
PROGRAM EVROPSKE PRESTOLNICE KULTURE 2025 v letu 2022 

 

Tema GO! DELIMO 

Programski sklop / 

Projekt 

 

 

 

 

 

 

 

Brezmejno telo 

Partnerji 

M & N dance company, Darrel Toulon, produkcijska skupina The Alpha, D.I. 

Dance Identity (AT), Teet Kask (EE), Pro- Progressione (HU), Hipp (CRO), 

Društvo Artisti associati Gorizia (IT), Glediški center Animazione e figure; ... / 

drugi partnerji 

Stran v prijavni knjigi 21 

Opis 

Plesni in multimedijski performans, ki raziskuje meje telesa in umetne 

inteligence, mednarodna zasedba plesalcev, ki bo na izvirni avtorski 

predstavi premikala meje med človeškim gibom in umetno inteligenco. 

Predstava bo potekala v apokaliptičnem vzdušju lokalnega kamnoloma. 

Projekt 

 

 

 

 

 

 

 

Taktilna galerija 

Partnerji 

Muzej Omero (IT), Gledališče slepih in slabovidnih Novi Život (CRO), 

Območno združenje slepih in slabovidnih NG, Goriški muzej, Taktilni muzej 

Neuro-Digital (ES), .. / drugi partnerji 

Stran v prijavni knjigi 27 

Opis 

Taktilna razstava likovnih del. Spoznavanje sveta s pomočjo vseh čutil, 

odkrivanje umetnosti z dotikom in spodbujanje obiskovalcev, da odkrivajo 

svet s čutom tipa. Projekt je del vsebin za ranljive skupine in vključuje 

sodelovanja lokalnih in mednarodnih združenj slepih in slabovidnih. 

Projekt 

 

 

 

 

 

 

Ristanc (strip) / Hopscotch 

Partnerji 

Manuele Fior- umetnik, Akademija umetnosti UNG, Kulturno društvo 

Vivacomix (IT), Združenje Ukkosen Teatteri (IT), Magdenburg 2025- Urbane 

barve (DE), Festival BD Lyon (FR), Stiching Cultura Nova (NL) 

Stran v prijavni knjigi 28 

Opis 

Stripi, stenske poslikave in zgodbe na stenah in zgradbah v degradiranih 

urbanih območjih. Projekt bo omogočal ustvarjanje muralov; leta 2025 sledi 

poletna šola za mlade evropske umetnike. 

Projekt 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrih dvajset 

Partnerji 

Mestna knjižnica Idrija, Kosovelov dom Sežana, Novi Sad 2021 (SR), Esch 

2022 (LUX), Veszprem 2023 (HU), Bad Ischl 2023 (AT), Tartu 2024 (EE), 

Chemnitz 2025 (DE) 

Stran v prijavni knjigi 28 

Opis 

Potujoča instalacija in pisateljska soba, posvečena pesniku Srečku Kosovelu 

in Carlu Michelstaedterju. Inštalacija bo gostovala na vseh predhodnih 

prostorih evropskih prestolnic kulture. 

 

  



Tema GO! EVROPA 

Programski sklop / 

Projekt 

 

 

 

 

 

 

Destynation – Dotik usode 

Partnerji 

SNG Nova Gorica, Kreativni center za umetniške raziskave, ustvaranje, 

bivanje in izobraževanje Krušče, Združenje artisti associati Gorizia (IT), SSG 

Trst (IT), festival Mittelfest Čedad (IT), Outis center Milano (IT) 

Stran v prijavni knjigi 30 

Opis 

Izvirni gledališki projekt mednarodno priznanih in nagrajenih ustvarjalcev. 

Predstava o usodi in naših poskusih, da bi ji ubežali. Navdih zgodba črpa iz 

zgodovinskih dogodkov na Goriškem. 

Programski sklop Pohod za Evropo 

Projekt 

 

 

 

 

 

Tvoja meja je moja meja 

Partnerji 
Evropska hiša (SLO), Incontri culturali Mitteleuropei (IT), Klub Unesco Gorica 

(IT), Združenej evropskih obmejnih regij- AEBR (EU) 

Stran v prijavni knjigi 33 

Opis 
Potujoča razstava, serija pogovorov med evropskimi obmejnimi ljudmi, 

raziskave in učenje za boljši jutri o meji in »mejnosti«. 

Programski sklop Pot miru  

 

 

 

 

 Fundacija Poti miru v Posočju 

Partnerji 
PromoTurismo FVG (IT), Regionalni sklad za dediščino ERPAC (IT), Razvojna agencija VEGAL za vzhodni 
Veneto (IT-SLO), Muzej Flanders Fields Ieper (BE),  

Stran v prijavni knjigi 33 

Programski sklop Reševalci spomina 

Projekt 

 

 

 

 

 

 

Rešilec spomina in arhivske brigade 

Partnerji 
Zavod Kinokašča, PANG, Fundacija poti miru, društvo e-Storia (IT), Državni 

arhivi Gorica (IT), Ukkosen Teatteri (IT)... / drugi partnerji 

Stran v prijavni knjigi 34 

Opis 

Mobilna enota, opremljena za snemanje, zbiranje in digitalizacijo vizualnega 

gradiva in ustnih pričevanj (zgodbe, anekdote, fotografije, pisma) o našem 

času in preteklosti krajev. Digitalni arhiv  

Projekt 

 

 

 

 

 

 

Sezona obiranja zgodb! 

Partnerji 
AMO SNG, Zavod Scaramouche, Zavod MINK, Tolminski muzej, JSK NG, 

Punto Giovani (IT), Gledališče delle Ali Subliate (IT) ... / drugi partnerji 

Stran v prijavni knjigi 34 

Opis 

Interdisciplinarni, participativni, medgeneracijski projekt, ki vključuje 

delavnice, terenske raziskave, delo z mladimi ter poklicnimi igralci in 

drugimi gledališkimi ustvarjalci. 

Projekt 

 

 

 

 

 

 

Nevidne ženske 

Partnerji 
Miha Kozorog (UL, FF, Oddelek za etnologijo), Domique Pozzi (fotograf, IT), 

Združenje SOS Rosa (IT), Zvezdan Reljić-fotograf (MT) .. / drugi partnerji 

Stran v prijavni knjigi 34 

Opis 

Interdisciplinarni projekt, ki se ukvarja z zbiranjem zgodb in predmetov 

ženskih priseljenk. Projekt predstavlja intervjuje, instalacije, razstave, video 

in fotografije, ki govorijo o aktivnem življenju žensk v novem okolju. 

Projekt 

 

 

 

 

 

 

Muzejske točke 

Partnerji 
Društvo za ohranjanje dediščine aleksandrink , Društvo Liški pustje, Občina 

Kanal, MONG, Arctur, GOAP, Multimedijsko podjetje Base2 (IT) 

Stran v prijavni knjigi 35 

Opis 

Nadgradnja vsebin in valorizacija kulturne dediščine pokrajine. Razvoj mini 

muzejev po konceptu pametne hiše,  mreženje malih muzejev/ krajev 

spomina v enotno kulturno ponudbo v regiji. 

Projekt 

 

 

 

 

 

 

Mali Jeruzalem 

Partnerji 

Evropsko združenje za ohranjanje in promocijo judovske kulture in 

dediščine (LU), Fundacija za judovsko dediščino Italije (IT), Judovsko 

kulturno središče Ljubljana, Žilina 2026 (SK); drugi partnerji (...) 

Stran v prijavni knjigi 35 

Opis 

Razkrivanje bogate judovske kulturne dediščine na Goriškem in ureditev 

judovskih krajev spomina z namenom širjenja znanja, strpnosti in 

medkulturnega povezovanja. 



Programski sklop Krasni novi svet 

Projekt 

 

 

 

 

 

 

 

AB Initio – Urbana utopija 

Partnerji 

ZRC SAZU- Inštitut za študije kulture in spomina 

Društvo humanistov Goriške, NoNument, CCEA Praga (CZ), WH Meida- 

Beamy Space Dunaj (AT), (...)  

Stran v prijavni knjigi 36 

Opis 

Ponovno odkrivanje vrednosti novogoriške modernistične dediščine in 

raziskovanje procesa gradnje urbanega območja iz točke nič. Obujanje 

preteklih urbanih vizij in pogled na razvoj iz perspektiv časa.  

Projekt 

 

 

 

 

 

Rudarski festival in hiše 

Partnerji 
Društvo ID 2020; Občina Idrija, Magdenburg 2025, Festival industrijske 

dediščine ExtraSchicht Ruhr (DE), Bad ischl 2024- Salt Festival (AT) 

Stran v prijavni knjigi 36-37 

Opis 
Festival in projekt prenove dediščine za ponovni premislek in uporabo 

rudarske dediščine. 

Projekt Eko Niti in Bien 

Partnerji 

Muzej mode Gorica (IT), Goriški muzej, Zavod Carnica Kranj, Gorenjski 

muzej, Benedetti life; Mesta evropskih prestolnic kulture; Fakultete in 

inštituti, ki se ukvarjajo s tekstilom 

Stran v prijavni knjigi 37 

Opis 

Predstavitev dediščine tekstilne industrije, njene bogate tradicije in 

sedanjega odnosa do mode. Spoznavanje novih, ekoloških materialov in 

kulturne dediščine izdelave oblačil, ki so naravi prijazne.  

Projekt 

 

 

 

 

 

 

Soča, vir energije 

Partnerji 
MONG, Občine Kanal, Tolmin; Slovenske železnice, Elektro Primorska ... / 

drugi partnerji  

Stran v prijavni knjigi 37 

Opis 

Predstavitev dediščine nastanka elektrarn na reki Soči skozi edinstveno 

arhitekturo najstarejše delujoče elektrarne Doblar na Soči (1938). Izgradnja 

muzejske poti  

Programski sklop Pixxel-x 

Projekt 

 

 

 

 

 

 

Festival PIxxel-Point 

Partnerji 

BridA, Kulturni dom Nova Gorica, Kulturni dom Gorica (IT), Univerza v 

Vidmu, Kulturni dom Lojze Bratuž (IT), Fesitval Invisible cities Gorizia (IT), 

Združenje Agore ... / drugi partnerji 

Stran v prijavni knjigi 38 

Opis 
Nadgraditev uvenjenega festivala medijske umetnosti, interaktivnih izkušenj 

in pomena praktičnega tehnološke umetnosti. 

Projekt 

 

 

 

 

 

 

Post mobilnost 

Partnerji 

Akademija umetnosti UNG, X-center Nova Gorica, Prologo kulturno 

združenje za promocijo sodobne umetnosti (SLO-IT), POCHEN Spinnerei 

e.V. Chemnitz/ Leipzig gruentaler9 (DE) 

Stran v prijavni knjigi 38 

Opis 

Raziskovanje ponovne uporabe infrastrukture na področju mobilnosti skozi 

umetnost, kulturna uporaba zapuščenih prometnih in železniških 

infrastruktur ter garaž.  

Projekt 

 

 

 

 

 

 

X-Mobil iz X-Centra 

Partnerji 

Sajeta Tolmin, PIFcamp Bovec, Zavod Kernsikova Ljubljana, partnerji 

platforme konS, DIVA Interreg čezmejno povezovanje (SLO-IT), Tehnična 

univerza Gradec (AU); ... / drugi partnerji  

Stran v prijavni knjigi 38-39 

Opis 

Projekt ustvarja delujoč prototip razlikovalnega umetniškega modula na 

sončno energijo v obliki avtomobilske prikolice, ki krepi ustvarjalnost in 

inovacije na oddeljenih lokacijah.  

Projekt 

 

 

 

Bulevar do Huture  

Partnerji Arctur d.o.o. 

Stran v prijavni knjigi 39 

Opis Oblikovanje novega središča za umetniško in znanstveno ustvarjalnost. 

  



Tema GO! ZELENO 

Programski sklop / 

Projekt 

 

 

 

 

 

 

Isolabs 

Partnerji 

Marko Peljhan, Projekt Atol, Ljudmila Kersnikova (SI); Društvo SOLU-BIOART 

RIX-C Riga (LV), FOAM- mreža transdisciplinarnih laboratorijev, fundacija 

TBA-21 (AT), Berggruen Institute Los Angeles (USA) ... / drugi partnerji 

Stran v prijavni knjigi 40 

Opis 

Pokrajina forenzičnih situacij med umetnostjo in znanostjo od izvira do 

izliva reke Soče., ki obsega terensko delo in izmenjave, okoljsko in daljinsko 

zaznavanje, kartiranje in mapiranje, srečanja s skupnostjo. 

Programski sklop V Naravo 

Projekt Škrlatna polja 

Partnerji Občina Komen, Zavod Krasen Kras 

Stran v prijavni knjigi 42 

Opis 

Virtualna in analogna predstavitev gradišč, posebej največjega gradišča 

Debela Griža, za dvig zavedanja o pomenu bronasto- in železnodobne 

dediščine. 

Programski sklop Grem! Na kosilo 

Projekt 

 

 

 

 

 

Prihodnost hrane 

Partnerji 

Jurij Krpan Šefi z Michelinovimi zvezdicami iz regije (Roš, Fakuč, Sirk, 

Kavčič); ponudniki gastronomije in vina iz regije;  

sodelujoča evropska mesta kulture (2023, 2024..)  

Stran v prijavni knjigi 43 

Opis 
Razvoj regije kot nove gastronomske destinacije in razvoj projekta 

Akademije za prihodnost hrane (2025). 

Projekt 

 

 

 

 

 

 

 

Atlas pozabljenih sadovnjakov 

Partnerji 

Gregor Božič, Fundacija Delfina, Sklad za trajnostno hrano (ZK), Zavod 

Cepika Nova Gorica, Fakulteta za biotehniko, Nacionalni inštitut za 

kmetijstvo ... / drugi partnerji 

Stran v prijavni knjigi 44 

Opis 

Vračanje glamurja lokalnemu kmetijstvu in promocija starodavnih lokalnih 

sort sadja. Valorizacija dediščine našega prostora, kulture iz katere izhajamo 

in zbiranje zgodb o vrednosti starodavne tradicije pridelave domačega 

sadja. 

Programski sklop GO2GreenGO 

Projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knjižnica semen 

Partnerji 

Goriška knjižnica Franceta Bevka, Knjižnica Isontina Gorica (IT), Narodna in 

študijska knjižnica Gorica (IT), Naravoslovni muzej A. Comel Gorica (IT), 

Parada jablan Chemnitz 2025 (DE) 

Stran v prijavni knjigi 46 

Opis 

V knjižnico semen bodo prebivalci prinašali semena iz okoliških vrtov, 

vinogradov in sadovnjakov, si sposojali nova semena in delili znanja o 

avtohtonih vrstah rastlin.  

Projekt 

 

 

 

 

 

 

Zelen točke in gibanje 

Partnerji 
Komunala Nova Gorica, Arboretum Volčji Potok, Park Viatori Gorica (IT), 

UNG- projekt Urbinat, Agencija Markacija 

Stran v prijavni knjigi 46 

Opis 

Novi zeleni zemljevid mestnega območja in dejavnosti za spodbujanje 

kreativnega pristopa ozelenitve mesta v skladu z osnovnimi urbanističnimi 

zasnovami Nove Gorice. 

Projekt 

 

 

 

 

 

Ni čas za stran 

Partnerji Zavod MINK, Mreža festivalov Alpe Adria (EU), evropski festivali 

Stran v prijavni knjigi 47 

Opis 

Projekt ponuja festivalom in kulturnim dogodkom, da skupaj povečajo 

svoje sposobnosti pri izvajanju inovativnih ukrepov s ciljem zmanjšanja 

odpadkov in promocije reciklaže ter teži k oblikovanju zero-waste 

standarda za festivale.   

Programski sklop Zvoki iz narave 

Projekt Drevesni orkester 



 

 

 

 

Partnerji 
Markus Rindt in Dresder Sinfoniker (DE)Botanični vrt Ljubljana, Biotehniška 

šola Šempeter pri Gorici, park Viatori (IT) 

Stran v prijavni knjigi 48 

Opis Glasbena instalacija v obnovljenem Rafutskem parku z vilo Laščak. 

Projekt Najstarejša piščal 

Partnerji Občina Cerkno, Festival Jazz Cerkno 

Stran v prijavni knjigi 49 

Opis 

Participativni projekt in koncert na prostem, posvečen starodavnim 

glasbilom. Dogodki se bodo vrstili na različnih prizoriščih, med njimi na 

prostem v bližini jame Divje babe, kjer je bila pred 60.000 leti ustvarjena 

danes svetovno znana piščal. 

 

Tema EPICENTER 

Programski sklop Trg Evrope 

Projekt 

 

 

 

 

Dogodki na trgu 

Partnerji EZTS GO, Mestna občina Nova Gorica (SLO), Comune di Gorizia (IT) 

Stran v prijavni knjigi 17 

Opis 

Popolna prenova obmejnega območja trga Evrope/ Transalpina. Ustvarjanje 

»mestne« dnevne sobe in osrednjega prostora srečevanja, spremljanja vsebin 

in dogajanja v letu 2025. 

Programski sklop EPICenter 

Projekt 

 

 

 

 

 

 

 

Razstavni program 

Partnerji 

EZTS GO, Goriški muzej, Pokrajinski muzej Gorica (IT), e'Storia (IT), lokalne 

organizacije, House of European History (BE), Evropski observatorij spomina 

EUROM (ŠP), Državne etnografske zbirke Saške (NE) … / drugi partnerji 

Stran v prijavni knjigi 17-18 

Opis 

Nov fizični in virtualni razstavni prostor, ki bo gostil stalno zbirko o 

kompleksnosti zgodovine 20. stoletja iz različnih perspektiv in dominantnih 

narativ. Prostor o razmisleku ne le o zgodovinskih dogodkih, temveč tudi o 

aktualnih vprašanjih, človekovih pravicah in evropskih vrednotah. 

 

 

1.2.2 Umetniške rezidence 

 

R.o R.  – Ruralno organizirane rezidence                                                                                              

Nosilec  BridA 

Stran v prijavni knjigi 50 

Opis Rezidence in festival  

Dol k reki                                                                                                                                                     

Nosilec  MINK 

Stran v prijavni knjigi 53 

Opis 
likovne instalacije. Vsaka občina bo organizirala umetniško rezidenco za mednarodne in domače umetnike, ki bodo s pomočjo domačinov 
najprej raziskali prostor.  

Think Tank Vlak                                                                                                                                         

Partnerji Društvo humanistov Goriške 

Stran v prijavni knjigi 53 

Opis Umetniške intervencije  

Rezidence Artefici                                                                                                                                    

Nosilec  AA 

Stran v prijavni knjigi  

Opis 

Ustvarjalne rezidence ARTEFICI FVG postavljajo umetnike in uprizoritvene skupine (zlasti za 

gledališče in ples) v dialog z goriškim območjem. Rezidenca je zasnovana kot priložnost za 

raziskovanje. 



PALCE GOR ZA NAVZGOR                                                                                                                      

Nosilec  GO! 2025 

Stran v prijavni knjigi 50 

Opis Za pet majhnih (do 3.000€ /15.000) in dva srednja (do 10.000€/ 20.000) kulturna projekta; 

 

1.2.3 Krepitev zmogljivosti 

 

Soseska – Kulturno izboljšana četrt                                                                                                        

Partnerji Občinske uprave, Društvo primorskih arhitektov, Center arhitekture Slovenije, arhitekturni biroji, 

Obrtna zbornica, Fundacija Casa di rispamio Gorica, Društvo Rastello in drugi 

Stran v prijavni knjigi 52-53 

Opis Dejavnosti za oživitev mestnih jeder in degradiranih postindustrijskih območij. 

Tovarna izkušenj - razvoj kulturnega turizma                                                                                        

Partnerji Zavodi za turizem, turistični operatorji, ponudniki v vključenem območju 

Stran v prijavni knjigi 54 

Opis Razvoj novih analognih in digitalnih produktov na področju kulturnega turizma ter namestitvene 

ponudbe. 

Cinecittà - mesto filma                                                                                                                                               

Partnerji Združenje slovenskega animiranega filma, Akademija za umetnost Univerze v Novi Gorici, Finta 

studio Ljubljana (SLO), CEE Animation Network (IT, SLO; PL, CZ, SK, CRO), Program DAMS 

Univerze v Vidmu, Base2 video Factory Gorica ( IT) in drugi 

Stran v prijavni knjigi 54-55 

Opis Čezmejna filmska komisija in druge dejavnosti za opolnomočenje filmskega sektorja in razvoj 

filmske destinacije. 

Borderless Wireless – Brezmejno Brezžično                                                                                            

Partnerji Univerza v Novi Gorici, Univerza v Ljubljani, Arctur, Bussines Solutions, GOAP in druge tehnološke 

družbe v vključenem območju 

Stran v prijavni knjigi 55 

Opis Vzpostavitev platforme in aplikacije kot enotne digitalne vstopne točke do vseh GO! 2025 

dejavnosti. 

Visavi festival                                                                                                                                          

Partnerji Artisti Associati; SNG Nova Gorica  

Stran v prijavni knjigi / (projekt je bil razvit v letu 2021) 

Opis Festival  

XCENTER                                                                                                                                                  

Partnerji GO! 2025 

Stran v prijavni knjigi  

Opis 1.) Razvoj talentov za prihodnost (kadri za podjetja, capacity buiding): 
• Petkova Akademija 5#, delavnice za mlade, delavnice bridA, Lab X 
• v sodelovanju s Kersnikova Institute, BridA kolektiv, konS mreža, lokalni mentorji, lokalna 
podjetja, MIC UIL, PTP 
• vsebine: robotika, biohacking, digitalne delavnice, kreativne tehnologije in 
druge...Povezovanje ekosistemov podjetništva, izobraževanja, raziskovanja,  
umetnosti in kulture (razvoj skupnega ekosistema in projektov in EPK): 
• zajtrk X, xMobil DIVA, delavnice podjetij, podjetniški kotiček, Petkova akademija 
• v sodelovanju s PTP, RRA, goriška podjetja, MIC UIL/ okrogle mize, predavanja, hackatoni 

2.) Razvijanje občinstev na področju preseka tehnologij in umetnosti t.i.  
intemedija (ang. intermedia audience development): 
• konS razstave, razstave Akademije za umetnost UNG, Invisible Cities Gorizia, EPK 
(Square) 

 

  



1.3 RAZVOJNI PROJEKTI  

RAZVOJNI PROJEKTI                                                                                                                            
Projekt Razvoj občinstva 
Strategija razvoja občinstva bo določila načine povečanja števila občinstva, pritegniti novo občinstvo, vključno z 
občinstvom v obstoječih dejavnostih EPK in načrtovati nove, več vključujoče dejavnosti in povečanje dostopa do kulturnih 
dogodkov za določene segmente občinstva. Postopki, pričakovanja in rezultati bodo opredeljeni ob upoštevanju 
programa, opredeljenega v bid booku.  

 
RAZVOJNI PROJEKTI                                                                                                                              
Projekt Krepitev sodelovanja in dela zavodov ter NGO vzpostavitev čezmejne/ mednarodne platforme znanj (Capacity 

building strategy)  
Realizacija programov razvoja sodelovanja in delovanja javnih zavodov ter NGO na regionalni, čezmejni in mednarodni 
ravni, s poudarkom na sodelovanju slovenskih in italijanskih obmejnih inštitucij (poudarek na vključevanju manjšine) ter 
mest, ki so povezane v krogu Evropskih prestolnic kulture. Pripravili bomo plan dela glede na potrjeno Strategijo delovanja 
in povezovanja zavodov v okviru EPK (državno, regionalno, čezmejno, EU). Predvidena so srečanja, zasnova planov 
sodelovanja, iskanja partnerjev, prevajanja in publiciranja dobrih praks povezovanja in mreženja z udeležbo.   

 
RAZVOJNI PROJEKTI                                                                                                                               
Projekt Razvoj znanj za prijave na EU razpise  
Ustvarili bomo mrežo za pomoč partnerjem pri pripravi EU projektov.  

 

1.4 SKUPAJ  

 28 projektov  5 rezidenc 6 krepitev  3 razvojne 

 


