervøse, når folk har rodet rundt i deres private mapper på computeren, eller når der blev skrevet beskeder 
til deres venner. Så hvorfor passer vi så godt på vores numre? Hvad med at passe lidt mere på vores private 
lykkemomenter, som tidens moderne mennesker har så travlt med at fremvise på de sociale medier? Hvad 
er det egentlig, der betyder noget for os?

Jamboy har gang i endnu et meget spændende projekt, som jeg glæder mig til at følge og høre mere om. 
Næste gang håber jeg på at komme med indenfor i deres atelier på Bredgade for at opleve mere af deres 
univers. Jeg venter spændt.
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