MESTO NA MEJI

CARINArnica
bivak urbane kulture
Društvo humanistov Goriške. Društvo primorskih arhitektov. Kulturno umetniško društvo KREA. Zavod Kinoatelje. Zavod Kinokašča.

Vabljeni na otvoritev CARINArnice – bivaka urbane kulture,
v četrtek, 15. 9. 2016, ob 19. uri.
CARINArnica – bivak urbane kulture je združenje petih goriških kulturnih organizacij, ki med seboj združuje
ljubitelje kulture in družbenih dinamik skupnega brezmejnega prostora sobivanja in soustvarjanja. Sicer
locirana na bivšem mejnem prehodu Erjavčeva, ki je Goričane in Novogoričane ločeval toliko let, želi postati in
obstati, kot vez med dvema državama, kulturama, mestoma, prijateljema in zakaj ne, zadihati isti zrak, misliti
iste misli. Člani Društva humanistov Goriške, Društva primorskih arhitektov, Kulturno umetniškega društva
KREA, Zavoda Kinoatelje in Zavoda Kinokašča so si v izziv in poslanstvo zadali postati prostor bivanja in
ustvarjanja ubrane urbane kulture ter med seboj povezovati raznovrstne in raznorodne ustvarjalce, ki bodo v
ožjem in širšem prostoru CARINArnice puščali svojo ustvarjalno sled in z njo opozarjali na edinstvenost
goriškega prostora v kreiranju novih priložnosti in izzivov. Združenje petih organizacij je istočasno preplet
literarnih, družbenih, scenskih, filmskih, multimedijskih in prostorskih navdušencev združenih pod istim
imenovalcem zavedanja, ljubezni in ponosa do lastnega kraja. Društva bodo tako v stavbi bivšega mejnega
prehoda Erjavčeva, obnovljene in predane v upravljanje iz strani Mestne občine Nova Gorica, izvajala pisane
družbeno-kulturne vsebine namenjene širši zainteresirani javnosti.
Slavnostni trenutek odprtja CARINArnice želijo deliti s prijatelji, sodelavci, ustvarjalci, podporniki, vizionarji,
radovedneži, nadobudneži in sokrajani, zato vabijo na skupno otvoritev, ki se bo odvila v četrtek, 15. 9. 2016,
med 19. in 21. uro v prostorih CARINArnice. Kot zanimivost napovedujejo tudi pred-otvoritveni dogodek
Urbanega vodenega sprehoda ob meji, ki se bo pričel pri CARINArnici ob 16. uri s predvidenem zaključkom ob
18.30 uri na istem mestu.
Nekonvencionalnost združenih organizacij in njihovo družbeno-kulturno ustvarjanje namigujeta na drugačno
oz. nestandardno otvoritev, kjer pa ne bo manjkala zdravica z dobrotami lokalnih pridelovalcev. Vabljeni, da
skupaj z njimi stopite v nov cikel »hiške na meji«, ki je svojo prvotno vlogo že zdavnaj prerasla!

Za vse morebitne dodatne informacije so na voljo na e-naslovu carinarnica.buk@gmail.com, 040 202 981 (Mojca) in članih:
Aleksandra Torbica – DPA (031 711 188), Miha Kosovel – DHG (051 203 100), Tomaž Belingar – KUD KREA (041 860 294),
Mateja Zorn – KINOATELJE (041 353 261) in Anja Medved – KINOKAŠČA (041 278 927)

