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SPREMLJEVALNI PROGRAM 
(Vsi spremljevalni dogodki so namenjeni tako splošni kot strokovni javnosti.) 
 
1. ČE HOČEŠ GLEDATI NAPREJ, MORAŠ PRILAGODITI NASLON 
Petek, 9. junij 2017, ob 15.00 
Smer Industrijsko oblikovanje, Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje 
UL ALUO, Dolenjska 83 
 
Oblikovanje je očitno pomembno. Mama namreč vedno pravi, da naj gostom ponudimo stol. 
Vabljeni na informativno in osvežilno druženje s študenti in mentorji s smeri Industrijsko oblikovanje. Poleg 
kratkih predstavitev in odgovorov na morebitna vprašanja vam bodo – sledeč napotku Sottsassove mame – 
ponudili stol. 
 
 
2. MISEL IN ROKA 
Petek, 9. junij 2017, ob 16.00 
Smer Unikatno oblikovanje / steklo in keramika, Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje 
UL ALUO, Dolenjska 83 
 
Vabljeni na informativno druženje s študenti in mentorji s smeri Unikatno oblikovanje /steklo in keramika, na 
katerem bomo predstavili študentska dela in način raziskovalno kreativnega dela v materialu. 
 
 
3. SPREHOD S KONSERVATORJI-RESTAVRATORJI 
Petek, 9. junij 2017, ob 16.00 
Oddelek za restavratorstvo 
UL ALUO, Svetčeva 1 
 
S študenti z Oddelka za restavratorstvo si oglejte prvi del njihove razstave na Svetčevi 1, nato pa se skupaj z 
njimi sprehodite še do prostorov oddelka na Kongresnem trgu 12. Predstavili vam bodo, kaj vse se skriva pod 
površinami umetnin. 
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4. ODPRTI STUDII 
Petek, 9. junij, ob 17.00 
Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij 
UL ALUO, Dolenjska 83 
 
Študenti s smeri Fotografija, Grafično oblikovanje in Ilustracija bodo predstavili svoja razstavljena dela in vam 
zaupali kaj več o tem, kako so nastajala. 
 
 
5. POGOVOR Z MENTORJI 
Petek, 9. junij, ob 18.00 
Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij 
UL ALUO, Dolenjska 83 
 
Vabljeni na informativni klepet z mentorji razstavljenih del, predavatelji in strokovnimi sodelavci s smeri 
Fotografija, Grafično oblikovanje in Ilustracija. 
 
+ Nastop pevskega zbora FPZ Z’borke ob 18.30. 
 
 
6. ODPRTI ATELJEJI 
Petek, 9. junij 2017, ob 18.00 
Oddelek za slikarstvo in Oddelek za kiparstvo 
UL ALUO, Erjavčeva 23 
 
Pokukajte v ateljeje Oddelka za slikarstvo in Oddelka za kiparstvo, študente in mentorje s smeri Slikarstvo, 
Kiparstvo, Grafika ter Video in novi mediji pa lahko povprašate o procesih nastajanja razstavljenih delih. 
 
 
7. DELAVNICA MOZAIKA 
Soboto, 10. junij 2017, ob 10.00 
Oddelek za restavratorstvo 
UL ALUO, Kongresni trg 12 
 
Odpiramo vrata delavnice mozaika, pri kateri v okviru projekta Razvoj, obdelava in preizkušanje novih 
materialov za izdelavo in konserviranje-restavriranje mozaikov (Po kreativni poti do znanja) sodelujejo študenti 
z Oddelka za restavratorstvo. Predstavili bodo svoje delo in materiale, ki nastajajo pri projektu. 
 
 
8. ODPRTI KROG 
Sobota 10. junij, ob 17.00 
Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij 
UL ALUO, Dolenjska 83 
 
Preživite sobotno popoldne na pedagoškem vodstvu po razstavi del študentov s smeri Fotografija, Grafično 
oblikovanje in Ilustracija. 


