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49. Simpozij o novostih v tekstilstvu
21. 2. 2020, ob 11.34, napisal/-a TOI

Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Industrijski
razvojni center slovenske predilne industrije – IRSPIN organizirata 49. simpozij o novostih v tekstilstvu z
naslovom: TRAJNOST IN KROŽNO GOSPODARSTVO V TEKSTILSTVU. Dogodek bo potekal v četrtek, 4. junija
2020, na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Snežniška 5, 1000 Ljubljana. Informacije ... Preberite več
TOI dogodek

49. simpozij o novostih v tekstilstvu
19. 2. 2020, ob 15.17, napisal/-a Barbara Golja

Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Industrijski
razvojni center slovenske predilne industrije – IRSPIN organizirata 49. simpozij o novostih v tekstilstvu z
naslovom TRAJNOST IN KROŽNO GOSPODARSTVO V TEKSTILSTVU Dogodek bo potekal v četrtek, 4. junija
2020, na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Snežniška 5, 1000 Ljubljana. Osrednje teme ... Preberite
več
TOI dogodek

Type Days 2020
19. 2. 2020, ob 9.03, napisal/-a IGT

Type Days Ljubljana 2020 je tipografska delavnica, ki bo potekala od 19. do 22. marca v Muzeju sodobne
umetnosti na Metelkovi v Ljubljani. Delavnica se bo osredotočala na pisave znamk, ki so bile oblikovane v
Jugoslaviji. Več na povezavi.
IGT dogodek

Cutting Edge 2021 × Integracija oblikovanja in tehnologije
18. 2. 2020, ob 15.02, napisal/-a IGT

Društvo raziskovalcev kemijskih znanosti UL FKKT Cutting Edge vas 27. 2. 2020 ob 16. uri vabi v 2. nadstropje
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo na otvoritev razstave predlogov celostne grafične podobe za
znanstveno konferenco Cutting Edge 2021, ki so jih pripravili študenti magistrskega študija Grafičnih in
interaktivnih komunikacij, Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, ... Preberite več
IGT dogodek

RDEČA NIT
17. 2. 2020, ob 13.32, napisal/-a OTO

Razstava gostujočih študentov oblikovanja tekstilij in oblačil na Naravoslovnotehniški fakulteti: Ana Carolina
Cana Verde Pereira in Leonel Seco Figueiredo Faculdade de Arqiutetura, Uversidade de Lisboa, Portugalska 14.
2. 2020 – 1. 3. 2020 Rdeča nit / vezenina Ana Carolina Cana Verde Pereira in Leonel Seco Figueiredo pri
študijskih projektih pogosto sodelujeta. Pri skupnem umetniškem ... Preberite več
OTO dogodek
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Informativna dneva na Oddelku za geologijo
11. 2. 2020, ob 11.11, napisal/-a ines.vidmar

Te zanima narava? Vulkani, potresi, kras, oceani, klimatske spremembe, voda in minerali, fosili ter vsi procesi, ki
oblikujejo naš planet? VZEMI ZEMLJO V SVOJE ROKE! Vpiši se na študij geologije in postani GEOLOG/INJA.
Vabljeni na Informativna dneva na Oddelku za geologijo, kjer vam bomo predstavili prostore fakultete in študij
geologije. Petek, 14.02.2020 ob 10:00 in ob 15:00. Sobota, 15.02.2020 ob 10:00. Dobimo se
v drugem nadstropju fakultete ... Preberite več
OG dogodek

Informativna dneva na Oddelku za geologijo
11. 2. 2020, ob 11.09, napisal/-a ines.vidmar

Te zanima narava? Vulkani, potresi, kras, oceani, klimatske spremembe, voda in minerali, fosili ter vsi procesi, ki
oblikujejo naš planet? VZEMI ZEMLJO V SVOJE ROKE! Vpiši se na študij geologije in postani GEOLOG/INJA.
Vabljeni na Informativna dneva na Oddelku za geologijo, kjer vam bomo predstavili prostore fakultete in študij
geologije. Petek, 14.02.2020 ob 10:00 in ob 15:00. Sobota, 15.02.2020 ob 10:00. Dobimo se
v drugem nadstropju fakultete ... Preberite več
OG dogodek

Informativna dneva na Oddelku za geologijo
11. 2. 2020, ob 10.55, napisal/-a ines.vidmar

Te zanima narava? Vulkani, potresi, kras, oceani, klimatske spremembe, voda in minerali, fosili ter vsi procesi, ki
oblikujejo naš planet? VZEMI ZEMLJO V SVOJE ROKE! Vpiši se na študij geologije in postani GEOLOG/INJA.
Vabljeni na Informativna dneva na Oddelku za geologijo, kjer vam bomo predstavili prostore fakultete in študij
geologije. Petek, 14.02.2020 ob 10:00 in ob 15:00. Sobota, 15.02.2020 ob 10:00. Dobimo se
v drugem nadstropju fakultete ... Preberite več
OG dogodek

Tečaj risanja in slikanja
6. 2. 2020, ob 10.10, napisal/-a IGT

Pripravljalni tečaj risanja in slikanja je namenjem kandidatom za študij oblikovanja tekstilij in oblačil in vsem, ki
bi radi pridobili ali izpopolnili znanja in veščine risanja in slikanja. Tečaj, ki bo potekal od 6. marca do 24. aprila,
bo vodil prof. Dušan Kirbiš, akad. slik. Več informacij na povezavi.
IGT dogodek

NUK2ZDAJ. Tipografske vizije študentov
5. 2. 2020, ob 15.30, napisal/-a Veronika Štampfl

O razstavi: Črke so tako vsakdanji in samoumeven del naše informacijske družbe, da pogosto pozabljamo, da ni
vseeno, kakšne so. Oblika pisave dopolnjuje njeno vsebino – jo poudarja in krepi, ali pa zamegli in trivializira.
Izbira primerne tipografije je v dobi vseprisotnih ekranov in sporočil bolj pomembna kot kdaj koli. To še posebej
velja za ... Preberite več
IGT dogodek
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