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Razstava Humanizacija tehnologij skozi
interdisciplinarne umetniške prakse
Odprtje razstave

v

Galeriji Velenje

V Galeriji Velenje je med 22. aprilom in 21. majem na ogled razstava Humanizacija

tehnologij skozi interdisciplinarne umetniške prakse, ki jo je pripravilo Društvo
Trbovlje novomedijsko mesto.
Namen društva je , da prva asociacija ob imenu Trbovlje ne bo več rudarska preteklost in
propadla industrija, temveč visoka tehnologija, robotika , ustvarjalnost in umetnost.
Društvo Trbovlje novomedijsko mesto se s svojimi programi in produkcijo mednarodno
povezuje. Sinteza principov , kot so vizualna umetnost , tehnologija, znanost in izobraževanje ,

so glavni postulati delovanja asociacije , piše na spletnih straneh velenjske galerije.
Trbovlje novomedijsko mesto se naslanja na močno tradicijo tehniške inteligence na eni

strani ter kulturne in umetniške avantgarde na drugi strani. Cilj je skozi sintezo tehnologije ,

znanosti , umetnosti ter gospodarske iniciative doseči preboj na vseh omenjenih področjih
ter prebivalcem mesta ponuditi novo identiteto.

Na razstavi se bodo predstavili umetniki Barbara Jazbec , Maša Jazbec, Varvara & Mar , Žan

Rajšek , Zoran Poznič, Tomo Križnar, Bojana Pivk Križnar , Cesar Escudero Andaluz ,

Martin Nadal , Kaja Čop , Snaša Klančar , Tanja Hanžič , Katja Sovre , Žan Garantini in
mreža raziskovalnih centrov na presečišču umetnosti , znanosti in tehnologije Ruk.
Odprtje razstave

Galerija Velenje

!

je

napovedano za 22. april ob 19. uri.

Društvo Trbovlje novomedijsko mesto

interdisciplinarna umetnost

Prijavi napako

Zadnje iz sekcije

Na gradu Rajhenburg
razstava Vaje iz
optimizma Irene Romih
Razstava umetnice , ki se
ukvarja

s

slikarstvom , z

Spominski park
Manevrske strukture
narodne zaščite
kulturni spomenik
državnega pomena

Razstava Pomladno
čiščenje v Novem
mestu
Na ogled bo do 14. maja

V sklopu projekta
Tartini 330 tudi
razstava o
glasbenikovih istrskih
letih

ilustracijo in animacijo

Naročilo : razstava Zore
Stančič v
GalerijaGallery
Umetnica ponuja z razstavo
drugačen uvid v svoje delo in

specifiko dela po naročilu
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