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ФАСАДА ВИДЕО ФЕСТИВАЛ – Конкурс
Пловдив за трети път е домакин на международното събитие ФАСАДА ВИДЕО ФЕСТИВАЛ.
Екстериорът на живописната част на Стария град се превръща в екран за видео изкуство във 
всичките му форми. 84 видео творби от 67 начинаещи и напреднали автори от 22 страни са 
избрани от интернационално жури: 
Рене Бекман – артист и куратор, Холандия/България
Баптист Куелю – видеоартист, носител на наградата на  „Фасада“ видео фестивал 2011, Индия
Севдалина Кочевска – видеоартист, България
Надя Генова – артист, България
Емил Миразчиев – артист, директор на „Фасада“ видео фестивал

ФАСАДА ВИДЕО ФЕСТИВАЛ следва две главни идеи:
Публичното пространство променя функцията си на пасивен фон и се превръща в активна 
зона. Пренебрегването публично пространство на Стария    град се трансформира в оживено
място за артистични прояви. Ценители и случайни посетители оформят уникална публика.
Самите фасади участват с говор и движение – те оживяват.
Видео изкуството напуска своите херметически убежища – кино клубове, галерии и музеи.
То е изкарано навън, в директен контакт с публиката и заобикалящото пространство.
Фасадата се превръща в място за среща между творец и публика, между изкуство и публично
пространство. Фестивалът ще стане платформа, на която културните институции, кураторите,
творците и критиците от цял свят ще могат да споделят идеи и опит в областта на
съвременното изкуство.

ФАСАДА ВИДЕО ФЕСТИВАЛ е проект на Сдружение   „Изкуство днес“
Център за съвременно изкуство – Пловдив, баня Старинна



FAÇADE VIDEO FESTIVAL – Competition
For the third time the Bulgarian city of Plovdiv will host the international FAÇADE VIDEO FESTIVAL.
Exteriors in the picturesque part of the Old Town will be transformed into screens for video art in all
its variety of forms. 84 competition entries of emerging and advanced video art authors from
22 countries all over the world were selected by an international jury: 
Rene Beekman – artist and curator, Nederland/Bulgaria
Baptist Coelho – video artist,  the Facade video award winner for 2011, India
Sevdalina Kochevska – video artist, Bulgaria
Nadia Genova – artist, Bulgaria
Emil Mirazchiev – artist, director of the Facade video festival

FAÇADE VIDEO FESTIVAL – Context
The concept of FAÇADE VIDEO FESTIVAL follows two major ideas:
The urban space changes its function of a passive background and transforms into an active zone.
The neglected public space of the Old Town of Plovdiv is transformed into a vivid place of artistic
encounter. Connoisseurs of art and passersby form an unique audience. The façades themselves
start to act, talk and move – they become alive.
Video art leaves its hermetic and privileged venues as galleries, museums and arthouse cinemas.
It is taken out into direct contact with the public and its surroundings. The façade becomes a new
medium of encounter between artist and recipient, between art and urban environment. The festival
will become a platform where cultural institutions, curators, artists, critics from all over the world
will be able to exchange ideas and experience in the field of the contemporary art.

Façade Video Festival is a project of Art Today Association
Center for Contemporary art  – Plovdiv, The Ancient Bath



A.lter S.ession  / A.lter S.ession, Александра Майерус / Alexandra Majerus, 
Алис Брадшоу / Alice Bradshaw, Андрес Куартас / Andres Cuartas,  
АнеМари ван Сплунтер / AnneMarie van Splunte, Aнна Сиерацка-
Кубацка / Anna Sieradzka-Kubacka, Басир Махмуд / Basir Mahmood,  
Беате Хехър и Маркус Кайм / Beate Hecher and Markus Keim,  
Биляна Добрева / Biliana Dobreva, Винсент Бетбез / Vincent Betbeze,  
Горан Скофич / Goran Škofić, Грейс Ким / Grace Kim, Дани Германсен и Дария 
Байоки / Danny Germansen and Daria Baiocchi, Дейвид Антъни Сант / David 
Anthony Sant, Денис Кант / Denis Kant, Дженифър Лорън Смит / Jennifer 
Lauren Smith, Джо Е. Джефрис и Вес Питс / Joe E. Jeffreys and Ves Pitts,  
Диего Менендес / Diego Menendes, Диего Рамирес / Diego Ramirez, 
Драгана Йованович / Draga Jovanovic, Eвалайка Первин / Evalajka Pervin, 
Eви Шубърт / Evy Schubert, Елена Канаки / Elena Kanaki, Жоао Виера Торес 
/ Joao Vieira Torres, Жосе Симоес / José Simões, Зои Груни / Zoè Gruni,  
Изабела Гресер / Isabella Gresser, Карамфила Сидерова / Karamfila Siderova,  
Клеменс Вилхелм / Clemens Wilhelm, Красимир Добрeв / Krasimir Dobrev, 
Кристина Павези / Christina Pavesi, Леван Берияшвили / Levan Beriashvili, 
Лейла Родригес / Leyla Rodriguez, Летиция Ланое / Laetitia Lanoe,  
Либерия Мазолени / Libera Mazzoleni, Лий Хюнг-сук / Lee Hyung-suk,  

Участници

Partisipants



Лин Ли / Lin Li, Луси Ким и Феликс фон дер Вепен / Lucie Kim and Felix 
von der Weppen, Макс Хатлър / Max Hattler, Макси Хайнър / Maxie Heiner, 
Maксимилиян Шмюцър и Фабиян Хейцхаузен / Maximilian Schmötzer 
and Fabian Heitzhausen, Манузамо и Бзика / Manusamo and Bzika,  
Miss Enabyme: Ана Нат и Далия Кастел / Miss Enabyme: Anna Natt and 
Dalia Castel, Мод Хая-Бавиера / Maud Hava-Baviera, Мод Хая-Бавиера и 
Симон Ле Руез / Maud Hava-Baviera and Simon Le Ruez, My Name is Scot / 
My Name is Scot, Надин Арбaйтър / Nadine Arbeiter, Надя Марсин / Nadja 
Marcin, Николас Шмит / Nicolaas Schmidt, Нина Куртела / Nina Kurtela, 
Омар Кастанеда / Omar Castaneda, Паул Виерсбински / Paul Wiersbinski, 
Пржемек Вегржин / Przemek Wegrzyn, Pussykrew - Евелина Александрович 
и Анджей Войтас / Pussykrew - Ewelina Aleksandrowicz and Andrzej Wojtas, 
 Рангел Гидиков / Rangel Gidikov, Ребека Агнес / Rebecca Agnes, Сантяго Парес 
/ Santiago Parres (EZO), Сара Людеман / Sarah Lüdemann, Силвия Винклър и  
Стефан Кюпърл / Sylvia Winkler and Stephan Koeperl, Сином ле Руес / Simon 
le Ruez, Стефани Катя Ернст / Stefanie Katja Ernst, Тайс Мол Алварес да Силва 
/ Thais Mol Alvares da Silva, Татяна Крайнин / Tatiana Krainin, Халех Джамали 
/ Haleh Jamali, Халех Джамали и Моника де Йоани / Haleh Jamali and Monica 
de Ioanni, Халил Чариф / Khalil Charif, Yoon Suok Won / Yoon Suok Won

Участници

Partisipants



ОСТРОВ/ОСТРОВИ е поредица от сътрудничества, започнала по 
време на петмесечен творчески престой във вилата Куджояма 
в Киото (Япония) през 2006 г.
След период на наблюдение, Фабрис Планкет си поставя един 
прост принцип: списък на думи, лични наблюдения и чувства, 
извадени от контекста, дадени на различни лица (творците се 
срещат на различни места). В замяна на това тези лица трябва 
да направят предложение в своята сфера/на своя собствен език с 
една или няколко от тези думи. В резултат се получават всякак-
ви видове визуални обекти и звуци. Тази работа утвърждава едно 
преминаване от музика към други езици на изкуството с възмож-
ност да се преоткрие по различни начини: интернет, инсталация, 
видео, запис, пърформанс. В някои случаи това става основа на 
изследвания за бъдещи работи (видео и пърформанс).

INSULA/INSULAE is a series of collaborations started during a five 
month residency at the villa Kujoyama in Kyoto (Japan) in 2006.
After a period of observation, Fabrice Planquette decided a simple prin-
ciple: a list of words, personal observations and feelings out of context, 
given to different persons (artists meet in different venues). In return 
these persons have to do a proposal in their area/with their own language 
around one or several of these words. It results all kinds of visual objects 
and sounds. This work confirms a passage from music to other artistic 
languages with an opportunity to discover it in various ways: internet, 
installation, video, recording, performance. In some cases it prepares a 
base of researches for future pieces (video and performances).
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Клетка (от „ОСТРОВ/ОСТРОВИ“ видео серия) 08:20:00 2011 Cellule (from the “INSULA-INSULAE” video series)
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I grew up on a small island with little light pollution compared to the big 
city I currently live in. There, the sky was filled with stars. Orion’s Belt 
was my favourite constellation; it was my point of reference to mapping 
the night sky as well as the beginnings of understanding my position 
in my environment. When I return to Barbados, I must remap myself 
both psychically and physically. The single shot of melting star ice-
cubes references this baring of the body and soul to the elements - a 
re-adaptation to culture and environment.   

A paradox lies within the tempo of this work. Appearing slow and tran-
quil, the stars gradually change state from ice to water or straight to 
evaporation. Yet the work is filmed in real time. Ice evaporates, under 
the intense tropical sun, in under 9 minutes. Confounding time, what 
appears slow is, in fact, rapid. The star ice-cubes’ capacity to change 
state demonstrates the possibility of altering meaning with context, as 
well as illustrating an always changing perception of reality. Ultimately 
the process points to fragility and resilience.  

Израснах на малък остров с малко и леко замърсяване в сравнение 
с големия град, в който в момента живея. Там небето беше пълно 
със звезди. Коланът на Орион беше любимото ми съзвездие; то 
бе моята отправна точка в очертанията на нощното небе, как-
то и началото на разбирането на моето място  в заобикалящата 
ме среда. Когато се върна в Барбадос, трябва да преначертая 
себе си както психически, така и физически. Единственият кадър 
на топене на звездни ледени кубчета отпраща към това оголване 
на тялото и душата до елементите – една реадаптация на култу-
рата и околната среда. 

В темпото на тази работа лежи един парадокс. Изглеждайки бавни 
и спокойни, звездите постепенно променят своето състояние 
от лед във вода или директно на пара. Но работата е заснета 
в реално време. Ледът се изпарява, под силното тропическо 
слънце, за по-малко от 9 минути. Разбърквайки времето, това, 
което изглежда бавно, в действителност е бързо. Капацитетът 
на звездните ледени кубчета да променят състоянието си де-
монстрира възможността да се променя смисъла с помощта на 
контекста, но едновременно с това илюстрира винаги променя-
щото се възприемане на реалността. В крайна сметка процесът 
посочва крехкостта и променливостта.

Преначертаване (Коланът на Орион)     09:10:00 2012 Remapping (Orion’s Belt)



Static is the remains of a hole-punched text “The Rocks Remain@ in 
constant motion“. The found, mass-produced object has been manually 
hole/punched and the remains captured as stills. The stills created a 
frame pool which were randomly sequenced to create the moving im-
age based on a random number from the computer’s operating system 
entropy pool.

A montage from the Museum of Contemporary Rubbish.

Боклук     01:18:00 2011 Rubbish

Монтаж от Музея на съвременния боклук.
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Статично     01:00:00 2009 Static

„Статично“ е остатъкът от перфориран текст „Скалите оста-
ват@ в непрекъснато движение“. Отлетият, цялостно създа-
ден обект е ръчно перфориран и останките са уловени в снимки. 
Снимките създават един басейн от кадри, които са произволно 
подредени в поредици, за да се създаде движеща се картина, бази-
рана на случайно число от ентропичния басейн на оперативната 
система на компютъра.



11

Ден като този     08:33:00 2011 A Day Such As This

Против 01:38:00     2012 Against

Участват:
Серено, Мариен, Пиет, Челси, Сам, Куила, Джисийе, Рубен, Щайн, 
Елоиз, Афраз, Деконти, Яил, Ема, Меган, Саша, Локенат, Езра, 
София, Джими, Джени – от 5а клас, Училище „Де Уит Олифант”, 
Амстердам.
9-годишните ученици от 5а клас от началното училище „Белия 
Слон” в Амстердам вдигат своите завеси, за да започнат деня.
Визуалният артист АнеМари ван Сплунтер заснема децата в тех-
ните домове.
Филмът показва 21 деца, 21 завеси и 21 гледки на една малка част 
от град Амстердам: оптимистичен поглед към новия ден.

With:
Sereno, Marien, Piet, Chelsea, Sam, Quilla, Gijsje, Ruben, Stein, Eloise, 
Afraz, Dechontee, Jael, Emma, Megan, Sasha, Lokenath, Ezra, Sofia, 
Jimi, Jenny – of class 5a, De Witte Olifantschool, Amsterdam.

The 9 year old pupils of class 5a of primary school the White Elefant in 
Amsterdam open their curtains to start the day.
Visual artist AnneMarie van Splunter filmed the children at their homes.
The film shows 21 children, 21 curtains and 21 views on a small piece 
of the city of Amsterdam:
an optimistic view of a new day.
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Дъх     01:58:00 2012 Breath

Моят бъща     02:10:00 2010 My Father

Интересувам се от проникването в нещата, от различните ма-
терии и енергии, които те имат. Дишането е едно от действи-
ята на присъединяване, сливане на вътрешния свят с външния. 
Интересува ме взаимната интерпретация на живота и смъртта. 
Чудя се какво подтиква тялото към движение... В своето търсене 
още си поставям въпроси за същността на водата, дъха.

I am interested in the penetration of things, different kinds of matter and 
energy they have. Breathing is one of the acts of joining, merging of the 
internal with the external world. I am interested in the mutual interpen-
etration of life and death. I wonder what puts the body in motion... In my 
search I also wonder about the nature of water, breath.



Моят баща е истински израз на връзката на художника с баща си, 
с разлика във възрастта от четиридесет и пет години. Докато 
расте и става по-силен, той наблюдава как баща му отслабва.
Видеото показва един стар човек, който неуспешно се опитва 
да прекара конец през игла. Съзнателно подбраният малък размер 
прави този акт още по-напрегнат.

My Father is a true expression of an artist’s relationship with his father, 
with the age difference of forty-five years. While growing up and getting 
stronger, he watched his father getting weaker. 
The video shows an old man trying to pass a thread through needle in 
vain. A deliberate selection of a small size makes this act more intense. 
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Bсичко включено     08:00:00 2012 All Inclusive

Лунда Базар (пазар за употребявани дрехи)     13:43:00 2010 Lunda Bazaar (second hand cloth market)

The video is a documentation of a 
second hand cloth market. It gave 
me the opportunity to study the 
transformation that occurs, when 
an object of clothing moves from 
one body to the other, from one 
culture to another implying both 
memory and change. This video 
work originated in an earlier work 
which recorded a man, who went 
through a strenuous process of try-

ing to incongruously fit himself into a formal three piece suit.

Видеото документира един 
пазар за употребявани дрехи. 
Това ми даде възможността да 
изследвам трансформацията, 
която се случва, когато една 
дреха се прехвърля от едно 
тяло на друго, от една култура 
към друга, което включва както 
памет, така и промяна. Това 
видео води своя произход от 
една по-ранна работа, която 
разглежда човек, който преминава през изморителен процес на 
опити да се побере нелепо в официален костюм от три части.



Часовникът измерва времето в часове-минути-секунди. Нещата 
просто се случват. Не всичко е предвидимо. Часовникът само 
ни насочва да разпределим деня и нощта. Отмерваме времето, 
подсещаме се за факти, то е отправна точка.  Старта на един 
нов живот или края на един физически такъв се бележи с часови 
параметри. Психологически експеримент, предизвикващ проти-
воречия на емоционално равнище – тъга, радост и други импулсни 
състояния. Един подход на възпитание, който учи на дисциплина, 
точност и отговорност.
Часовникът не би могъл да функционира без участието на човек, 
то е свързано с човешката необходимост и рецепция. То е прос-
то потребност и абстракция на една външна необходимост.
Ти намираш мястото си във времето, а часовникът е просто 
механизъм, който ти отрежда място в него.

14

The clock measures time in hours-minutes-seconds. Things just hap-
pen. Not everything is provided. The clock just directs us to map out the 
day and the night. We measure out the time, remind of data, it is a starting 
point. A start of a new life or the end of physical one is marked by clock’s 
parameters. A psychological experiment provoking contradiction on an 
emotional level: sadness, joy and other impulse states. An approach of 
upbringing that teaches discipline, accuracy and responsibility. 
The clock couldn’t function without man’s participation, it is connected 
with human necessity and reception. It is just a need and an abstraction 
of an external necessity. 
You find your place in the time and the clock is just a mechanism that 
assigns your place in it. 

Часовникът е просто механизъм     05:10:00 2012 The clock is just a mechanism

Анаграма     05:11:00 2010 Anagram
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Анаграма е видеографска инсталация, която е позиционирана като 
упражнение на физическа сила между образа и зрителя. Пластма-
совото устройство е разработено по кадри от филмова сцена на 
Хуан Антонио Байона, наречена „Сиропиталището“, и представля-
ва фиксиран план на фар, разкривайки отчасти нощен пейзаж чрез 
разгръщането на движещи се в кръг светлинни лъчи.

Anagramme is a videographic installation which is positioned as an ex-
ercise of physical force between the image and the spectator. The plas-
tic device has been elaborated from a found footage  of Juan Antonio 
Bayona film scene named “El Orfanato”, representing a fixed plan of a 
light house revealing partly a nocturnal landscape by the deployment of 
a circular light beams.

Фронта     07:56:00 2012 Fronta

Преминаването на един, двама герои, след това цялата армия 
марширува като река от размножени герои и пермутациите им са 
основният модел, който създава историята. С помощта на бяла 
картина и хибриден звук, ние проследяваме снимките на армията 
и войниците, колонии, паради, сцени, които се нижат непрекъсна-
то, минавайки през сцената, представяйки масата от униформе-
ни тела като репрезентация на властта. Тялото на художника се 
размножава, облечено в традиционния тъмен костюм на важно 
юпи, без конкретни белези за идентичност. Работата представя 
един обикновен човек, който чрез своето размножение се превръ-
ща в нещо като корпорация.

The passing of one, two characters, then marching of the whole army like 
a river of multiplied characters, and their permutation are the basic mod-
el which creates the story. By using white picture and a hybrid sound, we 
follow the pictures of the army and soldiers, colonies, parades, scenes 
that flow continually, passing through the scene, representing the mass 
of uniformed bodies as the representation of power. The artist’s body 
is multiplied, dressed in a conventional dark suit of a serious yuppie, 
without specific marks of identity. The work presents an ordinary man 
who by being multiplied becomes a sort of corporation.
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Всякогашност     03:07:00 2012 Everness

Everness представя един екзистенциален пейзаж, където различ-
ните наративи на време, география и съзнание съществуват 
заедно. Положила съм пластове от движещи се състояния върху 
изображение на пейзаж в покой. Символичният художествен разказ 
се развива, като дава форма на това, което е невидимо и неосе-
заемо, но може би по един поетичен начин, който е по-реален от 
самата реалност. Работата разглежда нищото, или покоя, като 
основно състояние, като нирвана - състояние на чисто съзнание, 
което е просто съществуване и осъзнаване на небитието на 
човешкото съществуване. Човек съществува в незакотвено на-
стояще, без основа, плаващо между паралелни светове .... Подоб-
но на квантовата теория, която предполага, че нищото е вакуум, 
в който енергия и частици плуват във и извън съществуване - 
само за да приемат форма чрез действителността, която ние 
оформяме като наша собствена. Нищото, всякогашността. Това 
е състояние, от което се раждат всички неща и в което всички 
неща се връщат. Пространството и времето нямат начало или 
край и циклите на еволюцията се проявяват едновременно. Както 
е казал Бил Хикс, „Цялата материя е просто енергия, кондензирана 
до бавна вибрация и всички ние сме едно съзнание, което се въз-
приема субективно. Няма такова нещо като смърт, животът е 
само сън, а ние сме в собственото си въображение.“

Everness imagines an existential landscape where different narratives 
of time, geography and consciousness co-exist.  I have layered mov-
ing conditions upon an image of a landscape of stillness. A symbolic 
fiction unfolds, bringing into form that which is unseen and imperceiv-
able, but perhaps in a poetic way, more real than reality itself. The 
piece considers nothingness, or stillness, as an ultimate condition, 
like nirvana - a state of pure consciousness that is simply being, and 
being conscious of the nothingness of one’s being. One exists in an 
unanchored present, without foundation, floating between parallel 
worlds....Similar to quantum theory, which suggests that nothingness 
is a vacuum in which energy and particles float in and out of exist-
ence - only to take form through the reality that we shape as our own. 
Nothingness, everness. It is a condition from which all things are born 
and to which all things return. Time and space have no beginning or 
end, and the cycles of evolution manifest simultaneously. As Bill Hicks 
once said, “All matter is merely energy condensed to a slow vibra-
tion and we are all one consciousness experiencing itself subjectively. 
There is no such thing as death, life is only a dream, and we are the 
imagination of ourselves.”
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Студ     01:29:00 2012 Cold

Усещам света като твърд и студен бетон. I feel the world as hard and cold concrete.

Обкръжен     04:31:00 2012 Encircled
Линейното панорамирано движение на камерата от една към 
две, три, а понякога и четири фокусни точки беше снимачният 
процес, който доведе до създаването на кадрите, използвани в 
този експериментален филм. Отличителна черта на мястото 
на снимките беше поставянето на статуи в нишите, сгушени 
в ъглите на сградите, статуи по църковните фасади и статуи 
на пиедестали. Тези статуи заедно с други фокусни точки, които 
се появяват във филма, служат като отправни точки за всяка 
от линейните панорамирани снимки, които, подредени като мон-
тирани кадри, създават експериментален филм, който съчетава 
части чрез асоциация.

The linear panning movement of the camera from one to two, three, or 
sometimes four focal points was the filming process that led to the crea-
tion of the footage used in this experimental film. A distinct feature of the 
filming location was the placement of statues in niches nestled within 
the corners of buildings, statues on church facades and statues on ped-
estals. These statues and other focal points that appear in the film serve 
as reference points for each linear panning shot which when arranged 
as a montage of shots creates an experimental film that combines parts 
through association.



Надарен с достатъчно знания да създаде живот, но в действи-
телност, като всеки един Франкещайн, той няма достатъчно 
смелост и отговорност.

Заснет през зимата в Шарлотсвил, Вирджиния (САЩ), „Февруари“ 
разказва за надуването на балон с горещ въздух в една ветровита 
сутрин. Когато балонът е готов за пускане, един сопран се появя-
ва в средата на песента, като че за да „изпее“ балона във въздуха. 
Противопоставянето на двата елемента (балон и сопран) цели 
да създаде връзка между топлия въздух, отговорен за песента и 

Hand endowed with sufficient knowledge to create life, but, in fact, like 
all Frankensteins, he does not have enough courage and responsibility.

Shot during the winter in Charlottesville, Virginia (USA), “February” por-
trays the inflation of a hot air balloon on a blustery morning. As the bal-
loon is prepared for launch, a soprano appears in mid-song, appearing to 
“sing” the balloon into the air. The juxtapositioning of the two elements 
(balloon and soprano) was intended to create a connection between the 
warm air responsible for song, and the warm air enabling the balloon’s 
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Дяволия 6: Римейк на „Франкенщайн“(1910)     04:00:00 2012 Devilry 6: Remake of «Frankenstein» (1910)

Февруари     09:23:00 2011 February



топлия въздух, който позволява на балона да полети. След като 
вече е във въздуха балонът преминава над селски ландшафт с 
абстрактни замразени форми и голи дървета. Честите резки 
взривове на пропанените пламъци контрастират с поредицата 
от ледени изображения.

flight. Once airborne, the balloon traverses a rural landscape of abstract 
frozen shapes and leafless trees. The frequent, jarring blasts of the pro-
pane flames contrast with the sequence of icy images.
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Променям/олтари     15:00:00 2012 Alter/Altars

Променям/олтари е видео хепънинг. Единайсет от топ пърфор-
манс артистите в Ню Йорк, включително Пени Аркейд, Пой-
зън Ийв, Гизел, Никълъс Горхам, Джеймс Хебекър, Inbred Hybrid 
Collective, Джоузеф Кеклър, Кайл Купрес, Пърл Маклъв, Джери Виско 
и Роуз Ууд бяха поканени от видео артиста Джо Джефрис и фото-
графа Вес Питс да стоят пред огледало и да се променят както 
пожелаят. Това видео променя резултатите по скорост и посока. 

Сами по време на своя процес, с изключение на самотната ви-
деокамера-свидетел, скритите  трансформации на артистите 
са прожектирани едновременно и тихо в мрежа. Като иконописи 
върху екрана-олтар, тези многобройни лични действия се конку-
рират за внимание, докато се разгръщат хипнотично.

Alter/Altars is a video happening. Eleven of New York City’s top perfor-
mance artists, including Penny Arcade, Poison Eve, Gazelle, Nicholas 
Gorham, James Habacker, Inbred Hybrid Collective, Joseph Keckler, 
Kyle Kupres, Pearl McLove, Gerry Visco, and Rose Wood, were invited 
by videographer Joe E. Jeffreys and photographer Ves Pitts to sit in front 
of a mirror and alter themselves through any means desired. This video 
alters the results in speed and direction.

Alone during their process except for an unmanned video camera wit-
ness, the artists’ private transformations are screened simultaneously 
and silently in a grid pattern. Like panels of an altar screen, these multi-
ple intimate solo acts of becoming and unbecoming compete for atten-
tion as they hypnotically unfold.
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Парада Маскарада     05:53:00 2011 Parada Maskarada

Поли, Дженифър и Мелиса     04:31:00 2011 Polly, Jennifer and Melissa

Мъртво пате     03:00:00 2010 Dead Duck

Parada Maskarada Dead Duck

Андрогенната Поли си припомня епизод на безпокойство след по-
лов акт, докато Дженифър се изповядва на свещеник, а Мелиса 
позира, флиртувайки със зрителя. Отчасти sci-fi, куиър и хорър 
– „Поли, Дженифър и Мелиса“ е провокативно видео, поставено в 
центъра на бъдещите въпроси за ролята на половете и полити-
ките за идентичност.

An androgyne by the name of Polly recalls an episode of post coital 
anxiety while Jennifer confesses to a priest and Melissa poses flirta-
tiously for the viewer. Part sci-fi, queer and horror- Polly, Jennifer and 
Melissa is a provocative video set in the future querying gender roles 
and identity politics.



„Аз съм Драга“ е кратък филм, заснет като резултат от моя ин-
терес в това как личността и нейните характеристики са свър-
зани с дадено име  и до каква степен то е от значение при опреде-
лянето ни като независими и уникални индивиди в обществото. 
Дали личността е самостоятелен субект, на който всички са 
подчинени или е сборът от социални, икономически и емоционал-
ни преживявания, залели личността заедно с генетичното наслед-
ство, което ни дава нашата уникална комбинация? Управляваме ли 
тези процеси или процесите на нашето формиране са по-силни от 
нашите собствени решения, преценки и съзнание? Дали сме прос-
то комбинация от различни събития, фактори и предварително 
определени условия или наистина имаме влияе над формирането 
на нашата идентичност и индивидуалност? По мое мнение, в по-
голямата му част, ние не можем да контролираме нашия растеж. 
Също така и условията, даващи възможност за развитието на 
личността, са толкова непредвидими и необясними, че не можем да 
направим нищо друго освен да наблюдаваме и да се изправим пред 
последиците от тези събития от позицията на външен човек.
В тази работа, съм стигнала до заключението, базирайки се на 
собствения си опит, че „себеосъзнаването е процесът, който 
прониква във всички пори на нашето съществуване.
Идентичността и осъзнаването на индивида като отделна неза-
висима единица от обществото предполага един жизнен процес 
на непрекъснато променяне от една форма в друга, без фиксирани 
черти, но с едно аморфно състояние, което непрекъснато се про-
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‘I am Draga“ is a short film made as a result of my interest in how per-
sonality and its characteristics are associated with a given name and to 
what extent it is meaningful in defining ourselves as independent and 
unique individuals within society. Is a personality an independent entity 
with all being subordinated to it, or is it the sum of social, economic and 
emotional experiences flooding into one’s personality along with genetic 
inheritance, which gives one unique combination? Do we govern these 
processes or are the processes of forming ourselves stronger than our 
own decisions, judgment and awareness? Are we only a combination of 
different events, factors and pre-determined conditions, or do we really 
have influence over forming our identity and personality? In my opin-
ion, for the most part, we cannot take control over our growth. Also, the 
conditions enabling development of a personality are so unpredictable 
and inexplicable that we can do nothing but watch and face the conse-
quences of these events from an outside perspective.

In this piece, I have put forth, from my own experience, that a person’s 
awareness of oneself is the process which permeates all the pores of 
our being.

Identity and awareness of the individual, as an independent single being 
of society, implies a living process that is being continually changed 
from one form to another, with no fixed shape, but with its amorphous 
state being continually altered and adapted. This gives us a chance to 
live and exist despite being manipulated to fit with our surroundings 

Аз съм Драга     06:30:00 2011 Аз съм Драга



меня и адаптира. Това ни дава шанс да живеем и съществуваме, 
въпреки че сме манипулирани да се пригодим към заобикалящата 
ни среда, без дори да го забележим. Все пак, себепознанието е 
нещо непроницаемо и непонятно.
По време на филма аз играех със собственото си име, което 
всъщност е синонимът на моето съществуване и което сим-
волично носи смисъла на моята личност и моето себепризнаване.
Ето защо стигнах до заключението, че всяка отделна личност 
сама по себе си е идеална илюзия, коята ни дава възможност да 
се възприемем като изолиран остров на фона на другите хора, 
въпреки че се чудим дали това наистина е така. Ние сме една 
комбинация и сборът от събития, чувства и преживявания. Пред-
ставата ни за себе си е силно разслоена и винаги взаимодейства 
с околната среда. Какво се случва вътре в нас винаги е обусловено 
от това, което се случва около нас. Следователно цялостната 
личностна неприкосновеност и себепритежаване е нещо абсо-
лютно невъзможно ...
Ние сме част от реалност, но не абсолютната реалност.

Видима е само бялата риза и черен шал като обект, артистът 
от ризата изпълнява няма история с обекта и ризата като кук-
ловод. 
Нямото изпълнение експериментира със сетивата между два 
обекта.

Only the white shirt is visible and a black scarf as an object, the artist 
inside the shirt is performing a silent story with the object and the shirt 
as a puppeteer.
The silent performances experiment with the senses between two ob-
jects.
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without us even noticing it. Still, self-cognition is something unfathom-
able and incomprehensible.

During the film, I was playing with my own name, which is actually the 
synonym for my existence and, which, symbolically, bears the meaning 
of my personality and my self-recognition.
Therefore, I have reached the conclusion that any person per se is an 
ideal illusion giving us the opportunity to comprehend ourselves as an 
isolated island against other people despite wondering if this is really so. 
We are a combination and the sum of events, feelings and experiences. 
Our notion about ourselves is highly layered and always interacting with 
our environment. What is going on inside us is always conditioned by 
what is going on around us.  Total personal integrity and possessing 
one’s own self is, therefore, absolutely impossible...
We are a part of reality, but not absolute reality

(без заглавие)     01:36:00 2011 (no title) 
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„Le Monde Tombé“ е експериментален видео пърфоманс, който 
третира възприятието на времето като показва монолог, кой-
то изправя едно срещу друго пределите на времето с неговата 
безкрайност. Първоначално монологът е изречен отзад напред, 
докато се прави дисекция на риба. По  време на редакцията фил-
мът е обърнат набратно, така че говорът може да бъде разбран, 
а дисектирането на рибата я превръща в цяло тяло.

Това видео третира теоретичния въпрос за идентичността. За-
мък, направен от пясък, изобразява символ под атака. Камъкът 
като друг елемент представлява средството за инвазия и разру-
шаване на замъка. Тези два елемента илюстрират два поляризира-
ни аспекта на града: традиция и новаторство, старото и новото.

 „Le Monde Tombé“ is an experimental video performance that deals 
with the perception of
time, showing a monologue that confronts the finiteness of time with its 
eternity. Originally the monologue was spoken backwards while dissect-
ing a fish. In the editing the film was set backwards so the spoken word 
can be understood and the fish is being dissected into a whole body.

 This video is dealing with the theoretical issue of identity. A castle, 
made of sand, represents a symbol under attack. Stone as a different 
element represents the mean of invasion and dissolution of the castle. 
These two elements illustrate two polarized aspects of the city: tradition 
and innovation, the old and the new.

Падналият свят     06:30:00 2012 Le Monde Tombé

Ера     02:40:00 2010 Era



Основната цел на този проект е да тества границите на лицата, 
които са заснети като провокира /създава различни емоционални 
състояния и телесни изрази. Чрез въпроси и отговори между мал-
ка група студенти, идеята е да има реална ситуация на действие / 
противодействие, където субектите са свободни да отговорят 
или не на въпроса, който е зададен от техния партньор.

The principal aim of this project is to test the limits of the persons that 
are being filmed by provoking/creating different states of emotions and 
corporal expressions. Through questions and responses between a small 
group of students, the idea is to have a real situation of action/re-action, 
where the subjects are free to answer or not the question that was made 
by their partner.
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Банята     05:48:00 2012 Le Bain

Pim, Pam     06:22:00 2012 Pim, Pam
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In Metacorpo the artist’s flesh is incorporated into the image and lets it 
go into space. Its movements, as the artist states, show ‘how things and 
events participate in life’. She thus uses her body as a sort of pre-ex-
pression without linguistic mediation. The forms’ anatomical ambiguity 
melds with an animal physiognomy, alluding to a return to primordial na-
ture and sparking a reflection on identity. The analysis of the instinctive 
sentiment of fear as a gut-level feeling that man and beast share alike, 
paves the way for a broader interpretation of our contemporary society in 
which the individual comes up against a sense of existential solitude and 
has difficulty relating to the community.

В Metacorpo плътта на художничката се е сляла с образа и е пус-
ната в пространството. Нейните движения, както отбелязва 
художничката, показват „как нещата и събитията участват в 
живота“. По този начин тя използва своето тяло като един вид 
предварителен изказ без лингвистична намеса. Анатомичната 
двусмисленост на формите се слива с животинската физионо-
мия, загатвайки за връщане към изначалната природа и хвърляйки 
отражение върху идентичността. Анализът на инстинктивното 
чувство на страх, като едно вътрешно усещане, че човек и звяр 
имат нещо общо, проправя пътя за една по-широка интерпрета-
ция на съвременното ни общество, където индивидът се изпра-
вя срещу чувство на екзистенциална самота и изпитва труднос-
ти да се свърже с общността.

Metacorpo (Метатяло)     02:58:00 2009 Metacorpo

Смарт поема за Сеул     03:41:00 2012 Smart Seoul Poem 



Базиран на поемата „В мъглата“ от Херман Хесе
Заснет в Южна Корея, по време на творчески престой.
Музика: Beethoven Simfonie F-Dur (безплатни музикални права)

Видеото е коментар на нашите смарт- и айфон-общества. Хи-
пер-комуникацията маркира лицето на модерните ни градове. 
Хората минават един покрай друг, но те вече не са свързани 
един с друг или със средата. Това показва техния стрес, самота 
и изолация. Близостта и интимността са унищожени, също като 
природата, която е подменена от изкуствена.

Ние сме непрекъснато уморени и живеем в „изтощено общество“ 
(философа Биюнг-Чул Хан).
Новите информационни технологии доминират в нашето ежедне-
вие, те определят нашето битие. Градските хора живеят далеч 
от природата и реалността. Хората са нон-стоп онлайн, те го-
ворят през цялото време, но не и с тези, които ги заобикалят. 
Виртуалното общуване, което ни обещава близост и свобода, е 
това, което всъщност унищожава и двете. Човешката близост 
и природата изчезват.
В моето видео могат да се видят и двете – човешки тела, кои-
то избледняват тихо, и двойният слой природа. Направих много 
снимки в града тази година по време на творческия си престой 
в Сеул и бях изненадана, тъй като айфоните и смартфоните съ-
ществуват, а образът на хората в града се е променил след посе-
щението ми преди четири години. В метрото трудно можете да 
видите някого, който не е он-лайн, играейки игри. Докато снимах 
изкуствения характер на града, открих паралел между околната 
среда и хората. Стресът, изгарянето и изолацията са характер-
ни за нашето „изтощено общество“.

Видеото трансформира поемата на Херман Хесе „В мъглата“ в 
дигитална ера. С електронно генерирани гласове и добавянето на 
стихове, тя разказва за самотата днес в ерата на смарт теле-
фоните и айфоните. Мъглата се превръща в дигитална мъгла. 
Музиката на Бетовен придава на тази тъжна картина една иро-
нична лекота.

Based on the poem „In the Mists“ by Hermann Hesse
Filmed in South Korea during an artist research stay.
Music: Beethoven Simfonie F-Dur (free musical rights)

The video is a comment on our Smart - and iPhone societies. The hyper-
communication marks the face of our modern cities. People walk past 
each other, but they are no longer connected to each other and their 
environment. It shows their stress, loneliness and isolation. The close-
ness and intimacy is abolished, just like the nature which is replaced by 
an artificial nature. 

We are constantly tired and live in a “fatigue society“ (Philosopher 
Byung-Chul Han).
New information technologies dominate our daily life, they determine 
our being. The city people live away from nature and reality. The people 
are non- stop on-line, they speak all the time but not with those who sur-
rounds them. The virtual communication which promises us closeness 
and freedom is the one who actually destroys both of them. The human 
intimacy and the nature disappear.
In my video one can see both, the human bodies that fade quietly and the 
double layer of nature. I took a lot of photos in the city this year during 
my research stay in Seoul and I was surprised, since the iPhones and 
smart phones exist, as the image of people in the city has changed since 
my visit four years ago. In the subway you can hardly see someone who 
is not on-line, playing games. As I photographed the artificial nature in 
the city, I discoverd the parallel between the environment and humans. 
Stress, burnout and isolation are characteristic for our “fatigue society”. 

The video transforms the poem by Hermann Hesse, “In the mists” into 
the digital age. With electronically generated voices and the addition 
of the verse, it tells of the loneliness of today in the era of Smart - and 
iPhones. The mist becomes a digital mist. The music of Beethoven gives 
the sad picture an ironic lightness.

26



27

Цифрови видео колажи, графични трансформации.
Майстори на живописта, поезията и литературата, на музиката, 
на киното.
Учени и философи.
Универсални теми и проблеми.
Стремеж да проникне до същината на всичко.
Някак си двоен смисъл, епистомично изкуство: фрагмент, из-
рязана част от нещо, което вече съществува, и – именно по-
ради този разрез - нараняване на съвършенната повърхност, на 
плетеницата от писмена или завършената картина. Това зависи 
от опита, който човек, водещ се сам чрез знаци и знакови фраг-
менти, симулира някакъв смисъл - цялостност. Цялостност, към 
която авторът се стреми и търси. Фройдист, който се опитва 
„да извади на светло скритото съдържание в неговата цялост“.

Жан-Луи Андре Теодор Жерико (1791-1824) - един от най-вдъх-
новяващите майстори в европейската живопис, със страст за 
коне, умира твърде млад и все пак се превръща в един от пионе-
рите на Романтизма.
Песните на Малдорор на Лотреамон, който се стреми да шокира 
... сравнение, което изглежда произлиза от Потъването на Медуза 
на Жерико... Апотеоз на човешкото страдание.

Digital video collages, image transformations. 
Masters of Painting, of Poetry and Literature, of Music, of Cinema. 
Scientists and philosophers. 
Universal themes and problems. 
Seeking to penetrate to the very gist of it all.
Somehow a double-meaning, epitomic art: a fragment, an incised part 
of something already in existence, and - just because of this incision - is 
an injury to the finished surface, to the tangle of writing or a finished 
picture. This relies on the experience that man, handing himself down 
through signs and sign fragments, simulates a kind of sense-wholeness. 
Wholeness toward which the autor needs and seeks. A Freudian trying 
“to bring to light the hidden content in its wholeness.”

Jean-Louis André Théodore Géricault (1791-1824) - one of the most 
inspiring masters in the European painting, passionate about horses, 
died too young, and yet became one of the pioneers of the Romantic 
movement.
Lautréamont’s Les Chants de Maldoror, which strives to shock... simile 
that seems derived from Géricault’s Raft of the Medusa... An apotheosis 
of the human suffering.

Песните на Г.     06:06:00 2012 Les chants de G.



28

Дом     15:00:00 2010 Heim

“Heim” is the portrait of a typical small town in Germany. 12 Citizens of 
Northeim were cast through local newspaper ads to tell their favourite 
jokes on their home couches disguised with animal masks. Jokes have 
a strong connection to the subconscious. They mostly serve the social 
need to establish a connection between teller and listener. If you can 
laugh about the same joke, you probably have the same moral, cultural 
or intellectual background. In various ways jokes discuss most common 
themes of society, such as it’s values, hierarchies, dreams, or mecha-
nisms of inclusion and exclusion. “Heim” leaves you with a strange un-
canny feeling, somewhere between laughter and horror.

„Дом“ е портрет на типичен малък град в Германия. Дванадесет 
граждани на Нортхайм бяха подтикнати чрез реклами в местни 
вестници да разкажат любимите си вицове на дивана у дома, 
маскирани с животински маски. Вицовете имат силна връзка с 
подсъзнанието. Те служат най-вече на социалната нужда да се 
установи връзка между разказвач и слушател. Ако можете да се 
смеете на една и съща шега, вероятно имате едно и също морал-
но, културно или интелектуално обкръжение. По различни начини 
шегите обсъждат най-често срещаните теми на обществото, 
като неговите ценности, йерархии, мечти, или механизми за 
включване и изключване. „Хайм“ ви оставя със странно чувство 
на безпокойство, някъде между смеха и ужаса.

Пeтер е мъртъв      14:48:00 2012 Peter Is Dead
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Туристът     04:44:00 2011 The Tоurist 

Петер е мъртъв. Защо хората изпадат в недоумение? Дали фо-
тографията запазва паметта? Какво е добрата история? Защо 
някой се интересува от живота на непознат човек? Как четете 
непознатия? Това видео се състои от фотографии, които Кле-
менс Вилхелм намира в кофата за боклук на своята сграда. Същ-
ността на живота на един непознат е изхвърлена. Това видео е 
фиктивна биография на базата на аналогови снимки, която разказ-
ва за живота на Петер - шофьор на камион и барман от Западен 
Берлин, който межеше да се казва също Клаус или Юрген. Защо 
са били изхвърлени тези снимки? Не заслужава ли Питер да бъде 
запомнен? Или просто искаме една добра история?

Бял гол мъж в обширните пространства на Исландия. Двусмислено 
символично действие някъде между романтизъм, туризъм, 
фетишизъм, изпълнителско изкуство и порнография: човек се 
обединява с природата. Визуалният език на порното се сблъсква 
с National Geographic и Каспар Давид Фридрих. Абсурдността в 
лицето на красотата.

Peter is dead. Why do humans make puzzles? Does photography con-
serve memory? What is a good story? Why is one interested in the 
life of a stranger? How do you read a stranger? This video consists of 
photographs which Clemens Wilhelm found in the garbage bin of his 
building. The essence of a stranger’s life was thrown away. This video 
is a fictive biography based on analogue photographs which tells the 
life of Peter the truck driver and barkeeper from West-Berlin who could 
also have been called Klaus or Jürgen. Why were these pictures thrown 
away? Does Peter not deserve to be remembered? Or do we just want a 
good story?

A white naked man in the vast landscapes of Iceland. An ambiguous 
symbolic action somewhere between romanticism, tourism, fetishism, 
performance art and pornography: a man uniting with nature. The visual 
language of porno clashes with National Geographic and Caspar David 
Friedrich. Absurdity in the face of beauty. 
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MARITZA TOMMASO OKARVAVENA 02:25:00   2012 MARITZA TOMMASO OKARVAVENA

 02:30:00   2009

Филипо Томазо Маринети и аз сме двама неразделни приятели. 
Само че Маринети е умрял много преди да се родя аз. Марица не 
е река, а наша сестра, която ни се явява само насън. И това не е 
вярно. Някога е фигурирала в  националния химн на Царство Бълга-
рия и като такава е била много полезна заради производството 
на допамин, днес не знам. Моето можене и знание наричам „ква-
зилокация” и Маринети и старият български химн нямат никаква 
вина за това.

Filippo Tommaso Marinetti and I are two inseparable friends. But  Mari-
netti died long before I was born. Maritza is not a river but our sister 
who appears only in our dreams. And this is not true. Once it was in the 
national anthem of the Kingdom of Bulgaria and as such it was very use-
ful because of the Dopamine production, today I don’t know.

I call my ability and knowledge ‘quasilocation’ and Marinetti and the old 
Bulgarian anthem cannot be blamed for this.

                     I‘m Too Sad To Tell You 
About My Sense Of Utter Futility 

At Trying To Make The World 
A Better Place Or Create
 An Original Work Of Art        

Твърде тъжно ми е да ти разкажа 
за чувството ми на абсолютна 
безполезност по отношение на превръщането
на света в по-добро място или създаването 
на оригинално произведение на изкуство        
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A surreal wind hits a bunch of flowers, improbable vibrations defeat the 
rule of immobility of “still life”, suggesting a sense of anxious waiting.

Сюрреалистичен вятър удря букет цветя, невероятните вибра-
ции побеждават правилото на неподвижността на „натюрмор-
та“, внушавайки чувство на тревожно очакване.

Все още жив     01:00:00 2012 Still alive

Eдин кадър на плачещия художник. Творбата е реинтерпретация 
на експерименталния филм „I‘m too sad to tell you...“ на холандския 
художник-концептуалист Бас Ян Адер от 1970 г. Творбата изучава 
аспекти на оригиналност, авторство и природата и функцията 
на творението на изкуство в съвременния свят. 

A single shot of the artist crying. The work is a reinterpretation of Dutch 
conceptual artist Bas Jan Ader’s 1970 experimental film ‘I’m too sad to 
tell you...’. The work explores issues of originality, authorship and the 
nature and function of art making in the contemporary world.

Забавлявайки се да го е**     03:06:00 2012 Entertaining Fuckin Ourselves



Роден съм и израснах в предградие на Тбилиси, Грузия. Моето мяс-
то е изключително периферно не само за останалия свят, но също 
така и за Тбилиси.
В продължение на години младежи от периферни места не можеха 
да изразят своя живот, език и смисъл и се забавляваха с много 
примитивни неща.
По един естествен начин, моята работа „Ние да го е** се заба-
вляваме“ показва един прост и невинен начин на самозабавление. 
Две момчета просто си снимат дъжда в своя периферен квартал.
Аз говоря от името на тези, които живяха и умряха за нищо в 
периферните пространства.
Да, това е нашият истински живот. Ние обичаме, ние мразим, 
ние скърбим и се забавляваме също, но вие никога не ни забеляз-
вате.

I was born and grown up in suburb of Tbilisi, Georgia. My place is ex-
treme periphery not only for the mainstream world, but also for Tbilisi 
itself. 
For years youngsters from peripherical places couldn’t express their life, 
language and the meaning and they used to entertain theirselves with 
very primitive things. 
At a state of a nature, my work ``We fuckin entertain ourselves`` shows 
simple and innocent way of selfentertaining. Two guys are just filming 
the rain at their peripherical district.
I speak for them, who lived and died for nothing in peripherical spaces. 
Yes, it is our real life. We love, we hate, we grieve and have fun as well,  
but you never notice us. 
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Остров Локс: „Лицето“      03:54:00 2010 Isle of Lox: “THE FACE”
(part of the video series project “Isle of Lox”)

“The Face” marks the beginning of the travel mysteries. The coming out 
of the black one. Walking on water. Mirror, mirror on the wall. FACE. Wall 
on the mirror, mirror. Water on the Walking. One blacks out of the com-
ing. Mysteries travel to the beginning, marks “The Face”. 

(част от видео серията „Остров Локс“)

„Лицето“ бележи началото на пътуването на загадките. Идването 
на черния. Ходене по вода. Огледалце, огледалце на стената. ЛИЦЕ. 
Стена на огледало, огледало. Вода по ходене. Причерняването на 
идващия. Загадъчно пътуване към началото бележи „Лицето“.
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Окупация     09:52:00 2011 Occupation

О! Идентичност     05:00:00 2012 Oh! Identity

По думите на гръцка трагедия за философията, въпросът за 
идентичността е придружавал процеса на мисълта, давайки є 
способност да открива нови възможности за изява винаги, кога-
то неизменността на традицията и нейното кодифициране не са 
наложени над творческото преобразяване на културата.

В това видео изпълнителят, с изразителна интензивност, пов-
дига темата за собствеността и „пола“, поставяйки под въпрос 
силата на априори, понякога драматично и понякога иронично, с 
убеждението, че само силата на мисълта да се попита, може да 
бъде единствената защита срещу варварството.

By the words of Greek tragedy to philosophy, the issue of identity has ac-
companied the process of thought being able to open new possibilities 
of expression whenever the fixity of tradition and its codification has not 
been imposed on the creative transformation of culture. 

In this video, the artist, with expressive intensity, arises over the owner-
ship and “gender” with questioning the strength of a priori sometimes 
dramatic and sometimes ironic, in the belief, that only the power of 
thought to ask, could be the only defense against barbarism. 
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Дигитално плуване с посредник     05:00:00 2009 Digital Intermediated Swimming

Уестърн     09:00:00 2010 Western Movie (Seo-bu-yeong-hwa)

По някое време в близко бъдеще. В една стара, изоставена фил-
мова лаборатория, филмови ленти плуват в разтворите за проя-
вяване, като водорасли.
Цифровият обектив плува свободно в разтвора, навлиза в об-
ластта на филмовите ленти.

Бележка за намерение:
«1 сцена, 1 дубъл, без CGI (компютърно генерирани образи), без 
редактиране»
„Дигитално плуване с посредник“ е експериментален филм, който 
се занимава с границите на филма и дигиталното.
Концептуализирайки синхронното плуване, ритмичното плуване в 
тон с музиката, този филм показва момента, в който филмовата 
лента изчезва с плуването на цифровия обектив.

Sometime in the near future. In an old, abandoned film processing labo-
ratory, films were floating in developing solutions like water weeds. 
The digital lens swims freely in the solution and breaks into the area of 
the films.  

Note Of Intention : 
« 1 Scene, 1 Cut, No CGI(Computer-Generated Imagery), No Editing »
“Digital Intermediated Swimming” is an experimental movie which deals 
with the boundaries of the film and digital. 
Conceptualizing synchronized swimming, swimming rhythmically to the 
music, this movie shows the moment the film disappears with the digital 
lens swimming.  
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Толкова близо, толкова далеч     04:33:00 2012 So Near, So Far

Експериментален уестърн, историята започва с шерифа, който 
пристига в един разрушен и опустошен от индианци град. Разка-
зът бавно се развива през очите на индианците. Подчертавайки 
нереалното пространство между зрителя и самия филм, „Уес-
търн“ приканва зрителя да проучи как са се появили тези обек-
тивни реалности.

Кратка бележка за намерението:
Публиката се идентифицира с анонимните наблюдатели и това 
поражда интензитета, типичен за жанра уестърн. Но това в края 
на краищата не е западен филм.

An experimental Western, the story begins with a sheriff arriving in a 
town ruined  and devastated by Native Americans. The narrative is slowly  
evealed through the eyes of the Native American. Highlighting the unreal 
space between the viewer and the film itself, Western Movie asks the 
viewer to examine how these objective realities come to exist.

Short Note Of Intention :
The audience identifies with the anonymous observers  and this arouses 
intensity of typical western film genre.  But this is not a western movie 
after all.

Water in nature has a mystical quality which is comforting to some peo-
ple but unsettling to others. This video seeks to evoke such a quality 
through an inter-modality alchemy of vocal sounds (breathing, whisper-
ing and humming) and field recording combined with the more abstract 
visual elements of waves.

Водата в природата има едно мистично качество, което е ус-
покояващо за някои хора, но обезпокоително за други. Това видео 
се стреми да породи такова качество чрез една интер-модална 
алхимия на гласни звуци (дишане, шепот и тананикане) и фонов 
запис, комбиниран с по-абстрактните визуални елементи на въл-
ните.
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RE:AX aka Peace Starts With Me   Your Highness

Континуум     03:50:00 2011 Kontinuum

Re: AX a.k.a. Спокойствието започва с мен 01:30:00 2011 RE:AX aka Peace Starts With Me   

Ваше Величество 03:00:00 2010 Your Highness

Излседване на огледалното отразяване и обратната вързка чрез 
абстрактни форми. Re: AX ни отвежда на пътешествие чрез 
действие и реакция.

Exploring mirroring and feedback through abstract shapes, RE:AX takes 
us on a journey of action and
reaction.

Прераждането на модерния човек подчертава абсурдността на 
футбола.

The rebirth of modern man highlights the ridiculousness of soccer.
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Диск, покрит със слой червена захар е заливан от морските вълни. 
Той ни напомня на червената точка на туристическите карти, 
както и на изгряващото слънце на японското знаме. Прожекци-
ята върху правоъгълно платно от бяла кристална захар на пода 
позволява на вълните да прехвърлят бял пясък върху върховете 
на обувките на зрителя.

A disc covered in red sugar coating is being licked of by the waves of 
the sea. It recalls the red dot on tourist maps, as well as the rising sun 
on the Japanese flag. The projection onto a rectangular canvas of white 
crystalline sugar on the floor lets the waves roll over white sand onto the 
shoetips of the spectator.

“I would not be surprised to find someone cleaning up the road at dusk, 
rolling up the stripes in the middle of the road, to lay them out again next 
morning, fresh and orderly.”

„Не бих се изненадал да видя някой да почиства пътя привечер, 
събирайки ивиците в средата на пътя, за да ги положи отново на 
следващата сутрин, свежи и подредени.“ 

Вие сте тук     07:00:00 2010  You Are Here

Дълго бягане     10:00:00 2011 Roadwork
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Разговорът     03:24:00 2011 The Conversation 
Видеото „Разговорът” е вторично дублиране на няколко сцени от 
филма на Стенли Кубрик „2001: A Space Odyssey”. То се повтаря и 
обговаря въпроса за това какво превръща изкуството в изкуство. 
За да се създаде гравитация в космоса, обширната космическа 
станция Дискавъри 1 се върти около остта си, също както пъ-
туването през необятния космос се движи в кръгове, безкрайно 
и незабелязано. Главните герои са уловени в един зациклил се спор. 
Компютърът Хал 9000, предполагаемо всезнаещ изкуствен инте-
лект, се опитва да даде отговор на астронавтите, но намиране-
то му изглежда невъзможно. Отново и отново краят на дискусия-
та се връща в началото. Чрез двамата астронавти, говорещи с 
един и същ женски глас, се представя ненаситният стремеж на чо-
вечеството за знания. Диалогът е вдъхновен от есето на Артър 
К. Данто „Светът на изкуството”. Както и Данто, Хал се опитва 
да обясни въпроса за изкуството с леглата, създадени от Клаес 
Олденбург и Робърт Раушенберг. Той твърди, че ако някой използ-
ва тези произведения като действителни легла, те ще преста-
нат да са изкуство. Така и всеки, който сметне леглата за място 
за спане не разбира смисъла им. Безкрайният разговор е съпоста-
вен с аргумента на Данто, че непрекъснато себеувеличаващата 
се теория на изкуството трябва задължително да включва нови 
„неща” в света на изкуството, което е и условие за съществува-
нето му. Според Данто всяка промяна в контекста би означавала 
ново произведение на изкуството. В резултат на това вселената 
на изкуството ще се пълни все повече с безкрайно количество 
художествени обекти, които да бъдат открити, докато възмож-
ните интерпретации се отдалечават все повече една от друга.

The video “The Conversation” is a post dubbing of several scenes cut 
together from Stanley Kubrick‘s “2001: A Space Odyssey”. It is played in 
a loop and negotiates the question of what makes art into art. 

To create gravity in outer space, the vast space station Discovery One 
revolves on its own axis, just as the voyage through infinite space moves 
in circles, forever and unnoticed. The protagonists are caught in an argu-
mentative loop, unable to solve the question. 
The computer Hal 9000, a supposedly omniscient artificial intelligence, 
tries to give the answer to the astronauts, but a solution seems impos-
sible. Again and again, the discussion ends up at the beginning. The two 
male astronauts with the same female voice represents humanity‘s insa-
tiable quest for knowledge. The dialogue is inspired by Arthur C. Danto‘s 
essay “The Art World”. Like Danto, Hal tries to explain the art-question 
with beds, contructed by Claes Oldenburg and Robert Rauschenberg. He 
argues that if someone used these artworks as actual beds, they would 
loose their artistic claim. Thus anyone who deems the beds as a sleep-
ing place misunderstands their meaning. The endless conversation is 
juxtaposed with Danto‘s argumentation that the constantly self expand-
ing art theory must necessarily always include new „things“ into the art 
world, which furthermore is the condition for the existence of art. Ac-
cording to Danto any shift in context, would mean a new piece of art. As 
a result the universe of art would be filled more and more with an endless 
amount of art entities to discover, whereas possible interpretations are 
drifting further and further apart.
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Иреално време     03:30:00 2012 Irreal Time

Grotesquería     06:40:00 2011 Grotesquería

Живеем в свят, където сме подчинени на скоростта, с която 
събитията се развиват около нас, бързото темпо на изображе-
нията и увеличаващото се разпространение на технологиите ни 
изпращат директно в едно общество, където невъзприемането 
на бавни по своята същност промени прави невъзможно глобал-
ното разбиране. Възглед толкова обновен, колкото и променящ 
се чрез органичната материя на самата Природа (Nendo Dango, 
глинени топки) в бавния процес, създаващ живот, придавайки му 
нови форми ... промени, незабележими за човешкото око от дей-
ността на времето, което ни кара да разберем, че най-незначи-
телните неща около нас се състоят от сложни организми, които 
могат да си взаимодействат по много различни начини.

We live in a world where we are conditioned by the speed at which 
events unfold around us, the rapid pace of images and the increasing 
proliferation of technology, makes us go straight to a society where not 
perceive the changes slowly in nature, making it impossible for a global 
understanding. View as regenerated, as it changes through Nature’s own 
organic matter (Nendo Dango, balls of clay) in the slow process, creat-
ing life, giving it new forms ... changes imperceptible to the human eye 
by the action of time, making us understand as to the most insignificant 
things around us are composed of complex organisms that can interact 
with each other in very different ways.



1 танцьор, 3 тела, 4 ръце, Кабаретна гротеска

Едно тяло се конструира парче по парче. Веднъж създадена, нова-
та идентичност изригва и експлоадира, пръскайки се на отдел-
ни образи. Окото, жадуващо за спомените на видяното някога, 
неизбежно се опитва да събере и коригира фрагментарните об-
рази в хармонично цяло. Непрекъснатата метаморфоза означава 
да се сбогуваме с установената идентичност. Ретранслацията 
на традицията и изследването на границите между изкуство и 
технология са централни за това видео. Хореография за мозъка и 
очите – механично бръмчене и повтарящи се струни (мотиви). 
Саундтрак за борбата между различните пластове на личността, 
въвлечена в безкрайна трансформация.

1 dancer. 3 bodies. 4 arms. Cabaret grotesque.

A body is constructed piece by piece. Once the new identity is built 
it erupts, explodes into fractured images. The eye, longing for the 
memory of what it once saw, inevitably tries to complete and correct 
fragmented images into a harmonious whole. Constant metamorphosis 
means letting go of established identity. Re-translating tradition and 
exploring the boundaries between art and technology is central to this 
video. Choreography for the brain and eyes set to a mechanical drone 
and repetitive strings. The soundtrack for a struggle between the different 
layers of self involved in endless transformation.

Сенчести гости отдава почит на киното от петдесетте и шей-
сетте години. Черно-бялата анимация пресъздава игра на шанс, 
съблазън и шепа гангстери, необяснимо свързани, за да изградят 
преднамерен и примамлив разказ. Натрапчивият аспект на саунд-
трака ескалира, за да породи чувство на надвиснала спешност, 
докато също така загатва за почит към един безкраен хор.

Shadowy Guests is homage to fifties and sixties cinema. The black and 
white animation evokes a game of chance, a seduction and a handful of 
gangsters, inexplicably linked to construct a wilful and alluring narrative. 
The haunting aspect of the soundtrack escalates to conjure a sense of 
looming urgency while similarly alluding to the reverence of a never-
ending chorus.
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Сенчести гости     02:30:00 2011 Shadowy Guests
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Следвай ме, докато падам     06:10:00 2011 Follow me as I fall

Видео творбата пренарежда шест минути от класически филм 
на Хичкок, в който двама от героите играят двусмислена игра 
на криеница. В духа на филм ноар работата си служи с напрежение 
и лудост, а в допълнение включването на екстравагантен цвят 
цели да подчертае и да експонира един ням, но ритмичен диалог.

The video piece restages six minutes of a classic Hitchcock film, in 
which two characters play an ambiguous game of hide and seek. In the 
vein of film noir the work employs suspense and frenzy, while in addition 
the infusion of extravagant colour aims to highlight and expose a mute 
yet rhythmic dialogue.

„Към царя“ е наблюдението над една двойка, увлечена в игра на 
шах. Стратегия, правила, ритъм и войнственост се подреждат 
така, че да изобразят отделни личности и динамиката на една 
връзка.

‘To the King’ is the observation of a couple engaged in a game of chess. 
Strategy, rules, rhythm and combativeness all conspire to depict indi-
vidual personalities and the dynamic of a relationship.  

Към царя      07:15:00 2009 To the King 



42

„Дивата гъска“ изследва развитието в ролите и поведението на 
човека и животинските видове във време на климатични про-
мени, икономическа криза и политически катаклизми. Като сим-
волично замества самолетите с мигриращи гъски, използвайки 
„направени от човек“ гъши звуци и кара зрителя да стане сви-
детел на избиването на собствения си вид, видеото се опитва 
да направи преплитането на съдбите на всички видове още по-
очевидно. Видеото поставя под въпрос дали скорошното „зелено“ 
движение не е просто поредното безсмислено „гонене на дивите 
гъски“; има ли все още време за човешкия род да промени своето 
отношение към естествения свят или вече ловецът се е превър-
нал в преследван?

The Wild Goose explores the evolving roles and behaviours of human 
and animal species in a time of climate change, economic crisis and 
political upheaval. By symbolically substituting airplanes for migrating 
geese, using “man-made” goose sounds and casting the viewer as wit-
ness to a massacre of their own kind, the video attempts to make the 
intertwined fate of all species more apparent. The video wonders if the 
recent ‘green’ movement is just another wild goose chase; is there still 
time for the human species to change its relationship with the natural 
world or has the hunter already become the hunted?

Дивата Гъска     03:06:00 2009 The Wild Goose

Да живееш в сапунен мехур      03:05:00 2012 Leben in der Blase (Living in a Bubble)



Видео колаж с 6 изображения:
Нощта на Събирача (Макс и Корина К., област Рейн)
Дефектна картина (Тези португалци празнуват победата на кон-
серваторите)
Артистична себеекспозиция (Яков)
Голите истини (Nude 67)
Агентите, които дойдоха от Студа (Аеробни в предната част на 
немския Музей на хигиената в Дрезден)
Наелектризираща памет (Южна Франция 1981)

A video collage with 6 images:
The Night of the Gatherer (Max and Corina K., Rhine Region)
Picture Imperfect (These Portuguese are celebrating the victory for the 
Conservatives)
Artistic Self-Exposure (Jacob)
The Naked Truths (Nude 67)
Agents Who Came in from the Cold (Aerobic in front of the German 
Hygiene
Museum Dresden)
Electrifying Memory (South of France 1981)
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Хотел  12:00:00 2010 Hotel

Във видеото „Хотел“ екзистенциализмът среща чувствеността: 
Управителят кани четирима стажанти в уединението на „Хотел“, 
където трябва да преминат редица теоретични и практически 
упражнения, напомнящи боди арт и изпълнителска лекция, адми-
нистрирани от пиколото, управителя и собственика на хотела. 
Всеки стажант се оценява според неговото или нейното пред-
ставяне и желание да се подчини на лесната за вярване система.

Привидно обикновените кратки филмови маневри в еднo изпъл-
нение на живо, заснето на видео, в което постановката „Хотел“, 
като получастно, полупублично и полулично пространство, се пре-
връща в метафора за нашата култура: Общество, управлявано от 
обслужване, изпълнено с конкуренция и търговски интерес. Под по-

In the video ‘Hotel’ existentialism meets sensuality: The Superintendent 
invites four trainees into the privacy of the ‘Hotel’, where they must un-
dergo a series of theoretical and practical exercises, reminiscent of body 
art and performance lecture, administered by the bell boy, the super-
intendent and the hotel owner. Each trainee is assessed according to 
his or her performance and willingness to submit to the easy-to-believe 
system. 

The seemingly ordinary short film maneuvers into one of a life perfor-
mance, captured on video, in which the setting of ‘Hotel’, as a semi 
private, semi public and semi personal space, becomes a metaphor for 
our culture: A society run by service, filled with competition and com-
mercial interest. Beneath its surface: A lack of identity, individualism and 
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В магическия сутрешен час на централен Лос Анджелис, женска 
фигура се появява в опустелия център на града, облечена само в 
гол костюм от чорапогащник с цвета на кожата, бельо и ръчно 
направен сутиен с подплънки. Когато тя започва  да възстано-
вява известния танц на Джийн Кели от „Аз пея под дъжда“, него-
вите мъжки движения са реализирани в нейния импровизаторски 
акт. При липсата на знаменателния дъжд от оригиналната сцена, 
която служи като катарзис и облекчение, голата продължава своя 
танц, потропвайки ритмично върху стълбите на фонтана, и на-
края скача в един по-голям басейн.

Продължаващите движения с автономията на детска игра или 
частна тренировка са подчертани от силното присъствие на 
меланхолия. Скривайки самоличността на лицето, голотата на 
героинята џ свежда до палячовски полов стереотип. В проти-
воречие, нейните несръчни и автентични движения разкриват 
несъвършенство, което показва индивидуалност и Форма. Дву-
смисленият спектакъл на Марчин „Аз пея под дъжда“ превръща 
преструвката в стеснително забавление.

Аз пея под дъжда     04:22:00 2008 Singing in the rain

върхността му: липса на идентичност, индивидуализъм и мотив. 
Чрез създаването на набор от „персони“, които напълно се преда-
ват на системата, е направено сравнение с психологическите ме-
ханизми и властите в нашата собствена култура и образование.

motif. By creating a set of ‘personae’ who fully commit to this system, 
a comparison is drawn to psychological mechanisms and authorities in 
our own culture and education.

In the magical morning hour of downtown L.A., a female figure appears 
in the deserted city center wearing nothing but a nude costume of skin-
colored tights, underwear and a handmade-bra with stuffed breasts. As 
she begins to reenact Gene Kelly’s famous dance of ‘Singing in the rain’, 
his male movements find realization in her improvisational act. Lacking 
the significant rain of the original scene that serves as a catharsis and 
relief, the nude continuous her tap dance on a water fountain’s steps, and 
finally jumps into a larger basin. 

The ongoing movement with the autonomy of a child’s play or a private 
practice is underlined by the strong presence of melancholy. Hiding the 
identity of the person, the character’s nudity reduces her to a clownish 
gender stereotype. Contradictorily, her clumsy and authentic movement 
reveals an imperfection that shows personality and Gestalt. Marcin’s 
ambiguous spectacle of ‘Singing in the rain’ reverses the pretense to 
an uneasy amusement.
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Трансформанс е видео-събитие-творба, която активира и доку-
ментира петмесечен пърформанс. През това време Нина Кърте-
ла превръща в ежедневна практика това да посещава и да става 
свидетел на промените в сградата на Юферстудиос, Уединг, Бер-
лин – складът за ремонт на трамваи и автобуси се превръща в 
институция за танци. Тя е наблюдател на създаването на една ин-
ституция, художествена институция, създаването на театрал-
ната сцена. Камерата става свидетел на нейния пърформанс/
наблюдение. Работата възниква като един частен случай на сре-
щата на отделния индивид с радикалните трансформации на со-
циалните структури и оперативни модели в дресираното обще-
ство. Художникът присъства на раждането на новия съвременен 

Transformance is a video-event-work that activates and documents a 
five-month durational performance. Over this period of time, Nina Kurte-
la establishes a daily practice of visiting and witnessing the changes at 
the building site of the Uferstudios, Wedding, Berlin - the warehouse for 
the repair of public trams and buses becomes a dance institution. She 
is spectator to the making of an institution, an art institution, the making 
of the theatre stage. The camera acts as a witness to her performing/
witnessing. The piece emerges as a case study of an individual sub-
ject’s encounter with the radical transformations of social structures and 
operative models within the performing society. The artist is present at 
the birth of Berlin’s new contemporary dance centre, an institution that 
will certainly come to play a part in shaping and organizing the dynamic 

Завинаги   13:13:00 2012 Forever

Трансформанс   08:15:00 2010 Transformance



В Колумбия и Венецуела връзката между храната и войната ме на-
караха да формулирам теза по тази тема, където стигнах до из-
вода, че двете вървят ръка за ръка в политически конфронтации. 
Пътувах също и до Палестина и Израел, за да тествам своите 
теории и резултатът от пътуването ми бе документирането 
на ситуацията на ре-брандиране на храните в палестинските 
територии поради ембаргото, но също така и като контра-кул-
турен израз. Както и в останлите ми творчески процеси, едно 
нещо са предизвикателства, представени от темата, но съвсем 
друго е постигнатият резултат, заради непредвидените ситуа-
ции и заради това, с което всъщност съм се сблъскал по време 
на процеса. Няма заместител на прекия контакт, за да се опита 
местната кухня и култура, които винаги неизбежно оставят сле-
ди от конфликт върху небцето.

In Colombia and Venezuela the relationship between Food and war 
moved me to formulate a thesis about the subject where I concluded 
that both are hand in hand in political confrontations. I also travelled to 
Palestine and Israel to test my theories and they paid off by document-
ing the Re-Branding Food situation in the Palestinian territories due to 
the embargo but also as a counter-cultural expression. As in any of my 
creative processes, it is one thing the challenges presented by a subject 
but a very different one the result achieved due to the unexpected, due 
to what I finally encountered in that process. There is no substitute for 
direct contact in order to experience local food and culture, which always 
inevitably leaves traces of conflict on the palate.
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танцов център на Берлин, една институция, която със сигурност 
ще играе роля в оформянето и организирането на динамиката на 
танцовата общност в града. Работата възниква в силовото поле 
на едно задължение към ежедневното изпълнение на сегашност-
та във връзка със специфичния контекст, където се извършва 
този акт: строителната площадка на театъра. В резултат 
пред нас се разкрива една 8-минутна работа с многостранни 
импликации. Тялото е превърнато в статуя чрез промените на 
времето. Екранът става кожата, която изпълнява пърформанса.

of the city’s dance community. The work emerges in the force field of 
a commitment to the daily execution of present-ness in relation to the 
specific context where this act takes place: the building site of the thea-
tre.  What unfolds is a 8-minute work with multi-faceted implications. 
The body is rendered a statue through the changes of time.  The screen 
becomes the performing skin.

Храната на войната: бадемов сок     04:05:00 2012 Food of War: Almond Juice
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The Spring Black T

Видеоклип  на Лейла (Warp Records) 

С Евелина Александрович и Анджей Войтас (Pussykrew)
/Същността на живота, представата за паралелни съществува-
ния - идеята за „добре дошъл в твоя живот“ Понятието „виждане 
без очи“.
Видеото се занимава с абсурдността на модерния начин на жи-
вот, консуматорството и показва „животните“ (минали и на-
стоящи, изчезнали и съществуващи), които са тук. /

Leila (Warp Records) videoclip

By Ewelina Aleksandrowicz & Andrzej Wojtas ( aka Pussykrew )

/ The nature of life, the notion of parallel existences - the idea of ‘wel-
come to your life’ The concept of “seeing without your eyes”.
The video deals with the absurdity of modern life, consumerism and 
shows the “animals” (past and present, extinct and extant) that are here. /

Пролетта     03:20:00 2011 The Spring

Добре дошъл в твоя живот      03:58:00 2012 Welcome to your life

Черно Т (Черен чай)     06:32:00 2010 Black T



Движение, внезапно променящо своята посока и интензивност. Movement, suddenly changing its direction and intensity.
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Откъм задната страна     01:59:00 2012 From the Back Side

Синтетичен     04:28:00 2011 Synthetic

Видеото е минималистична тайнствена визия с участието на 
двама маскирани герои, които опипват един друг лицата си и 
се докосват един друг. Красива и смущаваща завладяваща серия 
от размазани безплътни снимки с участието на две маскирани 
фигури. Това е противоречието, което прави видеото толкова 
привлекателно; невероятно човешкото желание за интимност и 
връзка е замъглено от маските и самия филм, сякаш за да под-
чертае фокусирането на обществото върху пластмасовото, 
повърхностното.
Музиката е взета от албума „Работата“ (Работа, работа) и е 
пищна смесица от богати текстури и дълбоки мотиви, пренася-
щи ви до един свят на уют и покой, докато провлачените гласо-
ве допълнително ви помагат да потънете в тази празнота от 
спокойствие.

The video is an minimalistic eerie vision, featuring two masked charac-
ters feeling each
others’ faces and touching each other. Beautiful and disturbing captivat-
ing series of out of focus ethereal shots featuring two masked figures. 
It’s the contradiction that makes the video so appealing; the incredibly 
human desire for intimacy and connection being blurred by the masks 
and the film itself, as if to emphasise the focus society has with the 
plastic, the superficial.
The track is taken from the Work (Work, Work) album and is a sumptuous 
blend of rich textures and deep patterns, transporting you to a world of 
comfort and calm whilst the languid vocals further help you sink into 
this void of placidity.
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Задната фасада на стара сграда, мястото за срещи и почивка The rear facade of an old building, meeting and resting place for doves, 

Гълъб     02:45:00 2011 Dove

Aз бях тук     01:30:00 2012 I was here    
Заглавието на работата припомня наивната практика на увекове-
чаване на собственото ни присъствие на дадено място, правейки 
снимка пред някой паметник или писайки името си на стената. 
Видеото показва някои пейзажи, които са физическа реконструк-
ция на места, които не съществуват освен във въображението, 
фантастични декори на различни романи. Литературата заедно с 
пътуването афектира възприятието и променя нашите преживя-
вания. Ние пътуваме на различни нива - като тела във физическо-
то пространство, като идеи или като преживявания. Подборът 
на романи, чиито заглавия са изписани в оригинал, ни разказва за 
места, които си струва да посетим, от гледна точка на твореца.

The title of the work of Rebecca Agnes recalls the naive practice of im-
mortalizing one’s own presence in a place, by taking a picture in front 
of a monument or writing one’s name on a wall. The video shows some 
landscapes that are the physical reconstruction of places that do not 
exist except in the imagination, fantastic settings of different novels. 
Literature together with travel affects our view and changes our experi-
ence. We travel at various levels, as bodies in physical space, as ideas 
or as experiences. The selection of novels, which titles are written in 
their original language, tells about some places worth to visit, from the 
artist’s point of view.
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на гълъби се превръща в прожекционна стена, където известни 
певци водят диалог с ирония и напрежение. Стари и нови ленти са 
съчетани в един филм, без определени граници, може би обърква-
що в първия момент.

Популярното изкуство неочаквано  среща технологията, тради-
цията живее чрез иновациите и задава въпроси за собствената 
си същност. Истината и лъжите, стойността на миналите 
творения и влиянието им върху настоящето. Ефимерността и 
вечните творения съжителстват в една композиция с различен 
порядък и странни дуети.

Стъпвайки върху идеята за прожектиране на фасадата на стара 
изоставена мелница, се прави връзка между минало и настояще, 
като се създава една метавизия, която ни кара да се чудим кое 
е реално и кое - нереално, каква е вероятността информацията 
да е вярна и кога започва да се променя и да не бъде това, което 
изглежда. Eкраните ни водят през времето от модерността към 
древността, от древността до наши дни, като порочен кръг, 
причиняващ изненада, може би шок, повдигащ въпроси: къде е на-
чалото и краят, какъв е смисълът, къде са границите и кой ги 
определя.

Креативност без определени граници, всичко установено е иро-
ния. Как да разкажем една история като намалим до минимум ней-
ната изразност в кръг, обсебен от странни същества, намерени 
по улиците на града, споделящи пространство със съвременните 
певци на ХХ век, като абсурдна социална мрежа, където всеки 
може да изглежда подобно, но те просто показват хладнокръвие 
в циклична проекция, която може да продължи в безкрайността.

becomes the projection wall where popular singers dialogue with irony 
and tension. Old and new films come together in a movie without de-
fined limits, perhaps confusing at first approach.

Popular art finds technology unexpectedly, the tradition lives on through 
reinventions and asks questions about its own essence. The true and 
the lies, the worth of the past creations and its influence in this present. 
The ephemeral and the eternal creations coexist in one composition with 
different disciplines and bizarre duets.

Starting from the idea of a projection on the facade of an old flour mill 
abandoned, there is a link between past and present, establishing a 
metavision that makes us wonder what is real and what unreal, what like-
lihood is information, to what is true and when it begins to change and 
not be what it seemed. The screens lead us through time from modern to 
old, from old to modern, like a vicious circle, causing surprise, maybe 
shock, raise questions: where did it begin and finish, what’s the point, 
where are the limits and who is setting them.

Creativity without ranges defined, all the established is ironic. How to tell 
a story reducing its expression to a minimum in a circle obsessed with 
strange creatures found on the streets of the city, sharing environment 
with contemporary singers of the twentieth century, as an absurd social 
network where everyone may look similar, but they just appear equanim-
ity in a cyclic projection that could last into infinity.
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Watershed - “A critical point that marks a division or a change of course; 
a turning point”
The work has only just been created. It is fragile, poetical, quietly enquir-
ing, suggestively ambiguous, morbidly growing in fluid flux. It refers to 
a human, an emotional state and hence it also refers to identity, which is 
at a critical turning point.

The repetitive nature of the action, which rapidly turns into more than just 
wringing, is like a catharsis, an exorcism almost, and at the same time 
mesmerising meditation or a choreographed dance.
The projection illuminates the dark room just slightly with its bluish 
light. Out of the darkness emerges the sound of the dripping, splashing 
water, filling the entirety of the room. Enveloping the viewer, this work 
is less of a video projection and rather an installation that has to be 
experienced with all senses.

Вододел     05:28:00 2011 Watershed

Преса за изцеждане на пране     13:25:00 2010 Wringer

Вододел - „критична точка, която бележи разделяне или промяна 
на курса; повратна точка“.
Работата е току-що създадена. Тя е крехка, поетична, тихо пи-
таща, насочващо двусмислена, болезнено нарастващ поток. Тя 
разглежда един човек, едно емоционално състояние и следова-
телно се отнася също и до идентичност, която е в критична 
повратна точка.

Повтарящият се характер на действието, който бързо се пре-
връща в нещо повече от просто изстискване, е като катарзис, 
почти екзорсизъм, и в същото време е хипнотизираща медита-
ция или танцова хореография.
Прожекцията осветява тъмната стая само леко със синкавата 
си светлина. От тъмнината изниква звукът на капеща, пръскаща 
вода, изпълваща цялата стая. Обгръщайки зрителя, тази рабо-
та е не толкова прожекция на видео, колкото инсталация, която 
трябва да бъде възприета с всички сетива.
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Само между нас     01:14:00 2011 Just Between Us

PPR Опитът     05:30:00 2010 The PPR Experience

Alexandra Open (Belfast, North Ireland)     02:00:00 2009 Alexandra Open (Белфаст, Северна Ирландия)

В нашия PPR пътникът задвижва рикша, йерархията пътник-те-
глещ е трансформирана във временна единица на сътрудничест-
во, където физическата сила и логистичните познания се споде-
лят, за да се постигне придвижването напред.

Бадминтон пресича линията на мира

In our PPR, the passenger propelled rickshaw, the hierarchy of passen-
ger/puller is transformed into a temporary collaborative unit where phys-
ical power and logistical knowledge are shared to bring things forward.

Shuttlecock crossing the peace-line
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Завесата на отворен прозорец се движи от полъха на бриза, съз-
давайки противоречиви скулптурни форми и жестове. Аудиото е 
присвоена извадка от сцената с наблюдението на парка във филма 
на Антониони „Фотоувеличение“ (Blow up). Зрителят е поставен 
в центъра на противоположни територии, интериора и екстери-
ора, където движение и промяна са уместни и където публичното 
и частното се сблъскват.

A curtain at an open window moves in the breeze, creating a variance 
of  sculptural form and gesture. The audio is an appropriated sample 
from the park surveillance scene in Antonioni’s Blow Up. The viewer is 
placed at the heart of opposing territories, the interior and the exterior, 
where movement and change is pertinent and where the public and the 
private collide.  

Да дойде моето царство 08:16:00    2010 Adveniat regnum meum

Жертва и извършител…
Червена мъгла, насилие и болка!
Сексуалното влечение на мъжа и агресивната злоупотреба кон-
трастират на християнските блаженства. Отново и отново 
жената мисионер се появява в червената мъгла!  От мъглата! 
В действие! Търсейки истинско спасение… Изпитвайки дълбоки 
инстинкти и наистина свещено удоволствие… освен доброто и 
злото! Жени! Вашият спасител е тук!

Victim and offender...
Red fog, violence and pain!
Sexual male drive and the aggressive abuse contrast beatitudes. Again 
and again the female missionary appears in the red fog! Out of the fog! 
Into the action! Searching for true salvation… Experiencing deep in-
stincts and real holy pleasure… besides good and evil!
Women! Your saviour is here!
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В ритъма на мигванията
Лицето ми се променя
Красотата, която обитава белотата
Ще бъде погребана
Под слоеве от преживявания
И сблъсъци на субективност
Маската е кожата
Кожата е остатък

Предвкусвам времето, от което образът иска да се отърве.
Давайки живот на стегната картина. Аз съм активен зрител.
Значимата верига е отворена.
Маркирайки движенията на паметта.
Създавам сенки, текстури и звуци, за неодушевеното.
Потвърждавам непрестанното търсене за изживяване на красо-
тата.
Със и без правилата.

Under the rate of blinks
My face is changing
The beauty that inhabits the white
Will be buried
By layers of experiences 
And clashes of subjectivity
The mask is the skin
The skin is a leftover

I anticipate the time that the image wants to get rid of.
Giving life to the image-tight. I am an active spectator.
The significant chain is open.
Marking the movements of memory.
I create shadows, textures and sounds to the inanimate.
Reaffirm the incessant quest for the experience of beauty.
With and without the rules.

oLDinG (оСТаряваНе)     02:16:00 2012 oLDinG

Аз ДикТувам ПравиЛаТа     01:18:00 2012 I DicTate the RuLeS
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Творбата, с разделен екран, подчертава движението на времето 
и липсата на действие; взетата назем фантазия и стереотипа 
за жените, представени чрез образа на Пепеляшка.

The split screen work emphasizes the movement of time and the lack 
of action; the borrowed fantasy and feminine stereotype represented 
through Cinderella figure.

В Слоеве Халех представя своя автопортрет в две широкомащаб-
ни едновременни прожекции, които се движат координирано във 
времето и могат да бъдат прожектирани като едноканално видео.
В първата прожекция тя поставя глина на лицето си и покрива 
повърхността му, докато във втората бърше лицето си с ръка 
и по този начин, почиства повърхността му, за да го разкрие. 
В тази симетрична композиция, която може да бъде агресивно 
конфронтационна, Халех гледа директно към зрителите, за да ги 
насърчи да разгърнат свой собствен разказ в зависимост от 

IIn Layers Haleh presents her self-portrait in two large-scale simultane-
ous projections which move in coordinated timing and can be projected 
in single-channel projections.
In the first projection she applies clay to her face and covers the surface 
of the face while in the second projection she wipes her face with her 
hand and, in doing so, cleans its surface to reveal her face underneath. 
In this symmetrical composition, which can be aggressively confron-
tational, Haleh stares directly at the viewers to encourage them to de-
velop their own narrative, depending on their own experience. In her 

Накарай ме да се чувстам като Пепеляшка     02:22:00 2011 Let Me Feel Like Cinderella

Слоеве      03:13:00 2011 Layers
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В Отпътуване Халех си сътрудничи с изпълнителката Моника Де 
Лоани в две широкомащабни едновременни прожекции, които се 
движат координирано във времето и могат да бъдат прожек-
тирани като едноканално видео. Фигурата е разположена на бял 
фон, увита в плат, за да се създадат различни форми, понякога 
много абстрактни. Халех винаги е била запленена от връзката 
между жените и материите и по-специално завесите и формите, 
създадени от воала и невидимия поглед на забулените жени. Тук 
Моника използва плата като символичен начин да покаже борбите 
и понякога безсилието на хора, чиято самоличност е била скрита. 
В своите усилия тя се опитва да преодолее препятствията и да 
разкрие своята самоличност.

In Departure, Haleh collaborates with a performer Monica De Ioanni in 
a two largescale simultaneous projections, which move in coordinated 
timing and can be projected in single-channel projections. The figure is 
set against a white ground wrapped in fabric to create different shapes, 
sometimes very abstract ones. Haleh always was fascinated by the re-
lationship between women and fabric and more specifically the drapes 
and forms created by the veil and the invisible gaze of the veiled women. 
Monica here uses fabric as a symbolic means to show the struggles 
and sometimes the frustration of individuals who’s identity have been 
disguised. In her endeavour she tries to overcome the obstacles and 
reveal her identity.

Отпътуване     05:40:00 2011 Departure

своя собствен опит. В пърформанса тя използва глината като 
метафоричен инструмент за артикулиране на трансформация-
та на своите вътрешно и външно аз. Изследвайки идеята за 
„маскиране на идентичността“, Халех се фокусира върху отчуж-
дението и трансформацията на собственото си аз. Маскиране-
то отпраща към една от емблематичните характеристики на 
идентичността, възприета в различен културен контекст като 
средство за трансформиране, прикриване или показване на иден-
тичността. Тук маскирането се разглежда като инструмент за 
промяна на идентичността чрез модифициране или унищожаване 
на представата за идентичност. Идентичност тук се отнася до 
типа личност, така както е възприета от различните култури.

performance she employs clay as a metaphorical tool for articulating 
transformation of internal and external selves. By exploring the notion 
of “masking identity”, Haleh focuses on alienation and transformation of 
one’s self. Masking alludes to one of the iconic characteristics of iden-
tity perceived in a different cultural context as means of transforming, 
disguising or displaying identity. Masking here is considered as a tool 
for changing the identity by modifying or annihilating the representation 
of identity. Identity here refers to the type of individual, as understood 
by different cultures.
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Понякога си мисля и вярвам, че всеки обект общува с другите, 
когато си тръгна.
Леглото ми ще се движи и компютърът ще се включва и изключва 
многократно.
Както и някои кукли ще се движат и танцуват.
Аз все още смятам и вярвам, че съществува друг свят под лег-
лото ми.

Sometimes I think and believe that each object communicates with the 
others when I leave. 
My bed will move and my computer will switch on and off repeatedly.
And some dolls will move and dance. 
I still consider and believe that another world exists under my bed.

In the book called “Little Prince”, the main character was able to com-

When I Don’t Stay Here Maker

Изказвания     03:21:00 2011 Speeches

Когато не оставам тук     03:19:00 2012 When I Don’t Stay Here

“Speeches“ is a human body investigation that explores a question of an-
gles, with images taken during silent speeches performed by the artist.

„Изказвания“ e едно проучване на човешкото тяло, което изследва 
проблема за различните гледни точки, посредством кадри, сни-
мани по време на неми изказвания, представени от артиста.
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В книгата, наречена „Малкият принц“, главният герой е в състоя-
ние да общува с всякакви герои.
Силно вярвам, че той е бил способен да предаде мислите си със 
сърцето си.

Наблюдавайки място, където не оставам, искам да дам цялото си 
сърце за място, което вече съм напуснал.

municate with any other character.
I strongly believe that he was able to give his mind through his heart.

Through looking at somewhere that I do not stay, 
I want to give all my heart for somewhere that I have already left.

Творец     03:20:00 2012 Maker
В глава 1 от Битие е записано, че когато Бог е създал този свят, 
Вселената, природата и човека,
Той казал „Това беше много добро“.
Коментарът му е отговор на собственото му поведение в из-
куството.

Бог е създал всички неща, като например този свят, вселената, 
природата и човека чрез думите си.

Разглеждам един момент, в който говоренето е инструмент за 
създаване.
Също така, думите са създадени от устата.

Устата има много силна енергия да създава.
Устата е дупката за хранене, както и за говорене.

Устата ни е необходима, за да запазим здравето си.
Иначе, както Бог е създал всички неща чрез своето говорене, тя е 
необходима също и да се създаде ново съществуване.

В Библията се споменава, че Бог е създал човешкото същество 
по свое подобие.

Вярвам, че невидимото създаване с уста съществува.
Така че бих искал да разкрия това създаване с уста чрез спагети.
Показвайки излизането на спагетите от устата, искам да поста-
вя акцент върху невидимото създаване като говоренето.

Човекът съществува, тъй като той използва устата си, за да 
живее като се храни, както и човекът използва устата си, за да 
сътвори  живот.

Chapter 1 of Genesis records that when God created this world, the uni-
verse, the nature and man He said, “It was very good”.
His remark was a response to his own behaviour in art.

God made all things such as this world, the universe, the nature and 
man via his words.

I look at a point where speaking is the tool to create.
Also, words are made by the mouth. 

The mouth has very strong energy to create. 
The mouth is the hole for eating as well as speaking.

Our mouth is needed to keep good health. 
Otherwise, Like God made all things via his speaking, this is also needed 
to create new existence.

The Bible mentioned that God made human being after his own shape.

I believe that invisible creation from mouth exists.
So, I wish to reveal this creation from mouth via noodle.
Through show output of noodle from mouth, I want to put emphasis on 
invisible existence as speaking.

Humans exist as humans use their mouth to live via eating as well as 
humans use their mouth to make living existence.



Фасет
Аудиовизуален  пърформанс,

специално за откриването на фестивала

Проектът изследва съвременните урбанистични системи. Като 
се движат между познато и абстрактно, артистите преструк-
турират модела и разлагат на няколко нива фундаменталните 
градивни елементи. Появява се нов модел - съюз от графика и 
звук, осъществен чрез генеративни алгоритми.

Facet
Audiovisual Performance,

especially for the festival's opening

The project explores modern urban systems. Moving between familiar 
and abstract the artists rearrange the model - breaking down and layer-
ing its fundamental building blocks. A new model emerges - a marriage  
between graphic and sound, realised trough generative algorithms.

59



12–16 септември / of september 2012

Пловдив, Старият град / Plovdiv, The Old Town

Под редакцията на Емил Миразчиев / Edited by Emil Mirazchiev
Превод: Росица Декова, Стефка Цанева / Translation: Rositsa Dekova, Stefka Tsaneva
Редактор български текст: Росица Декова / Bulgarian language editor: Rositsa Dekova
Дизайн и предпечат Емилия Миразчиева / Design and pre-print Emilia Mirazchieva

© Сдружение Изкуство днес – издател / Publisher Art Today Association



The end








