
No.1

2021 April

NOVIČNIK



2

UMETNIKI!



3

UMETNIKI!

IMPROVISA. Življenje v gibanju je evropski
kulturni projekt, katerega cilj je povečati dostop
do kulturne dediščine za mlajše občinstvo in
skupnosti, ki imajo otežen dostop do muzejev. Z
raziskovanjem in razvojem improvizacijskih
modelov in orodij za interakcijo, se bodo z
uporabo digitalnih in mobilnih tehnologij snovale
umetniške in participatorne dejavnosti, ki bodo
omogočale (re)interpretacijo kulture in krepitev
medkulturnega dialoga.

V prvih šestih mesecih projekta ter po številnih
spletnih srečanjih, razpravah in pripravah smo
objavili razpis za umetnike, ki je potekal med 31.
januarjem in 15. marcem 2021. Iskali smo 4
umetnike, ki bi v letih 2021 in 2022 z našo ekipo
sodelovali pri razvoju umetniških delavnic in
aplikacije za projekt IMPROVISA.

Prejeli smo 36 prijav, ki jih je mednarodna
komisija ocenila v skladu s kriterijem. Ta je
temeljil na idejah projekta IMPROVISA in
umetniškem ozadju.

Z veseljem z vami delimo imena izbranih
umetnikov, ki bodo sodelovala pri projektu
IMPROVISA – Življenje v gibanju.

Izbrani umetniki so:

Smaragda Nitsopoulou (Grčija)

Ema Ferreira (Portugalska)

Renata Jaworska & Marcus 
Schwier (Poljska/Nemčija)

Claudio Beorchia (Italija)

V nadaljevanju projekta bomo ustvarili
„laboratorij za soustvarjanje“, v okviru katerega
bomo začeli razvijati umetniške dejavnosti.
Jeseni bodo v umetniških rezidencah
sodelujočih muzejev v Ljubljani (Slovenija),
Atenah (Grčija) in Lublinu (Poljska)
organizirane delavnice z različnimi skupinami
občinstva.

Nadaljnje načrtovanje pa bo odvisno od
pandemije covid-19.
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Projekt sofinancira program Ustvarjalna Evropa (EU).

Partnerji projekta:
My Documenta Creaciones Multimedia Avanzadas 
(Španija)
ECCOM (Italija)
Muzej novejše zgodovine Slovenije (Slovenija)
Galerija Labirynt (Poljska)
Nacionalni muzej sodobne umetnosti (Grčija)

Sledi nam na:

http://www.mydocumenta.com/
https://www.emst.gr/en/
https://labirynt.com/en/
https://labirynt.com/en/
http://www.eccom.it/
http://www.improvisa.net/
https://www.instagram.com/improvisa_project/
https://www.facebook.com/Improvisaproject
https://www.youtube.com/watch?v=7OnPaiU8BKc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7OnPaiU8BKc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7OnPaiU8BKc&feature=youtu.be
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IMPROVISA. Življenje v gibanju je evropski kulturni projekt, katerega cilj je povečati dostop do kulturne dediščine za mlajše občinstvo in skupnosti, ki imajo otežen dostop do muzejev. Z raziskovanjem in razvojem improvizacijskih modelov in orodij za interakcijo, se bodo z uporabo digitalnih in mobilnih tehnologij snovale umetniške in participatorne dejavnosti, ki bodo omogočale (re)interpretacijo kulture in krepitev medkulturnega dialoga.

V prvih šestih mesecih projekta ter po številnih spletnih srečanjih, razpravah in pripravah smo objavili razpis za umetnike, ki je potekal med 31. januarjem in 15. marcem 2021. Iskali smo 4 umetnike, ki bi v letih 2021 in 2022 z našo ekipo sodelovali pri razvoju umetniških delavnic in aplikacije za projekt IMPROVISA.

Prejeli smo 36 prijav, ki jih je mednarodna komisija ocenila v skladu s kriterijem. Ta je temeljil na idejah projekta IMPROVISA in umetniškem ozadju. 

Z veseljem z vami delimo imena izbranih umetnikov, ki bodo sodelovala pri projektu IMPROVISA – Življenje v gibanju.
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V nadaljevanju projekta bomo ustvarili „laboratorij za soustvarjanje“, v okviru katerega bomo začeli razvijati umetniške dejavnosti. Jeseni bodo v umetniških rezidencah sodelujočih muzejev v Ljubljani (Slovenija), Atenah (Grčija) in Lublinu (Poljska) organizirane delavnice z različnimi skupinami občinstva.

Nadaljnje načrtovanje pa bo odvisno od pandemije covid-19.
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