
Art Tech Tuesday 
Human Art Tech/E-Art

Vi har en vision om at åbne en verden, hvor adgangen til at skabe 
og forbruge kunst og kultur gennem digitale muligheder og kunstig 
intelligens er let, legende og ligetil. Vi tror på, at udfoldelse af kreativitet 
er et almenmenneskeligt behov og at ny teknologi giver mulighed for at 
sætte mennesket i centrum i mødet mellem erhverv, kunst og teknologi. 
Samtidig tror vi på, at kunst og kultur kan give et menneskeligt blik på 
de digitale og teknologiske muligheder. 

For os er teknologien et middel til at nå et mål, hvor kunst og kultur 
skabes, bruges og udvikles i tæt samspil mellem forretningsudvikling, 
etik og menneskelig og kulturel udvikling. Vi kalder feltet e-art eller 
Human Art Tech.
 
Vi vil danne et ligeværdigt partnerskab, hvor kunst, kultur, digitale 
muligheder og kunstig intelligens mødes i et befrugtende og lærerigt 
samspil, der danner grobund for forretningsudvikling, læring, skabelse 
og bedre, mere vedkommende kunst- og kulturoplevelser. Vi inviterer 
dem, der ønsker at deltage til at bidrage med det, de kan og ved og det, 
de ønsker at blive klogere på sammen med os. 

Vi er ikke eksperter, men vi ved, at feltet omkring e-art skal udforskes fra 
mange forskellige perspektiver. Vi ønsker at inddrage kunstnere, digitale 
nørder, etablerede erhvervsfolk og iværksættere, kulturinstitutioner og 
frie aktører, filosoffer, mennesker i alle aldre, tænkere og handlere.
 
Vi tør plante et flag der, hvor meget forskellige verdener mødes og hvor 
vi ikke ved, om vi lykkes eller fejler. Enhver bevægelse starter med en 
impuls og for os er det at undersøge, hvad feltet mellem kunst og kultur, 
digitale muligheder og kunstig intelligens og forretningsudvikling kan 
skabe af overraskende indsigter, idéer og handlinger. 



Art Tech Tuesday 
Human Art Tech/E-Art

Vi har en vision om at åbne en verden, hvor adgangen til at skabe 
og forbruge kunst og kultur gennem digitale muligheder og kunstig 
intelligens er let, legende og ligetil. Vi tror på, at udfoldelse af kreativitet 
er et almenmenneskeligt behov og at ny teknologi giver mulighed for at 
sætte mennesket i centrum i mødet mellem erhverv, kunst og teknologi. 
Samtidig tror vi på, at kunst og kultur kan give et menneskeligt blik på 
de digitale og teknologiske muligheder. 

For os er teknologien et middel til at nå et mål, hvor kunst og kultur 
skabes, bruges og udvikles i tæt samspil mellem forretningsudvikling, 
etik og menneskelig og kulturel udvikling. Vi kalder feltet e-art eller 
Human Art Tech.
 
Vi vil danne et ligeværdigt partnerskab, hvor kunst, kultur, digitale 
muligheder og kunstig intelligens mødes i et befrugtende og lærerigt 
samspil, der danner grobund for forretningsudvikling, læring, skabelse 
og bedre, mere vedkommende kunst- og kulturoplevelser. Vi inviterer 
dem, der ønsker at deltage til at bidrage med det, de kan og ved og det, 
de ønsker at blive klogere på sammen med os. 

Vi er ikke eksperter, men vi ved, at feltet omkring e-art skal udforskes fra 
mange forskellige perspektiver. Vi ønsker at inddrage kunstnere, digitale 
nørder, etablerede erhvervsfolk og iværksættere, kulturinstitutioner og 
frie aktører, filosoffer, mennesker i alle aldre, tænkere og handlere.
 
Vi tør plante et flag der, hvor meget forskellige verdener mødes og hvor 
vi ikke ved, om vi lykkes eller fejler. Enhver bevægelse starter med en 
impuls og for os er det at undersøge, hvad feltet mellem kunst og kultur, 
digitale muligheder og kunstig intelligens og forretningsudvikling kan 
skabe af overraskende indsigter, idéer og handlinger. 



Art Tech Tuesday 
Med Art Tech Tuesday ønsker vi at fremme en bevægelse, som er åben, 
nysgerrig og spørgende, hvor det ikke handler om at finde løsninger 
og svar, men om at gøre verden større.

Hver gang vil vi invitere en person med en særlig vinkel på e-art, som kan åbne 
vores øjne for nye muligheder, nye udfordringer og nye perspektiverer. Det 
handler om at skabe en dialog, der bevæger sig i krydsfeltet mellem erhverv, 
kultur og etik og i samspillet mellem disse.

Christiane Vejlø vil være fast tilknyttet facilitator. 

Hvornår:  10 gange om året den 1. tirsdag i måneden kl. 15.00-16.30

Hvor:	  På skift mellem Vejle Musikteater / Vejle Museerne /  
  DANDY Business Park . Første gang i Vejle Musikteater.

Format:   Arrangementet live streames. Vi håber, det kan blive live  
  med publikum og live streaming senere på året.

De	første	to	arrangementer:

Tirsdag den 5. januar 2021  Avatar ”Digitale mennesker – Når maskiner  
    kan forstå og udtrykke følelser”  

Tirsdag den 2. februar 2021 Fake art  

Navne på de medvirkende annonceres inden dagen.

Tilmelding:		
Online deltagelse kan ske ved tilmelding på nemtilmeld.dk via følgende link: 
https://tilmeld.vejle.dk/1030/
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Christiane	Vejlø

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