
Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici ter Kulturno in turistično društvo Osek,
s podporo Evropske skupnosti in v sodelovanju z lokalnimi, regijskimi ter mednarodnimi partnerji v okviru projekta 

PAIC 
Participatory Art for Invisible Communities 
Udeležbena umetnost za nevidne skupnosti

- ACVic Centre d'Arts Contemporànies (Španija)
- Sorø Kunstmuseum (Danska)
- Omnimedia (Hrvaška)
- Evropska komisija, program Ustvarjalna Evropa

- Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici
- Kulturno in turistično društvo Osek

- Faladur /trgovina in degustacijski prostor
- Lepa Vida /vina
- Malovščevo /vina in turizem
- Pekarna KRKOČ

- TIC Nova Gorica
- Mestna občina Nova gorica
- PIxxelpoint /festival
- BridA

predstavitev projekta PAIC ter 
rezidenčnih umetnikov, Domenec (Španija - 

Barcelona) in BridA (Slovenija - Šempas), v torek, 29.11.2016 
ob 19h v galeriji "Učilna" (Osek 73), ko bodo mogoče 
prijave na:

skupnostno delavnico, ki bo pod vodstvom 

omenjenih umetnikov potekala ob popoldnevih med 30.11 
in 8.12. v oseškem "Farovžu" (Osek 79), oziroma na bližnjih 
lokacijah. 
Točni časi in lokacije izvedbe bodo usklajeni s prijavljenimi 
udeleženci. 
Ti bodo skupaj z umetniki izbrali, spoznali oziroma razvili 
ustvarjalne postopke ali orodja, s pomočjo katerih bodo 
obravnavali izbrano temo ali vprašanje, pomembno za 
skupnost. 
Deloma se bo prepletala tudi s:

strokovno delavnico na temo udeležbene 

umetnosti, ki se bo med 5. in 8.12. odvijala v Oseku ter v 
prostorih Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici (Via Diaz 5, Gorica, Italija). 
Udeležili se je bodo mednarodni strokovnjaki, predstavniki projektnih partnerjev, občinski in državni odločevalci na 
področju kulture, ter predstavnik Evropske komisije.

Če 29.11. ne utegnete obiskati uvodnega dogodka, morebiten interes za udeležbo na eni ali drugi delavnici sporočite 
na <peter.purg@ung.si> ali 041609736.

Zaključni dogodek  rezultatov obeh delavnic okroglo mizo s predstavitvijo  ter javno  o 

udeležbeni umetnosti in kulturi bo potekal v oseškem "Farovžu" (Osek 79) v četrtek, 8.12. 18-22h; 
za pogostitev bodo poskrbeli Faladur, Lepa Vida, Malovščevo in KTD Osek. Vabljeni v kar največjem številu!

Brezplačni avtobusni prevoz , v četrtek, .Nova Gorica - Osek - Nova Gorica  8.12.2016
Odhod avtobusa z glavne avtobusne postaje Nova Gorica (pri kiosku) ob , povratek ob .17.30 22h
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vabljeni v Osek
pri Šempasu
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