
Komputer + Kunst = Kreativitet

Er du interessert i digital kunst og kreativitet? 
ReMida-senteret inviterer i samarbeid med NTNU til et verkstedprogram for barn. Deltakerne skal ut-
forske en ny (hjemmelaget) elektronisk verden med bruk av resirkulerte materialer og Open Source 
Software. Det tilbys verksteddager til skoleklasser i uke 41 og et åpent verkstedtilbud for barna, lørdag 
den 6. november 2010 fra kl. 10.30 – 16.00. Målgruppe: 9 -12 åringer. 

Påmelding innen 4. november til julia@mesen.no tlf: 932 17 667

I tillegg arrangeres et fagseminar med tematikken kunst og datateknologi og dens formidling til barn 
og ungdom. 

Sted for verkstedprogram og fagseminar er: ReMida-senteret, Strandveien 33, Svartlamoen. 

Mer informasjon: www.artentnu.com                                



www.artentnu.com

www.letiziajaccheri.com



The ArTe research project aims at enhancing the state of knowledge in the 
intersection between software technology and digital art. It focuses on creativity, 
cooperation, and openness of processes and content. 

The term digital art, or new media art, describes artworks involving digital images, animations, digital 
music, computer games, digital poetry and literature, computer based installations, and robots. In digital 
art, the relation between the audience and the artwork is characterized by a high degree of 
interaction. 

Open source describes practices of development where the end product is made available for free 
download and the user can gain insight into how a program is built. The open source world has started 
the movement that has resulted in the second generation web, a world where content is available and 
can be shared, developed and reproduced and the users themselves become the producers. By open 
source software we mean those computer programs which can be used freely 
and whose source code is available for modification. 

In ArTe we focus on contemporary open software technology for digital art. Research questions 
explore the interplay between open source technology, artworks, artists, and audience.

                                                                                                Thanks to A. Trifonova, S. U. Ahmed, Ø. Brandtsegg,
       E. Gangvik, S. M’kadmi, K. Bergaust, G. Sindre, D. Svanæs, H. Trætteberg, K. T. Dragland and all ArTe students. 



I anledning NTNUs jubileum, har Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap 
laget en utstilling som bruker digitale verktøy for å sette fokus på kvinnerollen i 
universitetets første 100 år. Utstilling finner sted på rom 177 i Hovedbygningen 
14. og 15. september 2010. 

Norges Tekniske Høgskole ble opprettet i 1910. NTNU feirer i år 100 år med sivilingeniørutdanning. I en 
stor del av denne perioden utnyttet høgskolen bare halvparten av sitt rekrutteringspotensial. Dette var 
ikke en politisk beslutning. Kvinner hadde juridisk sett rett på lik linje med menn til å studere, men blant 
de 103 studentene som ble tatt opp i første semester 1910 var det bare en kvinne – Aslaug Urbye. Hun 
sluttet imidlertid i løpet av svært kort tid. Kildematerialet sier ingen ting om hvorfor. Selv om situasjonen 
er en annen i dag, sliter mange tekniske fag fortsatt med å rekruttere jenter. 

Objekt – Prosjekt Simone de Beauvoir hevdet at kvinnen alltid har vært definert som objekt i forhold 
til det mannlige, mens mannen har definert seg selv utfra å være et prosjekt; sin egen livsoppgave. de 
Beauvoirs prosjekt var frigjøring: fra objekt til prosjekt, fra passiv til aktiv i forming av identitet og livs-
innhold. Installasjonen utfordrer tilskueren til å aktivt forme bilder av kvinner fra NTHs historie.

ArTime ble laget av en gruppe i Eksperter i Team våren 2010. Verket er ment til å være i konstant ut-
vikling. For NTNUs jubileum presenteres versjon 2.0. Lydlig materiale er teksturer laget der kvinnestem-
men er fremtredende, og visuelt materiale viser prosesserte bilder av kvinner gjennom NTNUs historie. 
Dette er implementert inn i et gammelt veggur. Gjenbruk, møtet mellom ny og gammel teknologi, og 
åpen kildekode står sentralt.
                 Ansvarlige: Ola Nordal og Jan Olav Owen


