Radikalni odmevi teles - Festival Račka 2020.
Performansi in razstava
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Prijazno vabljeni na tretjo izdajo Festivala Račka! Odprtje razstave bo v petek, 25.
septembra, med 19. in 21. uro v Galeriji Račka. Sledila bosta performansa na dvorišču
Knežjega dvora. Sobotni program performansov bo potekal v Celjskem domu.

Tretja izdaja Festivala Račka prihaja v času, ko je bližina teles omejena, celo nadzorovana.
Stik med posamezniki se vzpostavlja preko ekrana, merjenje telesnih in psihičnih
zmogljivosti preko računalniških aplikacij. Na eni strani smo se na račun danih okoliščin
zadnjega leta poglobili v zapiranje v lastno intimo, v nove strategije odkrivanja zmožnosti
svojega fizičnega in miselnega delovanja, na drugi strani pa se vse bolj sproščeno
prepuščamo sistemom, ki jih ponuja informacijsko-komunikacijska tehnologija.
Pozicija telesa med človeško naravo in tehnologijo na razstavi in v performansih oplazi
razmislek o odzvanjanju dveh polov. Biološke telesnosti in tehnološkega potenciala tako
zunaj kot znotraj nje. Vmes se skozi večmedijske in interdisciplinarne pristope umetnic in
umetnikov vrivajo vprašanja naravne in kulturne determiniranosti, ki predlagajo nove
sisteme in politike telesa ter spreminjajo registre videnega v umetnosti. Torej daleč od
stereotipnega filmskega razmišljanja o futuristični nadvladi tehnologije nad človekom in
naravo reprezentira telo v kompleksnih sistemih, ki jih omogočata znanost in tehnologija.
Na razstavi predstavljamo umetnice, ki zavzemajo do telesa radikalnejše pristope,
razpirajo pogled na preplet umetniških potencialov s področij, kot so biotehnologija,
mikrobiologija, androidna znanost, navidezna resničnost, telekomunikacijska in tekstilna
tehnologija. Tokrat festival v središče postavi človeško telo, v glavnem žensko telo. Prodira
v njegove biološke značilnosti, hkrati razkriva številne plasti njegovih tehnoloških in
kulturoloških preoblek. Na razstavi se skozi večmedijskost in performativnost izriše
aktivacija nekaterih nujnih družbeno-političnih razmislekov, ki odmevajo znotraj in zunaj
polja sodobne umetnosti, medtem ko performansi z intenzivnimi zvočno-vizualnimi
dražljaji želijo prodirati tudi v gledalčevo oziroma gledalkino občutje telesa. Več
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PROGRAM FESTIVALA IN URNIK PERFORMANSOV

Petek, 25. 9. 2020
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19.00 Galerija Račka
Odprtje mednarodne skupinske razstave Radikalni odmevi teles

Sodelujejo: Teresa Almeida, Uršula Berlot & Sunčana Kuljiš, Lea Culetto, Maša Jazbec,
Simona Semenič & Nada Žgank, Tabita Rezaire, Maja Smrekar in Sandra Sterle

19.30 Galerija Račka
Iza Pavlina: Tehnometrije, performans

21.00 dvorišče Knežji dvor / v primeru slabega vremena Celjski dom
Agnes Momirski: siXren (Verbum Medicinae), performans

22.00 dvorišče Knežji dvor / v primeru slabega vremena Celjski dom
KIKIMORE: Koit, zvočni performans
Prijava na dogodka

Sobota, 26. 9. 2020

18.00 Galerija Račka
Vodstvo po mednarodni skupinski razstavi festivala Radikalni odmevi teles
Prijava na dogodek

19.00 Celjski dom - mala dvorana
Januš Aleš Luznar, ICTUS CORDIS: Modulatio, avdiovizualni performans
Prijava na dogodek
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20.00 Celjski dom - velika dvorana
Simona Semenič: Lepa kot slika, premiera predstave v produkciji Mesta žensk
Prijava na dogodek

21.00 Celjski dom - mala dvorana
Januš Aleš Luznar, ICTUS CORDIS: Modulatio, avdiovizualni performans (ponovitev)
Prijava na dogodek
Dogodki so brezplačni, vendar je število mest za obisk vodstva in performansov omejeno,
zato so obvezne prijave (prijavnice najdete na linkih pod dogodki v urniku ali na linkih v
PROGRAMU).

Razstava Radikalni odmevi teles v Galeriji Račka bo na ogled do 31. 10. 2020.
Delovni čas Galerije Račka: čet. - ned. 16.00 - 19.00

Naslovi prizorišč:
Galerija Račka, Gosposka ulica 3 (2. nad.), 3000 Celje
Dvorišče Knežjega dvora, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje
Celjski dom, Krekov trg 3, 3000 Celje

Organizacija in produkcija festivala: Zavod Celeia Celje - Center sodobnih umetnosti
Podpora: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Celje
Skupaj poskrbimo za varen obisk festivala!
- Na festival vstopamo brez znakov bolezni (kašelj, vročina itd.),
- na vseh prizoriščih obvezno uporabljamo zaščitno masko
- uporabimo razkužilo za roke na vhodu,
- držimo se medsebojne razdalje 1,5 m, tudi ob vstopu na prizorišče in ob izstopu iz
prizorišča.
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V Galeriji Račka se lahko nahaja največ 20 oseb hkrati, zato vas vljudno prosimo, da na
odprtju pred vstopom pustite svoje podatke, upoštevate zgornja navodila NIJZ in
potrpežljivo ravnate z nadzornim osebjem.

Galerija Račka
Gosposka ulica 3, 3000 Celje
+386 (0)3 42 65 156;
+ 386 (0) 42 65 160

Odprto
Torek - nedelja, 16.00 - 19.00
Ob ponedeljkih zaprto.
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