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napovednik
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Petek , 3. 6. 2022, 9 :00–12 :00 @Velenje

KIBLA2LAB z delavnicami na WRO RoboMission 2022

KIBLA2LAB bo v okviru Državnega prvenstva za osnovnošolce WRO (World Robot Olympiad )

RoboMission 2022 pripravil tri delavnice , ki se bodo odvile v petek , 3. junija 2022, med 9. in 12. uro v

Športni dvorani Velenje.Prva delavnica bo namenjena ustvarjanju Snap AR filtrov, druga ustvarjanju

3Dmodelov

objektov iz narave s pomočjo fotogrametrije , tretja delavnica pa spoznavanju robotov.

Naslednji

bo intermedijska umetnica Valerie Wolf Gang predstavila svoje izkušnje povezovanja

sodobneumetnosti

in robotike , udeleženci_ke pa bodo spoznali_e tehnologije , ki robotom omogočajo
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spoznavanje z okoljem. > Več

11. –15. 7. 2022 @Ljubljana

Podaljšane prijave za poletno šolo Design+Science

PiNA skupaj z Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za dizajn Split in Inštitutom Joanneum organizira drugo

izvedbo poletne šole Design+Science, ki raziskuje koncept sobivanja z združitvijo dizajna in

znanosti.Poletna šola bo potekala med 11. in 15. 7. 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 , ekološki vpliv na naše interakcije z naravo in drugimi živimi bitji ter našo

interakcijo s tehnologijo in umetnimi sistemi.Prijave so podaljšane do 5. 6. 2022, prijavite se lahko na tej

povezavi. > Več

23. – 28. 5. 2022 @Nova Gorica

HEKA in DDTlab na R.o.R. festivalu

Minuli teden sta se HEKA in DDTlab predstavila na festivalu sodobnih in intermedijskih umetniških praks

R.o.R v Novi Gorici. HEKA je pripravila delavnico 3D skeniranja: udeleženci_ke so se naučili_e narediti

3D skene predmetov in jih pripravili_e za 3D modeliranje in 3D printanje. DDTlab pa je predstavil
projekte Kreativne robotike: obiskovalci_ke so spoznali_e NAO robotko Evo , robotskega umetnika
Yaskija in pilotni projekt NeuroFly.Nekaj utrinkov s festivala si lahko ogledate na tej povezavi.

> Več

do 6. 6. 2022

Javni poziv za RUK koprodukcije

Mreža RUK objavlja drugi javni poziv za koprodukcijo projektov na področju intermedijskih umetnosti in
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si24.news
Prenovljen portal si24.news, kjer lahko najdete sporočila za medije, novičke in ostale publikacije.

Zadnje objave Najbolj brane objave Navigacija

Avtomobilizem

Družabno

Film

Finance

Glasba

Gospodarstvo

Izobraževanje

Kmetijstvo

Kozmetika

Kulinarika

Kultura

Lokalno

Moda

Okolje

Politika

Splošno

Šport

Tehnologija

Turizem

Zdravstvo

inovacij.Predmet javnega poziva za koprodukcijo je sofinanciranje inovativnih projektov na področju
povezovanja intermedijskih umetnosti s tehnologijo in gospodarstvom. Izbrani_e prijavitelji_ce bodo

svoje projekte razvijali_e v sodelovanju z DDT, KID PiNA in KID KIBLA v sklopu obstoječih laboratorijev in

posameznih podjetij.Pohitite , rok za prijavo je 6. 6. 2022! > Več
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