
KUN4400 – Temaer i avantgarde- og samtidskunst 

Tema vårsemesteret 2016: Videokunst: Teknologi, teori og praksis. 

 

Kort om tema vårsemesteret 2016:  

Emnet gir en kritisk introduksjon til den tidlige videokunsten, fra proto-televisuelle 
eksperimenter i den historiske avantgarden til overgangen fra analog til digital teknologi på 
begynnelsen av 1980-tallet.  

Vi vil fokusere på de ulike tekniske aspektene ved tidlig analog video, så vel som på 
kunstnerisk praksis og tidlige tekster om video.  

Tema som inkluderes er tidsteknologi og tidspolitikk, video feedback og økologi, 

forvandlingen av kunstnerstudioet, videoaktivisme og alternativ TV-produksjon, forholdet 

mellom video, maleri og musikk, utviklingen av nye maskiner og forholdet mellom video og 

TV. 

 

Læringsmål vårsemesteret 2016:  

 Du får en oversikt over de viktigste verkene, problemstillingene, tekstene og det 
teoretiske begrepsapparatet knyttet til den tidlige videokunsten.  

 Du vil også få en innføring i hovedmomentene i den analoge videoteknologien og få 
perspektiver på forholdet mellom kunst og teknologi. I tillegg vil vi lese den mest 
sentrale nye litteraturen på feltet. 

 Diskutere de kritiske og teoretiske posisjonene i pensumlitteraturen i et større 
sammenlignende perspektiv. 

 

Undervisning vårsemesteret 2016:  

28 undervisningstimer bestående av en dobbelttime forelesning med en påfølgende time 
seminarundervisning. Det anbefales å følge seminarundervisningen som gir mulighet for 
trening og veiledning i skriftlig fremlegging og argumentasjon. 

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende 
obligatorisk undervisningsaktivitet:  

 Skriftlig kvalifiseringsoppgave (gjelder studenter på masternivå). 
 

Obligatorisk aktivitet er gyldig bare semesteret den ble godkjent.   

Vær oppmerksom på at undervisningsinformasjon og undervisningsaktiviteter kan bli lagt i 

Fronter. 



 

Eksamen vårsemesteret 2016:  

3 dagers hjemmeeksamen (6-7 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste og 
noteapparat) 

For å ta eksamen i dette emnet må du ha godkjent obligatorisk aktivitet. Se mer om dette 

under punktet Undervisning. 

 

Vi tar forbehold om endringer. 

Se emneside for ytterligere informasjon om emnet, adgang og opptak, forkunnskaper, 

undervisning, eksamen og annet. 


