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Maja Antončič, kustosinja razstave in vodja Festivala Račka

Tretja izdaja Festivala Račka prihaja v času, ko je bližina teles omejena, celo nadzorovana,
stik med posamezniki pa se vzpostavlja pretežno preko računalniških aplikacij. Primerno
temu ima letos razstava, ki jo bodo odprli v Galeriji Račka danes, ob 19. uri, in bo odprta
vse do konca meseca, naslov Radikalni odmevi teles. Na razstavi bodo nastopile samo
ženske umetnice, ki se bodo ukvarjale predvsem z ženskimi telesi. Več v avdio izjavi.
Danes, po odprtju razstave, se obetajo 3 performensi, prvi v Galeriji Račka, druga dva pa
na dvorišču Knežjega dvora. Na teh bodo v ospredje postavili zvočnost telesa. Program pa
se bo nadaljeval v soboto, ko se bo ob 18h začel z vodenjem po razstavi. V primeru slabega
vremena bodo vsi performensi, z izjemo tistega v Rački, v Celjskem domu. Vsi dogodki
imajo prost vstop, vendar se priporočajo prijave, saj je število obiskovalcev omejeno.
Prijaviti se je mogoče na spletni straneh in družabnih omrežjih Centra sodobnih
umetnosti Celje, kjer je mogoče izvedeti tudi več o festivalu. (MH, Fotografija: Zavod
Celeia Celje / Teresa Almeida)
PROGRAM FESTIVALA IN URNIK PERFORMANSOV
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Petek, 25. 9. 2020
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
Sobota, 26. 9. 2020
18.00 Galerija Račka
Vodstvo po mednarodni skupinski razstavi festivala Radikalni odmevi teles
19.00 Celjski dom – mala dvorana
Januš Aleš Luznar, ICTUS CORDIS: Modulatio, avdiovizualni performans
20.00 Celjski dom – velika dvorana
Simona Semenič: Lepa kot slika, premiera predstave v produkciji Mesta žensk
21.00 Celjski dom – mala dvorana
Januš Aleš Luznar, ICTUS CORDIS: Modulatio, avdiovizualni performans (ponovitev)
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