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Brief.  UTLAND

Från Obama till Trump. En  
era av förändringar med hjälp av 
grafisk design. I London pågår  
utställningen ”Hope to nope”  
om vad som har hänt. 

Text:  Jonas  Sverin ⁄

väldigt annorlunda i dag. Att 
den nya teknologin nyttjas av 
både marginaliserade grupper 
och de med makt har på många 
sätt demokratiserat använd-
ningen av grafisk design, säger 
Lucienne Roberts.

UTSTÄLLNINGEN ÄR UPPDELAD 
i tre sektioner. I den första, 

”Power”, ser vi hur 
grafisk design används 
av politiska rörelser, 
stater och storföretag. 
Här finns allt från pro-

pagandaaffischer från 
Nordkorea till flaggor som 

har använts i såväl Black Lives 
Matter-protester som av mot-
rörelsen Blue Lives Matter. 

Välkända symboler och log-

Tio år av design 
som påverkat 
världen 

DET FÖRSTA OBJEKT som 
möter besökarna på The Design 
Museum är den ikoniska affi-
schen på Barack Obama med or-
det ”Hope” från presidentvalet 
2008. Samma grafiska design, 
av Shepard Fairey, återanvän- F
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NIO VÅNINGAR MANDELA
År 2014 gjorde Shepard Fairey  
en nio våningar hög muralmålning  
av Nelson Mandela i Johannesburg. 

des till presidentvalet 2016. Då 
i stället som en antikampanj 
mot Donald Trump med ordet 
”Nope”. Det är från dessa affi-
scher utställningen har tagit sitt 
namn.

”Hope to nope” visar hur gra-
fisk design och sociala medier 
utvecklats parallellt med var-
andra det senaste decenniet. 
Lucienne Roberts, 
en av utställningens 
kuratorer, berättar att 
de valde att avgränsa 
utställningen till åren 
2008–2018 på grund av 
de dramatiska förändring-
arna i det politiska landskapet 
under den perioden.

– Tonen i debatten och sättet 
vi tolkar politiska budskap är 

Tio år av 
grafisk design 
som förändra-

de världen.
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gor kan dock lätt kidnappas av 
andra grupper. Terrororganisa-
tionen IS har till exempel gjort 
den svarta flaggan till sin, trots 
att liknande flaggor har använts 
i den muslimska världen i 
århundraden.

I den andra sektionen ”Pro-
test” visas hur grafisk design 
används av aktivister och 
demonstranter i proteströrelser. 
Här finns allt från ett faktiskt 
paraply från ”paraplyrevolu-
tionen” i Hongkong 2014 till en 
gigantisk uppblåsbar gummi-
anka från protesterna 2016 mot 
Brasiliens dåvarande president 
Dilma Rousseff.

Avslutningsvis fokuserar den 
sista sektionen ”Personality” 
på hur grafisk design används 

för att porträttera enskilda indi-
vider. En av väggarna täcks av 
femtio internationella tidnings-
omslag med mindre smickrande 
karikatyrer av Donald Trump. 
Som motsats finns exempel på 
hur Labours partiledare Jere-
my Corbyn i serietidningar 
framställs som superhjälte.

Enligt Lucienne Roberts är 
det viktigt att grafisk design 
väcker känslor. Hon är dock 
kritisk till objekt som bara 
tillfredsställer de egna upphovs-
männen och som inte får andra 
personer att ändra uppfattning.

– Med vår utställning hoppas 
vi kunna visa vilken central roll 
grafisk design spelar. Inte bara 
som en reaktion på politiska 
skeenden, utan även som ett 
sätt att utmana, ändra och ge 
upphov till dem, säger Lucienne 
Roberts.

I UTSTÄLLNINGEN TAS det också 
upp exempel på mindre lyckad 
grafisk design. Många anser till 
exempel att budskapet i Hillary 
Clintons presidentvalskampanj 
var för vagt. Så även designen 
som användes av Remainkam-
panjen inför brexitomröstning-
en.

Det medan Donald Trumps 
röda keps med loggan ”Make 
America Great Again” i Times 
New Roman-typsnitt anses vara 
en succé. Den enkla designen 
gjorde att han trots sina miljar-
der uppfattades som en man av 
folket.

Allt fler upplever i dag att de 
kan påverka samhällsdebatten 
via sociala medier. Men den nya 
tekniken har också medfört ris-
ker, något inte minst Cambridge 
Analytica-skandalen har visat 
under våren.

– Den nya teknologin har 
tveklöst gett mer makt åt 
gräsrotsrörelser. Men den har 
också lett till riktade kampanjer 
av politiska intressegrupper 
som har designats för att sätta 
människor mot varandra och 
till och med destabilisera po-
litiska system, säger Lucienne 
Roberts. F
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Trump levererar
ÅRETS INTRESSANTASTE, och 
mest gränslöst kreativa, reklam-
tävling är som vanligt Chip Shop 
Awards och i kategorin politik 
är byrån Fluid nominerad för 
sin utomhustavla för New York 
Times (oklart om det är en riktig 
kund). Donald Trump fortsät-
ter att leverera kreativitet. 

Trump levererar 2
BELGISKA VÄNSTERPARTIET Socialistische Partij 

Anders blir först ut med ”deep fake” i poli-
tisk reklamfilm. Det vill säga att munrörel-
ser och talet är manipulerat. I klippet, pu-
blicerat på Twitter, hånar Donald Trump 
belgarna för att de stöder Paris avtalet men 
agerar ungefär som USA. Donald Trump 
avslutar med att klimatförändringar och 

videoframträdandet är fake. 

Tyskt parti vann
ÅR 2014 ÅKTE TYSKA liberalerna i FDR ut ur Bun-
destag. För trötta och för gamla. Men det innebar 

också ett omfattande varumärkesarbete. 
Yngre, aktuellare och always on-strategi på 
sociala medier. Den grafiska profilen gjor-
des om och namnet förtydligas till Freie 
Demokraten. Valet 2017 blev en succé och 
partiet fördubblade andelen röster. Inte 
nog med det. Nu har byrån Heimat Werbe-

agentur vunnit guld i reklamtävlingen AME Awards 
för varumärkesarbetet åt de tyska liberalerna. 

Indisk dataskandal
I SKUGGAN AV Cambridge Analytica-skandalen bri-
serade en värre databomb i Indien. Premiärminister 
Narendra Modi har sedan 2014 haft en egen mobil-
app för att kommunicera med sina anhängare. Hittills 
har över fem miljoner indier laddat ned appen. Nu 
har en hacker avslöjat att Narendra 
Modis partikansli har samlat in 
användardata och skickat den till 
ett amerikanskt bolag för analys. 
Alla inblandade parter förnekar att 
de gjort något olagligt. 

HOPE TO NOPE: GRAPHICS 

AND POLITICS 2008–2018

Utställningen utforskar 
den roll grafiska element 
har spelat i omvälvan
de händelser de senaste 
tio åren. Exempelvis 
visas objekt upp från 
valkampanjen för Barack 
Obama, den världsomspän
nande ”Occupy rörelsen”, 
arabiska våren, brexit 
och Donald Trumps tid som 
president.

Utställningen visas på 
The Design Museum i Lon
don och pågår fram till 
den 12 augusti 2018. 

Design Museum 224–238 
Kensington High Street. 
Närmaste tunnelbane
station är High Street 
Kensington.


