rapport
et studieår i New York med støtte fra
Marie Bachkes reiselegat for ungdom

fakta
NAVN:

GURI MARIE VENSTAD

HVOR:

ET ÅR I NEW YORK

HVA:

BESTE MINNE:

MFA INTERACTION DESIGN VED
SCHOOL OF VISUAL ARTS
Å BADE I EN ÅPEN BRANNHYDRANT I
BROOKLYN EN ALTFOR VARM SOMMERKVELD

studiet
Da jeg for et år siden søkte om reiselegatet fra
Marie Bachke, var det for at jeg skulle kunne
bli et år til i New York og fullføre det andre
året av en mastergrad i interaksjonsdesign
ved School of Visual Arts. Jeg er utrolig glad
for at jeg fikk muligheten til dette. Selv om
det har vært et veldig tøft år med ekstreme
arbeidsmengder og høyt press, har jeg hatt
mange gode opplevelser som jeg aldri ville vært
foruten.
Å studere i USA har nok gjort meg både litt
mer hardhudet og gitt meg flere perspektiver
som jeg tror er viktige i dag som svært mange
jobber forutsetter kjennskap til internasjonale
forhold. I forhold til en mer tradisjonell
designutdanning, har kritiske diskusjoner
og skriving som verktøy blitt vektlagt i stor
grad. Det har hjulpet oss til å bli flinkere til å

artikulere meninger og diskutere med andre.
Jeg har blitt utfordret til å ta store sjanser, som
jeg har vokst veldig på. Det har også vist meg
hvor sterkt andre i New York vil at du skal
lykkes. Det er fullt av folk som støtter idéene
dine og tror på at du klarer ting, og det har
vært et forfriskende miljø å teste nye idéer i.
Studentene ved SVA har vært som en stor
familie ettersom linja vår bare har to trinn med
ca. 14 elever. Dermed blir det også god kontakt
med fakultet, og jeg er i dag god venn med flere
av lærerne. Ettersom det er et krav at de som
underviser selv er aktive i industrien, har de gitt
oss mange nye bekjentskaper som blir viktige
når man søker på jobb. Veien videre fra et
masterstudium i interaksjonsdesign kan enten
gå til en større bedrift hvor du jobber som en
av mange designere på et mer spesifikt område

av produktet, du kan bli den eneste designeren
på et lite team for et nytt startup hvor alt av
innhold og design må defineres fra grunnen
av, eller du kan jobbe med konsultering for et
designkontor som har kunder i ulike sektorer.
Uansett, er det ingen tvil om at utdanningen
fra SVA vil komme til god nytte og at
nettverket jeg har fått derfra inkludert både
studenter og fakultet, hjelper veldig.
Graduation ble avholdt i midten av mai - én
uke etter at vi presenterte masteroppgavene, så
da hadde vi heldigvis fått tatt igjen tapt søvn
og var klare til å kaste hattene i været. Den
offisielle seremonien ble avholdt i Radio City
Music Hall og det var utrolig gøy å gå opp på
scenen foran en så full sal av andre studenter og
familiemedlemmer. Det var en stor dag som jeg
aldri kommer til å glemme.
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masterarbeid
Ettersom dette studieåret var mitt andre år av
en mastergrad, var hovedfokuset særlig i andres
semster på å utvikle et selvstendig masterarbeid.
Jeg presenterte oppgaven min “nuna” 4.
mai i New York og har fått internasjonal
oppmerksomhet for arbeidet etter at det ble
omtalt av Bruce Sterling på “Wired”.
Jeg ønsket å utforske hvordan vi kan bruke
hudens evne til å føle trykk, temperatur og
vibrasjon til å sanse ting i omgivelsene. De ulike
kategoriene av følesansen vår kalles “haptikk”,
og det er et område som fortsatt er lite utforsket
sammenlignet med andre sanser, men noe
jeg tror vi vil se mye mer fokus på fremover.
Innen medisinsk forskning utvikles det små
strømkretser som kan skape fornemmelser
gjennom bittesmå vibrasjonsmotorer som en
kirurg f.eks. kan tre over fingertuppene for

å føle en pasients kroppsvev når det foretas
robotiske operasjoner. Innovasjon på dette
området baner vei for teknologi som kan
integreres med våre daglige liv og gi oss nye
sanseopplevelser.
nuna er et system som består av patches
med ulike haptiske kvaliteter som benytter
hudens unike sanseevne. De tre patchene
omfatter henholdsvis temperatur, vibrasjon
og kontraksjon. Hver av disse fornemmelsene
har en skala som gjør at de kan representere
et større spektrum. Temperatur kan f.eks. gå
fra en kald fornemmelse til en varm, som kan
benyttes til å fortelle deg avstanden til et sted
eller brukes til å representere tid. Med vibrasjon
kan man definere ulike mønster som kan
benyttes til å representere ulike personer eller
la deg kjenne forskjellen på duskregn og en

kraftig regnskur. Kontraksjon lar deg føle alt fra
en lett fornemmelse til et vennlig klyp. Dette
kan benyttes til å minne deg om ting eller til å
gjøre deg oppmerksom på ting i omgivelsene du
kanskje ikke hadde lagt merke til ellers.
En iPhone app lar deg sette opp ulike
oppskrifter mellom patchen og hva du vil
fornemmelsen skal representere. På denne
måten kan du eksperimentere med ulike
varianter og definere dine egne mønster.
nuna er et åpent system og kan benyttes til
en rekke ulike formål. De tre scenarioene jeg
valgte å benytte som eksempler på hvordan
man kan bruke et slikt system, var basert delvis
på egen erfaring og idéer fra folk jeg snakket
med gjennom researchen jeg gjorde.
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VIBRASJON
I likhet med mange andre i New York jobbet
jeg på et kontor uten vinduer forrige sommer og
var helt isolert fra været ute. Ett av scenarionene
ble derfor å bruke vibrasjon til å skape en
fornemmelse av regn. Dette tillater en mer
direkte måte å oppleve været på, samtidig som
det er diskret i en møtesituasjon hvor man ikke
ville brukt en telefon.

TEMPERATUR
Hver dag krysser vi veien til andre mennesker,
og svært ofte er vi like i nærheten av noen vi
kjenner uten å vite om det. I dette tilfellet
kan man føle at noen man kjenner kommer
nærmere ved en varm fornemmelse som øker jo
nærmere man er. Til syvende og sist er det opp
til hver enkelt om du vil møte vedkommende
eller unngå dem.

KONTRAKSJON
Ofte blir vi så oppslukte i noe at vi glemmer å
ta pauser og gjøre andre ting. Mange jeg pratet
med sa de skulle ønske de kunne få et vennlig
prikk på skuldra eller lignende for å bli minnet
på å ta pauser når de jobber for intenst eller har
snakket for mye.

Det jeg ønsker å vise med dette prosjektet er
et potensiale for å benytte et større repertoar
av våre sanseevner og hvordan vi samtidig kan
designe for en fremtid hvor teknologien kan
trekke seg mer tilbake. nuna representerer en
mer subtil tilnærming til bruk av teknologi som
jeg tror vi etterhvert vil se mer behov for.

Gjennom prosessen snakket jeg blant annet
med flere synshemmede for å få bedre innsikt
i hvordan de mottar sanseinntrykk taktilt
i stedet for visuelt. Det jeg fant spesielt
interessant ved de fornemmelsene jeg valgte
å fokusere på, var de metaforiske kvalitetene.
Navigasjon er et eksempel på et funksjonelt
formål, men ved å bruke temperatur i stedet for
retningsbeskrivelser i form av ord eller piler, blir
opplevelsen mindre utilitarisk og mer poetisk.
Jeg var inspirert av inuittenes taktile kart som
var skåret ut i tre representerte østkysten av
Grønland. Disse kartene var små nok til at
de kunne ha de inne i vottene sine og kjenne
de med fingertuppene mens de navigerte fra
kayakene sine i det mørke vinterhalvåret.
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reise
I løpet av de to årene jeg har vært i New York,
har jeg også fått anledning til å reise litt rundt
og se andre deler av landet. Her er de ulike statene jeg har besøkt i løpet av tiden jeg har vært i
USA sammen med venner og kjæreste.
LONG ISLAND, NY
NEW YORK CITY, NY
MONTCLAIR, NJ

MUIR WOODS, CA
WASHINGTON D.C.
SAN FRANCISCO, CA

MANITOWISH WATERS, WI

FORT COLLINS, CO
BOULDER, CO
DENVER, CO

CHICAGO, IL

STORM KING, NEW JERSEY

GOLDEN GATE, SAN FRANCISCO

MUIR WOODS, CALIFORNIA

WILLIS TOWER, CHICAGO

CLOUD GATE, CHICAGO

sosialt
Noe av det beste med oppholdet har nok vært
det sosiale. Det har vært utrolig spennende å
bo i en by med så mange energiske og kreative
mennesker som kommer fra hele verden. Alle
de ulike kulturene er reflektert i gatebildet, og
jeg har deltatt på både kinesisk nyttårsfeiring,
koreansk bbq, kickball, fransk cabaret, indisk
folkedans osv. Jeg er utrolig takknemlig for å
ha møtt så mange herlige mennesker som jeg
vil være venner med resten av livet - uansett
om vi bor i forskjellige land.
Men samtidig som jeg har gledet meg over å
bli kjent med nye kulturer og har sett mange
nye sider ved USA, merker jeg hvor mye mer
jeg setter pris på å komme hjem. Venner
og familie betyr mye mer enn før og jeg er
flinkere til å sette av tid sammen med de i
korte ferier hvor jeg har vært hjemme.

Det har vært morsomt for meg å sammenligne
mine opplevelser i USA med ting jeg er vant
med fra hjemme i Norge. Da jeg var på besøk
i Wisconsin innså jeg hvor utrolig lik naturen
der oppe var med Østlandet hjemme i Norge.
Jeg forstår godt at mange nordmenn bosatte
seg der for et par generasjoner siden.
Jeg har også merket at nordmenn blir
oppfattet som ganske eksotisk av andre, og det
er stor interesse for både naturopplevelsene
her, matkulturen og språket vårt. Alle de
nye vennene mine i New York har begynt å
spise brunost og flere av dem liker aquavit
og rakfisk. Vi har hatt mange kvelder hvor
vi har delt mat fra hjemlandene våre og lært
om hverandres tradisjoner på den måten. I
tillegg til å ha blitt mye flinkere i engelsk, har
jeg også snappet opp en del ord og uttrykk fra

andre språk. Hindi og norsk har forholdsvis
like fonetiske trekk, så de indiske vennene jeg
fikk, viste seg å være naturtalenter i norsk.
I løpet av tiden jeg har vært i New York, har
jeg bodd med to russere, seks amerikanere
og en annen nordmann. Hvem man bor med
preger definitivt opplevelsen av å være der,
og jeg var veldig fornøyd med å bo med kun
amerikanere en stund og bli så godt kjent med
dem og deres venner/familie.
Det siste halvåret hvor jeg også har bodd med
en fra Norge, har det blitt litt flere norske
aktiviteter. 17. mai inviterte vi masse folk over
på champagnefrokost. Folk kom kledd i rødt
hvitt og blått og praktisk nok kunne vi bruke
4th of July-dekorasjoner fra butikkene siden
flaggene har samme fargespekter.

17. MAI

tusen takk.
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