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КУРСЕВИ И ОБУКЕ

ФЕБРУАР 2023.

Замислите да идете на путовање са 
најбољим научницама на свету. То 
путовање не само што обухвата цели свет 
већ и много различитих временских 
раздобља. На том путовању стварамо 
стрипове о открићима, студирању, о 
упорности и снази која је потребна за 
научни рад. 

На путу око света 
са научницама

Простор Мејкерс спејса отворен је за све 
чланове и чланице уз најаву доласка на 
имејл адресу mejkers@cpn.rs.

Учланите се у Мејкерс спејс пријавом на 
страници mejkers.cpn.rs.

Етички изазови нових 
технологија

Наукотеатар: прича о 
метаморфози

Гостујућа радионица Сунчице Пасуљевић 
Кандић, Академија уметности Нови Сад

Шта наше тело, радио, паметни телефон, 
Сири, Вакандине кимоџо перле и 
Џарвисов холограм из Ајрон мена имају 
заједничко? Све су то интерфејси. У овој 
радионици прошетаћемо се пејзажима 
интерфејса наших паметних телефона и 
открити те споне. Мапираћемо своје 
дигиталне ритуале и кроз цртеж и покрет 
заједно осмислити нови интерфејс и нове 
путање кретања.

Једном месечно, за чланове и чланице 
Мејкерс спејса, одржава се уводна обука. 
Обука за рад са машинама и алатима за 
обраду метала и дрвета се одржава 
средом, док се обука за увод у дигиталну 
фабрикацију одржава петком.
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На овој драмској радионици чека нас 
Марија Сибила Меријан, природњакиња и 
научна илустраторка. Са њом ћемо 
истраживати лептире и њихову 
способност метаморфозе, пигменте које 
имају, али и просторе у којима живе и 
облике које попримају током свог живота. 
Наукотетатар нас уводи у живописни свет 
природе и свакодневицу инсеката тако 
што научни рад постаје садржај представе 
у којој сви учествујемо.  

Узраст: вртић, као и од 1. до 8. разреда 
основне школе

Смартфон пејзажи

Узраст: од 1. до 4. разреда средње школе

Узраст: од 3. до 8. разреда основне 
школе, и од 1. до 4. разреда средње школе

Иновације у технологији генерисаће нове 
могућности и понудити обиље 
социо-економских бенефита, али ће 
довести и до потенцијалних етичких 
изазова и озбиљних последица по 
друштво. У овој радионици учесници ће 
имати прилику да играју нову игру 
развијену током ЕУ пројекта TechEthos, да 
открију више о последицама које доносе 
технологије у настанку, као што су 
неуротехнологије, проширена реалност, 
или климатски инжењеринг и да 
допринесу доношењу боље регулативе о 
новим технологијама.

ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ

0(oh)
0(oh) je интермедијални рад, уметничка  
тактика која настоји да истражи како 
говорни и програмски језици 
индоктринирају систематски уграђена 
друштвена значења која обликују нашу 
стварност и наше идентитете.  

Затворен програм.


