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PICCOLO OPERA FESTIVAL: PRIPRAVE ZA “GO! BORDERLESS OPERA” 

PROJEKT FINANCIRA GO! 2025  
V OKVIRU DEJAVNOSTI ZA EVROPSKO PRESTOLNICO KULTURE 

 
Šestnajsta izvedba festivala bo na sporedu junija in julija 2023  

Zaključila se bo na Trgu Evrope s komorno opero avtorjev under 35 iz dveh držav 
  

 
Piccolo Opera Festival pripravlja svojo šestnajsto izvedbo in je že naročil dvema mladima 
skladateljema komorno opero, ki bo doživela krstno izvedbo julija na zaključnem večeru festivala 
na trgu Evrope. Skladatelja sta Italijanka Sara Caneva, rojena leta 1991 in trenutno zaposlena kot 
raziskovalka na Univerzi v Birminghamu, in Juraj Marko Žerovnik, rojen leta 1993, ki študira na 
ljubljanski Akademiji za glasbo. 
Projekt festivala GO! Borderless Opera Lab spada v uradni program Prestolnice kulture. v okviru 
širšega dogovora med GO! 2025 in Piccolo Opera Festival, ki bo aktivno sodeloval pri 
oblikovanju programa z raznimi dogodki. V tem okviru bo zaživelo tudi novo poglavje glasbenega 
gledališča, ki je sad kreativnosti dveh mladih umetnikov iz sosednih držav, kar simbolično potrjuje 
povezavo med Gorico in Novo Gorico.  
 

Nova opera 
Obetavna mlada skladatelja bosta uglasbila teme, ki zaznamujejo koncept Evropske prestolnice 
kulture in obmejnega teritorija, na osnovi raziskave o zgodovini in identiteti teritorija na več 
umetniških in kulturnih nivojih.  
Umetniški proces se bo nadaljeval v obliki umetniške rezidence, s spletnimi srečanji in v živo. Na 
koncu meseca januarja bosta skladatelja aktivno sodelovala na teritoriju, med Gorico in Novo 
Gorico. 
Večjezični libreto bo zrcalil jezikovne in kulturne korenine tega specifičnega območja. 
Dramaturgijo bo oblikoval režiser Igor Pison, lektorica Univerze na Primorskem Metka Malčič bo 
skrbela za jezikovno plat, skladatelj in umetniški vodja Akademije Chigiana Nicola Sani pa bo 
svetovalec za glasbo. 
Pri projektu bosta kot partnerja sodelovala še Glasbeni bienale Zagreb in fundacija Imago 
Sloveniae, ki bosta poskrbela za glasbene delavnice. Fundacija Imago Sloveniae je tudi 
koproducentka, saj se je s tem projektom udeležila razpisa za mlade umetnike društva European 
Festival Association.  
 
Zasedba predvideva soliste, igralce, orkester. Slednji izhaja iz čezmejnega projekta GO! 
Borderless Orchestra, ki je nastal za koncert ob obisku predsednikov Slovenije in Italije, Boruta 
Pahorja in Sergia Mattarelle, v Novi Gorici 21. oktobra 2021. Festivalska umetniška ekipa bo 
seveda poskrbela tudi za scene in kostume. 
  

Kmalu na televizijskem ekranu 
Tudi lanska izvedba festivala se je zaključila na Trgu Evrope s prvim poglavjem projekta GO! 
Bordeless Opera, ko je 17. julija doživela uprizoritev komorna opera “La cantante” (Pevka), ki je 
bila krstna izvedba dela toskanskega skladatelja Maurizia Agostinija, z režijo Vanesse Codutti. 
Soliste in orkester GO! Borderless Ensemble je vodil dirigent Igor Zobin. Izvedbo je posnel 
slovenski program RAI3/bis, ki bo predvajal slovensko različico 5. januarja ob 20.50. 



 

Associazione Culturale Piccolo Festival 
c/o Castello di Spessa, Via Spessa 1 – 34070 Capriva del Friuli (GO) 
E-mail: info@piccolofestival.org Web: http://www.piccolofestival.org 
Cod. Fiscale: 94105880309  Partita IVA: 02524820301 

Italijansko različico pa bo italijanski program RAI predvajal 8. januarja ob 9.15 (s ponovitvijo 
11.januarja ob 21.20). Opero so na božični dan predvajali tudi na RTV Koper-Capodistria. 
 
--------- 
 

Skladatelja 2023 
 
Juraj Marko Žerovnik se je rodil na Reki, nakar je študiral med Hrvaško in Nemčijo. Trenutno se 
izpopolnjuje na podiplomski ravni z Vitom Žurajem v Ljubljani. S pisanjem glasbe je začel zelo 
zgodaj: leta 2009 je doživel izvedbo njegov Magnificat, leta 2011 pa skladba za klavirski trio 
“Allegro molto appassionato”. Sam je izvedel lastni Koncert za klavir in orkester s komornim 
orkestrom iz Varaždina, ki ga je vodil Pavle Dešpalj. HNK na Reki mu je naročil skladbo za soliste, 
zbor in simfonični orkester Ištipana hartija, ki je doživela krstno izvedbo leta 2016 pod vodstvom 
dirigenta Villeja Matvejeffa in s solistoma Dubravko Šeparović-Mušović in Giorgiom Surianom. Je 
docent, pianist in pedagoški asistent na Glasbeni Akademiji v Pulju. 
  
Sara Caneva je skladateljica, dirigentka in oblikovalka zvoka. Prejela je nominacijo za Classical: 
NEXT! 2020 Innovation Award in je bila izbrana za natečaj “La Maestra Conducting Competition” v 
pariški Philharmonie. Za Opero v Rimu je napisala in dirigirala operni diptih. 
Njene skladbe so doživele izvedbo v okviru programov prestižnih gledališč in festivalov kot so  
Teatro La Fenice v Benetkah, Teatro dell'Opera v Rimu, Fundacija I Teatri, Romaeuropa Festival, 
Salzburg Mozarteum, Bludenzer Tage zeitgemäßer Musik, Moscow Philharmonic, MusiikkItalo 
Camerata, BEAST. Predvajale so jih državne radijske postaje v Italiji, Avstriji in v Franciji. Od leta 
2018 njene skladbe izdaja založba Suvini Zerboni. 
Kot rezidenčna skladateljica Sara Caneva razvija pisanje z mešano tehniko in večdisciplinarne 
projekte. Dirigirala je več krstnih izvedb po celi Evropi. Sodelovala je s skupinami Ensemble 
Modern, BCMG, Orchestra di Padova e del Veneto, ORT, Danubia Orchestra Óbuda in Ensemble 
'900 Akademije svete Cecilije v Rimu. Leta 2019 je gostovala z multimedijsko opero "Trilogia in 
due" Andree Liberovicija, skupaj z newyorško umetnico Helgo Davis in skupino Schallfeld 
Ensemble. 
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