PiNA: Na letošnjem ARTEFATTO 10 številni mladi
umetniki iz Slovenije
Koper, 13. maj 2015 – V petek, 15. maja 2015, bo v Palači Gopcevich v Trstu, z začetkom ob 18.00,
potekala slavnostna otvoritev 10. jubilejnega mednarodnega projekta ARTEFATTO, pri katerem,
poleg Občine Trst in drugih mednarodnih partnerjev, sodeluje tudi Kulturno izobraževalno društvo
PiNA. Na letošnji ediciji, katere koncept je RESET, se bodo predstavili tudi številni mladi ustvarjalci
s področja vizualne umetnosti iz Slovenije.
Projekt ARTEFATTO je usmerjen v podporo mladih umetnikov in sodobne umetnosti. Letos gosti in
predstavlja dela 85 umetnikov, razdeljenih v tri sekcije:

1. ARTEFATTO10_RESET (Sala Selva di Palazzo Gopcevich, Via Rossini 4, Trst), v katero so bili na podlagi
mednarodnega razpisa s svojimi deli vključeni tudi slovenski mladi umetniki Jan Horvat, Matej
Jarc, Ana Mrovlje, Tejka Pezdirc, Vasko Vidmar in Lea Zupančić.
2. FRIENDS IN ART (Sala Giubileo, Riva III Novembre 9, Trst), paviljon mednarodnih partnerjev projekta,
v katerem je PiNA preko nacionalnega razpisa omogočila sodelovanje petim mladim umetnikom iz
Slovenije: Kaja Urh, Valentina Stanković, Tina Umer, Miha Henigsman in Jure Markota.
3. PHOTOCARDS TRIESTE_nove perspektive (Sala Giubileo, Riva III Novembre 9, Trst).

V okviru projekta se tako, poleg glavne razstave mednarodnih umetnikov, čez leto odvijajo različne
delavnice, srečanja, tematske razstave in drugi dogodki. Obisk vseh dogodkov je brezplačen.
Program ARTEFATTO10: TUKAJ
Sodelujoči umetniki ARTEFATTO10: TUKAJ

O PROJEKTU:
Artefatto 10_RESET podpirajo Ministrstvo za šolstvo, univerzo, raziskave, kulturo in šport v
sodelovanju z Oddelkom za evropske zadeve mestnega sveta Trst. Projekt je bil izbran in financiran s
strani Evropske komisije v okviru programa Mladi v akciji.
Partnerji projekta: GAI - Giovani Artisti Italiani, BJCEM - Biennale des Jeunes créateurs de l'Europe et
de la Méditerranée, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja
civilnog društva (Pula, Hrvaška), THINC – Fundacija za interkulturalno umetnostno izobraževanje
(Salzburg, Avstrija).
Dodatne informacije: Borut Jerman, borut.jerman@pina.si in 041 822 698

