19.08.2009
Редактирано издание / Revised edition

techniques

exhibition and ICA–Sofia
Gallery inauguration
134, Vassil Levski Blvd., Sofia 1504

Изложба и откриване
на галерия ИСИ–София

Alexander Kiossev
Ivan Moudov
Kalin Serapionov
Kiril Prashkov
Krassimir Terziev
Luchezar Boyadjiev
Mariela Gemisheva
Nedko Solakov
Pravdoliub Ivanov
Stefan Nikolaev

Бул. Васил Левски 134, София 1504
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благодарение на твърдото убеждение на Слава Наковска
и Недко Солаков, че тя не само е абсолютно необходима,
но и е осъществима в рехавото и амнезично пространство
на българската култура, както и заради стратегическите
и последователните им усилия за нейната реализация.
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The opening of the ICA–Sofia Gallery was made possible by the
dedicated conviction of Slava Nakovska and Nedko Solakov that
it was not only absolutely necessary to have the gallery but that it
was also possible to realize it in the rather thin and amnesic
Bulgarian cultural space and especially by their strategic and persistent efforts on its materialization.
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Techniques and Positions

Техники и позиции
Посвещава се на паметта на Едмонд Демирджиян
Институтът за съвременно изкуство –
София открива галерия, място за изложби, срещи, лекции, презентации,
професионална библиотека, архив,
пространство на мечти, надежди, амбиции, на открития и индивидуални постижения, на онзи team spirit – на
който толкова държим и с който толкова се гордеем. Перефразирайки
прочутото и, вероятно, старателно репетирано изказване на Нийл Армстронг, ще кажем, че макар и малка
стъпка за цялото човечество, това е
огромна стъпка за нас.

където вече на няколко пъти след
1989 г. изтърпявахме „галерийни бумове“ и „аукционни вълни“, но нито
веднъж (парадокс, дори чудо) не се
оказахме в условията на реален пазар
на изкуството, нито създаването на
изкуството получи държавна подкрепа. Ето и сега, пазарът е в стагнация (благодарим за оправданието на
световната финансова криза), производството на местната (художествена) продукция също, но върви
най-активното музейно планиране или
поне обсъждане, каквото не се е случвало от времето на Людмила Живкова. „Музей“ е новата обсесия на
партии, администрации, апликанти, архитекти – и много по-малко на художници. Може би защото не им е ясно за
кого и от какво ще се прави днес
музей/музеи в България. А може би не
им харесва „от какво“ се планират да
се правят тези музеи.

t

Появи се, използвайки терминологията на марксистката социология, необходимата „база“, върху която сега
по-комфортно се изгражда „надстройката“ – смисълът и същността, логиката и ролята, перспективите и
стратегиите, свързани с контекста на
културната политика, типове публики
и глобализацията. Тези задължителни
за всяка инициатива, претендираща за По-старата, но отново възпалена
институционална солидност дискусии, обсесия на деня, е визуализацията на
все още не са типични за България,

Dedicated to the living memory of Edmond Demirdjian
The Institute of Contemporary Art-Sofia is
opening a gallery, a place for exhibitions,
meetings, lectures, presentations, a professional library and archive, a space for
dreams, hopes, ambitions, a space of discovery and personal achievement, of that
team spirit we insist on and are so fond of.
If we were to paraphrase the famous and
probably well-rehearsed statement of Neil
Armstrong we will say that although this is
a small step forward for the whole of humankind it is a gigantic step for us.

even a miracle) having had the situation of
a real art market, nor the birth of public
support for the creation of art. Even at this
moment the market is stagnated (Thank
you, world financial crisis, for providing the
excuse!) as is stagnated the local art production. That does not prevent us from
having the most heated situation of museum planning, or at least debate, since
the time of Lyudmila Zhivkova. A “Museum” – thatʼs the new obsession for political parties, administrations, applicants,
architects and considerably less so for the
To use the terminology of Marxist sociolartists. Maybe this is so because artists
ogy, the necessary “base” has been esare not yet in the clear about for whom or
tablished. Now we can comfortably build
with what will a museum /museums/ be
up the “superstructure” – the meaning and made in Bulgaria today. Or maybe artists
the substance, the logic and the role, the
dislike “what from” such museums are
perspectives and the strategies connected planned to be made.
with the context of cultural policies, the
types of audiences and globalization.
The much older but just as active obsesThese discussion items are a must for any sion of the day is the visualization of the
initiative striving to have institutional solid- national and cultural identity. Remember
ity. They however, are not yet common in
how many words were thrown around
Bulgaria where repeatedly after 1989 we
about David Cerny and his satirical image
have gone through “gallery booms” and
“auction waves” without ever (a paradox,
t
t
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of Bulgaria, the squat toilet in the installation “Entropa” in Brussels! It is very likely
that almost the same amount of pennies
were thrown around to have the sugary
and vassal-like “fraternization” with the
European art history from the display “European Images” by Bozhidar Ikonomov
Субективно ограничихме „техниките“
currently installed in Terminal 2 of the
на съвременното изкуство до магичните 9 – поради тяхната популярност в Sofia Airport. The on-line grapho-mania is
as stuffed as ever with offers for the alголемите изложби и спрямо количеways positive roses, rose oil vials, folkloric
ството членове-художници на ИСИ.
jackets, horseman and monasteries that
Убедени, че късметът, най-близкото
have been invented a long time ago and
до справедливостта нещо, играе огby somebody else.
ромна роля в живота на човека –
всеки от участниците в изложбата изтегли своята „техника“ като жребий от For the nearly four years since we left the
ATA-center on Pope John-Paul 2nd Sq. in
През почти четирите години, откакто
непрозрачна торбичка. Видео, digital,
Sofia (for the use of which space we are
ИСИ потегли от Ата-център на пл.
живопис, рисунка, site-specific, скулпЙоан-Павел II (за който сме благотура, саунд, фотография, перформанс grateful to Raymonda and Anastas
Moudov) the ICA-Sofia had no exhibition
дарни на Раймонда и Анастас Мудови) – този кратък списък на техники на
и няма собствено презентационно про- съвременните визуални изкуства есте- space of its own. During this time together
странство, заедно и индивидуално, в
ствено завърши с включването на до- or alone, in private circles or in public we
have been discussing the cultural policies
тесен кръг и публично обсъждахме
минатрисата – техниката „текст“.
or the lack of such, tradition and innovaкултурните политики и липсата им,
tion, the market and radicalism in art, the
традициите и новаторството, пазара и Една от свръхзадачите на нашето изintellectual landscape, the place of the
радикализма, интелектуалния пейзаж, следване/разследване е да се проartist in the society of today, the place of
мястото на художника в днешното об- следи зависимостта на „формата“ от
the artist in Bulgaria, the “why and for
щество, неговото място в България,
„техниката“, а още – да се покаже/доwhom” is art needed at all, and finally,
защо и на кого е нужно изкуство, и
каже, че не „техниката“ формира поwhat is actually defining its most currently
какво, всъщност определя неговата
сланието. Сложностите започнаха
най-актуална съзтезателна дисципведнага – някои от очевидните за про- relevant and competitive discipline – the
лина – „съвремeнното“. Имайки усеща- фесионалните среди, зависими от анг- “contemporary”... If we take the Bulgarian
context as a semantically restricted area
нето, че в българския контекст, приет лоезичната история на изкуството,
of existence, we would say that most of
като смислово ограничена част от
термини не могат да се преведат, а
these items still need articulation. Thus,
съществуването, повечето от тези
само да се обяснят, което, естествено
we decided, almost jokingly, to contribute
елементи все още се нуждаят от арти- носи персонални и контекстуални осоto the articulation with the first show in the
кулация, почти на шега решихме с
бености. Някои от наименованията
първата изложба в новата галерия да почти задължително трябва да вървят new gallery space by starting all over
допринесем и за нея, да започнем отзаедно с „инсталация“, но, поради ней- again from the basics, from the question
начало, от това какви са техниките в
ния съставен характер, ѝ отказахме да of what kind of techniques there are in
contemporary art.
съвременното изкуство.
бъде „техника“ сама по себе си. След
като някои от късметлиите поискаха да
The title of the show is derived from the
Думата е производно от древногръцсменят жребия си, се реши, че могат
кoто „умение“ – τέχνη, от която се е
да си/ни помогнат, посочвайки няколко ancient Greek word for “skill” – τέχνη,
from which originated the very notion of
появило и понятието за изкуство. Кон- имена на автори, които особено са им
art. The concept of the show aims to chalцепцията на изложбата опонира и по- повлияли или са ги впечатлили във
lenge and ridicule the wide spread notion
ставя под съмнение разпространената връзка с падналата им се техника.
that art practice, as well as the individual
идея, че изкуството, както и отделartist should be restricted by or dedicated
ният художник са обвързани или
Резултатът е изложба, в която вечto only a set of predetermined media. The
ограничени с/от определени типични
ната историко-художествена борба с
not so correct view that contemporary
техники. Погрешното впечатление, че „техниката“ и материала, преплитаartists are associated mainly with the soсъвременните художници боравят
нията и преливанията на влияния и
единствено с т.нар. нови медии стесвзаимовлияния, декларираните и про- called new media is quite common in Bulнява свободата на творчеството,
четени „между редовете“ връзки есте- garia. Being wrong, this and any other
such simplistic notions tend to restrict the
ограничава отварящото се пред тях
ствено служат на съвременното –
freedom of creation and narrow the possiпространство за изява. Съзнателно
критичността и аналитичността на
bility to explore artistic expression without
избягахме от противоречивата чужмисленето.
limits. Quite consciously we stayed away
дица „media“ с нейната неяснота на
from the controversial and imported word
уникалното и множественото, не рисЯра Бубнова
националната и културна идентичност.
Колко думи се изказаха за Давид
Черни и неговия сатиричен образ на
България – клекало в инсталацията
„Ентропа“ в Брюксел! И вероятно
почти същото количество стотинки са
се броили за васално-сладникавото
„сродяване” с европейската история
на изкуството в „Европейските образи“
на Божидар Икономов на Терминал 2
на софийското летище. On-line графоманията е запълнена с предложения
за вечно-позитивните рози, мускали,
сукмани, конници и манастири, измислени отдавна и от други.

кувахме с „видове“, да не подражаваме на Карл Линей 250 години покъсно, и се отказахме от „жанрове“
поради очевидното застаряване на
някои от тях.

“media” due to its lack of clarity as to the
unique and the multiplied; we did not risk
to use the word “type” (in the sense of
“species”) so not to imitate Karl Linneaus
250 years later; and we rejected ”genre”
due to the rather obvious aging of some of
those.
Quite subjectively we limited the “techniques” of contemporary art to the magical
number 9 in view of their popularity in the
large shows as well as because of the
number of artist members of the ICA. Convinced that luck, the nearest thing to justice, plays a great role in the life of a
human being, each participant in the show
drew his/her lot from a canvas bag. Video,
digital, painting, drawing, site-specific,
sculpture, sound, photography, performance – this short list of techniques used in
contemporary visual arts was naturally
completed with the inclusion of the dominatress – the technique of “text”.
One of the main tasks of our research/investigation is to track down the dependence of “form” on “technique” and also –
to show and prove that it is not the “technique” that formulates the message. Here
came the complexities – some of the most
obvious professional terms, those dependent on the English language based history
of art, are hard to translate and could only
be explained (which naturally brings along
personal and contextual specifics). Some
of the names of techniques should go
along, almost by default, with the word “installation”. However, in view of its composite substance we decided to leave that
one out. Some of the “lucky ones” wanted
to change their lot, so we decided that we
may all wish to help ourselves by listing
some names of artists who have been especially important and favorite in connection to the technique he or she had drawn.
The result is a show where the eternal historical and artistic struggles with the “technique” and the material; the intertwining
and interweaving of influences and mutual
references; the declared as well as the
read-between-the-lines connections are
naturally harnessed to serve the contemporary – the analytical and critical thinking.
Iara Boubnova

Живопис / Painting
Иван Мудов. Един квадрат, 2009.
Платно, бял грунд, дървена рамка, Ø 112,866529594 см

Ivan Moudov. One Square Meter, 2009.
Canvas, white primer, wooden frame, Ø 112,866529594 cm

Препратки на художника:

References by the artist:

Лучо Фонтана
Рене Магрит
Маурицио Кателан
Камен Стоянов
Тим Улрихс
Чичо Митко

Lucio Fontana
René Magritte
Maurizio Cattelan
Kamen Stoyanov
Timm Ulrichs
Uncle Mitko

Живопис – като че ли всичко би трябвало да е ясно с нея – нали тя,
поне у нас, почти съвпада с понятието изкуство? За по-голямата част
от населението художник е този, който прави картини, а те, в същността си,
са струпвания на бои и цвят. Иван Мудов, доколкото зная, досега не е излагал
публично нещо произведено с бои (и четки). Но и сега той измамва очакванията, неговата творба няма цвят, макар и да запазва друг характерен
признак на живописта – опънатото платно. Съдейки по кръглата му форма
и „правоъгълното“ му название, авторът продължава традиционния
за живописта стремеж да изобрази неизобразимото. Имената на тези,
които са му повлияли (не са ми очевидни въздействията на колегата Камен
Стоянов, за чиято живопис нищо не зная, и на чичо Митко, за който не зная
въобще) са много логични, тези автори поставят под съмение границите
на типичните арт-средства или ги отричат, преследвайки освобождаването
от тях. Я. Б.

Painting – it seems all must be clear with it... Isnʼt it that, at least in Bulgaria,
painting coincides with the very notion of art? For most people an artist is the
one who makes paintings while these are, in substance, an accumulation of
paints and colors. Ivan Moudov, as far as I know, has so far not exhibited in public anything produced with paints (and brushes). He is betraying the expectations
even now as much as his work does not have color although it does keep the
other typical feature of painting – the stretched canvas. Judging by the circular
form and the ”rectangular” title, the artist is furthering the traditional for painting
strive to represent that, which can not be represented. The names of those who
have influenced him (I am not entirely clear about the influence from our colleague Kamen Stoyanov about whose paintings I do not know anything, or from
Uncle Mitko about whom I know nothing whatsoever) are quite logical – these are
artists who have challenged the limits of the typical art means, either that or they
have rejected those means in the pursuit of liberation from them. I. B.

Перформанс / Performance
Калин Серапионов. Перформанс по случайност, 2009.
Перформанс, представен в изложбата с видеодокументация и обекти.
Видео на DVD, звук, 13:58 мин.; LCD монитор, DVD плеър, слушалки;
моторна косачка STIHL, пластмасова туба с гориво, ръкавици, чимове;
вариращи размери
Пърформансът не е толкова ново събитие в изкуството, но в българския език
все още няма консенсус за изписването на самата дума. Честно казано, надали
това е техника, по-скоро е мутантна форма, породена от връзките на визуалното и театралното. При многото разновидности, обединяващото различни
пърформанси е живото действие и публиката, пред която то се осъществява.
Най-важното в перформанса е представлението, самото събитие. Животът му
е кратък и в повечето случаи го познаваме по „надгробието му“ – фото, или,
по-късно, видео-документация. Калин Серапионов – известен видео-художник,
се „измъква“ в посоката видео – животът след края на неговото представление. Като влияние той посочва Лъчезар Бояджиев, който, характерно за постмодерния подход, е очертал „рамката“ на конкретното занимание, с което го
е въвел в пространството на изкуството. Я. Б.

Kalin Serapionov. Accidental Performance, 2009.
Performance, represented in the exhibition through video documentation and
objects.
Video on DVD, sound, 13:58 min.; LCD monitor, DVD player, headphones,
gasoline powered STIHL lawn mower, plastic fuel tube, gloves, turf;
dimensions variable
Performance is not such “big news” in art, yet there is still no consensus about
how to spell the word itself in Bulgarian language. Truth to be told, this is not exactly a technique but rather a mutated form born out of the merger between the
visual and the theatrical. Given the great variety in the form, what unites the
many diverse performances is the live action and the audience in front of which
it takes place. The most important in performance is the very action, the event.
The life of a performance is short and in most cases we know about it from its
“tombstone” – photographic or later, video documentation. Kalin Serapionov, a
well known video artist, finds his way out in the direction of the video – the life
after the end of his action. As influences he is mentioning Luchezar Boyadjiev
who, typically for the post-modern way of doing things, had delineated the
“framework” for the concrete event by which gesture has entered it into the
realm of art. I. B.

Целта беше тяхното предаване на фактите да изгради структурата в моята
документаця. Заснех видеоматериал, в
който участниците са Лъчо, неговата
майка, неговият син Гого, гаджето на
Гого Диди, Мариела и Ясен, брат на
Лъчо, който не беше видял косенето,
но му беше разказано по телефона.
Човекът, който ми повлия да реализирам този проект, е Лъчезар Бояджиев.
Не защото той и семейството му са
собственици на ливадата, която окосих,
нито пък съм се позовавал на неговото
творчество. Нямам такава практика и
не съм го правил досега в нито един от
моите проекти. Лъчезар Бояджиев ме
накара да разбера, че в идеята ми за
перформанс по този странен начин има
смисъл. Дотогава не бях сигурен, мислех, че ще се възприеме едва ли не
като измъкване. Може би точно пък
това беше забавното? Просто не бях
сигурен какво да правя въобще.
Фактът, че той отиде отново в Млечево
седмица след косенето и направи
снимки и видеоматериал на двора без
да съм го карал и без да зная за това,
наистина ме изненада. Донесе ми ги и
каза: „Оттук нататък си ти...“. Така той
ми отвори поле за действие, което ми
беше достатъчно. К. С.

Идеята на проекта е да представи
перформанс, но през чужди очи – разказа на хората, които единствени са
видели случилото се. Съществува действие, извършено от автора под друга
форма, в частен контекст, без публичност, и без намерение за художествена
акция. Това действие обаче е осмислено впоследствие и е представено
като перформанс. В случая публиката
трябва да се „довери“ на единствените
очевидци и на тяхната интерпретация,
и да я приеме като достоверна.

Действието се състои в окосяването
на ливадата на къщата на Лъчезар
Бояджиев в село Млечево. Подтикнат
от обстоятелствата, от бездействието
по време на почивката и най-вече от
машината – моторна косачка, аз изкосих тревата в целия двор с площ
около 2 декара. Това стана в началото
на май, когато Лъчо ни покани да му
гостуваме за почивните дни. Освен с
него там бяхме заедно с майка му,
сина му, гаджето на сина му и
Мариела. След косенето споделих с
Лъчо малко на шега, че то може да се
счита за перформанса, който трябва
да направя за изложбата, но за съжаление, освен там присъстващите
никой не го е видял. Така че няма как
да мине номера.

the beginning of May 2009 when Lucho invited us for a visit over the weekend. Apart
from me and him there were also his
mother, his son with his girlfriend, and
Mariela. After the mowing I joked with
Lucho that this might as well be considered the performance that I had to do for
this show, though nobody except for the
people present had seen it. So, no way to
do the trick...

A week later Lucho brought back from
Mlechevo photographs and a short video
clip. He had gone there once more and he
had video taped the yard, the mowed
lawn, the mower, the already dried grass
as well as some other stuff around the
area. All of this made me realize that such
a form of representation of an already accomplished action might be possible and I
was challenged to work on it. I was mostly
interested in the gaze of the other; the fact
that I was nowhere present while other
people are telling the audience what and
how was it that I had done. Basically I do
rely on the substance of their interpretation as well as on the way in which all of
this is represented – the visual documentation.
A few weeks later I brought back together to the same place all the “witnesses”. I asked them to tell in front of
the camera about what they had seen at
that time in the past. The goal was to use
their communicating the facts as a struc-

Седмица по-късно Лъчо ми донесе
снимки и кратък видеоматериал. Беше
ходил там отново и беше заснел
двора, окосената ливада, косачката,
изсъхналата вече трева, както и разни
други неща около мястото.

Това ме накара да повярвам, че подобна форма на представяне на извършено вече действие е възможна и
ме подтикна да я разработя. Интересуваше ме най-вече чуждият поглед,
това, че аз не присъствам никъде, а
други хора разказват какво и как съм
направил. Разчита се основно на нивото на тяхната интерпретация и на
начина, по който всичко това е представено – визуалната документация.
Няколко седмици по-късно събрах отново всичките „свидетели“ на същото
място. Накарах ги да разкажат пред
камерата какво са видели тогава.

The idea of the project is to present
a performance as seen through somebody
elseʼs eyes – the recollections of the people who are the only ones who have seen
it. There was an action that was performed by the artist in a different form, in
private context, without either publicity or
the intention of an artistic action. This action however, was subsequently reevaluated and is represented as a performance.
The audience will have to trust the eyewitnesses and their interpretation, to accept
those as actual fact.
The action was the mowing of the grass
lawn of the house of Luchezar Boyadjiev
in the village of Mlechevo. Motivated by
the circumstances, by the inaction at a
time of vacation and above all, by the ma-

chine – a gasoline powered mower,
I mowed the grass in the whole yard,
which is app. 20 acres. This happened at

ture for my documentation. I took footage
where participants are Lucho, his
mother, his son Gogo and Gogoʼs girlfriend Didi, Mariela as well as Yassen,
Luchoʼs brother who did not actually see
the act of mowing but he was told about
it over the phone.
The person who influenced me to do this
project is Luchezar Boyadjiev. Not because he and his family own the lawn
that I mowed; nor because I am referencing his work. Usually I do not do this
and have not done it any of my projects
so far. Luchezar Boyadjiev made me
realize that there is meaning in my
strange performance idea. Until then I
was not sure and thought that it will be
taken as an easy way out of the situation. Maybe that was the fun part?
I just was not sure what to do at all.
The fact that he went again to Mlechevo
a week later and made these photographs and video of the yard without me
either asking him to do so or knowing
about it – that surprised me very much
indeed. He just brought back these to
me and said: “Itʼs your call now...”. Thus
he opened up the field for action which
was enough for me. K. S.

Фотография / Photography
Кирил Прашков. Нататък, 2008-2009.
Серия от 8 фотографии, 70 x 93.4 см всяка
Фотографията – приета в семейството на изкуствата или не, технически
занаят или дори наука, произвежда образи върху светочуствителни
повърхности. Някога е привиждана за „по-добра“ от живописта заради
обективността ѝ (думата „обектив“), но е дискредитирана от ретушьори.
Дигиталният ѝ етап на развитие я номинира като най-демократичното
средство за увековечаване на реалността. Кирил Прашков, недоволен
от жребия си, освен фото-работите, описа своите усещания
при взаимоотношенията си с множеството понятия от „реалност“ и „обект“
до „абстракция“ и „перформанс“. Той, може би, най-откровено формулира
зависимостта на съвременното творчество от историко-художествения
контекст. Я. Б.

Kiril Prashkov. Further, 2008-2009.
A cycle of 8 photographs, 70 x 93.4 сm each
Photography, no matter if accepted in the art family or not, a technical skill or
even a scientific endeavor, is producing images on a light sensitive surface.
There was a time when it was seen as “better” then painting because of its
objectivity (the lens=the objective) but then it was discredited by the practice
of retouch. Itʼs digital stage of development reinstated her as the most-democratic means to make reality eternal. While unhappy with his lot, Kiril Prashkov not
only made his photographic works but also described in detail his attitude when
dealing with a number of notions such as “reality”, “object”, “abstraction” and
“performance”. It is possible that his definition of the dependency of contemporary creation on the historical and artistic context is the most direct one. I. B.

Някой като мен, който използва
фотографията единствено защото
желаният обект е изникнал (първо
задължително условие) и няма как
физически да го внеса в работата си
(второ), не търси източниците на влияние сред „истинските“ фотографи.
Впрочем, ето и две чути реплики,
които ме утешават, че използвам тази
техника като пренос и ми помагат – че
фотографи вече няма, а има художници, които работят (както и да е...) с
фотокамера, и другото – че постепенно медията е станала friendly,
т.е. като симпатичен пес се е отъркала о мен, и аз, макар да се опасявам, че може да ме ухапе, боязливо
съм я почесал – на нея положително ѝ
е все едно, а аз бързо ще си измия
ръката...
Бих искал да живописвам като в серията си „Отговорна живопис“ (фотография!) или да рисувам като в
„Нататък“ (пак фотография!), ама не
се получава и се принуждавам да действам там, където е по-friendly.
Всъщност, мислил съм си, задължителна ли е фотографията в работата
на Джоузеф Косут, да речем в „Един и
три тигана“ – след като в нея присъстват тиган и текст за тиган, нужен
е и образ на тиган, ама чак пък толкова обективен...
Ето Магрит – ябълката/лулата (Ceci
nʼest pas une pomme/pipe) минават и
без фотография. Все пак, ако бих се
прилепял до великите, бих могъл да
нарека фотосерията си Ceci nʼest pas
une route ...
Слава на съвремието – ако поразпиташ, винаги ще се намери някой
автор, към когото си приближил намерения обект – подсказан ми бе Брайс
Марден. Абстракцията е прелестно
нещо (ето още едно название, което
считам, че мога да си присвоя –
„Композиция“)...
А ето и такива фотографии, които гледам отдалеч – “Chicago Board of Trade”
на Андреас Гурски (а не е ли тази работа реплика на „Битка на Александър
при Иса“ на Алтдорфер?), или “Dead
Troops Talk” на Джеф Уол (не трябва
ли изобщо да се бележи с „перформанс“?). Ако се върна край нас обаче,
ще посоча инсталацията „Търсената
категория“, в която Калин Серапионов
е използвал може би най-недостъпното свойство на фотографията –
да портретува. К. П.

Somebody like me, who is using
photography only because the found/desired object has presented itself (a first, “a
must” pre-condition) and there is no other
way to physically introduce this object into
my work (the second pre-condition), does
not look for sources of inspiration among
the “real” photographers. By the way,
there are two comments I overheard once
that bring me comfort and support in using
this technique as a tool for transfer: a/
“...there are no photographers left, only
artists who use (in whatever way...) the
photo camera”; and b/ “...the media has
gradually become friendly” – that is to say,
it has brushed against me as a friendly
dog and, though mindful of a bite, I have
delicately stroked it – for sure it does not
care either way and I will quickly wash up
my hand...

that necessary – there is a real pan in
there as well as a text about a pan; the
image of a pan is needed but should it be
that objective...
Or take René Magritte – the apple and the
pipe (in Ceci nʼest pas une pomme/pipe)
make do without a photograph. After all, if
I had to sneak up to the greats I could title
my photographic cycle Ceci nʼest pas une
route ...
Glory to contemporaneity – if you ask
around there will always be some other
artist to whom you have likened the found
object – for instance, I was given the name
of Brice Marden. Abstraction is a marvelous thing (here is another title that I
think I could appropriate – “Composition”...)

Finally, here are some photographs that
I contemplate from a distance: the
“Chicago Board of Trade” by Andreas
Gursky – isnʼt this work a replica of the
“Battle of Alexander at Issus” by Albrecht
Altdorfer; or the “Dead Troops Talk” by
Jeff Wall – shouldnʼt it be called a “performance” anyway? However, if I have to go
back home I would mention the installation
In fact, I have often wondered if the photo- “Wanted Category” where Kalin Serapigraph in the works of Joseph Kosuth, letʼs onov has used maybe the most difficult
say in “One and Three Pans” (1965), is all quality of photography – to be a portrait.
K. P.
I would like to be able to paint like in my
cycle (of photographs!) titled “Responsible
Painting”; or to be able to draw as in the
other cycle “Further” (also of photographs!) but it does not work, so I am
forced to do action where the context is
more friendly.

Site-specific
Красимир Терзиев. Съобщение от космоса в двора, 2008-09.
Двуканална видеоинсталация, 16 мин. HD видео, PAL, цвят, без звук
Разбира се, site specific – обвързаното, контекстуализирано и осмислено
от определено място произведение, не е техника в чист вид.
Обаче популярността на site specific-инсталациите, особено в по-бедните
части на световното арт-пространство каквото е България, ни даде основания
да я включим в нашата селекция. Този тип изкуство предлага множество
варианти – от репрезентация на природни забележителности до преоформяне
на архитектурни пространства. Много често site specific се сраства
с ланд-арта, превръща се в „шапка“ на инсталация, мотивира се от идеологии
за опазване на околната среда или от възможностите на нови медии.
Красимир Терзиев въвежда нов гео-космологичен мащаб в понятието
и неговите позовавания са предимно от сферата на културологията
и философията. Я. Б.

Krassimir Terziev. A Message from space in my backyard, 2008-09.
Dual channel video installation, 16 min. looped, HD video, PAL, color, mute
It is understood of course, that the site-specific, the art work that is related,
contextualized and enhanced in meaning by a concrete location is not
a technique in the strictest sense. However, the popularity of the site-specific
installation, especially in the underdeveloped corners of the international art
world such as Bulgaria, gave us the reason to include it in our selection.
This type of art offers many variations – from the representation of the natureʼs
beauty to the reformulation of architectural spaces. Very often the site-specific
merges with land-art; or is transformed into the “umbrella” technique for
an installation; or is motivated by concerns with the environment; or by
the potential of the new media. Krassimir Terziev has introduced
a new geo-cosmic dimension to the term while his references are mainly
in the sphere of cultural studies and philosophy. I. B.

Contextual notes:
Space debris is turning our outer atmosphere into a trash-mosphere, says Treehugger, who reports in a startling article
from the German newspaper Frankfurter
Allgemeine Zeitung (April 20, 2005)
about space junk cluttering up our
cosmos.
With the appearance of such non-human
objects, which are but a product of human
activity, such as the global warming, the
Ozone Hole, and space debris consepts
such as social space, site specificity, and
social interation need reconsideration in
an entirely new perspective.
Global economy and technological development appear to affect the environment
far beyond human scale.
How to look at and apprehend such phenomena from the perspective of the “ordinary individual“ (one lacking professional
expertise) is a question.
In the case of space debris, the only occasions of encounter as empirical experience turn out to be the accidents when
objects reenter the atmosphere and hit
people in their spaces of daily dwelling.
All these accidents have a sort of a magical character. It is far from rational, from
the perspective of a single human life, to
imagine that a piece of space shuttle,
after being launched some 20 years ago,
would hit a woman in her backyard in
California; or a piece of a derelict Russian satellite, after orbiting the Earth for
several decades, would reach its final
destination in the desert of Australia in
front of local shepherds.

My ticket from the draw was
“site-specific”. After I carefully deliberated that it is not proper to damage a notyet opened gallery, I took an approach to
challenge the form and the history of the
“site-specific” genre by asking myself what
is now the meaning of the category
“specifics of the location”?
The aspects I had in mind are the “global
economy”, the “global crisis”, the “butterfly
effect” (a butterfly spreading wings in Latin
America might be the reason for a tsunami
in Japan), “global warming”, “Ken Lii”,
“outsourcing”...
Following this logic I am making a video
about the cosmic waste – magical, natural/cultural phenomenon, which I think is
turning everything we have known “upside
down” – up and down; far and near...
The work is referencing directly some
philosophers and sociologists of science
such as:
Paul Virilio (and his term “dromology”, the
science of speed);
Jean Baudrillard (and his concept of the
“simulacrum”, which is removing each object from its gravitational field and is turning it into a free-floating replaceable sign,
one among many others);
Bruno Latour (who is tracking down the
forming role, which the non-humans – the
technological artifacts – have played in the
construction of modernity).
Not so directly and after the work was finished, I thought of the work by Maurizio
Cattelan “La Nona Ora” (1999) as well as
of the film by Johan Grimonprez “Kobarweng or Where is your Helicopter?“ (1992).
K. T.

Произведението съдържа текстови и визуални цитати от уеб сайта на Пол Малей
[http://www.eclipsetours.com/sat/debris.html], с предварителното одобрение на автора, както и изображения и видео откъс от уеб сайта на НАСА (www.nasa.gov),
следвайки правилата за ползване на визуални материали на сайта.
Това произведение не би било възможно без подкрепата на Яра Бубнова,
Ивайло Дичев, Пол Малей, Желко Терзиев, Калина Терзиева.
Проектна идея и дизайн: Красимир Терзиев
3D моделиране и анимация: Желко Терзиев
Kамера и монтаж: Красимир Терзиев
Превод: Любов Костова

The work contains textual quotations, as well as images from the web site of Paul
Maley [http://www.eclipsetours.com/sat/debris.html], with the prior permision by the author. There are also still images and a video excerpt incorporated from the website of
NASA (www.nasa.gov) following the "Use of NASA Imagery" guidelines on the website.
This work would have not be possible without the generous support of Iara Boubnova,
Ivaylo Ditchev, Paul Maley, Jelko Terziev, Kalina Terzieva.
Project idea and design: Krassimir Terziev
3D modelling and animation: Jelko Terziev
Camera & editing: Krassimir Terziev
Translation: Lyubov Kostova

Бележки:
Космическият боклук превръща външната ни атмосфера в боклукосфера,
твърди Трихъгър, който в разтърсваща статия на немския вестник Франкфуртер Алгемайне цайтунг от 20 април 2005, съобщава за космически отпадъци,
наводняващи космоса.

Моето билетче от томболата е “site-specific”. След като трезво разсъдих,
че не върви да разрушавам неоткрита още галерия, подходът ми е срещу
вписването във формата и историята на жанра “site-specific”, като си
задавам въпроса какво значение има в момента категорията
„специфика-на-мястото“.

С появата на такива не-човешки обекти, продукт на човешка дейност, като
глобалното затопляне, озоновата дупка или космическите отпадъци, концепти
от рода на социално пространство, пространствена специфичност и социални
взаимодействия се нуждаят от преразглеждане в изцяло нова перспектива.
Глобалната икономика и технологичното развитие изглежда са засегнали средата далеч отвъд човешките мащаби.

Моментът, който имам предвид, е „глобална икономика“, „глобална криза“,
„ефект на пеперудата (размахът на криле на пеперуда в Латинска Америка
може да е причина за цунами в Япония)“, „Глобално затопляне“, „Кен лий“,
„аутсорсинг“...

Как да се разглеждат и да бъдат разбрани такива феномени от перспективата
на „обикновения индивид“ (без професионални експертни познания) е въпрос
не от вчера.
В случая на космическите отпадъци, единствените случаи на среща като емпиричен опит, изглежда са инцидентите, в които обекти навлизат повторно
в атмосферата и удрят хора в техните ежедневни пространства.
От перспективата на човешкия живот е далеч от вероятното, че парче от космическа совалка, изстреляна няколко години по-рано, би ударило жена в задния ѝ двор в Калифорния, или парче от нефункциониращ руски спътник, след
като обикаля земята десетилетие, би намерило последна спирка в пустинята
на Австралия, пред очите на местни овчари.

В тази логика правя видео за космически боклук – магически, природно/културен феномен, който ми се струва, че преобръща всичко познато „с краката нагоре“: горе-долу, близко-далечно...
Работата препраща по-директно към философи и социолози на науката, като:
Пол Вирильо (и термина му „Дромология“ – наука за скоростта);
Жан Бодрияр (и концепта за симулакрума, който отлепва всеки предмет от
гравитационното му поле и го превръща в свободно плуващ и заменяем знак
сред други знаци);
Бруно Латур (проследяващ формиращата роля, която не-човеците /технологичните артефакти/ играят в конституирането на модерността).
Не толкова директно и след направата ѝ се сетих за произведението
на Маурицио Кателан „La Nona Ora“ (1999), както и за филма
на Йохан Гримонпре „Kobarweng or Where is your Helicopter?“ (1992). K. T.

Текст / Text
Александър Кьосев
Техниката „Текст“ (първи стъпки)
Като техника, която преплита (произходът му е от думата „плетка“), текстът е принципно
конформистки. При нужда всичко може да бъде преплетено с всичко – дебели нишки с тънки,
сини с червени, жълти със зелени… Няколко елементарни трика и започват всевъзможните заплитания,
обвързвания, коалиции, настъпва царството на объркването… Затова с тази прастара техника може да
се постигне практически всичко. Което и възнамеряваме да направим.
Ще демонстрираме все-възможностите на текста върху българската история. От прабългарския език,
казват, били останали няколко прости думи – бисер, боб и тояга. Техниката на текста услужливо ще ни
убеди, че те не са останали случайно – а защото са Велик ключ към тази история – чак
до най-съвременните ѝ проявления.
За да докажем тази теза ще работим с различни похвати и фокуси, с метафори, асиндетони
и епаналeпсиси, ще сменяме и подменяме стихови размери, използвайки първичните дадености
на изначалните думи – но и ще ги променяме и подменяме, ако се налага за каузата.
Съветваме читателя да ползва получилото се квази-стихотворение единствено като доказателство
на посочените конформистки все-възможности на тeкста като техника. За нищо друго. А. К.

Alexander Kiossev

***
Било отдавна, бабино,
и векове се бавно точели
дълбоко в буки, борове,
баир-балкани, биволи.
Дошъл Боян магесникът,
и баял тихо, сладичко... на баби, буби, бебета,
на байновци и божеци.
И ето – бесни бесове
тогава забеснували…
поп Богомил, богу не мил,
обогохулил:
тоз свят –
на баба ти хвърчил!
Хорàта боси, бесовски…
Тангристи, благи блудници,
бербати, бугри, българи,
брантии бойни, бисери,
бандити, адамити...
И албигойци, от кръстоносци бити…
Ядосали Борил,
индексо-халосал ги,
и с тояги ги сторил просто на пестил.
Резил!

The Technique “Text” (First Steps)
As a kind of technique, which is weaving (the origin of the word comes from “a stitch”), the text is
a conformist thing by definition. If need be, one can intertwine anything with everything else –
thick threads with thin ones, blue with red ones, yellow with green... A few basic tricks and so begin
all kinds of intertwining, entanglement, coalitions, and the kingdom of confusion has come... That is why
this ancient technique is capable of achieving practically everything.
...which is what we intend to do.
We will demonstrate here the endless potential of the text on the basis of the Bulgarian history.
The language of the Proto-Bulgarians, or so they say, has left us a bunch of simple words – pearl, beans,
stick. The technique of the text will helpfully convince us that these have not survived just by chance
but because they are a Great Key to this history, all the way to its most contemporary manifestations.
In order to prove this thesis we will work with various devices and tricks; with metaphors, with asyndetons
and epanalepsis; we will switch and swap poetic measures while using the initial characteristics
of the basic words but we will change and replace these, if need be, for the sake of our argument.
We would advise the reader to use the resulting quasi-poem only as a proof for the already mentioned
conformist potential of the text as a technique... and for nothing else! A.K.

...here follows the text of the poem, which would be totally incomprehensible
for the none-Bulgarian reader...

Било отдавна, бабино,
при Болга
бълбукали пра-българи
на бързи, буйни кончета.
Боб. Боб. Боб
и буби…
Били те бабаити,
без бисери.
и богове.
но със тояги, тупаник.
Изредко тангри баели…
Божеци, болни, бабички,
бояри и боили –
боси.
Но!
Синът на Кубрат, на Баяна брат
Аспарух –
не искал боб.
Бълнувал – бой! Боб много! България, България,
с булгур, със билки,
роса бисерна,
на тиха бяла Дунава,
там на Балкан-Балканите!
Бленувал и бълнувал…
Напразно със тояги
заплашвали го братята – те пръчки му се виждали.
Бълбукнал при славянете с дузина бойни кончета.
Далеч от свойте батковци.
* * *
Било отдавна, бабино,
Бизантия бушувала,
барбари не долюбвала…
Боб – я имало, я нямало.
С бърбонки май се хранели,
при тиха бяла Дунава.
Понявка – бой ги биели, с тояги ги гощавали…
Не давали им бисери, вулгарни им се виждали,
щото
не благоухаели,
серели по поляните на целия
Коджа-Балкан.

А те – не със бокали
не с ботуши –
с кратуни императорски
вино си кротко пийвали.
* * *
Пропускаме доста,
та да стане история кратка и проста.
* * *
Боже, Борис!
Взел две тояги – на тоя, на оня – нà ти!
На кръст!
Кръстосал ги, кръщавал ги…
Богоподмазал се.
И дал
духовен боб и леща,
на тази сган гореща:
Христови думи-бисери.
Надал се вой:
Той!
Борис, дай Боже!
Дай!
Бояри, бой!
С тояги тангри гонели
татари им се виждали,
езичници и кумани.
И
после, после в буките,
в трънаците, глогините
Аз, Буки, Веди, Глаголи.
И буквите, букварите
на братя светли, солунски,
(попове боб не виждали,
а яли само
брадати благовестия…).
***
И пак,
пропускаме доста,
та да стане история проста.

И пак
боб, боб, бабино,
балък, булгури, българи,
бабайко, булки, братанец,
бабанки и обесници.
Със боздугани, бици, боксове…
С бърдокви,
локви, прътове,
въшлясали и брадясали…
Смърдящ бунак поцарили!
* * *
Какво ли пак пропускаме?
Българоубийци,
Българоослепители
Евтимии,
башка и бол.
Цял рой еврейки, братя,
все българо-предатели.
За царски главобол.
* * *
Ах, племе диво, бозаво!
На ти награда –
бейове!
Боботел Баязид
светкавично.
Аги с тояги и
мамелюци с криви саби.
Хак ви са!
Бюлюк и бим-башии, паши с чалми и бисери,
башибозук с
боза,
сарми и мусака,
имами баялдисали.
Боже!
Синджири с бели българки.
Ой, ойкос, силно ойкали.
И дрехите им – бозави.
Баджаците им – вирнати.
Баладите им – битови.
А бозките им – розови.
Арапи, черни, саждави!
Белеели меса
по черната
балканската!
Дай боб, дай боб, дай баница!
Нà ти –
тахан халва, поганецо!
Било ужасно игото.
И тъмно, тъмно, страшнаво.
Боязън,
боб
и блудкава
българщина.
И бухал във Балканите…
* * *
Тъй бадева –
пет века, бабино!
* * *
А после пак – Bildung, Bildung, българи!
Е хайде,
буци, байновци –
ги бъзвали
будители,

бунели ги бунтовници,
бръснарите ги бръснели.
Бойлии, беневреци,
с агите пак кютеци
Бенковски, Боримечките и Бачо, Бачо, Ботева!
На тиха бяла Дунава
Бойчо огнян, огняновци,
Огняно-бойчо, бойчо бойчовци.
И Бобеков, и братята,
бол будали и даскали,
и бух!
Баш
срещу башибозука
бесния!
в чрево
българо-адово.
Бабаитлъци, а?
Бунаци буна дигнали.
Батак!
Бре, мале мила българска!
Бушува в огън Тракия, булгури бой ги биели,
тояги в бъбрек бумкали,
бунтари гъз целували,
и бяг, бяг, бяг в Балканите,
и българо-предателство…
* **
Братушки, Бисмарк, Скобелев,
Бай Гладстон, Тонка (бабина)
пропускаме.
Ще извинявате! В подробностите слаби сме.
* * *
На,
свърши робството.
Ново-България
се пак към боб запътила,
в берлински пресни граници.
Булгар! и родни бисери.
Тояги.
Бюджет и бюрокрация,
бумащина, бунащина.
Шурео-баджанащина!
И малко буржоазия (но бобен дъх опазила),
Виенско-феерична, балканско етична!
А пък
борчлиите,
боклуците,
бестиите,
кютуците
не блеели.
Болшевизирали си целите.
И с бодра песен, байново,
създали те
на таз държава трайното:
БРСДП-та, БЗНС-та, БКП-та,
лекета и мекерата.
Фердинанд, Борис, боляри и пъдари – долу!
Бойкот, цвекло-производители!
На бой е и Бойчиновци!
Че е последен този
с тояги, търнокопи
бой!
Без бог, без господар, за боб, за бит, за бъдеще!
И бисер барабар!
***
Прескачаме ЗЗД, ВМРО, Звено, българо-фашизъм,
Багряна, фабрики в Бобошево.
И зарево над Драва, както и Генерал Тошево.
***
После – война. Бомбардировки. Бъз голем!
Боб нема.
Нема и бохем.
На бой, страна огромная!
Хитлер с перчем.
В България
партизан за бой се стяга, буржоа от него
(и от трети украински фронт) бяга.
* * *
Отново
пропускаме доста,
че веч тук историята мълчи доста.
Например за Девети,
възпят от важни български поети.

* * *
И ето.
Блеснали жита.
Българийо, здравей,
над тебе БеКаПе-то кат слънце да изгрей!
И бригадири, бригадири, безкрайно ОФе!
И бири, и баири –
виж, бабо – комунизмът изгре!
А командири чинят сеири –
комунисти, комсомолци,
– по старшинство!
Бодряци, земляци – баш болшинство!
Във Белене белите! Тояги по сто!
В страната – бобини.
Без боб! Без господар!
Съветизация!
Юзини и бентове.
Електрификация!
Но и този път
токът е кът.
Ах,
ти Кремиковци, ах ти Медет,
ах ми ти баташки,
забатачен
Водносилов път!
Битът?
Ченгета и куки. Вечеринки на ОФ.
И страх без надежда…
И Шесто на ДС.
С „кучешка радост“ от ТКЗС-е!
* * *
Тук в разказа се намесва песничка-интермедия
по популярна мелодия
Брежнев, застоя, новия глав-ком.
Пионери-граничари – мечтаят Кореком.
Людмила, децата, йога-комунист
Зози и гъзари днес танцуват туист.

Мутри му бабуваха – син, зелен, червен!
Мавзолея – бумнат,
банките – бълбукнати
(битакът – обновен),
булгур евро-пъчи се –
ето ме и мен!
* * *
Ето че накрая, в самия финал
се разкрива смисълът на разказа цял.
Българите-байновци най-накрай синтез
дочакаха радостни –
той настъпи днес!
Нишки исторически,
сплитат се сега
в генерал епически, гледащ със тъга.
Пожарникар народен, огнен человек
Бойко въплъщение на медиен век.
Бойко Бат Борисовски
oт Банкя
съчетал в едно
Боримечки няколко и една душа,
кръста и тоягата, Бойчо и Борис
(всичко това във тялото
на мислещ каратист!).
Бой и боб и гербери,
екранни слова,
Баджо, Тошо, Батето,
Бареков, Божидар – той засенчи стария,
позаекващ цар!
* * *
И бюлюци българи,
бисер, боб, тоягʼ,
от генерала радостни
веят своя флаг.
Боб, тоягʼ и бисери,
вечни начала.
Своя вечен смисъл си
намират сега.

* * *
После – пак промени – ух, аман, аман!
Сменяме бензина със пропан-бутан.
Гласност, полугласност, белот на две ръце.
Това е социализъм с човешко лице.
(Кой можа замина с отдъхнало сърце.)
* * *
Пропускаме и прехода,
нежен, кадифен.
Финална бележка към техниката „текст“.
Надявам се да съм показал задоволително възможностите за бързо политико-художествено
маневриране чрез разни текстови похвати – в случая най-вече чрез анаграматичните възможности
на името „Бойко Борисов“, което така добре се свързва с по-близки или по-далечни звукови мотиви
с прабългарските реликти „боб, бисер и тояга“ – а така му са набавя и възможност да завърши
и окръгли най-накрая българската история.
Всъщност, единственият проблем за тази операция беше отсъствието на звука „г“ от „тояга“
в „Бойко Борисов“, но това се компенсира, слава богу, с факта, че той е „г“енерал.
Читателят и сам разбира, че в случай на нужда и при избор на друг звуков материал, би могъл
да постави в посочената благоприятна позиция друг български политик. Например, при избор не
на прабългарските думи, а на известното Прочее преди славяните нямаха книги, но бидейки езичници,
четяха и гадаеха с черти и резки, ясно би бил привилегирован президента Първанов.
И така нататък – макар с Костов, Станишев, Жан Виденов да е по-трудно, съвсем не е невъзможно –
опитай, читателю, първи стъпки в изкуството на текста! При малко повече овладяване на тази техника
в българската история с лекота могат да бъдат интегрирани Путин, Барак Обама, бин Ладен
и дори Хуго Чавес. А. К.
Final notes on the technique “text”
I hope to have demonstrated satisfactorily the potential for quick political and artistic maneuvering
through the various textual devices – in this case mainly through the anagrammatic potential of the name
“Boyko Borisov”, which so nicely connects to the closer or more distant sound motives of the mentioned
Proto-Bulgarian language relics of “beans, pearl and stick”. Thus the possibility to at last complete
and round up the Bulgarian history presents itself.
In fact, the only problem for this operation was the lack of the sound “G” from “toiaga”
(Bulgarian for “stick”) in “Boyko Borisov”. This is compensated, thank God,
by the fact that he is a “G”-eneral.
The reader will understand that in case of need and with the choice of a different sound material,
any other Bulgarian political figure could be placed in this enviable position. For instance, one might
not choose proto-Bulgarian words but instead the famous verse “In fact, before the Slavs did not have
books but being pagan they were writing and telling the future with lines and cuts”. Here would
clearly be privileged the President (of Bulgaria) Purvanov. Furthermore, although the names of Ivan Kostov,
Sergei Stanishev, and Zhan Videnov might present formidable obstacles they are not entirely impossible
to handle, so dear Reader, you may try your first steps in the technique of the text! With just a little more
practice of the technique Bulgarian history might be able to easily incorporate Putin, Barak Obama,
Bin Laden and even Hugo Chavez. A. K.

Рисунка / Drawing
Лъчезар Бояджиев. Случайната линия, 2009.
1 рисунка (12.7 х 8.7 см), 5 дигитални копия (21 х 15 см всяко)
Рисунката, според разпространеното определение, е създаване на форми
и образи с помощта на линии. Повечето арт-енциклопедии след това обяснение почват да се оправдават, че рисунката може да включва цветове и полутонове, но това вече не е толкова важно. Макар че рисунката постепенно губи
своята позиция като основа на визуалните изкуства, исторически тя очевидно
е най-старата техника за представяне на образи, известна още от петроглифите. Има определена логика в това, че рисунката „Колко гвоздеи в устата?“
(1992) на Лъчезар Бояджиев е най-старата работа в изложбата „Tехники“,
още повече че е автопортрет – архетипичното начало за опознаване на света
за художник, е и първият спонтанен етап на прочутата му фоторабота със
същото заглавие от 1995. Я. Б.

Luchezar Boyadjiev. The Casual Line, 2009.
1 drawing (12.7 х 8.7 сm), 5 digital copies (21 х 15 сm each)
The drawing, according to the most popular definitions, is the creation of forms
and images through the use of the line. After this definition, most dictionaries of
art terms begin to explain further that a drawing might include colors and tone.
This, however, is not so important now. Although the drawing has gradually lost
its position as the basis of the visual arts, historically it is obviously the oldest
technique to make images known since time prehistoric and the petroglyph.
There is certain logic in the fact that the oldest work in the show “Techniques” is
the drawing by Luchezar Boyadjiev titled “How Many Nails in a Mouth?” (1992).
Even more so because it is a self-portrait – the archetypal beginning of knowing
the world for an artist. It is also the first spontaneous stage of his famous photographic work from 1995 under the same title. I. B.

Случайната линия...
The casual line...

Алберто Джакомети
...струпване към цялост...
Alberto Giacometti
...clicking in togetherness...

Джаспър Джоунс
...натрапчивост до знак...
Jasper Johns
...obsessively becoming a mark...

Дейвид Хокни
...описателност на формата (телесна)...
David Hockney
...definitively defining the form (a
human)...

Йозеф Бойс
...обяснителна динамика на диаграми,
думи и светове...
Joseph Beuys
...descriptive dynamics of diagrams, words
and worlds...

Джонатан Борофски
...разцепление до инсталация...
Jonathan Borofsky
...un-clicking to installation...

Лъчезар Бояджиев. „Колко гвоздеи в устата?“,
1992
Рисунка, молив върху хартия, 12.7 х 8.7 см
...правена през лятото на 1992 г. във Виена
на терасата пред музея „Албертина“ в момент,
когато страдах много.
Luchezar Boyadjiev. “How Many Nails in a Mouth?”,
1992.
Drawing, pencil on paper, 12.7 х 8.7 cm
...made in the Summer of 1992 in Vienna on the terrace
in front of the Albertina Museum at a time when
I was suffering a lot.

Скулптура / Sculpture
Мариела Гемишева. Временно студио–легло–будоар, 2009. Изкуствени
платове, вариращи размери. Асистент: Боян Петрушевски
Скулптурата – триизмерно произведение на изкуството, в съвременната
терминология често включва и обект – всякакъв материален предмет, в който
са вложени като минимум мисли и чувства на използващия го автор.
Създавайки своята скулптура, Мариела Гемишева не се отказва от привичните
си материали – платове, но излиза от традиционната им функция да оформят
дреха, която е мутирала в посока на луксозен „спален чувал“ Oбръща към понятието „мека скулптура“, най-известният автор на която е Клас Олденбург.
Тя обаче твърди, че основно са ѝ повлияли Силви Фльори и Ванеса Бийкрофт,
и двете използващи могъщия потенциал на модата като творчески акт и бизнес за своите си цели. Очевидно е и влиянието на Лъчезар Бояджиев, защото
авторката допълва работата си с неговия текст. Я. Б.

Mariela Gemisheva. Temporary Studio–Bed–Boudoir, 2009. Artificial fabrics,
dimensions variable. Project assistant: Bojan Petrushevski
Sculpture, the three-dimensional work of art, very often includes an object too,
according to the contemporary terminology. This could be any material object
in which, as a minimum, the thoughts and feelings of the one using it
are invested. While creating her sculpture Mariela Gemisheva has not given
up on her usual material – fabric, but she abandons its traditional function
to formulate a piece of clothing; rather, the dress mutates in the direction of a
sleeping bag. She is turning to the notion of soft sculpture the most famous
practitioner of which is the artist Claes Oldenburg. She however, insists that her
main influences are Sylvie Fleury and Vanessa Beecroft, both using the powerful
potential of fashion as a creative act and business for their own purposes. The
influence from Luchezar Boyadjiev is also obvious since the author is accompanying her work with his text. I. B.
Проект „скулптура“
Като че ли имам „логичен“ късмет с
този жребий, защото като моден дизайнер неминуемо се сблъсквам с нея.
„Моята любима будуарна дреха“ или
„Временно студио–легло–будоар“
представлява обект-скулптура, като
коментар или инспирация от работите
на Силви Фльори и Ванеса Бикрофт.
М. Г.

друга страна – афинитета на авторката към подчертано скулптурната
форма на тоалетите. Дрехите, които
създава Мариела Гемишева, верoятно
не биха могли да бъдат носени по
всяко време и на всяко място, но композицията на техните обеми както и
динамиката в силуетите им, съчетани
с винаги характерната фризура на манекените, превръща дефилетo на нейните колекции в нещо повече от
„Характерна особеност в тоалетите на просто показване на утилитарни предМариела Гемишева е съчетанието на
мети. По-точно би могло да се каже,
два подхода – този на класическия
че дефилетата ѝ са някакъв вид промоден дизайн, който обръща внимание странствeно и времево разгръщане на
на конструкцията на облеклото, съче- форми, материали, силуети, което
танието на материалите, спецификата създава усещане като че ли за
на аксесоарите, цялостния „имидж“,
„тръгнала на разходка“ скулптурна
който даден тоалет създава; и от
изложба.“ (Лъчезар Бояджиев)

Project “Sculpture”
I think I have been quite “logically” lucky to
draw this lot because, as a fashion designer, I am constantly confronted with it.
“My favorite boudoir dress” or “Temporary
Studio–Bed–Boudoir” is an object-sculpture tuned into a commentary on and an
inspiration by the works of Sylvie Fleury
and Vanessa Beecroft. M. G.
“A typical characteristic of the clothes
made by Mariela Gemisheva is the combination of two approaches: a/ the one of
the classical fashion design that is paying
attention to the construction of the garment, the combination of the materials,
the specifics of the accessories, and the
all over “image”, which a certain set of
clothing is creating; and b/ the affinity of

the artist for the distinctly sculptural form
of her clothes. It is possible that the
clothes Mariela Gemisheva is creating
may not be worn any place or time. However, the composition of the volumes as
well as the dynamic of the silhouettes,
combined with the always memorable coiffure of the models, transforms a show of
her collection of clothes into something
rather more then the simple showing of
utilitarian objects. More precisely, her
shows are some kind of a space and time
based unfolding of forms, materials, and
silhouettes that creates the feeling of a
sculptural exhibition that has “gone out for
a walk”. (Luchezar Boyadjiev)

Видео / Video
Недко Солаков. Видео ли е Silent (But As Rich As Only The Bulgarian
Language Can Be) F Words, 2009, video film on DVD, color, sound, 2'07'',
или е перформанс заснет на видео?, 2009.
Видео на DVD, цвят, звук, 2'47''

Nedko Solakov. Is the Silent (But As Rich As Only The Bulgarian Language

Препратки на художника:

References by the artist:

Брус Науман. Тропане в ателието (1968)
Петер Фишли и Давид Вайс. Така вървят нещата (1987)
Пипилоти Рист. Глътни моя океан (1996) и Винаги е над всичко (1997)
Франсис Алюс. Нощно наблюдение (2004) и Стража (2004 – 2005)
Артур Жмийевски. Почти всичко, но ако трябва да отделя
един филм: 80064 (2004)

Bruce Nauman. Stamping in the Studio (1968)
Peter Fischli & David Weiss. The Way Things Go (1987)
Pipilotti Rist. Sip My Ocean (1996) and Ever is Over All (1997)
Francis Alÿs. Nightwatch, (2004) and Guards (2004 – 2005)
Artur Zmijewski. Almost everything but if I have to point out only one work that
would be: 80064 (2004)

Видеото е техника и в прекия, и в художествен смисъл. То прави същото,
каквото и фотографията, но постига древната мечта на изкуството да
възпроизведе движение и развитие във времето. Видеото е демократично,
достъпно и подвеждащо лесно, макар че неговият резултат все още
е по-неудобен и скъп за гледане от снимката. Недко Солаков, познат ни
с любовта си към киното, залага на кинематографичния потенциал
на видеото в широкия спектър от снимки в градска среда (самият автор с
тежка крачка прекосява централните улици на София), до близки планове
(неодобрителното изражение на лицето му и студените фасади на сградите на
държавната власт), режисьорска манипулация (при противопоставяне между
едното и другото), и сюжетен съспенс (устата на художника, произнасяща
извън-речникови думи). Посочените от него произведения в повечето случаи
са знакови за „техниката“ и трябва да са включени в задължителна за всеки
художник образователна програма. Повечето то тях, обаче, са базирани върху
перформанс и тази връзка като вирус се предава на работата на самия Солаков, което е честно отразено в названието ѝ. Я. Б.

Video is a technique both literary and artistically. It does what photography
does but it also achieves the ancient dream of art to capture movement
and development in time. Video is democratic, accessible and misleadingly
easy although its product is still more inconvenient and expensive to view
compared to the photograph. Nedko Solakov whom we know for his love
of cinema, is counting on the cinematographic potential of the video from the
wide spectrum of shots in the urban environment (the artist himself is crossing
the central streets of Sofia with a purposeful stride) to close ups (the accusatory
expression on his face and the cold façades of the central institutions of state
power), from directorʼs manipulation (when juxtaposing one to the other...) to
narrative suspense (when the mouth of the author is shouting the F words).
Most of the works he has listed are exemplary for the technique and must be
included as “a must” in every artistʼs curriculum. However, most of them are
based on performances and this link is like a virus transferred to the work
of Solakov himself, an aspect duly reflected in the title of the work. I. B.

Can Be) F Words, 2009, video film on DVD, color, sound, 2'07'',
a video or is it a performance filmed on video?, 2009.
Video film on DVD, color, sound, 2'47''

Digital
Правдолюб Иванов. Медията е само превозно средство, 2009.
Дигитална рамка, анимация
Дигитално, digital, разбира се, е само прилагателно; с него заедно най-често
върви „образ“ или по-обобщаващото, но неясно – „медия“. Не ги добавихме в
жребия, за да не ограничаваме и объркваме този, на който той се е паднал.
Не ни харесва и „новите медии“, някои от които от доста време са вече традиционни. Основата на „дигиталното“ е обработката и композирането на информацията от битове и байтове, най-често с помощта на компютър. Дигиталните
и дигитализираните образи ни заобикалят отвсякъде, те загубиха мярка и препълват не само виртуалното, но и реалното пространство. И в работата си, и в
посочените „влияния“, Правдолюб Иванов с големи шепи черпи от морето на
организираните битове и байтове, започвайки с дигитална снимка на дигитално произведен обект, и завършвайки с минималистичнa, но максимално
дигитална презентация. Я. Б.

Pravdoliub Ivanov. The Medium is Only a Vehicle, 2009.
Digital frame, animation
As a word “digital” is of course only an adjective. It usualy goes together with
“image” or the more encompassing but unclear – “media”. We did not include
these in the draw because we did not want to restrict nor confuse the one whose
lot it would have been. We do not like the term “new media” either as some of
these have been quite traditional for a long time. The basis of the “digital” is the
manipulation and the composition of information that consists of bits and bites
most often with the help of a computer. The digital and the digitized images are
surrounding us everywhere; they have lost all sense of measure and are overflowing not only the virtual but the real space as well. In his work, as well as in
his list of “influences” Pravdoliub Ivanov is helping himself to handfulls of organized bits and bites starting with the digital photograph of a digitally manufactured object and ending up with a minimalistic but ultimatelly digital
presentation. I. B.
Why 1984 won't be like „1984“
Реклама на Епъл излъчвана само
веднъж.
В 1983 година, създадената през 1969
от Департамента по отбрана на САЩ
компютърна мрежа, наречена АПРАНЕТ променя своите мрежови протоколи от NCP на TCP/IP, за да се
свърже с тези на Англия и Франция.
По този начин е отворен пътят към
днешния Интернет.
Влизам в казармата за 2 години и 3
месеца.
1984 – Стив Джобс представя първия
серийно произведен, персонален компютър с графичен интерфейс и интегрирана програма за рисуване.
Девизът на фирмата и нейния създател е „Мисли различно“.
http://www.youtube.com/watch?v=OYecfV
3ubP8
http://www.youtube.com/watch?v=UF8uR
6Z6KLc

1991 година. Първият
компютър, който
видях наживо в къщи.
На него играя…
…най-великите –
8-битовите игри. В тях
„Добрите“ и „Лошите“ изглеждат едWhy 1984 won't be like "1984"
накво. „Добрите“ ги управляваш ти,
An Apple add which has been aired only
„Лошите“ ги управлява компютърът.
once.
Можеш само да отложиш поражението. „Лошите“ винаги
In 1983 the APRANET computer network, побеждават. Манията пo икоwhich had been created in 1969 by the
нографиятa на тези игри проDepartment of Defense and the Pentagon, дължава и днес.
is changing its network protocols from
NCP to TCP/IP in order to hook up to the
computer networks of England and
France. In this way the road to the current
Internet is cleared up.
I am drafted to the army for 2 years and 3
months.
1984 – Steve Jobs is announcing the first
mass-produced personal computer with
graphic interface and integrated program
for drawing. The logo of the company and
its founder is “Think Different”.
http://www.youtube.com/watch?v=OYecfV
3ubP8
http://www.youtube.com/watch?v=UF8uR
6Z6KLc

1990 – Компанията Адоби (Adobe)
пуска на пазара програмата
„Фотошоп“. Създателите – братя Кнол,
програмисти и любители фотографи,
решават да я направят, защото са неудовлетворени от програмата на
Епъл, която не може да пресъздава
изображения с реални полутонове.
(Adobe означава кирпичена тухла)
http://www.adobe.com/

1990 – The Adobe software company is
releasing on the market the program
“Photoshop”. Its creators, the Knoll Brothers, who are programmers and amateur
photographers, have decided to make it
because they are disappointed with the
Apple software, which is incapable of rendering images with real halftone
(grayscale).
(Adobe means a mud brick)
http://www.adobe.com/

Маршал Маклуън

Marshall McLuhan

„Understanding Media: The Extensions of
Man“, 1964
Малка, оръфана от четене книжка.
Подарява ми я приятелка в Ню Йорк
през 1998 г.

“Understanding Media: The Extensions of
Man”, 1964
A tiny book, worn out from reading. Itʼs a
gift from a friend in New York in 1998.

В нея прочитам почти всичко, което
съм искал да знам за новите медии и
ме хваща срам, че не съм се сетил да
питам.

I read in this book almost everything that I
have wanted to know about the new
media and I am ashamed that I never
thought of asking.
http://www.marshallmcluhan.com/

http://www.marshallmcluhan.com/
По време на същия престой в Ню
Йорк, с Мария Василева гледаме в
„The Kitchen“, мултимедиен спектакъл.
В него като съавтор и актьор участва… Гари Хил.

During the same stay in New York, together with Maria Vassileva, we are seeing in “The Kitchen” a live multi-media
spectacle.
Gary Hill is taking part as an actor and coauthor...

http://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Hill
http://www.garyhill.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Hill
http://www.garyhill.com/

8-Bit Jesus /
8-битов Исус
заглавие на музикален албум на
художника Доктор
Окторок
(просто ми харесва
заглавието)

1991. The first ever computer that I saw at
home. I am playing...
...the greatest – the 8-bit games. Here
the “Good” and the “Bad” look the same.
You are in command of the “Good”, the
computer is playing the “Bad”. You can
only delay the defeat. The “Bad” always
win. The mania for the iconography of
these games is still alive to this day.

8-Bit Jesus
The title of a musical album by the artist
Doctor Octorock
(I just like the title)

1997. Лъчезар Бояджиев е застанал
на площада до Хисар Капия с компютър, монитор и мишка и рисува на
„пленер“ пейзажи от Стария Пловдив.
1997. Luchezar Boyadjiev has positioned himself on the square next to Hisar
Capi with a computer, a monitor and a
mouse – he is drawing from life landscapes from the Old Town of Plovdiv.
Рафаел Лозано-Хемер
http://www.lozano-hemmer.com/eprlh.html
(това са само два примера, нищо повече)

Rafael Lozano-Hemmer
http://www.lozano-hemmer.com/eprlh.html
(just a couple of examples, nothing more)

Саунд / Sound
Стефан Николаев. YAMAHA MIA, зимата на музиката, 2009.
Yamaha PSR-6, захар на кристали, 6 транзистора, вариращи размери

Stefan Nikolaev. YAMAHA MIA, the Winter of Music, 2009.
Yamaha PSR-6, sugar crystals, 6 radio receivers, dimensions variable

Препратки на художника:

References by the artist:

Арнолд Шьонберг
Марсел Дюшан, „Музикална скулптура“
Нам Джун Пайк
Джон Кейдж
Ричард Лерман

Arnold Schoenberg
Marcel Duchamp, “Sculpture Musicale”
Nam Junе Paik
John Cage
Richard Lerman

Саунд е термин за разлика от по-родната дума „звук“. Саундът може да е
дразнещ шум на околната среда, но може да бъде дисциплиниран в саунд-арт
и саунд-инсталация. Всъщност, именно инсталацията окупира саунд, обогати
себе си, а него превърна в елемент на „визуалното“. Саундът (извинявам се за
граматическия хибрид) мотивира появата на амбиентно изкуство. Една от особеностите му е, че срещата с него е постоянна за разлика от всичките други
типове произведения, които могат да бъдат отминати или не погледнати. В
списъка от имена, които са важни за Стефан Николаев, има композитори: единият е свързан с експресионизма и е вписан от един политически режим в „дегенеративното изкуство“; другият е създал музика без звук, и е настоявал, че
музиката може да е безцелна игра; третият въвежда инерактивността и случайни предмети като музикални инструменти. Художниците, от своя страна са
общопризнатите „бащи“ – единият на цялото съвременно изкуство, а другият на видео-арта и технико-технологичното творество. Би трябвало да се признае, че и YAMAHA, като представител на дигитално-базираните брендове,
също има своя принос. Я. Б.

Sound is a term, unlike the more native sounding Bulgarian word with the same
meaning. The sound could be an annoying noise from the environment or it
could be disciplined in sound-art and sound-installation. In fact, it is the installation indeed that occupied the sound to enrich itself while transforming it into an
element of the visual. The sound (sorry for the grammatical hybrid) has motivated the emergence of the ambient art. One of its features is that it instigates a
permanent encounter, unlike all other types of art works that could be bypassed
or neglected. The list of names that Stefan Nikolaev considers important includes composers: one is linked to Expressionism and was listed as “Degenerate Art” by a certain political regime; another one created music without sound
and insisted that music could be an aimless play; while the third introduced interactivity and accidental objects as musical instruments. The artists in the list
are widely acknowledged “father figures” – one is a father of the whole of contemporary art and the other – of the video-art and the techno-technological creation. It should be said that YAMAHA, as a representative of the digitally based
brands, has its role too. I. B.

Галерия ИСИ–София / ICA–Sofia Gallery

вторник–събота
15.00–19.00 ч.
Tuesday–Saturday
3:00 p.m. to 7:00 p.m.
Бул. Васил Левски 134
София 1504
134, Vassil Levski Blvd.
Sofia 1504
тел./tel. (+359 2) 846 62 61
http://www.ica-sofia.org
e-mail: info@ica-sofia.org
От 2009 година Институтът за съвременно изкуство – София започва участие в
следните дългосрочни проекти / Since 2009 the ICA – Sofia is involved in the following
projects:
История в сегашно време
Стремежът на проекта е да се анагажира с проблематиката на зараждащето се
гражданско общество в неговото сложно развитие и взаимодействие със света
отвън. Основава се на вярването, че в нео-капиталистическото общество визуалното изкуство може да бъде най-видимия, най-критичния и най-независимия агент.
Стреми се към визуална грамотност при представяне на промените в обществото.
И се опитва да провокира постоянен интерес към открито изразяване на гражданска позиция, като по този начин допринася за конструирането на гражданско общество.
Основната цел на проекта е представяне на публичното пространство не само като
физическо и урбанистично понятие, а в неговата съвкупност от случващото се в
обществото.
Проектът е подкрепен от Фондация Erste, Виена.

Институтът за съвременно изкуство –
София връчва ежегодната наградa
„Избрана литература за пишещите за изкуство“ (Essential Reading for Art Writers).
В рамките на колегията акцията е насочена към повишаване на символния статус на писането за съвременно изкуство.
Изборът самата награда да е книга, акцентира върху проблема на все още трудния
достъп до професионална литература по
темата в България.
Носител на наградата за 2008 година е Даниела Радева.
The Essential Reading for Art Writers
Award is an initiative of the Institute of Contemporary Art–Sofia. Within the art scene this
award is meant to raise the symbolic
status of writing on contemporary art. The material expression of the award is a book, which
aims to emphasize the fact that access to professional literature on contemporary art is still a
problem in Bulgaria.

History in Present Tense
The History in Present Tense project aims to engage the problematic of the emerging civil
society in its complex manifestations and interactions with the outside world. The project
strongly believes that in the neo-capitalist society visual art could be the most visible, most
critical, yet independent and flexible agent. The project is striving to introduce “visual literacy” when thinking about society and when introducing change while making a step to build
The laureate for 2008 is Daniela Radeva.
up a constant interest in expressing citizenʼs opinion thus contributing to the construction of
civic society at “grass roots.”
The focal point of the History in Present Tense project is the nature of public space taken as
Излезе последното
not only physical and urban notion but as the highest common denominator of all happenиздание на проings in society.
екта на
Supported by ERSTE Foundation, Vienna.
ИСИ–София и Цен-

За втора поредна година Институтът за съвременно изкуствоСофия връчи наградата за
млад автор в областта на
съвременното изкуство БАЗА.
Тя се вписва в съществуващата
от 1990 г. международна мрежа
на награди от различни страни в Централна и Източна Европа (YVAA) и вече е
утвърдена като едно от най-престижните
отличия. Наградата е стипендия и шестседмичен престой в International Studio and
Curatorial Program (ISCP), Ню Йорк, осъществени с помощта на The Foundation for a
Civil Society, Ню Йорк.
Носител на наградата за 2009 е Самуил
Стоянов.
През тази година предстои и самостоятелна изложба на миналогодишната носителка на наградата – Рада Букова в
галерията на ИСИ–София.

For a second year in a row the Institute of
Contemporary Art–Sofia awarded the BAZA
award for young artists in the field of contemporary art. It falls within the already existing international network of awards from different
countries of Central and Eastern Europe (YVAA)
and has already gained recognition as one of
the most prestigious awards. The prize itself is a
търа за акадеgrant and a six weeks scholarship with the Interмични изследвания national Studio and Curatorial Program (ISCP)
Изкуството на урбанистичната намеса е проект, иницииран от Асоцицията за
Визуален семинар in New York realized with the support of The
съвременно изкуство <ротор>, Грац (Австрия); Университетът Я. Е. Пуркиние, Усти
”Интерфейс
Foundation for a Civil Society, New York.
над Лабем (Чехия); [BLOK] – Местна база за културно обновяване, Загреб; ФондаСофия”.
ция Синята къща, Амстердам; Институт за съвременно изкуство – София и NABA –
Книгата, със съсThe winner for 2009 is Samuil Stoyanov.
Нова академия за изящни изкуства, Милано (Италия).
тавител АлексанТемата на проекта е стествено продължение на дейността на ИСИ – София,
This year we are also to witness the first solo
дър Кьосев,
свързана с „Визуален семинар“, 2003–2006. Тя засяга многообразието на проблеexhibition of last year award winner Rada
обхваща в сбита
форма дейностите Boukova in the ICA–Sofia Gallery.
мите на джентрификацията; изследва етапите на развитието на нео-капитализма и
по всички модули
създаването на новата градска класа от потребители през визуални маркери в
града и обществото; променящата се роля на художниците и интелектуалците в об- на семинара, изследователски текстове и
ществения дебат; проучване на спецификите на (обикновено) невидимите и непре- художнически проекти, свързани с градската среда. Визуалният семинар (2003-06)
вилегировани общности.
е проект в рамките на relations – проект,
Проектът е подкрепен от Културната програма на Европейския съюз.
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