
Hvor skapes Digital Kultur?
I denne utstillinga presenterer vi Digital Kultur 
som er skapt av miljøer rundt datatreff fra nært og 
fjernt. En viktig del av datatreff er å konkurrere i 
ulike grener, både innenfor spilling og kreativitet. 
Innen kreativitet finnes egne konkurranser for 
grafikk, musikk, video, programmering og mer.

Digital Kultur skapes og finnes overalt, uten at en 
nødvendigvis legger merke til det. Vi kan nevne 
aktive nettfora, videodelingssteder som YouTube – 
hvor ungdom lager egenkomponerte videosnutter, 
sosiale medier som Facebook og Twitter og mye 
mer.

Hva er Digital Kultur?
Digital Kultur er kulturverk laget med digitale verk-
tøy som datamaskiner, synthesizere, mobiltelefoner 
og annet. Digital Kultur omfavner både tradisjonelle 
kunstbegrep som bilder, musikk og video samt 
nyere verk som spill- og Internettkultur. Sammen 
med hjemmedatamaskiners innmarsj på starten av 
80-tallet, kom Digital Kultur for fullt til Norge.

Hvem er Dataungdom?
Norge har et aktivt og levende miljø av Data-
ungdom som benytter både PC og andre digitale 
verktøy for kreativ utfoldelse, kommunikasjon og 
underholdning. På lik linje med andre hobbyer som 
sjakk og idrett, har datainteressen kommet for å bli. 
For Dataungdom er datamaskinen en viktig del av 
hverdagen – for lek, kreativitet og annen utfoldelse.

Det er mange ulike miljøer for Dataungdom på 
Internett. Noen søker sammen i ulike diskusjons-
fora og moderne sosiale medier, mens andre er 
aktive i mer retro miljøer som IRC-kanaler og på 
e-postlister.

Digital penn og digitalt papir

Diskusjonsforum

PIKSLAR
- ei utstilling av digital kultur

Se mer?  Skann koden med mobilen!

KANDU er Norges største organisasjon for 
dataungdom. Organisasjonen ble startet i 1996, 
det samme året som en for første gang 
arrangerte datapartyet The Gathering i Viking-
skipet på Hamar. Organisasjonen promoterer 
interessene til datainteressert ungdom over 
hele landet og sprer engasjement rundt 
kreativ databruk og spillglede. 

Hyperion
Hyperion samler organisasjoner som er opp-
tatt av fantastiske fritidsinteresser som data, 
spill og media. I tillegg til støttefunksjoner for 
medlemsforeningene, jobber Hyperion poli-
tisk for styrking av interessene og medlems-
foreningene. 

KANDU
Akersbakken 12
N-0172  OSLO

www.kandu.no

Hyperion N4F
Akersbakken 12
N-0172  OSLO

www.n4f.no

WWW.PIKSLAR.NO

Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom



RENDERED GFX:  Super No More
«Super No More» av Kim Strandli, som vant første-
plassen i «Rendered graphics» på The Gathering 
2011 er et flott eksempel på det vanligste 
alternativet til å tegne bilder «for hånd» som er å 
modellere en motiv i tre dimensjoner, for deretter å 
få datamaskinen til å regne ut lyssetting og hvordan 
det faktiske bildet da blir seende ut.

FREESTYLE GFX:  Babe Runner
«Babe Runner» av Anne Marte Markussen vant suverent konkurransen «Freestyle Graphics» på The Gathering 2011, 
og er et strålende eksempel på hva en kan få til når en tegner «piksel for piksel» for hånd.

DEMO:  Rupture
En demo er et program som viser grafikk i sanntid, 
det en ser på skjermen tegnes av datamaskinen 
etterhvert som en ser det. Demoen «Rupture» laget 
av ASD, som kom på førsteplass på The Gathering 
2009, er et ypperlig eksempel på hva en får til med 
programmering, matematikk og fysikk.

Denne brosjyren viser bare et lite utvalg av 
Digital Kultur! Stikk innom WWW.PIKSLAR.NO 
for å se flere kunstverk!

Se mer?

Datatreff
Med underkategoriene dataparty, demoparty og 
LAN-party er datatreff de mest organiserte foraene 
for skaping av Digital Kultur. Det arrangeres hvert 
år flere hundre slike treff i Norge.

Dataparty omfavner både spill og kreativ data-
bruk, og ble populært blant ungdom mot slutten 
av 80-tallet. Arrangementene har ofte en balanse 
mellom ulike aktiviteter og tilbyr gjerne konserter 
og arkade, i tillegg til konkurranser i spill og 
kreativitet.

Demoparty har fokus på kreativ databruk hvor 
målet er å omgås sosialt og vise frem sine evner 
gjennom konkurranser med egenproduserte bidrag.

LAN-party er fortsatt raskt voksende og er en av 
de mest vanlige egen-skapte fritidsaktivitetene 
for norsk ungdom. Arrangementene fokuserer på 
spill av ulike typer, og har gjerne premier for beste 
spiller/lag.

VIDEO:  Hyperactive
Også utenom datatreff finner en Digital Kultur – et 
godt eksempel er YouTube. Videoen «Hyperactive» 
av Lasse Gjertsen ble nominert til YouTubes 2006 
Video Awards i kategorien «Most creative video,» og 
kom på tredjeplass. Lasse viser at det viktigste er 
å være kreativ og ha en god idé, ikke nødvendigvis 
hvilke verktøy en bruker.

DATAPARTY:  PolarParty 20


