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Krypto-kunst og 
digital tech-kultur

Tirsdag d. 1.  Juni kl. 15:00-16:00

Krypto-kunst, NFTer og digital blockchain teknologi – hvad handler postyret 
egentlig om? Foråret har vist at både digitale kunstværker og simple filer kan 
sælges for svimlende beløb. Via avanceret teknologi åbnes for køb og salg af 
ellers kopierbare digitale filer. Kombineret med internettets urskov af kreative 
udtryksformer og online kulturfænomener, varsler det nye tider. 



Program
Nogen synes det tegner lyst og hylder mangfoldigheden og 
teknologiens potentialer – andre ser bekymret på og forstår 
ingenting. Hvad er op og ned – og hvad vil ske, når støvet har lagt 
sig? Måske varsler det en ny æra for kreative kunstnere og digitale 
købmænd – og oplevet mer-værdi og sikkerhed for brugerne? 

Følg med og hør tre skarpe hoveder debattere, så vi alle bliver klogere. 
En debat, der som altid bliver kyndigt moderet af Christiane Vejlø. 

Thomas Bjørnsten 
Phd og Adjunkt i digital markedskommunikation ved Aarhus Universitet. Han 
arbejder desuden med Human Data hos Innovation Lab. I sin forskning har 
Thomas altid haft et særligt fokus på feltet mellem kunst, design og teknologi og 
hvad den digitale udvikling betyder for vores liv, både kulturelt og kommercielt. 
Det har han bl.a. undersøgt i det 3-årige forskningsprojekt Making Sense of Data 
og i et aktuelt projekt indenfor Emotional Data om menneskelige følelser og AI. 

Ida Kvetny
Tværfaglig kunstner med base i København. Gennem virtual reality fusionerer 
Kvetny det digitale med sine værker i maling og ler og skaber således en 
multimodal visuel verden. Hun udstiller også aktuelt som en del af kollektivet 
Radar Contemporary og sælger selv værker som NFT/kryptokunst, via 
platformene Opensea og Rarible. Hun har en BA (hons) fra Edinburgh College of 
Art og en MA fra Central Saint Martin’s College of Art and Design. 

Jon Møller Andersen
Med baggrund som arkitekt blev Jon allerede under sin uddannelse draget 
af krydsfeltet mellem teknologi, kunst og arkitektur. Efter endt uddannelse 
startede han MAST Studio, nu Jon Birkedal Andersen, der opererer i feltet 
mellem kunstnerisk udviklingsarbejde, teknologi og praksis. I sin jagt på 
revolutionerende teknologier faldt Jon i 2015 over blockchain teknologien 
– hvilket ledte til at han sammen med to andre etablerede virksomheden 
Blocktrack.

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

www.arttechtuesday.dk

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

Vært & Facilitator

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


