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Kursnavn  Techno Sublime 1: "The McLuhan Equation" 
 

 
 

Kurstype  Workshop 

Kurset inngår i 

følgende emne(r) 
KF101, KF201, KF 301, KF501, KF521 

Målgruppe BA- / MA-studenter, åpen for alle 

Forhåndskrav Ingen 

Undervisningsspråk Norsk, engelsk hvis behov 

Kursansvarlig lærer Trine Wester, wester@khio.no  

Gjestelærer Ved 3 forelesninger 

Gjennomføres Ukene 44 og 45, kl. 9.00 – 16.00 

Plasser 10 

Vurdering Kursets arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Se 

emnebeskrivelsen i studieplanen for informasjon om sluttvurdering: 
http://www.khio.no/Norsk/Studieinformasjon/Studieplaner/Kunstfag/BAKF/ 

Kort beskrivelse av kurset: 
Med utgangspunkt i Marshall McLuhan's tvetydige påstand "The medium is the message” 

skal vi i løpet av 2 uker undersøke teknologi som eksistensielt fenomen. Gjennom 

forelesninger om teknologifilosofi, diskusjoner blant deltakerne og kunstner-presentasjoner 

skal studentene utvikle egne arbeider som responderer på kursets tematikk. Arbeidene kan ta 

form som f.eks. skisser eller modell, fanzine, web, en representasjon av arbeidet eller ferdige 

verk. Den enkelte student velger selv arbeidsmetode, materialer og innfallsvinkel, og deler av 

tiden er lagt opp som selvstendig arbeid, eventuelt i samarbeidskonstellasjoner innad. 

Workshopen avsluttes med en presentasjon der alt arbeid generert i løpet av perioden, 

gjennomgås. Gruppen bestemmer selv hvordan arbeidet skal formidles.  

Kurset passer for alle som synes tanker rundt teknologi er spennende, og ønsker å undersøke 

hvordan dette kan brukes i sin egen kunstneriske praksis.  

Workshopen er del 1 av 3, der det ikke forutsettes at man deltar på alle 3, men det er mulig. 

Alle tre er del av KU prosjektet Techno Sublime, der forholdet mellom mennesket, natur og 

teknologi undersøkes, med fokus på hvordan en gjensidig påvirkning avspeiles. 

 

Arbeidskrav:  
- Deltagelse på felles forelesninger og presentasjoner  

- Gjennomføring av arbeid som kan formidles ved avslutning. 
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Forslag til litteratur/research material: 
Catherine Mason: A Computer in the Art Room: The Origins of British Computer Arts 1950-

1980: JJG Publishing 2008 

Adam Curtis: All Watched Over by Machines of Loving Grace: 

http://topdocumentaryfilms.com/all-watched-over-by-machines-of-loving-grace/ 

Kevin Kelly: http://kk.org/ 

Next Nature: http://www.nextnature.net/ 

Bruno Latour: http://www.sv.uio.no/tjenester/kunnskap/podkast/eilert-sundt-forelesningen-

2012-bruno-latour.html 

Teknovatøren: http://www.teknovatoren.no/index.php/issues/issue-4-2012/71-a-talk-with-

bruno-latour 

Om teknologifilosofi: http://www.gsd.harvard.edu/#/academics/courses/des-03452-spring-

2014.html 
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