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Sebastian Edin
Sebastian Edin (f. 1991) er en svensk-finsk lydkunstner og komponist, som færdiggjorde sin kandidatgrad ved DIEM, Det 
Jyske Musikkonservatorium i 2017. Hans arbejde inkluderer fixed-media-værker, lydinstallationer, performanceværker, 
musik for moderne dans og teater og værker for instrumenter og elektronik. Hans værker er blevet præsenteret i 
Danmark, Sverige, Finland, Færøerne, Storbritannien, Tyskland og Belgien på festivaler og institutioner som Lak Festival 
og Den Sorte Diamant i Danmark, NyMus Live i Sverige og Listasavn Føroyar (Færøernes Nationalgalleri) i Tórshavn. I 
2018 er han blevet tildelt et arbejdslegat fra Statens Kunstfond, et to måneders residency ved Elektronmusikstudion EMS 
i Stockholm og vandt for nylig førsteprisen i kategori A ved Métamorphoses 2018. I oktober åbner han L’Espace du Son 
festivalen i Bruxelles, Belgien med en fremførelse af sit værk Vestiges.

Jens Settergren
Jens Settergren (f. 1989) er uddannet billedkunstner fra Det Jyske Kunstakademi i 2016. Han arbejder med skulpturer, 
tegninger, lyd, video og tekst, ofte i forskellige kombinationer. I sit eget navn og som en del af kunstnergruppen Piscine 
har han udstillet på en række anerkendte udstillingssteder og platforme i ind- og udland, bl.a. på INCA Institute of New 
Connotative Action i Portland, Poor Farm i Wisconsin, Fuego i Mexico City, die raum i Berlin, Struer Tracks Biennale for 
lydkunst, Kunsthal Aarhus og Kunsthal NORD i Aalborg. Settergren har modtaget arbejdslegater fra Statens Kunstfond i 
2017 og 2018, og sidste år færdiggjorde han en større udsmykning på Hammel Neurocenter. I 2016 udgav han sonetkransen 
Tropica Dissolvuntur på forlaget Antipyrine. Han har netop færdiggjort en offentlig installation til Energiakademiet på 
Samsø, og tidligere på året blev han tildelt et residency på International Studio & Curatorial Program i New York, hvor 
han skal tilbringe første halvdel af 2019.

Edin & Settergren
Sebastian Edin og Jens Settergren har siden 2012 arbejdet sammen om forskellige projekter hvor lyd har spillet en central 
rolle. Deres værker er blevet præsenteret en række steder i ind- og udland, herunder Rum46 i Aarhus og Norberg Festival 
i Sverige. I 2018 bestilte lydkunstplatformen Errant Sound i Berlin et værk af Edin og Settergren som resulterede i seks-
kanals værket Topos.

Hanstholm Fyr Residency 
Influencer er blevet til i forbindelse med Jens Settergrens residency på Hanstholm Fyr i perioden 1. august - 30. september 
2019. Residenciet er en del af Hanstholm Fyrs nye satsning på nordisk samtidskunst under overskriften Kunst-Natur-
Menneske. Settergrens residency afholdes under temaet Menneske og Vind, som er støttet af Grøn Ordning.  

INFLUENCER

Om API
Image Content Analysis er en 
teknologi der udbydes af firmaer som 
Google (Cloud Vision) og Amazon 
(Amazon Rekognition), hvor en 
softwaregrænseflade (Application 
Programming Interface) benyttes til at 
analysere og kategorisere billeder og 
video. Ved hjælp af machine learning 
optimerer API’en konstant sin egen 
metode, og tillærer sig nye kategorier, 
hvormed den bliver i stand til mere 
komplekse billedanalyser. Disse 
analyser bliver eksempelvis brugt til 
at kortlægge forbrugeradfærd, med 
henblik på promovering af produkter, 
og dynamisk tilpasning til omskiftelige 
markedsscenarier.

Introduktion
Data Drives All That We Do - Cambridge Analytica

Influencer er en tekst-lyd-komposition af lydkunstner og komponist 
Sebastian Edin og billedkunstner Jens Settergren, som er skabt særligt til 
Hanstholm Fyr. 

Kompositionen tager API Image Content Analysis som sit omdrejningspunkt. 
Værket er komponeret i fem satser: object; face; logo; action; scene, som 
udgør de fem grundlæggende kategorier der benyttes af flere API’er til 
at analysere og kategorisere de milliarder af billeder som de eksponeres 
for dagligt. API’en detekterer og kategoriserer billeder i tusindvis af 
kategorier såsom mountainbike, glæde eller natur.  Edin og Settergren 
har arbejdet sammen med tre stemmeskuespillere som tilsammen udgør 
et kor der forholder sig til og udforsker de fem ovennævnte kategorier 
ud fra en intern logik der kan forekomme at være i opløsning. Værkets 
lydlandskab er sammensat af field recordings som kunstnerne har foretaget 
på Hanstholm Fyr og i lokalområdet, blandt andet i en aktiv vindmølle 
på Østerild Testcenter. Wires; klikkende tandhjul; elektronisk summen; 
vindpåvirkning med mere, er efterfølgende blevet klippet sammen til en 
komposition som spiller ind i fyrets eget lydmiljø, samtidig med at den 
danner et teknologisk præget scenerum for de tre stemmer. 

Influencer leger med idéen om kategorisering, og hvad det betyder for vores 
samtidige produktion og forståelse af billeder, at vores visuelle kultur i 
højere og højere grad analyseres og formes af kunstig intelligens.
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