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RUK x KIBLA2LAB mednarodni rezidenčni program : Armina Pilav in Damir Ugljen ( Un-war
Space Lab )

V KIBLA2LAB prihajata na rezidenco arhitektka , umetnica

Armina Pilav

in

in

predavateljica na Univerzi

v

samostojni raziskovalec, umetnik in arheolog Damir Ugljen , ki delujeta

okviru transmedijske

Sheffieldu dr.
v

raziskovalne prakse Un-war Space Lab. Na rezidenci se bosta posvetila

raziskovanju reke Drave ter posledic izkoriščanja tega vodnega telesa preko relacijskih ekologij in
tehnologij razširjene resničnosti.

V času rezidenčnega bivanja bomo z njima izvedli_e dva javna dogodka. V torek ,
19. 4. 2022 , vas ob 17 : 30 vljudno vabimo v MMC KIBLA na srečanje v okviru serije

bralnih krožkov Priročnik za popravilo vesoljske ladje Zemlja , v četrtek , 21.
2022 , pa na artist talk , ki se bo v MMC KIBLA odvil ob 19. uri .
>

4.

Več

11. –15. 7. 2022 @Ljubljana

Nova izvedba poletne šole Design+Science
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Kulturno izobraževalno društvo PiNA skupaj

z

Inštitutom Joanneum Univerze uporabnih znanosti

Design+Science ,

Univerzo
v

v

Ljubljani , Fakulteto za dizajn Split in

Gradcu organizira drugo izvedbo poletne šole

ki raziskuje koncept sobivanja z združitvijo dizajna in znanosti.

Poletna šola bo potekala med 11. in 15. julijem 2022 v Ljubljani in bo združila 21
udeležencev_k z vsega sveta , ki bodo raziskovali_e tri vidike nastajajoče človeške

monokulture : odnose znotraj naše vrste in njihove posledice , zlasti na področju
arhitekture in urbanizma , ekološki vpliv na naše interakcije z naravo in drugimi živimi
bitji ter našo interakcijo s tehnologijo in umetnimi sistemi.

Prijave se bodo odprle 20.
>

4. 2022.

Več

do

1. 5. 2022

Speculum Artium 2022 : Poziv za umetnike_ce

14. edicija mednarodnega festivala novomedijske kulture

Speculum Artium 2022 bo potekala med 22.

in 24. septembrom v Trbovljah. Festival je eden najvidnejših novomedijskih dogodkov

znanstvenike_ce in umetnike_ce

z

v

Evropi in gosti

vseh koncev sveta.

Vabimo vas , da oddate svoje predloge projektov s področja novih medijev. Projekte ,
so bili na festivalu predstavljeni v preteklih letih, si lahko ogledate tukaj.

ki

Prijavo lahko oddate s pomočjo spletnega obrazca. Rok za oddajo je 1. maj 2022.
>

Več

do konca leta 2022 @ Posestvo Meranovo

Nadvojvoda Janez , oče Meranovega

Na posestvu Meranovo je na ogled hibridna muzejska razstava Nadvojvoda Janez , oče

Meranovega,

ki obeležuje 200.

obletnico prihoda nadvojvode Janeza na Meranovo

in

v

Maribor. Razstava , na kateri predstavljamo vsebine na nove načine, od fizičnih objektov do

izkušenj najnovejših tehnologij, vas bo popeljala po zgodovini posesti na drugačen način.

Vabljeni_e od srede do petka med 13. in 17. uro ter v soboto in nedeljo

med 11. in 17. uro. Za organizirane skupine pa

je

razstava po predhodnem

dogovoru na kibla@ kibla.org odprta tudi izven odpiralnega časa. Razstava

bo v nedeljo,
>

17. 4. 2022 , izjemoma zaprta.

Več

13.

APRILA 2022
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