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V Ljubljani se začenja mednarodni festival Mesto žensk
V Ljubljani se začenja mednarodni festival Mesto žensk
Foto Foto servis
Mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk.
Arhiv STA
Ljubljana, 2. oktobra (STA) - Z odprtjem razstave hrvaške umetnice Milijane Babić Iščem delo se bo drevi
začel mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk. Na 19. izdaji, ki bo pod naslovom Ustvarimo
si mesto potekala do 13. oktobra, se bo predstavilo več kot 60 umetnikov. Festivalu se bo v projektu
Rdeča zora nad Mestom žensk pridružil festival Rdeče zore.
Odprtju razstave ob 20. uri v Galeriji Škuc bo uro pozneje v Zavodu Janeza Levca sledil performans igralke
Nede R. Bric z naslovom Svoboda je vedno svoboda drugače mislečih.
V sklopu festivala, ki bo ponudil več kot 30 dogodkov, bo med drugim v plesni predstavi Kaj če? nastopila
Maja Delak, med predstavami pa velja omeniti še participativni performans britanske umetnice Lare Ritosa
Roberts Jugo Joga, performans kanadske umetnice Tanye Mars Redka pariteta ter predstavo Ni časa za
umetnost egiptovske umetnice Laile Soliman.
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Na festivalu bo premiero doživela gledališka predstava Hodim za tabo in gledam te Barbare Kapelj
Osredkar, Leje Jurišič, Teje Reba in Mie Habib, ki bo tematizirala ženske, opisane v knjigi Pozabljena
polovica. V glasbenem delu bosta med drugim nastopila Katarina Juvančič in Dejan Lapanja.
Letošnja novost je povezava z mednarodnim feminističnim in queer festivalom Rdeče zore v projektu
Rdeča zora nad Mestom žensk. Festival, ki sicer poteka v spomladanskem času, bo tokrat potekal med
12. in 26. oktobrom.
Med drugim bodo ob slovenskem ponatisu slovitega dela Drugi spol Simone de Beauvoir pripravili okroglo
mizo, gostili srbsko skupino ACT Women, ki se bo predstavila s performansom Moje telo, moje ozemlje
ter slovensko umetnico Ano Čigon s performansom Drage dame, hvala. V AKC Metelkova mesto bodo
postavili spomenik feminističnim in queer umetnicam, ki so oblikovale festival Rdeče zore, pripravili pa
bodo tudi delavnico bombardiranja s prejo, ki jo bo bo vodila britanska umetnica Kerry Howarth.
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