O projektu REFRESH
Projekt REFRESH - Young art(ist)s refreshing heritage sites je
• Združenje zgodovinskih mest Slovenije kot vodilni partner,
s pridruženima partnerjema Mestno občino Ptuj v letu 2018 in Mestno občino Novo mesto v
letu 2019
in partnerji:
• ITACA – Local Development Association, Italija.
• Complexul Muzeal National MOLDOVA (Moldova National Museum Complex Iasi), Romunija.
• Fundación Universitaria San Antonio Murcia, Španija
kot edini od slovenskih prijaviteljev uspel posebnem razpisu Ustvarjalna Evropa, objavljenem ob
poteku Evropskega leta kulturne dediščine 2018, se zaključuje.
Podatki:
Skupna vrednost projekta:
329.983,06 EUR
60% sofinanciranje EU
131.993,23 EUR
40 % lastni delež partnerjev
197.989,83 EUR
sredstva za Združenje zgodovinskih mest Slovenije,
96.982,66 EUR
60% sofinanciranje EU
58.189.59 EUR
40% lastni delež
38.793,06 EUR
Cilj projekta
• približati kulturno dediščino ljudem, proslaviti njeno raznolikost in deliti njeno vrednost in
pomen s prihodnjimi generacijami
• razviti nove, sveže načine predstavitve kulturne dediščine v sodelovanju z mladimi umetniki v
različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter tako (znova) privabiti in povabiti k sodelovanju
predvsem mlade, kot tudi ljubitelje kulturne dediščine

Izvedene aktivosti:
V času trajanja projekta 2018 in 2019 smo partnerji izvedli:
• osem Refresh Heritage Week dogodkov, na osmih lokacijah v Italiji, Romuniji, Španiji in
Sloveniji, kjer je ustvarjalo 100 mladih umetnikov iz partnerskih držav,
• osem ustvarjalnih delavnic, na osmih lokacijah RHW, na katerih je pod vodstvom mentorjev
sodelovalo in ustvarjalo več kot 200 domačih mladih umetnikov različnih zvrsti,
• Mednarodni natečaj za najboljši video VIDEO REFRESH ART AWARD
• Mednarodni natečaj za najboljšo fotografijo POTOGRAFPHY REFRESH ART AWARD
• Osem predstav, ki so jih mladi umetniki pripravili ob zaključku vsakega od refresh dogodkov
na vsaki od osmih lokacij, ki si jih je skupaj ogledalo več 5000 obiskovalcev
Na Ptuju so junija 2018 v okviru festivala sodobne umetnosti Art Stays, pod mentorstvom dveh
uveljavljeni slikarjev, domačina Jerneja Forbicija in italijanske sodobne umetnice Marike Vicari,
ustvarjali mladi slikarji, kiparji in vizualni umetniki.

V Novem mestu, junija 2019, so sodelovali mladi plesalci in pod mentorskim vodstvom izkušene
plesalke, domačinke, ki trenutno plesno deluje v Londonu, Tjaše Žibert iz Plesnega studia Novo mesto
pripravili plesno koreografijo na glasbo domače glasbene skupine Dan D, ki so jo zaplesali na
prenovljenem Glavnem trgu in na zaključnem dogodku Plesnega studii v dvorani Janeza Trdine.
V Novem mestu je za dijake potekala tudi filmska delavnica, ki jo je vodila študentka režije Akademije
za gledališče, radio, film in televizijo, Ivana Vogrinc Vidali. Okrogle mize ob koncu delavnice se je
udeležil tudi režiser Marko Naberšnik.
Projektni partnerji ugotavljajo, da so zaradi dobrega sodelovanja v celoti dosegli cilj projekta:
mladim smo približali kulturno dediščino, ki jim je bila navdih pri njihovem umetniškem ustvarjanju
različnih umetniški zvrsti, glasbe, plesa, slikarstva, filma, fotografije in sodobni vizualnih umetnosti.
Mladi so na mladosten način osvežili dediščino in ugotovili, kako KUL je KULturna dediščina.

https://www.youtube.com/watch?v=UcLUIwM8_8g&feature=youtu.be

OSVEŽENA DEDIŠČINA, Škofja Loka, 3. december 2019
V torek, 3. decembra 2019, ob 12. uri bo v Škofji Loki, v Sokolskem domu, Mestni trg 17, Škofja Loka
zaključni dogodek in otvoritev razstave OSVEŽENA DEDIŠČINA, ki ga bodo pripravili in izvedli mladi
umetniki, ki so kot slovenski predstavniki sodelovali na Refresh dogodkih v Italiji, Romuniji, Španiji
ter na Ptuju in Novem mestu.
Glavni »govorec« bo mladi strokovnjak, Matevž Štraus, član društva Idrija 2020, ki bo spregovoril o
inkubatorju poslovnih idej, kako na podlagi bogate dediščine ustvarjati nova delovna mesta za mlade.
Ob 14.00 bo okrogla miza o inovativnosti in ustvarjalnem potencialu kulturne dediščine za prihodnje
generacije, kjer bodo sodelovali mladi, predstavniki lokalnih organizacij, turizma, ministrstva za kulturo,
STO, razvojne agencije, in predstavniki partnerjev projekta iz Italije, Romunije, Španije in Slovenije.

Prihodnje aktivnosti
Na podlagi dobrega projektnega sodelovanja v projektu REFRESH, navdušenih odzivih mladih
nadaljujemo in nadgrajujemo »prijateljstvo« med kulturno dediščino in mladimi še na področje
podjetništva, zato smo v Združenju zgodovinskih mest Slovenije na razpis Ustvarjalna Evropa oddali
nov projekt ReFresh+.

www.zgodovinska-mesta.si
www.slovenia-historic-towns.com
FB Slovenia Historic Towns
Instagram slovenia_historic_towns
YouTube Slovenia Historic Towns

