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ФАСАДА ВИДЕО ФЕСТИВАЛ – Конкурс
Пловдив за пети път е домакин на международното събитие ФАСАДА ВИДЕО ФЕСТИВАЛ.
Екстериорът на живописната част на Главната улица, район Тракия и район Западен се 
превръщат  в екран за видео изкуство във всичките му форми. 94 видео творби от 80 
начинаещи и напреднали автори от 27 страни са избрани от международно жури: 
Керстин Нийман – куратор, Германия и САЩ
Борис Костадинов – куратор, България
Севдалина Кочевска – видеоартист, България
Златина Костова – 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. 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 fifth time the Bulgarian city of Plovdiv will host the international FAÇADE VIDEO FESTIVAL.
Exteriors in the picturesque part of the Мain street, the Town Hall in “Trakia” district and the “Brat-
ska Mogila” will be transformed into screens for video art in all its variety of forms. 94 competition 
entries of 80 emerging and advanced video art authors from 27 countries all over the world were 
selected by an international jury: 
Kerstin Niemann – curator, Germany & USA
Boris Kostadinov – curator,  Bulgaria
Sevdalina Kochevska – video artist, Bulgaria
Zlatina Kostova – Bulgaria
Emil Mirazchiev – artist, director of the Façade 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.
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



Абдул-Ганю Дермани / Abdoul-Ganiou Dermani, Агнес Куиле / Agnès 
Quillet, Аднан Софтич / Adnan Softić, Александър Токин / Aleksanda To-
kin, Аманда Андерсен / Amanda Andersen, Амина Хандке / Amina Hand-
ke, Анастасия Левина / Anastasia Levina, Анна Гарнър / Anna Garner, 
Антониус Куркулос / Antonios Kourkoulos, Аншул Синха / Anshul Sinha, 
Апотропия / Apotropia, Ари Дина Крестиаван / Ari Dina Krestiawan, Ариа 
Сукапура Путра / Arya Sukapura Putra, Артур Якубов / Arthur Yakubov, Белен 
Патон / Belen Paton, Бенджамин Жухел / Benjamin Juhel, Били Симс / Billy 
Sims, Биляна Добрева / Bilyana Dobreva, Бланка Хименез / Blanca Gimé-
nez, Гиливанка Кедзор и Барбара Фрайдман / Gilivanka Kedzior & Bar-
bara Friedman, Даниел Беам (Теам Беам) / Daniel Beahm (Teahm Beahm), 
Дафне Розентал / Daphne Rosenthal, Денес Руза / Dénes Ruzsa, Деница 
Георгиева / Denitsa Georgieva, Джейни Морли / Jayne Morley, Диего 
Рамирез / Diego Ramirez, Ева Гаридо+Йера Морено / Eva Garrido+Yera 
Moreno, Елвира Палацуелос и Емилио Луцкано / Elvira Palazuelos & Emilio 
Lizcano, Жан Данелян / Zhan Danelyan, Жан-Мишел Ролан / Jean-Michel 
Rolland, Живица Йованович / Žikica Jovanović, Ирина Данилова / Irina 
Danilova, Камен Козарев / Kamen Kozarev, Карима Ашаду / Karimah Asha-
du, Карл Стюарт / Karl F. Stewart, Карлос Мартинез Хуртадо / Carlos Mar-
tínez Hurtado, Кейти МакКълоу / Katie McCullough, Клара Апаричо Йолди / 

Участници

Partisipants



Clara Aparicio Yoldi, Констанс Хъмфрис / Constance Humphries, Коулфадър 
Индъстрис / Coalfather Industries, Кристен Бах / Christen Bach, Кристина 
Паустиан / Kristina Paustian, Кристиян Николи / Christian Niccoli, Ла 
Интруза / La intrusa, Лаура Кабрера Диаз / Laura Cabrera Díaz, Лиза де Боек 
и Марлене Кууленс / Lisa De Boeck and Marilène Coolens, Лин Ли / Lin Li, 
Макс Хатлер / Max Hattler, Мали ДеКало / Mali DeKalo, Марк Кар / Mark Carr, 
Маурицио Санхуеза / Mauricio Sanhueza, Михаил Романовски / Mikhail Ro-
manovsky, Моника Адлер / Monika K. Adler, Надя Марсин / Nadja Marcin, 
Нинке Дейнема / Nynke Deinema, Олга и Татяна Полиеткови / Olga Poliek-
tova and Tatiana Poliektova, Осен Сайнз / Ausín Sainz, Павел Щтасиевиц / 
Paweł Stasiewicz, Педро Паз Ракел Видал / Pedro Paz Raquel Vidal, Петер 
Саркози Peter / Sarkozi, Рафаел Медейрос / Rafael Medeiros, Саид Райс / 
Said Rais, Саймън Уелч / Simon Welch, Сара Чо Джинг / Sarah Choo Jing, 
Саша Татич / Sasha Tatic, Светлин Велчев / Svetlin Velchev, Селин Трюле / 
Céline Trouillet, Скот Морисън / Scott Morrison, Суокуон Юун / Suokwon 
Yoon, Тахир Юн / Tahir Ün, Тереза Нунес Алвес де Суза / Teresa Nunes 
Alves de Sousa, Фатих Билгин / Fatih Bilgin, Филипо Ривети / Filippo Rivetti, 
Франсоа Ру / François Roux, Халех Джамали / Haleh Jamali, Ханде Зеркин / 
Hande Zerkin, Хила Спектор / Hila Spector, Хуан Зурита / Juan Zurita, Юка 
Силокунас / Jukka Silokunnas, Ян Хакон Ерихсен / Jan Hakon Erichsen

Участници

Partisipants



a

My video “Virtuelle Kommunikation” (Virtual Communication) deals with the im-
pact of technology on human interaction. The new technology has greatly influ-
enced the way we communicate and has dramatically changed our habits. Now 
we have the smartphone which works like Swiss knife. The virtual communica-
tion is in the process of reducing our physical communication.

Моето видео „Виртуална комуникация“ се занимава с въздействието на тех-
нологията върху човешките взаимоотношения. Новите технологии изклю-
чително много са повлияли върху начина ни на комуникиране и драматично 
са променили нашите навици. Сега ние имаме смартфон, който работи като 
швейцарско ножче. С всеки изминал ден виртуалната комуникация намаля-
ва нашето физическо общуване.



Не правя разлика между фотография и видео в моята работа. И двете ид-
ват от желанието ми да създавам образи. „Инцидент“ е поредица, която 
представя три женски портрета в съответстващата им среда. Тук образът-
портрет претърпява собственото си изчезване. 

I don’t make any difference between photography and video within my work. 
Both of them come from my desire to create images. Incident is a series that 
shows three portraits of women in their respective interior. Here the image-por-
trait suffers its own disappearance.



a

Един рефлектор, позициониран като улична лампа в средата на пешеход-
ната алея. Всички минувачи, които минават под светлината, излизат от 
човешката маса за две-три секунди и след това изчезват отново в нея. Ал-
тернативни, юпита, чужденци, деца, стари хора, пънкари, туристи... много 
съвпадения. Слушаме звуците от кафенето; тиха музика и разговор. Фил-
мът е миниатюра, посветена на ежедневния живот на бивш военен ими-
грант. Неговият горчив опит от един различен свят изплува и се появява 
почти произволно. Заедно с това идва и големият въпрос: как, кога и с кого 
може да се говори за нещо такова? Това не е само проблем на бежанците 
от военните конфликти, но и на травматизираните хора като цяло.

One reflector, staged as a street lamp, is in the middle of the pedestrian lane. All 
passers-by, who pass under the light emerge from the mass for two-three sec-
onds and then disappear into it again. Alternatives, yuppies, foreigners, children, 
old people, punkers, tourists…A lot of coincidences. We listen to the sounds of 
the coffee shop; quiet music in the background and a conversation. The film is 
a miniature, dedicated to every-day life of a former war immigrant. His bad ex-
perience from a different world emerges and reemerges almost arbitrarily. Along 
comes a big question: how, when and with whom one can talk about it? This is 
not the problem of war refugees only but of traumatized people in general.



The film is inspired by love verses from the poem “The Gardener” by  
Rabindranath.

Филмът е вдъхновен от любовните строфи в поемата „Градинарят“ от Ра-
биндранат Тагор.



a



Девет човека – някои от тях актьори, други – просяци в действителния 
живот, представят просяци, самите себе си или себе си като просяци. По 
какъв начин просяците трябва да представят бедността, за да изпълнят 
очакванията, които ролята им налага? Дали автентичността на портрета е 
по-важна от автентичността на нещастието? 
Тази творба, базирана върху инсталацията „Просяци“ на Кутлуг Атаман, 
може да се приеме като двусмислен коментар на противоречивите диску-
сии за авторските права и изкуството.

Nine persons – some performers, some beggars in real life – portray beggars, 
themselves or themselves as beggars. How must beggars portray poverty in 
order to fulfll the expectations attached to their role? Is the authenticity of the 
portrayal more relevant than the authenticity of the adversity?
This work, based on Kutlug Ataman’s installation Beggars, can be regarded as 
an ambiguous commentary on the controversial discussions about copyright and 
art.
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Тази творба е моят автопортрет.

This work is my self-portrait.



Произход е част от поредицата Доказателство и пермутации. В тази по-
редица работя чрез дискомфорта и физическите предизвикателства, раз-
съждавайки върху това какво означава да се търсят обредите за преход и 
лична трансформация чрез самопричинени страдания. Като индивид аз се 
ангажирам в преследване на разбирането, подобрението и постижението. 
Тези първични вътрешни амбиции са изкривени до стагнация чрез повта-
рянето на натрапчиви импулси, конфликти, и неврози, които потенциално 
възпрепятстват истинския напредък. Действията, които извършвам, едно-
временно помагат и пречат, дават и отнемат енергията.

Lineage is part of a series titled, Proof and Permutations. In this series I work 
through discomfort and physical challenges, considering what it means to seek 
rites of passage and personal transformation through self-inflicted distresses.  
I engage myself as an individual in pursuit of understanding, betterment, and ac-
complishment. These genuine internal ambitions are skewed toward stagnation 
in the repetition of compulsions, conflicts, and neuroses that potentially obstruct 
true progress. The actions I carry out simultaneously help and hinder, assert and 
take away power.



a

Tempus II is a procedure trying to captivate a portrait of Time. Two portraits, a 
daughter and a mother, construct the bridge of time of before and after, in a sin-
gle depiction. The age transition as a course creates a third portrait beyond the 
people depicted that of Time itself, the essence of the spirit that unites these two 
women. Animism, the ghost of Time itself appears showing the past, the present 
and the future all in one single projection.

Tempus II е процедура, опитваща се да улови портрета на Времето. Два 
портрета – на майка и дъщеря – изграждат моста на времето преди и след, 
в едно единствено изображение. Ходът на промяната на възрастта създа-
ва трети портрет извън изобразените хора, портретът на самото Време; 
есенцията на духа, който обединява тези две жени. Анимизъм, духът на 
самото Време се появява, показвайки миналото, настоящето и бъдещето 
в една проекция.



Four kids from different religions (Hindu, Muslim, Christian, Sikh) running behind 
4 different kites. And in the end kites lands in strange places and all borders are 
broken.

Четири деца от различни религии (хиндуист, мюсюлманин, християнин, 
сикх) тичат след четири различни хвърчила. Накрая хвърчилата се призе-
мяват на странни места и всички граници са нарушени.



a

Джакарта е град с ужасни пътни задръствания. Превозните средства в Джа-
карта са приковани през повечето време. Могат да се видят върволици от 
коли и мотоциклетисти, които не се подчиняват на пътните правила, из-
ползвайки всяко празно място, за да минат с моторите си. Много граждани 
на Джакарта извършват своите домашни нужди в колата – закусват, гри-
мират се, и т.н., и така колите се превръщат в стаи. Често срещано е да 
намериш възглавница и рогозка в колите на хората от Джакарта. Накратко, 
трафикът е шибан. Направих видео за двойки, които правят секс, като взех 
кадри от порнофилми и ги съчетах с истински пътни ситуации. Много е въл-
нуващо, защото показва абсолютното невежество на хората от Джакарта за 
това какво се случва наоколо. 

Jakarta is a city with horrible traffic jam. The vehicles in Jakarta are immobilized 
most of the time. We can see cars queuing and motorcycles riders do not obey 
traffic rules, they are taking every empty space to run their motorcycle. Many 
Jakarta people are doing their domestic needs in the car: eat breakfast, make-up 
etc. and the cars become just like rooms. It is common to find pillow and bolster 
in Jakarta’s people cars. So in short, the traffic is fucked up. I made a video about 
couples making love, which I got from the footage of porn films and compose it 
with real traffic situation. This is very exciting, because it depicts the ignorance of 
Jakarta people of what is happening around. 



APOTROPIA is a duo formed in Rome in 2002 by Antonella Mignone and Cris-
tiano Panepuccia. APOTROPIA is the result of our symbiosis and experimenta-
tion based on a dialogue between images, sounds and movements. Our videos, 
installations and live A/V performances are influenced by philosophical, anthro-
pological and scientific themes with a focus on symbols, myths and cultures of 
mankind. K is a video performance shot during the 2012 winter solstice. 
Violet is at one end of the spectrum of visible light, just before the invisible ul-
traviolet.

Апотропия е дуо, създадено в Рим през 2002 от Антонела Миньоне и Кристи-
ано Панепуча. Апотропия е резултат от нашата симбиоза и експерименти, 
базирани върху диалога между изображения, звуци и движения. Работите 
ни са вдъхновени от философски, антропологични и научни тематики, с фо-
кус върху символите, митовете и културите на човешката раса. “К” е видео 
пърформанс, заснет по време на зимното слънцестоене на 2012. Виолето-
вото се намира на единия край на видимия светлинен спектър, точно преди 
невидимото ултравиолетово.



a

“E-ruqyah” is a process of electronical therapy (healing). By performative ap-
proach, electronical ruqyah (e-ruqyah) shows an activity of rubbing a cell phone 
that play Holy Qur’an verses to the body. This video shows ruqyah as an exor-
cism practice or taking the negative energy that caused health problems. This 
process usually was done with reading Holy Qur’an verses. In moslem tradition, 
ruqyah means not only exorcism or taking the negative energy from the body. 
Essentially, this method is a medium of therapy (healing) for physical or non– 
physical problems by readings prayers which are sourced from the Al-Qur’an and 
Sunnah. This video emphasizes the endless dialogue between art, technology, 
society and spirituality. Beyond it all, ruqyah is a human spiritual experience to 
maintain the harmony of micro and macro-cosmos.

Е-ruqyah e процес на електронна терапия (лечение). Чрез пърформанса 
електронното изцеление (е-ruqyah) показва тяло, до което се допира те-
лефон, от който се чуват стихове от Свещения Коран. Това видео показва 
ruqyah като екзорсистка практика или отнемане на негативната енергия, 
която причинява здравословни проблеми. Този процес обикновено е бил 
извършван чрез четене на строфи от Свещения Коран. В мюсюлманската 
традиция ruqyah означава не само екзорсизъм или отнемане на негатив-
ната енергия от тялото. Фактически този метод представлява терапевтич-
на среда за лечение на физически и нефизически проблеми чрез четене 
на молитви от Корана и Сунната. Видеото акцентира върху безкрайната 
връзка между изкуството, технологията, обществото и духовността. Отвъд 
всичко това, ruqyah е духовно познание за съхранение на хармонията на 
микро– и макрокосмоса.





a

„Белфаст. Пътят е затворен“ е видеотанц, който съчетава фотомонтаж, ху-
дожествени и аудиовизуални техники. Този проект е за различните интер-
претации на градовете и съхраняването на тяхната идентичност във вре-
мето. Начинът, по който животът на този град се развива днес, е сериозно 
повлиян от конфликта в Северна Ирландия. Собственото му архитектурно 
развитие е една от изходните точки за реинтерпретация на това място. От 
друга страна, танцът изразява начина на живот и култура, генерирани от 
келтската идентичност и как тя се адаптира към съществуващата територи-
ална и политическа ситуация. 
Сътрудничеството с танцьорката Бриджит Мадън ми даде възможността да 
изследвам връзките между традиционната и съвременната ирландска кул-
тура, сливайки ги в една абстрактна атмосфера и непрекъснат ритъм, съз-
давайки приказно пространство чрез средствата на компютърната графика. 

Belfast Road Closed is a videodance that combines photo montage, painting and 
audiovisual techniques. This project is about different interpretations of towns 
and the preservation of their identity over time. The way in which the life of this 
city is developed nowadays, is seriously affected by the Northern Ireland conflict. 
Its own architectural development is one of the basis of the reinterpretation of the 
place. On the other hand, dance expresses the lifestyle and culture generated 
around its celtic identity and how to adapt it to the existing territorial and political 
situation. 
Collaboration with the dancer Bridget Madden gave me the opportunity to ex-
plore the links between traditional and modern Irish culture, fusing them in an 
abstract atmosphere and a continuous rhythm, creating a dreamlike space using 
computer graphics.



ARK#1 is a video dance project built around movement improvisation in a space 
with strong textures. A gesture improvisation about suffering body, disturbed by 
discontinuity and rhythm. The body moves in a space with strong architecture 
and strange form. Fragmentation, cut, speed or slowness, the dancing body and 
film editing timing are crossed to build a choreographic manipulation. So the 
dancer is in a fragile action considering her body and the space, in a choreo-
graphic time controlled by the digital cadence.

ARK#1 е танцов видео проект, изграден върху импровизация на движени-
ето в пространство със силна текстура. Това е жестова импровизация на 
страдащо тяло, обезпокоено от прекъсвания и ритъм. Тялото се движи в 
пространство с твърда архитектура и странна форма. Фрагментираност, 
откъслечност, забързване или забавяне – танцуващото тяло и филмовият 
тайминг се пресичат, за да създадат хореографска манипулация. В този 
смисъл танцьорката извършва несигурно действие от гледна точка на ней-
ното тяло и пространство, действие в хореографското време, контролирано 
от цифровия ритъм.



a
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Видеото обхваща собствени мисли за личното пространство. Целта на изо-
браженията е да покаже на зрителя някои фрагменти от действителността, 
ежедневни сцени, уловени основно в рамките на дома. Разделени на три 
епизода, пространствата във видеото стават претекст за изследване на 
по-задълбочени концепции. Връзката с природата, индивида и социалния 
живот се превръщат в истинския фон на всеки един от трите епизода. 
По този начин всеки епизод насочва към размисъл, който тръгва от мита 
за русалката като хибрид между човека и животните, живеещи в естестве-
на среда, и стига до нашия модел на общество, в което ние установяваме 
емоционални връзки с нашите роднини, занимавайки се същевременно с 
интроспективно мислене и самопознание. Всички тези срещи по един или 
друг начин имат своето място в дома, където пространствата са преднаме-
рено разделени и натоварени с различни значения. Всяка стая в проекта 
приема тези значения, изследва ги и им дава нов смисъл.

Border Locations (Home) encloses a personal reflection about the private space. 
The aim of the images is to show the viewer certain fragments of reality, every-
day scenes mainly captured within the home. Articulated in three chapters, its 
spaces become pretexts to investigate about deeper concepts. The relationship 
with nature, the individual and the social being becomes the true background of 
each of the three chapters. 
Thus, each chapter addresses a reflection that goes from the myth of the mer-
maid as a hybrid between human and animal living in a natural environment to 
our model of society, in which we establish emotional ties to our relatives, also 
dealing with introspective thought and self-knowledge. All these meetings have 
a place, in one way or another, at home, where spaces have been deliberately 
divided and endowed with different meanings. Еach room in the project takes 
these meanings, investigating them and giving them new meanings.



Саундтрак: Национален химн на Руската федерация | „Сталкер“ – Андрей 
Тарковски, 1979
Поема: Фьодор Тютчев | „Вътрешна власт“ – Дейвид Линч, 2006

Soundtrack: National Anthem of the Russian Federation | “Stalker” – Andrei Tark-
ovsky, 1979 Poem by Fyodor Tyutchev | “Inland Empire” – David Lynch, 2006
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“More” is an experimental, sci-fi peek into the extremes that shape the internal 
world of one woman who endeavors to “have it all”. Dressed in a gown of 200 
milk jugs with a tricked-out 1950’s vacuum cleaner modified into a breast pump, 
our heroine is a human machine of hyper-production, drained and afloat in the 
liminal space between dreams and reality.

„Още“ е експериментално научнофантастично надникване в крайностите, 
които оформят вътрешния свят на една жена, която се стреми да “да има 
всичко”. Облечена в рокля от 200 млечни кани и с натруфена прахосму-
качка от 1950-те., модифицирана в помпа за изцеждане, нашата героиня е 
човешка машина за хиперпродукция, изцедена и носеща се в едва долови-
мото пространство между мечти и реалност.



In her work Rosenthal explores textures and light in hand made sets. Her work 
deals with the messy, restless, diffuse parts of ourselves, and the psychological 
conflicts we experience in daily life. The materials create emotional landscapes 
where the viewer is allowed to wander and feel.

В работата си Розентал изследва текстури и светлина в ръчно изработени 
материали. Нейната творба се занимава с разхвърляните, неспокойни, раз-
пръснати части от нас самите, както и с психологическите конфликти, които 
изпитваме в ежедневието. Материалите създават емоционални пейзажи, в 
които на зрителя е позволено да се скита и да чувства.



a

“Fairytales don’t tell children that dragons exist. Children already know that drag-
ons exist.”
(Gilbert Keith Chesterton)

 „Приказките не казват на децата, че драконите съществуват. Децата 
вече знаят, че драконите съществуват.“ 
(Гилберт Кейт Честертон)



The video is created in August 2013, the idea is visual, it recreates the atmos-
phere in which you feel both nervous and calm. The blue colors express the idea 
of silence and its influence on us. It can have different effect on everyone, some 
people could feel calm, other afraid or nervous.

Видеoто е създадено е през август 2013, идеята е напълно визуална и 
пресъздава тази обстановка, в която се чувстваш напрегнат и спокоен в 
същото време. Сините цветове разкриват идеята за тишината и нейното 
влияние върху нас. На всеки би му повлияла по различен начин, някои биха 
се успокоили, други биха се уплашили или напрегнали. 
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Laughter is contagious, primitive, an unconscious vocalization. Schopenhauer 
explains how laughter emerges from the collision between intuition and reason. 
We laugh from humour, joy, nervousness and sadness. We laugh when tickled 
yet this is different from other types of laughter such as taunt, scorn and joy. We 
can laugh ourselves to death. Through this film, Jayne explores the landscape of 
laughter, its provocations, its shadows and its light.

Смехът е заразен, той е примитивна, несъзнателна вокализация. Шопен-
хауер обяснява как смехът се появява от сблъсъка между интуицията и 
разума. Ние се смеем от настроение, радост, нервност, тъга. Ние се смеем, 
когато ни гъделичкат, но това е различно от другите видове смях като при-
смех, презрение и радост. Можем да се смеем до смърт. Чрез този филм 
Джейни изследва пейзажа на смеха, неговите провокации, неговите сенки 
и неговата светлина.



Radish is an anthropomorphic character with a radish head, performed by the 
artist, that originally appeared in Ramirez’s work as a metaphorical immigrant, 
a dislocated creature without name, gender or citizenship, a meaningless blob. 
More specifically in the correlation between the fetishization of Mexican culture, 
primarily with the hype surrounding its cuisine, and the figure of the radish, a 
typical ingredient of Mexican food. In this way Radish articulates “Mexican-ness” 
without resorting to common stereotypes, but rather by employing Ramirez’s 
own idiosyncratic language.

Репичка е антропоморфно действащо лице с глава на репичка, изпълнено 
от артист, който първоначално се появява в работа на Рамирез като ме-
тафоричен имигрант, объркано същество без име, пол или гражданство, 
безсмислено петно. По-конкретно във взаимовръзката между фетишизаци-
ята на мексиканската култура, главно с хиперболизацията на мексиканска-
та кухня и с фигурата на репичката – типична съставка на мексиканската 
храна. По този начин Репичка разказва за „мексикан-ствеността“ без при-
бягване до обичайни стереотипи, по-скоро чрез използване на характерния 
за Рамирез език.



a



Видеото е безкраен низ от законни банкноти, които се движат и променят, 
подобно на нумизматичен кошмар. Това усещане за колекционерска шизо-
френия ни напомня за извратена световна игра. Изображенията, показани 
на банкнотите са примери на официално узаконени истории. Но естетиката 
на парите крие също така и друга реалност – капиталистическата игра, коя-
то определя конотациите и манипулира живота и работата на гражданите. 
Това е концепцията, която идва от екрана в ритъма на музиката, пресъзда-
ваща видеоигра и звуци от промишлено производство.

The video presents an infinite loop of legal tender banknotes which move and 
change in a sort of numismatic nightmare. This sensation of a collector’s schizo-
phrenia suggests a perverse worldwide game. The images depicted on the bank-
notes are a sampling of officially validated stories. But the aesthetics of money 
also hid other reality: the capitalist game that defines connotes and manipulates 
citizen’s life and work. This concept arises from the screen at the rhythm of the 
music, which evokes video-game and industrial production sounds.
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The video offers changing series of images under a TV pattern: a collection 
of visual and pop culture stories. The screen power attracts attention, but the 
broadcasting swaps at a very high speed, preventing a detailed watching. The 
title of the piece refers to a spectator who wants to look and ask for a break, but 
who also enjoys playing this perverse hide-and-seek. Aesthetics of eroticism, 
gender role construction and social translation that TV images may elaborate 
are the subject matter of the video. The way how sexual image is depicted in 
the media has a direct influence on the way how this representation affects our 
physical understanding.

Видеото представлява смяна на серия от изображения по ТВ модел: ко-
лекция от визуални истории и истории от поп културата. Силата на екрана 
привлича вниманието, но излъчването на кадрите с много висока скорост 
пречи да се видят детайли. Заглавието на творбата се отнася до зрител, 
който иска да гледа и моли за прекъсване, но който също така се забавлява 
от тази извратена игра на криеница. Предмет на видеото са естетиката на 
еротиката, изграждането на ролите на половете и социалнотоповедение, 
които телевизионните изображения могат да внушат. Начинът, по който 
сексуалното изображение е показано в медиите, има пряко влияние върху 
начина, по който това изображение въздейства върху нашето физическо 
възприемане.



The film is about a young man who is trying to escape of his ex-girlfriends and he 
doesn’t know where to hide from them. He is trying to occupy himself with work 
to distract from them, but fails and he begins to lose touch with reality. He is more 
and more immersed in the world of dreams and memories.

Филмът е за млад мъж, който се опитва да избяга от своите бивши приятел-
ки и не знае къде да се скрие от тях. Опитва се да се затрупа с работа, за 
да се откъсне от тях, но не успява и започва да губи връзката с реалността. 
Той все повече и повече се потапя в света на блянове и спомени.



a

Visual and musical work whose sources are the sound and light generated by a 
ceiling mounted fluorescent fixture.

Визуална и музикална творба, чиито източници са звукът и светлината, ге-
нерирани от неподвижно закрепен флуоресцентен покрив.



Audiovisual experimentation on the sound and light generated by an arc welding 
station.

Аудиовизуален експеримент върху звука и светлината, генерирани от стан-
ция за дъгово заваряване.



a
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Even though the frames that were used to make “Solar Irradiance” come from 
a scientific instrument - the most advanced solar telescope of our time, in orbit 
around the Earth - it is a work of art much more than a work of science. It is 
hard to believe that the almost surreal shapes in the video are formed, live, and 
die every day on the surface of the Sun, unknown to us. This work, combining 
stunning and ‘intimate’ views of our own star with deep cosmic sounds, invites us 
to a journey where the frontier of scientific endeavour meets the mystical, almost 
divine essence of nature.

Въпреки че рамките, които бяха използвани, за да се направи „Слънчева 
ирадиация“ идват от научен инструмент - най-модерния Слънчев телескоп 
на нашето време в орбита около Земята - това е много повече произве-
дение на изкуството отколкото произведение на науката. Трудно е да се 
повярва, че почти сюрреалистичните фигури във видеото са създадени, 
живеят и умират всеки ден на повърхността на слънцето, без нашето зна-
ние. Тази творба, съчетавайки смайващи и „интимни“ изгледи от нашата 
собствена звезда с дълбоки космически звуци, ни кани на пътуване до мяс-
тото, където границата на научните усилия се среща с мистичната, почти 
божествена същност на природата.



Сниман в скандално известното изоставено летище Темпелхоф в Берлин, 
„Тегло“ изобразява контрастиращи истории. Докато един човек се опитва 
да задържи хвърчило във въздуха, е прекъснат от друго лице, борещо се да 
повдигне хвърчилото си от земята, със субтитри, които изразяват теми на 
недоволство, последствия и разочарование. Разликата между движещите 
се видео сцени и текста, подчертава съпоставянето между тези противопо-
ложности. Въпреки че изглеждат, сякаш не си принадлежат, сходствата в 
техните теми ги вплитат в едно.

Captured at Berlin’s infamous abandoned Tempelhof Airport, “Weight” depicts 
contrasting stories. As one person attempts to keep a kite afloat, he is inter-
cepted with another person struggling to buoy a kite from ground, with subtitles 
addressing themes of discontentment, consequences and disappointment. 
The difference between the moving image scenes and the narration, highlights 
the juxtaposition between these opposites. Although they appear not to belong 
together, the similarities in their themes weave them together.
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The video plays with the tension between images of shadows, a text describing 
shadows and an audio, independent from the images and the text. This juxtapo-
sition of each element one to the other in the end creates a sense of lightness 
appropriate for a shadow.

Видеото играе с напрежението между образите на сенки, текстовото опи-
сание на сенки и звука, независим от образите и текста. Това съпоставяне 
на всеки елемент с другия създава чувство на лекота, подходящо за една 
сянка. 
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How we look at the other nowadays, or how we look at ourselves after being 
displayed, are questions that the spectator has to respond himself watching this 
video. Only emotions and thoughts to jump up our own walls. Just look, just leavе 
to be watched. 

Как гледаме на другите в днешно време или как гледаме на себе си, след 
като сме били показани, са въпроси, на които зрителят сам трябва да си 
отговори, гледайки това видео. Единствено емоции и мисли, за да прес-
кочим собствените си стени. Само гледайте, само се оставете да бъдете 
наблюдавани. 



This film examines psychological trauma through the manipulation of legal docu-
ments generated in response to a personal experience. Implicit, dissociated and 
somatic elements of traumatic memory are explored through the juxtaposition of 
light, flesh, blood and text.

Този филм изследва психологическата травма чрез манипулация на правни 
документи, създадени в отговор на лично преживяване. Косвени, откъслеч-
ни и соматични елементи на травмираната памет се изследват чрез съпос-
тавяне на светлина, плът, кръв и текст.
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Memory is not just the capacity of the individual to establish, preserve and re-
member the past. Memory recalls unmethodically fragments of the past. 
In post-industrial society we are witnessing information overload. This occurs 
when the amount of input in a system exceeds its processing capacity. We have 
fairly limited cognitive processing capacity, so when information overload occurs, 
it is likely that a reduction in decision quality will occur.

Паметта е не само способността на индивида да установи, съхрани и помни 
за миналото. Паметта неметодично извиква фрагменти от миналото. 
В постиндустриалното общество ние сме свидетели на информационно 
претоварване. Това се случва, когато количеството на входящата в систе-
мата информация надвишава възможностите за нейната обработка. Ние 
имаме сравнително ограничен познавателен капацитет, така че когато е 
налице претоварване с информация, е много вероятно да настъпи и пони-
жаване на качеството на вземане на решенията.



Този творба изследва остаряването като път към социална и културна не-
видимост. Видео и дигитализирани рисунки са сложени едни върху други 
и анимирани, за да създадат творба, която разглежда цикъла на живота 
от детството до старостта. Използвани са разпокъсани акорди и текст от 
песента „I‘ll Fly Away“, за да създадат звуковия фон.

This piece explores aging as a path to social and cultural invisibility. Video and 
digitized drawings and paintings were layered and animated to create a piece 
which considers the life cycle from childhood to old age. Deconstructed chords 
and lyrics from the song “I’ll Fly Away” were used to create the soundscape.
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Workz is a meditation on futility. Two generic figures perform tasks like placing 
and removing tiles, wrapping and unwrapping tree with a string and climbing in 
and out of a pit. Seen within a context of a pristine beauty, this tedium under-
scores an absurdity in the toil of our everyday jobs. 

Workz е медитация върху безсмислието. Две безлични фигури изпълняват 
задачи като поставяне и махане на керемиди; увиване и развиване на ка-
нап около дърво; слизане във и излизане от яма. Гледано в контекста на 
първичната красота, това еднообразие подчертава абсурдността в изпъл-
нението на всекидневната ни работа. 



In a worldwide exquisite corpse made by 12 of the most booming young anima-
tors on the scene today – we follow Bear and Duck in a relentless chase for a 
green bottle and a handful of red pills in a quest to set things right… The film 
is a celebration of the art of collaboration and the creative process. A film about 
schizophrenic behavior, drug use and the psyche’s fight for mental stability.

В изящния световноизвестен корпус, направен от 12 от най-преуспяващи-
те млади аниматори на сцената днес – ние следваме Мечока и Патока в 
неуморна гонитба за една зелена бутилка и шепа червени хапчета в стре-
межа си да оправят нещата... Филмът е възхвала на колективното изкуство 
и творческия процес. Филм за шизофреничното поведение, употребата на 
наркотици и борбата на психиката за умствена стабилност.
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It is in the nature of a human being to interact. When the cognition and the sub-
limation strike, the instincts appear on the surface. The gesture is what remains 
when you are unable to speak, when the stimulus and the situation exceed all 
possible actions, because it is too strong, too painful, too beautiful… so one look 
for possible abstract and transcendent expressions of inner feelings through the 
video „Pray God, that he will send me a bit of genius.“ - Alberic Magnard.

В човешката природата е да се взаимодейства. Когато познание и сублима-
ция се сблъскат, инстинктите се появяват на повърхността. Жестовете са 
това, което остава, когато не сте в състояние да говорите, когато стимулите 
и ситуацията надхвърлят всички възможни действия, защото това е твърде 
силно, твърде болезнено, твърде красиво... така че човек търси възможен 
абстрактен и трансцендентен израз на вътрешните си усещания чрез виде-
ото „Моля Господ да ми изпрати малко гениалност.“ – Алберик Магнард.



Forests & Steppe is a structural art piece that imitates the scientific work. The 
scientist breaks down a complex and unique structure of a living object into small 
similar pieces to understand it as a whole. In a similar way the parts of naked 
bodies are categorized. The viewer is overflowed by pictures of naked bodies. 
The erotic touch dissolves into abstraction.

„Гори и степи“ е структурирана художествена творба, която имитира науч-
ната работа. Ученият разчупва комплексната и уникална структура на жив 
обект на малки сходни парченца, за да го разбере като цялост. По същия 
начин са категоризирани частите на голи тела. Зрителят е залят с картини 
на голи тела. Еротичното докосване се разтваря в абстракция.
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The work consists of a single scene shot with a fixed camera. It shows a hostile, 
empty and silent landscape. Suddenly a helicopter flies from the horizon towards 
the camera. At a certain point the helicopter stops and a rope gets thrown out of 
the cabin. A man lets himself down this rope. Ones he touches ground, the rope 
is pulled back into the cabin and the helicopter flies away. The person remains 
there, alone.

Работата се състои от една единствена сцена, снимана с фиксирана ка-
мера, която показва враждебен, пуст и тих пейзаж. Изведнъж хеликоптер 
излита от хоризонта към камерата. В един определен момент хеликоптерът 
спира и от кабината се хвърля въже. Един мъж се спуска по въжето. В мо-
мента, в който човекът докосва земята, въжето бива издърпано обратно в 
кабината и въртолетът отлита. Човекът остава там, сам.



Това е моята дисекция, в която разглеждам всички онези жени, които ме 
правят.
Те са част от пейзажа на предния план.

In my dissection I can examine all those women who make me. 
They are part of a landscape in the foreground.
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Нуждата да бъдем разпознати заради нашите действия ни кара да разчита-
ме на някого в ролята на свидетел. Свидетелят е нашата слабост, но също 
и силата да го защитаваме и закриляме. Но пък силното му присъствие 
може да ни повлияе и да ни трансформира в най-слабите на света. Ние 
сме хора, които искат да достигнат нещо; да минат един през друг, защото 
е невъзможно да живееш, без да познаваш другите, защото е невъзможно 
да живееш, ако не знаеш, че си необходим за някого.

The need to be recognized for our acts makes us rely on someone as the witness 
role. The witness is our weakness, hence the strength to defend and protect it. 
But also the strong presence can influence us and transform us into the weakest 
on earth. 
We are persons to reach for something; go through each other, because it is 
impossible to live without knowing the others, because it is impossible to live 
without knowing we are essential for someone.



Филмът се отнася за доброто и злото, за танца на живота и смъртта, су-
бективното и едновременно време, подсъзнанието, ограничението и тран-
сформацията към едно неумолимо и непознато бъдеще.

It refers to the good and the bad, to the dance of life and death, the subjective 
and simultaneous time, the unconscious, the finiteness and the transformation 
towards the inexorable and unknown future. 
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Една жена загубва физическата и духовната си плътност. Тя се разгръща, 
препокрива, уплита, фрагментира, става на прах и се трансформира. Музи-
ката е на границата между пеене и вой. Това е предупреждение да бъдем 
бдителни към баналните неща, да не се оставяме изпразнени в социална 
среда, която налага изискан и тривиален стереотип на празен манекен–
жена.

A woman loses physical and spiritual density. She unfolds, overlaps, entangles, 
fragments, pulverizes and transforms herself. Music sounds at the boundary be-
tween a singing and a howl. It is a warning to be vigilant against banal things, to 
not leaving ourselves empty in a social habitat that imposes a sophisticated and 
trivial stereotype of a vacuum mannequin-woman.



’The story of a younger woman who’s life has become pure fiction. The visual 
story gives you a double sense. Loveliness and despair, joy and fear, loneliness 
and intimate contact…flow seamlessly into one another.

Това е история за млада жена, чийто живот се превръща в пълна измисли-
ца. Визуалната история дава двойно чувство. Прелест и отчаяние, радост 
и страх, самота и интимен контакт... преливат незабележимо едно в друго.
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Това видео е съзерцание на преминаването на времето и пустотата. То 
също така повдига въпроса: Когато това, което поддържа живота си отиде, 
какво остава след него – отвътре, отвън?

This video is a contemplation of the passage of time and emptiness. It also 
raises the question: When what sustains life is gone, what is left behind – inside, 
outside?



Имате ли нужда от още доказателства? Сензационен кристално чист кадър 
на НЛО с променяща се форма. Записано под влиянието на Фара Ди Соли-
го - Венето, Италия.

Do you need more proof? Sensational crystal-clear footage of shape-shifting 
UFOs. Recorded under the influence of Farra Di Soligo, Veneto,Italy.
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„8 повдигания” на Мали де Кало изследва неконтролируемия момент, ко-
гато едно дискретно действие се разширява и смесва до превръщането 
му в нещо напълно различно. Тук кадри на майки, повдигащи своите деца, 
са забързани и дублирани до смущаващи интервали. Тази предполагаема 
нормалност на повтарящи се действия е изследвана в „8 повдигания”, преу-
величавайки един от изначалните елементи на майчинството: физическата 
защита и грижа за детето чрез вдигането му. Повдигането, превърнато в 
нехуманен жест, благодарение на симетрията и скоростта, които могат да 
се постигат само на видео, разкрива пълния обхват на майчинството в този 
неизследван момент, когато любовта се превръща в нещо друго.

Mali De Kalo’s “8 Lifts” explores the uncontrollable moment, when one discrete 
action is expanded and blended into something else entirely. Here, footage of 
mothers lifting their children is sped up and duplicated to disturbing intervals. 
This supposed normality of repetitive action is explored in “8 Lifts”, magnifying 
an elemental unit of motherhood: the physical protection and care of a child 
through picking it up. The Lift, forced out of humanistic scale with symmetry and 
speed only video could accomplish, finds the full range of motherhood in that 
unobserved moment when love turns into something else.



This аrtwork has very personal connotations, but outwardly explores the themes 
of water – the giver and taker of life and falling – to be broken, to fall from grace.

Творбата има твърде лично значение, но на външен вид изследва темите 
за водата – даваща и отнемаща живот и падението – да бъдеш пречупен, 
да погубиш душата си.
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In July 2012 Peru regained its former distinction as the world’s top cocaine pro-
ducer, according to an annual White House report, that says Colombia’s output 
fell sharply in 2011, putting the former leader in third place behind Bolivia. The 
White House report estimates Peruvian cocaine production was 358 tons, fol-
lowed by Bolivia with 292 tons and Colombia at 215 tons. This project is a video 
remix. I take footage and clips from different sources like internet, home videos 
and DVD’s to make something new. For this video I took well known movie clips 
and combined it with the video trailer’s audio about Peru as an exotic tourist 
destination made by the Peruvian Government.

През юли 2012 Перу възвърна своята предишна слава на топ производител 
на кокаин в света, според годишен доклад на Белия дом, в който се казва, 
че с рязкото спадане на продукцията на Колумбия през 2011 г., бившият ли-
дер остава на трето място след Боливия. Докладът на Белия дом оценява 
производството на перуански кокаин на 358 тона, следвано от Боливия с 
292 тона и Колумбия с 215 тона. Този проект е видео ремикс. Взех кадри и 
клипове от различни източници като интернет, домашно видео и DVD-та, за 
да направя нещо ново. За това видео взех известни филмови клипове и ги 
комбинирах с аудиото от видео-трейлъра, който разказва за Перу като екзо-
тична туристическа дестинация, направен от Перувианското правителство.



Throughout the centuries, dreams have been the images that speak about the 
future, for many cultures around the world. In modern times dreams have been 
seen as a connection to the unconscious. The character is pursuing the ultimate 
experience of freedom and glory but when he reaches the sun his wings begin to 
melt and he falls in to reality.

През вековете за много култури по света сънищата са били изображенията, 
които говорят за бъдещето. В днешно време сънищата се разглеждат като 
връзка с подсъзнанието. Главният герой преследва върховното изживява-
не на свобода и слава, но когато достига слънцето, крилата му започват да 
се топят и той се връща в реалността.
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Мъж и жена. Два хищника. Желанието е между тях. Желанието за страст, 
плът и докосвания. Колкото повече единият желае, толкова по-силно дру-
гият усеща болката. Болката е пристрастяване, но води до освобождение. 
Инстинктите заменят чувството. Стонове, писъци, дишане през зъби, удо-
волствие, конвулсиите от прегръдките – всичко едновременно. Така изчез-
ва страхът. Така се ражда желанието. Така се появява гладът.

A man and a woman. Two predators. The desire is between them. The desire for 
passion, for the body and touches. The more one wants, the stronger the other 
one feels the pain. Pain is an addiction, but it leads to liberation. Instincts replace 
the sense. Moans, screams, breathing through the teeth, pleasure, convulsions 
of the hugs – all on the same page. That’s how the fear disappears. That’s how 
the desire is born. That’s how the hunger appears.
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“Zero Gravity“ is a video-performance that imaginatively combines art and 
science. Floating weightless in a plane over Florida, Marcin revisits Friedrich 
Nietzsche’s „Die Frohliche Wissenschaft“, going beyond the assertion that ‘God 
is dead’ to explore the deep emotional quality of the text: „What were we doing 
when we unchained this earth from its sun? Whither is it moving now? Whither 
are we moving? Away from all suns? Backward, sideward, forward in any 
direction? Are we not straying as through an infinite nothing?“. “Zero Gravity“ is a 
work of art that takes the audience to a new level of consciousness of both body 
and mind. “Zero Gravity“ was commissioned by Coup de Ville and co-sponsored 
by Aurora Aerospace.

Нулева гравитация е видео-пърформанс, който творчески съчетава изку-
ството и науката. Плаваща безтегловно над Флорида, Марсин ревизира „ 
Веселата наука“ на Фридрих Ницше, излизайки отвъд твърдението, че „Бог 
е мъртъв“, за да изследва дълбоката емоционална същност на текста: „Как-
во направихме, когато отвързахме тази земя от нейното слънце? На-
къде се движи сега? Накъде се движим ние? Настрани от всички слънца? 
Назад, настрани, напред във всяка посока? Не сме ли ние заблудени в 
безкрайното нищо?“. „Нулева гравитация“ е произведение на изкуството, 
което води публиката до едно ново ниво на съзнание на ума и тялото едно-
временно. „Нулева гравитация“ е по поръчка на Coup de Ville и съфинанси-
рано от Aurora Aerospace.



Вдъхновена от фестивала на Кукерите в България, реших да направя ви-
деото „Чучелото“, в което жена е покрита със съвременни женски материи 
– шалове и парцали, като само краката й се виждат. Жената е водена от 
материята. С всяка следваща сцена танцуващата пред камерата жена се 
превръща в непрекъснато променяща се скулптура.

“The mummer” is inspired on the Kukeri festival which I have visited in Bulgaria. 
This inspired me to make the video ‘The Mummer’ in which a woman is covered 
with contemporary feminine material: scarfs, that only her legs are visible. She is 
guided by the material. With each sequence, dancing in front of the camera, this 
woman turns into a changing sculpture.
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I present a chromatic and conceptual reflection of freedom. The green color sym-
bolizes the union with nature, feel the elements. An overhead shot comes off the 
ground. It does not determine what happens on earth. The blue color, however, 
represents the oppression exercised by society over its members. A frontal plane 
controls everything that happens.

Представям хроматично и концептуално разсъждение за свободата. Зеле-
ният цвят символизира съюза с природата и усета за елементите. Кадър 
отвисоко се отделя от повърхността, но това не решава какво се случва на 
земята. Синият цвят представлява натиска, който обществото упражнява 
върху своите членове. Фронталната равнина контролира всичко, което се 
случва.



Диктаторът е емоционално могъщ, голям, свободен, вечен. Той е смятан 
за Всемогъщия. Реалността има невидими граници. Неговата империя иска 
сила, която той не е сигурен, че има. Той знае, че е крехък, малък и съпро-
вождан, но се чувства наблюдаван. Той защитава своите страхове, без да 
ги преодолява.

The Dictator is emotionally mighty, big, free, eternal. He is believed the Almighty. 
Reality has invisible borders. His empire asks a strength that he is not sure to 
have. He knows he is fragile, small, and is accompanied, but he feels watched. 
He defends his fears without overcome.
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Видео за ходене до магазина и чуване на призраци (Експериментална ани-
мация).

A video about walking to the shop and hearing ghosts (Experimental animation).



This project aims to approach the sensitivity in Dance of Death, better known 
as Butoh. The camera chasing micro movements of a body, impulses of a soul 
seeking to shed its usual approach to be-non-human form. This work aims to 
condense the attempt to turn away from our habitual patterns of thought and 
brings us to the freedom that allows humans to become the dust of moth wings 
where they are, according to Kazuo Ohno, all traces of the universe. 

Този проект цели да докосне чувствителността в „Танц на смъртта“, по-
известен като Бутох. Камерата следва микродвиженията на тялото, импул-
сите на душа, търсеща измъкване от своя обичаен вид на извънчовешка 
форма. Тази творба цели да усили опита да избягаме от обичайните ша-
блони на мисълта и по този начин ни води до свободата, за да станем прах 
от крилата на нощна пеперуда, където според Казуо Охно всички сме следи 
от Вселената.
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TV meditation is a video about the suggestive nature of media. Technical image 
stands between our eyes and the real world creating a virtual reality. But is there 
something at the bottom of this reality?

„TV медитация“ е видео за насочващата същност на медията. Между наши-
те очи и реалния свят стои техническо изображение, което създава вирту-
ална реалност. Но има ли нещо на дъното на тази реалност?



This video is a paraphrase of Andy Warhol’s short film “Andy Warhol eating a 
hamburger”, in which the artist eats a Burger King hamburger with Heinz ketch-
up. The original video was shot in 1981. The person has changed, but the brands 
are the same. For companies like these we are just consumers who need to be 
fed.

Това видео е преразказ на късометражния филм на Анди Уорхол „Анди 
Уорхол яде хамбургер“, в който артистът яде хамбургер „Бъргър Кинг“, по-
лят с кетчуп „Хайнц“. Оригиналното видео е снимано през 1981 г. Персона-
жът е сменен, но търговските марки са същите. За компании като тези ние 
сме само консуматори, които трябва да бъдат хранени. 



a



Войната е ужасно нещо, до такава степен, че се учудвам как само нейното 
име създавае усещането за трагедия. В това видео тялото се използва като 
опорно послание. Тялото е работна среда, превръща се в мирен инстру-
мент срещу войната.
„За нас това е безвъзвратна самота. За повечето мъже като мен, война-
та е завършек на самотата.” - Албер Камю

War is a terrible thing, to the point that I wonder how the name alone gives 
perceptions of tragedy.
In this video the body is used as a support message. The body becomes a work-
space; it becomes a pacifist tool against the war. 
„For us it is the final loneliness. For most men like me, the war is the end of 
loneliness.” - Albert Camus.
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We mistreat the world in which we live, we constantly assault, and it deteriorates 
more quickly. How to stop this insane and destructive course? How to live a more 
peaceful time in the respect of our planet and its natural rhythm? We must react 
to save our planet. Pollution degrades and may cause the loss of us. Protecting 
our nature before it is too late, before the clocks stop!

Ние малтретираме света в който живеем, ние постоянно го нападаме и 
той се влошава все по-бързо. Как да спрем тази лудост и разрушителното 
й действие? Как да живеем в по-спокойно време, с уважение към нашата 
планета и естествения й ритъм? Ние трябва да реагираме, за да спасим 
нашата планета. Замърсяването се влошава и може да причини нашето 
изчезване. Да защитим нашата природа преди да е станало твърде късно, 
преди часовниците да спрат!
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„Самотата е най-дълбокото от човешките състояния. Човекът е един-
ственото същество, което знае, че е само и единственото, което тър-
си друго същество.“ - Октaвио Паз.
Самотата е станала значителен проблем в днешното общество. Това е 
ирония, която контрастира на силно населените градове, като Сингапур 
например. Как е възможно да сме толкова самотни, въпреки че сме зао-
биколени от хора? В своята нова работа Чо разсъждава върху този фе-
номен. В „Скритото измерение“ тя поставя под въпрос ефективността на 
успокоението, предлагана от ежедневните дейности. Седем членове на 
нейното семейство са изобразени ангажирани в тривиални актове на само-
занимание. В едно и също време във филма, в неочакван ритъм изведнъж 
те прекратяват своите самоналожени сизифовски занимания и поглеждат 
към публиката и един към друг.

„Solitude is the profoundest fact of the human condition. Man is the only being 
who knows he is alone, and the only one who seeks out another” - Octavio Paz. 
Solitude has become a significant issue in today’s society. This is ironic when 
contrasted against a highly populated city, such as that of Singapore. How is it 
possible, that despite being surrounded by people, we are so much alone? In her 
recent work, Choo reflects upon this phenomenon. In “The Hidden Dimension” 
she questions the effectiveness of the relief offered by daily routines. Seven 
members of her family are depicted engaged in trivial acts of self-occupation. At 
exactly the same point in the film, in an unexpected cadence, they simultaneously 
break from their self-imposed Sisyphean distraction and look out into the 
audience and each other.



Confronting two eyes in a physical sense, that each in his field of vision abstract-
ed of each other, with an awareness that the observation of the same things 
do not necessarily have the same meaning for two individual personalities. The 
interpretation of what we see in a positive way can be painful for others, which is 
presented through the direct application of pain at the sight.

Конфронтира две очи във физическия смисъл, като в своето зрително поле 
всяко е откъснато от другото, със съзнанието, че наблюдаването на едни и 
същи неща няма непременно едно и също значение за две отделни лично-
сти. Интерпретацията на това, което ние виждаме в позитивен план, може 
да бъде болезнена за други. Това е представено чрез директно нанасяне 
на болка в полезрението.
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Тази художествена творба е поема за пристрастяването към пушене. Идея-
та дойде спонтанно, наблюдавайки танцьори в почивка за пушене и предиз-
вика у мен мисли какво точно им дава цигарата. Някои млади хора пушат, 
за да комуникират и да спечелят одобрението на другите, изглеждайки „яки“ 
и „големи“. Някои се вдъхновяват от пушенето, а други изглеждат твърде 
привлекателни, когато пушат. От кои си ти? Аз лично мразя цигарите и 
престоя в опушени места, но това, което ме заинтригува е действието само 
по себе си-– какъв е този загадъчен ритуал, който с дълбоко и страстно 
вдишване ни кара да преосмислим, да се отпуснем и да си предоставим 
кратък момент на психичен мир - топъл дневен подслон за нашето съзна-
ние. Дишането е вярване.

This artwork is an epic about the addiction to smoking. The idea came 
spontaneously observing dancers in a puff break and it triggered thoughts what 
is the cigarette giving them. Some young people smoke in order to communicate 
something and to leave a favorable impression in others, appearing “hard” and 
“big”. Some get inspired by it and some others look pretty much attractive when 
smoking. From which ones are you? I personally hate cigarettes and inhabiting 
smoky places, but what intrigues me more is the action itself - what is this 
enigmatic ritual, which by deeply and passionate inhaling makes us rethink, relax 
and provide ourselves a short moment of psychotic peace - a warm daily shelter 
for our minds. Breathing is believing.



Глас: Амели и Мерион Обри
Музика: “Total Eclipse Of The Heart” от Бони Тейлър
Сестри близначки от село в Бургундия изпълняват песента на Бони Тейлър 
“Total Eclipse of The Heart“. Идеята за космоса, представена от термина „за-
тъмнение” в заглавието на песента, отеква на фона на звездите и факта, че 
близнаците се намират в съзвездието „Близнаци“. Всичко това е в контраст 
с вътрешното емоционално пространство на сърцето и интимното съучаст-
ничество, представено от близначките.

Voice: Amélie and Marion Aubry
Music: “Total Eclipse Of The Heart” by Bonnie Tyler
Twin teenage sisters from a village in Burgundy perform “Total Eclipse of The 
Heart“ by Bonnie Tyler. The idea of outer space represented by the term „eclipse“ 
in the song title is echoed by the starry backdrop and the fact that twins are to 
be found in the constellation of Gemini, all of which is in contrast to the inner 
emotional space of the heart and the intimate complicity the twins represent.
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„Малък хор“ е едноканално видео, което се движи в слое ия, но все пак 
привидно позная свят на природните елементи. Тази ритмична и вълнооб-
разна творба съчетава естетиката на селския пейзаж, докато в същото вре-
ме подчинява възприятието на публиката на пространствената плътност и 
времето. Морисън ни насърчава да открием познатото и да го изследваме 
чрез повторно и повторно гледане.

“Small choir” is a single channel video that moves into an increasingly complex 
yet seemingly familiar world of natural elements. This rhythmic and undulating 
work combines the aesthetics of rural landscape whilst bending an audience’s 
perception of spatial density and time. Morrison is encouraging us to locate the 
familiar and experience it through the act of looking, and looking again.



Sometimes I have recorded a small part of my life on a dairy or a sketchbook. 
Although I experience diverse emotions and situations for one day, the length 
of recorded story on a dairy or a sketchbook is very short. However, I believe 
that the recorded story has heavy weight on my life. The recorded story is about 
conflict with myself in my UK’s life.

Понякога записвам една малка част от живота си на дневник или скицник. 
Въпреки че изпитвам разнообразни емоции и ситуации за един ден, дъл-
жината на записаните истории е много кратка. Аз обаче вярвам, че те имат 
голямо значение за живота ми. Записаната история е за конфликт с мен 
самата по време на живота ми във Великобритания.
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Mardin is an ancient city of Mesopotamia Coombe and nearest to the border 
of Syria. The city is established above a hill and some border villages can be 
viewed from it. The civil war in Syria had economical and social effects in south-
eastern Anatolia, because of the affective commitment between the peoples. 
Maybe someday, the children will establish peaceful World which could share 
the pain.

Мардин е древен град в долината на Месопотамия и е най-близко до гра-
ницата със Сирия. Градът е построен върху хълм и от него се виждат някои 
гранични селища. Гражданската война в Сирия има социален и икономи-
чески ефект в югоизточна Анатолия поради емоционалните обвързаности 
между народите. Може би някой ден децата ще създадат един мирен свят, 
който ще може да победи болката. 



„Танцуващи луни“ е късометражен филм, в който манипулираният образ на 
луни в пространството и времет поставя под въпроа същността на вирту-
алната образност.

Luas Dançantes (Dancing Moons) is a short film where the manipulated image of 
moons in space and time questions the nature of the virtual imagery.
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Dança Velha (Old Dance) is a short film which amplifies the physical relations of 
the female body with the contractions and tensions of its cultural frame. 

„Стар танц“ е късометражен филм, който допълва физическите връзки на 
женското тяло с контракциите и напрежението на неговата културна рамка.



There are many ways to travel from place to place, but not much choice of those 
who had to migrate from one place. The travel rights are peculiar to a privileged 
class. The immigrants can travel if they are important in a bargain between 
two countries. Many of those who have had to emigrate to save their life, are 
murdered in their travel or they have been left to die in refugee camps. No one 
wants to be immigrant. No one escapes without a reason. If your clothes does 
not smell like money, if you are not white and fat enough, if it‘s not a business or 
just holiday, if you have to go, if you are a immigrant. Can the cars work? Can 
the planes fly easily?

Има много начини да се пътува от място на място, но не много голям из-
бор имат тези, които трябва да мигрират от едно място. Пътните права са 
присъщи на привилегированата класа. Имигрантите могат да пътуват, ако 
са важни в сделка между две страни. Много от тези, които е трябвало да 
емигрират, за да спасят живота си, са били убити по време на пътуването 
си или са били оставени да умрат в бежански лагери. Никой не иска да 
бъде имигрант. Никой не бяга без причина. Ако вашите дрехи не миришат 
на пари, ако не сте бели и достатъчно угоени, ако това не е бизнес или 
просто почивка, ако трябва да заминете, ако сте имигрант. Могат ли колите 
да работят? Лесно ли е на самолетите да летят?
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A tilt-shift time-lapse showing the amazing city of Sydney in an unusual and fun 
way.

Бавен кадър, забързан във времето, показва удивителния град Сидни по 
един необичаен и забавен начин.



The amazing Italian region of Liguria told in time-lapse and tilt-shift. A magical 
and peculiar visual tour from Riviera di Ponente to Riviera di Levante and in 
between. Shot in one week, from more than 16.000 pictures.

Удивителната италианската област Лигурия, показана на бавен кадър със 
забързано действие. Магическа и своеобразна визуална обиколка от Риви-
ера ди Поненте до Ривиера ди Леванте и между тях. Заснет за една седми-
ца, от повече от 16 000 снимки.
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Can we walk straight forward while being constantly stimulated? Pasolini said 
that Insomnias were like a “naked impatience in electric light”. Just as energy 
pass through my gear’s electric circuits, our lives passing through grids and lines 
makes me wonder. What are we still able to see that is not predetermined? 
Electro-magnetic waves such as light and sound embody physical boundaries 
for human perception and open the door to other dimensions. We are all insom-
niacs, half-awake in broad daylight.

Можем ли да ходим право напред докато сме непрекъснато стимулирани? 
Пазолини казва, че страдащите от безсъние са като „голо нетърпение на 
електрическа светлина“. Точно както енергията преминава през електри-
ческите вериги на моя механизъм, така нашите животи преминават през 
мрежи и линии, което ме кара да се учудвам. Кое от това, което не е пре-
допределено, можем все още да видим? Електромагнитните вълни, като 
светлина и звук формират физическите граници на човешкото възприятие 
и отварят вратата към други измерения. Ние всички сме страдащи от без-
съние, наполовина будни посред бял ден.



Collaboration between Haleh Jamali and Monica De Ioanni
This single video projection features a figure holding a mirror in the woodland, 
showing only the hair. This covers her body with mystery. She uses the mirror to 
separate the reality from the reflection or perhaps the “actual reality”. She moves 
the mirror slowly or quickly, with choreographed or improvised movements. To-
wards the end of her performance she experiences a sense of oneness with her 
reflection and a sense of community with her environment.

Сътрудничество между Халех Джамали и Моника де Йоани.
Тази единична видео прожекция представя женска фигура, която държи 
огледало в гориста местност. Вижда се само косата й. Това обвива тялото 
й в мистерия. Тя използва огледалото, за да раздели реалността от отра-
жението или може би от „истинската реалност“. Тя движи огледалото бавно 
или бързо, в хореография или импровизирани движения. В края на изпъл-
нението си тя изпитва чувство на единство със своето отражение и чувство 
на свързаност със своята среда.
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This video is about democracy and its return. It says that democracy has equality.

Това видео е за демокрацията и нейното завръщане. То казва, че в демо-
крацията има равенство.



The film describes the journey of a female Yana, a young woman in her late 20s, 
isolating herself from the world emotionally and mentally. Although to the outside 
observer she lives a normal life, she has a job, friendship and family, she feels 
safe only when she is in her house which for years no one but her has entered. 
The story begins when Yana can no longer suppress her need for emotional 
connection, especially a connection with a man. Dreams are attacking her, and 
her perception of reality is distorted. She is dragged into an internal and sensual 
journey which shakes (literally) her world, until in the end she will have to make 
a decision whether to “open the door” and leave herself to the world or shut the 
door and remain closed and lonely in her world.

Филмът описва пътуването на Яна, млада жена в края на 20-те си годи-
ни, която се изолира от света емоционално и психически. Въпреки че за 
външния наблюдател тя живее нормален живот: има работа, приятели и 
семейство, тя се чувства в безопасност само когато е в дома си, където в 
продължение на години никой освен нея не е стъпвал.
Историята започва, когато Яна вече не може да потиска нуждата си от 
емоционална връзка, особено от връзка с мъж. Сънищата й я атакуват, а 
възприятието й за реалността е изкривено. Тя е въвлечена във вътрешно 
и чувствено пътуване, което разтърсва (буквално) нейния свят, докато в 
крайна сметка ще трябва да вземе решение дали да „отвори вратата“ и да 
се остави на света или да затвори вратата и да остане самотна в собстве-
ния си свят.
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Текущата глобализация на дигиталната култура, в която сме потопени, ни 
кара да се объркваме в реалността. Нашето възприятие се променя от 
различните графични представяния от медиите, които ни бомбардират с 
изменени, ретуширани изображения. Индивидът е абсорбиран от заобика-
лящата го среда в едно променящо се общество и в постоянно движение, 
които го принуждават да се адаптира.

Current globalization of digital culture in which we are immersed, leads us to 
confuse reality. Our perception is altered by the various graphical representa-
tions of the media, which bombards us with modified, retouched images. The 
individual is absorbed by the surrounding environment in a changing society and 
in constant motion, forcing him to adapt.
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I like to create animation which studies different kinds of natural processes in 
unnatural way. In my works I demolished man-made stuff in a very special way. I 
want to create an illusion of items disappearing like erosion or some other force 
as it is slowly fading them away. The process of making my animations is almost 
as consuming to me as it is to my objects. After demolishing I am physically 
broken and tired to the bone. I don’t characterize myself as a filmmaker, but as a 
performance artist that makes sculptures instead. I take a photo of every sculp-
ture I make and then rearrange them as a movie. In this way I am able to control 
everything around me, even time itself.

Обичам да създавам анимация, която изучава различните видове природ-
ни процеси по неестествен начин. В моите творби аз разрушавам по мно-
го специален начин направените от човека неща. Това, което искам, е да 
създам илюзия за обекти, изчезващи поради ерозия или друга сила, която 
ги кара бавно да изчезват. Процесът на създаване на моите анимации е 
почти толкова унищожителен за мен, колкото е и за моите обекти. След 
разрушаването аз се чувствам физически разбит и уморен до мозъка на 
костите си. Не се възприемам като кинорежисьор, а като артист, който пра-
ви скулптури. Правя снимкa на всяка направена от мен скулптура и след 
това ги нареждам като кадри от филм. По този начин съм в състояние да 
контролирам всичко около мен, дори и самото време.



„В какво се превръщат нещата (Одисея на оригами)“
Мъжка фигура се опитва да превърне мебелировката и домакинските уреди 
във форми на оригами, във филм, наподобяващ естетиката на документал-
ните видеа. Ян Хакон Ериксен е норвежки артист, който работи с многоо-
бразие от изразни средства, фокусирайки се върху теми като страха, гнева 
и фрустрацията.

A male figure attempts to force ordinary furniture and household items into basic 
origami shapes in a film mimicking the aesthetics of instructional videos. Jan Ha-
kon Erichsen is a Norwegian artist who works within a variety of media focusing 
on topics like fear, anger and frustration.
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