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Richard van Dijkman 

Richards bidrag till Skulpturparken består av 8 olika installationer, placerade inne i ladan på plats  

33 Den digitala världen förändrar oss 

Med oöverträfflig skärpa och finess låter han oss få upp ögonen för vad den digitala världen, internet  

och facebook, twitter mm har gjort och kan göra med oss människor 

 

1. Skriver skit 
En stol sammställt av metal och tangentborden. Vi skriver mycket skit på webben. Det verkar som vi 
inte använder fingerna och hjärnan till något annat! 
 

 
2. Webben är vi 
Laptop med spegel som skärm. Den digitala världen är skapad av oss och visas oss vem vi är! 
 
3. Putsar oss för våra digitala vänner 
Laptop utrustad som sminkbord. De skulle nog visa upp oss, som vi verkligen är... 
 
4 Helande ljus av telefoner 
Ansiktssolarium med ljusrör utbytt till smartphones. Vem vet vad fler telefoner kan ge oss... 
 
5. Bara en nya look 

Kartonger och skyltdocka. Du behöver bara köpa grejer, 1 kubikmeter, för din nya look…. 
 
6. Tangentbordkrigare 

Laptop med pistol. Har du dödat någon från soffan? 

 
7. Nya evangeliet 
Tre böcker, de två första är Bibeln och Koranen, den tredje…..är på samma plan som andra religioner 

 

 
8. Sov gott... 

Spjälsäng med mobil mobil. Hjärntvätten  börjar tidigare och tidigare... 
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Richard's contribution to the Sculpture Park consists of 8 different installations, placed inside the 

barn in place 

33 The digital world is changing us 

With unmatched sharpness and finesse, he lets us see what the digital world, the internet and 

facebook, twitter etc. have done and can do to us people 

1. Writing shit 

A chair made of metal and the keyboards. We write a lot of shit on the web. It seems we are not 

using our fingers and brain for anything else 

2. We are the web 

Laptop with mirror as screen. The digital world is created by us and shows us who we are! 

3. Pushing us for our digital friends 

Laptop equipped as a makeup table. They would probably show us who we really are ... 

4 Healing light of phones 

Facial solarium with fluorescent lamps replaced with smartphones. Who knows what more phones 

can give us ... 

5. Just a new look 

Cardboard boxes and mannequin. You only need to buy stuff, 1 cubic meter, for your new look…. 

6. Keyboard Warriors 

Laptop with gun. Have you killed someone from the couch? 

7. The New Gospel 

Three books, the first two are the Bible and the Qur'an, the third… is on the same plane as other 

religions 

8. Sleep well ... 

Crib with mobile mobile. The brainwashing starts earlier and earlier ... 
 
 
 



 
 
 

 

 


