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En verden af 
forbindelser og 
modsætninger? 
Tirsdag d. 2.  november kl. 15.00-16.00
Vi sender private minder op i skyen og fylder luften med signaler og data. Vi hopper  
på og af netværk og ind og ud af virtuelle rum. Vores fysiske og organiske verden  
er blevet gennemtrængt og formet af et digitalt og ofte usynligt netværk af 
infrastruktur, kode og algoritmer. Men skyen er ikke et luftigt sted i himmelen,  
det er strømslugende hardware, ejet af kommercielle mastodonter. Og vores  
følelser og tanker er værdifuld data, der høstes af målrettede salgsmaskiner. 



Program
Hvilke forbindelser og relationer har vi skabt – og hvem 
gavner de? Og har det digitale altid en fysisk manifestation, 
konsekvens eller aftryk? Særligt (provokerende) kunst kan 
være med til at sætte tingene på spidsen og kickstarte 
en ekstremt vigtig dialog, om vores fælles fremtid og 
relationen mellem det fysiske og digitale.

Kristoffer Ørum
Uddannet billedkunstner på Det Kongelige Danske Kunstakademi og på 
Goldsmiths College ved University of London. Han har udstillet i ind- og 
udland og var professor ved Det Fynske Kunstakademi fra 2012 – 2015.  
I sit arbejde, har han fokus på den indvirkning digitale teknologier har på 
vores nutidige hverdag. Han ’misbruger og misforstår’ allestedsnærværende 
teknologier som f.eks. billedgenkendelse og trådløse netværk, for at skabe 
nye værker og fortællinger”

Cecilie Waagner Falkenstrøm 
Prisvindende kunstner som bruger machine learning til at skabe interaktiv 
kunst. Cecilie har modtaget den globale kunst award “The Lumen Prize” og 
udstillet rundt omkring i verden på bl.a. Victoria and Albert Museum i London 
og Ars Electronica i Østrig. 

Jacob Busch 
Afdelingsleder ved Filosofi og Idéhistorie ved Aarhus Universitet  
– er garant for, at vi også får debatteret etikken og maskinerne. 

Vært & Facilitator

Christiane Vejlø
Digital trendanalytiker, radiovært og foredragsholder med ekspertise i 
teknologi og den digitale fremtid.

Tilmelding 
Er ikke nødvendig. Du kan altid 
følge vores live-stream via dette 
link: 

www.arttechtuesday.dk

Det er også der du finder 
optagelser af de tidligere  
Art Tech Tuesdays


