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V petek odpiramo razstavo VRTN!CA

Petek, 11. 6. 2021, 12.00–19.00, Arboretum Volčji Potok
Odprtje intermedijske razstave VRTN!CA
V petek, 11. junija 2021, vas ob 12. uri vljudno vabimo na odprtje intermedijske
razstave VRTN!CA, pilotnega projekta mreže RUK, ki ga izvaja KIBLA2LAB.
V prostorih Arboretuma, ki se ponaša z enim najreprezentativnejših rozarijev na svetu,
postavljamo vrtnice na drugačen način: premikamo jih iz naravnega okolja v literarno,
zvočno in vizualno ponazoritev in intermedijsko namestitev. Ponujamo novo gledišče z
nadgrajeno izkušnjo razširjene resničnosti, ki pričara posebno doživetje hkrati v
resničnem okolju botaničnega parka in metafizičnem svetu umetnosti. Obiskovalcu bomo
v prostorski avdiovizualni postavitvi predstavili zgodbe izbranih vrtnic: damaščanke ter
sort Trubar, Peace in Prešeren.
Razstava bo odprta do 1. oktobra (z možnostjo podaljšanja), ogledali pa si jo boste
lahko od ponedeljka do nedelje med 11. in 19. uro.
Pilotni projekt nastaja v sodelovanju z Arboretumom Volčji Potok, Vzorčnim mestom
Velenje, ROSA PRODUKCIJA d.o.o., Kristijanom Koratom in Delavskim domom Trbovlje.
Razstava se nahaja v pristavi poleg uprave. Od parkirišča do razstavišča je 15 minut
hoje. Na glavnem dostopu z avtoceste je v Količevem popolna zapora prometa.
Priporočamo obvoz mimo gradu Češenik. Razstavo si lahko ogledate v skladu s
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priporočili NIJZ.
Vabljeni!
Več

DDTlab sodeluje na dogodku TEDEN MOŽGANOV – TEHNO NEURO
Med 9. in 13. junijem 2021 bo v Tehnoparku Celje potekal TEDEN možganov –
TEHNO NEURO. DDTlab se bo predstavil s projekti, ki bazirajo na tehnologijah
vmesnikov med možgani in računalnikom/strojem (BCI – Brain Computer Interface). To
so projekti NeuroFly, NeuroTeo, NeuroYaski in BCI slikar.
Obiščite nas od srede do sobote med 10. in 19. uro ter v nedeljo med 10. in 18.
uro.
Prijavite se lahko tukaj.
Več
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Poletna šola Design+Science
Zaradi omejene razpoložljivosti naravnih virov hrane in pospešenega razvoja manipulacije
z DNK v biotehnologiji, se laboratorijska hrana pojavlja kot prihodnost. Ali smo ljudje
pripravljeni na takšno preobrazbo?
Transdisciplinarna poletna šola Design+Science, ki bo potekala med 5. in 9. 7.
2021, bo skušala odgovoriti na zgornje vprašanje. S pomočjo avantgardnih orodij ter
konceptov vizualne komunikacije bomo preučili okvir sedanje živilske industrije.
Prijave so odprte do 15. 6. 2021.
Več
PR: RUK
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