Изкуството е просто и добро,
но животът все пак си е
объркан
Разговор между Дан Пержовски и Александър Кьосев
София, 19 декември 2009
АК: Това е разговор, не интервю. Разбира се, ще ти задавам някои въпроси, но би
могъл, ако искаш, също да питаш. Нито сме на изпит, нито те интервюирам – нищо
задължително, просто частен разговор. Струва ми се, макар да работим с много
различни средства, че имаме близки разбирания. Но вероятно имаме и такива, които не
се покриват. И би било любопитно да ги разгледаме, да разсъждаваме над приликите и
разликите.
Първо, искам да ти се извиня, че не бих могъл да нито да отговарям, нито да задавам
въпроси чрез рисунки, както правиш ти. Налага се да използвам собственото си изразно
средство, което е вербално-изследователско. Но ако не ти допада говоренето, можеш
да си „отмъстиш“ в рисунки.
Ще започна с най-общ въпрос, отнасящ се до странната близост между художествено
творчество и теоретично изследване в работата ти. Мисля, би се съгласил, че
творчеството по принцип не се интересува от миналото, то сочи някъде напред,
дори революционно руши миналото понякога. Докато изследването (и самата дума го
подчертава) е един вид оглеждане назад: критически контрол на качеството на вече
направеното, аналитичен подход спрямо основания, причини, последствия и т.н. А
твоето изкуство – макар и много директно, спонтанно, насочено към бъдещето, лесно
разбираемо, много – да речем – привлекателно (с комичния си ефект), е въпреки това
и изследователско – поне така го възприемам. Струва ми се, че за разлика от други
художници имаш теоретическа основа, чувствителен си към историята, притежаваш
образование или самообразование. Кажи ми нещо повече за собствения си опит в това
странно съжителство между творчество и теоретическа рефлексия.
ДП: Мисля, че отговорите са два. Единият е по-общ – заради контекста, от който идвам.
Това беше контекст с ограничено знание за теорията и за съвременното изкуство – в
румънските художествени академии и гимназии подготовката е насочена повече към
занаята. Никой не ти преподава как да мислиш върху това, което изкуството постига.
Така че областта, от която идвам, беше изключително бедна теоретически. Затова
съм бил винаги изкушен – е, не вдъхновен, а изкушен – да си представя теорията като
нещо важно. Що се касае до практическите ми занимания – рисунките, които виждаш в
галерията – предпочитам да ги помествам не толкова в художествено или теоретично,
колкото в медийно пространство. Работя за седмичното издание „22“ и съм свикнал да
отразявам не реалното събитие, а нечие мнение за него, да илюстрирам...
АК: Имам усещането както за тази, така и за предишни твои изложби, че рисунките ти
са един вид намеса в публични дебати, във важни дебати. И че постигат неочаквано
въздействие чрез лаконизма и ефективността си.

политически ценности, които защитаваш, за които се бориш. Това е твоя доктрина и ти
я следваш. Другият начин да си политически ангажиран е да реагираш на конкретни
и заплетени местни или понякога глобални контексти. Това означава, че нямаш ясна
собствена политическа програма или система от политически и морални качества, но
се намесваш по специфичен начин във всеки даден контекст. И разнообразните ти
намеси да са свързани в мрежа от семейни прилики – ако използваме метафората на
Витгенщайн – така, в последна сметка, изразяват собствения ти маниер. Как мислиш,
кой от двата начина на политическата ангажираност е твоят – първият или вторият?
ДП: Струва ми се, по-скоро вторият. Но понякога, поставен в противоречив контекст,
развивам и собствено виждане по въпроса. Дори си строя система. Ако кажа, че
причината за това е морална, вероятно ще бъде прекалено. Но използвам способността
си някак да отсъждам по справедливост, макар да звучи доста претенциозно...
Внимателен съм колкото се може повече спрямо някои проблеми – да кажем,
малцинствените или човешките права, дори спрямо сексуалната ориентация. Мога
да изготвя списък от подобни проблеми, но не бих казал, че съм вманиачен в тях –
проблемите идват и си отиват. Ето един пример от миналото – знаеш, че съм израсъл в
атеистична комунистическа страна и затова въпросите на религията никога не са стояли
пред мен. Не съм имал връзка нито с вярата, нито с вярващите – просто раснах без
мисъл за това. А сега ми се налага. Някога начинът, по който изучавахме марксизма...
всъщност, и него не сме изучавали... Бяхме комунистическа страна, но нямахме понятие
за марксизма.
АК: Заради Чаушеску ли?
ДП: Да. Имахме национал-комунизъм. Както и да е – не бях напълно убеден в това, с
което ме захранваха. Когато обаче се обърнахме към демокрацията – всички се оказаха
християни. Ръководството на страната сега е дясно ориентирано, християнско. Поради
собствената ми биография това ми идва малко в повече. Спомням си как участвах в
голяма демонстрация срещу комунистическата система в Букурещ в началото на 1990те, и някой каза, че трябва да коленичим и да се молим. Значи, ако не го направиш
– комунист си, лош човек. Случвало ми се е да попадам в подобни ситуации и те ме
доведоха да разбирането, че всеки фундаменталистки възглед е погрешен. Имам и
друг, глупав пример – в страната ми се счита, че някак си няма откриване на изложба
без изпълнение на DJ. Това е нещо като консуматорски фундаментализъм... Така че се
чувствам увиснал в нищото, между нещата… Не съм убеден в капитализма. В комунизма
също. Това, може би, е и по-лесна позиция – да не си позициониран никъде. Опитвам
се да разбера, да намеря, да си обясня, както и на други, клишетата и стереотипите
на този свят – без значение под какъв ъгъл. Ако направо ме питаш за политическата
ми ориентация, ще ти кажа, че съм нещо като социал-демократ, да кажем – наляво от
центъра. Но в Румъния социал-демократи няма – всъщност, единственото виреещо там
мислене е либералното...
АК: Да си кажа честно – самият аз съм в център-дясно, дясно-либерално крило, но не и
нео-либерал. Класически индивидуалист с либерални възгледи.
ДП: Това казвам и аз. Но тогава ми казват – ама това е несъвместимо с една лява
позиция! Позициите са трудно определими понастоящем. Случвало ми се е в рисунките,
в инсталациите си да докосна, да погъделичам темата от „дясна“ гледна точка. Но
после се опитвам да я видя и под друг ъгъл.

АК: Много ми харесва работата ти „RevolutiON/OFF“ – точно по обсъжданата тема,
защото великолепно демонстрира автоматизирания дискурс на днешната европейска
левица. От доста време тази левица отразява един вид статус куо – спряга отново и
ДП: Прав си. Това беше и ролята ми в списанието – самото то нещо като интелектуален
think thank, обединил писатели, есеисти, изобщо автори, строящи политическа, социална, отново старите си сънища и утопии, дискурсът ѝ е от минали времена, повтаря старата
левичарска мода. Това изглежда странно за източно-европееца и всеки, посетил Запада
културна платформи. Ролята ми беше да илюстрирам техните статии. Хората взимат в
веднага след 1990-та, разбира какво искам да кажа.
ръце списанието и първо „прочитат“ рисунките ми – а те са принудени да „издържат“
отначало сами, без текст. После, ако прочетат текста, разбират, че рисунките добавят
нещо към него. Действията ми в художествено пространство са идентични – сякаш са
извадени всички текстове и са останали единствено рисунките. Но, едновременно,
това е и начинът, по който съм възпитан – изградил съм върху това метаболизма си
като художник. Така че чета текста в медията, дори да е дискусия, и се опитвам да го
представя някак, както ти каза – лаконично. Това е, що се отнася до текста и ретро- или,
иначе казано, рефлексивното отношение. По този начин означавам и самия себе си.
Когато ме питат политически художник ли съм, отговарям с не. Вярно, имам някаква
политическа програма, но тя далеч не е на първа линия за мен. Аз съм един вид
рефлексивен художник, есеист.
АК: Като визуален колумнист?
ДП: Да, като колумнист. А що се отнася до теоретичната рамка в изкуството – мисля,
че това е много по-сложна тема. Тъй като имам този начин на организация на своята
работата, на пръв поглед, той няма нищо общо с теорията. Разбира се, изпитвам
дълбоко уважение към нея – но да си призная, не чета достатъчно.
АК: Никой не чете достатъчно.
ДП: Знанието ми по теоретични проблеми (в изкуството, изобщо във философията) идва
през жена ми Лиа – тя чете книги, аз – вестници. Имам и приятели интересни теоретици.
АК: В Румъния или извън нея?
ДП: Навън. Като Мариус Бабиас в Берлин или Роксана Маркоци в Щатите, която бе
куратор на представянето ми в МоМА и с която правихме разговор там. Преди три
години си дадох ясна сметка за нещо – и сега те моля да ми повярваш, наистина – дадох
си сметка, че щом започна да чета тежки книги, това ме обърква, забавя движението
ми. Не мога да се преборя с тях, как да го обясня – не се чувствам достатъчно свободен
в работата си... сякаш стоя в глупаво бездействие... Но по-късно или е необходима
мисловна рамка, или някаква теза – някой да дойде и да ме зачисли към определена
категория, да даде определение на направеното...
АК: Искаш да бъдеш вкаран в някоя категория? Това е доста необичайно желание –
обикновено авторите не обичат да ги категоризират.
ДП: Допадат ми интервюта, когато ми задават подобни въпроси – карат ме да се
фокусирам. Да речем, като въпросите, зададени ми от членовете на ИСИ–София във
вестника за изложбата. Винаги ми е по-лесно да измисля рисунка или илюстрация,
ако бъда насочен към теоретически или политически проблем. Същото е и с
категоризациите. Ако ме вкараш в категория – каквато и да е – художник на графити,
някаква друга, ще се наложи да я оспорвам, но ще съм наясно какво оспорвам. Ако
приложиш към мен някаква дефиниция, може да се съглася с нея или не, но ще знам за
какво става дума.
АК: Е добре, бих ти задал още няколко въпроса, преди да те сложа в някоя категория.
Първият е за осмислената ти политическа ориентация – позицията, да я наречем
условно, на визуален колумнист, което май не е най-точното определение за работата
ти. Във всеки случай има два вида политически програми. Първият е когато са
налице ясни политически приоритети. Имаш, да кажем, списък или дори система от

ДП: Преследва ме следният проблем. Отворен съм, опитвам се да съм максимално
толерантен и възприемчив. Когато се случиха първите ми срещи с някои интересни
хора – западни интелектуалци, в началото на 1990-те, нямах понятие за шаблоните,
които споменаваш. И при тези първи контакти разбрах, че в известен смисъл ми е
забранено да изразя каквато и да е критика срещу комунистическото общество, тъй
като те настояваха, че в Румъния истински комунизъм не е имало, че съществува
огромна разлика между комунистическата теория и нашата румънска практика. Но
те няма как да отрекат този мой румънски практически опит – който не е нито като
българския, нито като словашкия, нито като полския. Това, което съм преживял, беше
травматизиращо, унизително за една творческа личност – така си мисля. Разбира се,
не съм обзет от омраза, не предполагам, че левите идеи са задължително погрешни
или... Изобщо, готов съм да се вслушвам, да се опитвам да разбера какво става. Всичко
това със западното левичарство в художествения свят ми действа доста объркващо. В
моята страна тези модни проблеми – човешки, сексуални и други нови, либерални права
– просто отсъстваха. Те бяха, знаеш, тотално отречени от комунизма… Както и да е,
да се върнем на въпроса ти – не мога да се самоопределя. Мисля, че съм между двете,
споменати от теб категории. Някога си бях казал, че ми е необходима ясна програма,
здрава, за да устои, но съм се променил...
АК: Политическата програма е обикновено позитивно и, да речем, съзнателно нещо.
В подобна програма условието е да се самоосъзнаваш, контролът над мислите ти,
идеите ти, чувствата да е в твои ръце. Но хората често нямат програма в този смисъл.
„Програмата“, която имат, се дължи на някакви обсесии, болки, травми. Може би именно

от такава гледна точка ти също имаш своя „програма“?
ДП: Да.
АК: Искам да свържа този въпрос с работата ти по татуирането на логото “Румъния“
върху рамото ти и премахването му години по-късно. Какво е значило това за теб? Как
го обясняваш – било ли е важно или е било просто, да речем, трик?
ДП: Важно беше. Когато взимаш подобно решение – да се татуираш, а после да
премахнеш татуировката, мотивът не може да е един. Винаги се намират множество
причини...
АК: Нека продължа още малко. Премахването на логото „Румъния“ ми напомня
за друга твоя работа, илюстрираща различието между изкуство и концептуално
изкуство – в рисунката ти за концептуалното изкуство картината е изчезнала: останал
е шнурът, с който е била закачена, а самата тя виси единствено във въображението...
Но от подобна гледна точка, би било логично да се твърди, че „Румъния“ никога не е
изчезвала от рамото ти – тя просто се е трансформирала в концептуален модел. Как ти
се струва това?
ДП: (смее се) В известен смисъл е точно така... Но правенето на споменатата
„концептуална“ рисунка бе бърз, много бърз процес. Приемам, че прилика има – по
време нормалното ми рисуване е бързо: напълно е възможно да променя решението
си и вместо една, да направя друга рисунка. Подобно на промяната с думата „Румъния“
– накарах я да изчезне. Обаче решението да я премахна ми отне 10 години. Исках
да направя наистина „тежка“ работа, защото по същото време виждах у нас крайно
изкривено положение – всички художници се втурнаха да произвеждат „леко“ изкуство.
Казах си – трябва да придам повече дълбочина на процеса. Изглеждаше почти като
политическа декларация. Бях изключително разочарован тогава, почти бесен заради
това как се развиваха нещата в моята страна. По време на разпалена разправия да се
остава ли в Румъния или да се напуска, си казах: къде да се дяна? Имах предвид – това
тук е мое, не вярвам на големия свят, не бих могъл да се местя, не съм сигурен, че го
мога. Но и да се стои в Румъния изглеждаше невъзможно. Това е един вид основата
на тази работа. Имаше и друго – татуирането стана на фестивал на перформанси (по
това време още нямахме понятие за съществуване на подобно изразно средство,
нуждаехме се от дефиниция в тази област), макар че изпълнението ми противоречеше
на традициите на перформанса, който е, както знаеш, нещо течащо, отминаващо. Аз пък
се татуирах. Всъщност, беше много скучно като перформанс – хората очакваха къде поефектни неща. Дори присъстващите не разбраха, че става дума за татуировка – за нещо
трайно. Питали са ме 5 години по-късно наистина ли я нося. Не съм и подозирал тогава,
че се е получила формула за нещо като скулптура...
АК: Намират ли ти се други татуировки?
ДП: Не. Толкова. И съм много горд, че тогава татуирането изобщо не беше на мода, както
днес. Днес можеш да си лепнеш лятна татуировка – всеки поп-певец има пеперудка на
рамото или на задника... А тогава все още беше знак, бруталност...
АК: И болезненост...
ДП: ...и лека болка. Беше ръчна изработка... Започнах да изглеждам като някакъв...
А премахването беше също съзнателно решение: отново бях в търсене на изявление,
търсех нещо като дефиниция на Балканите. Знаеш ли, вмъкван съм във всякакъв вид
географски определения – Централно-източна Европа, Южна Европа, Балкани... Всичко,
което правех, произлезе от опита ми да разнищя това. Кой ме поставя в подобен
контекст? Показван съм с полски колеги, после с турски... Помислих си – да, сега е
моментът да се изкажа за етикетите, които ми лепят – и това е също част от работата
ми. Когато изискват от мен да направя нещо на открито – т.е. графити, не го правя като
другите – работя с тебешири. Така че, щом завали, рисунката се измива.

АК: А-а… Знаеш ли, имам идентична местна случка. Мой приятел – интересен български
философ и сценарист, каза нещо подобно преди 15 години, в самото начало на 
1990-те – говореше за някакви западни философи, коментирали положението у нас. Той
каза следното: те никога не са се возили в автобус 94 (винаги претъпкан), така че какво
ми говорят на български теми?
ДП: Нали виждаш – същото е. Представи си – били сме разделени от соевите
кренвирши. Докато днес соята се счита за здравословна и трябва да си плащаш за нея
– повече, отколкото за истински кренвирш. Че и докторите я препоръчват. Ето това са
парадоксите, сред които живея. Територията, в която се опитвах тогава да намеря място
на изкуството си, беше много мътна. Чисто художествената ми кариера започна да става
много скучна и затова я замених с нещо притежаващо платформа, ангажираност. Аз и
проявите си виждам не като изложби, а като такива платформи, идейни места, на които
отново да се поставят някои теми, разсъждения...
АК: Да, има неща, които се повтарят...
ДП: ...както и рисунките. Аз ги повтарям.
АК: Значи ли това, че те са от лично и политическо значение за теб и искаш да сложиш
някакъв акцент върху тях?
ДП: Да. Имам няколко централни теми – социална, политическа, културна, също
екологическа. Тук и там изваждам нещо от миналото.
АК: Забелязах го в последните ти рисунки – тук, в тази изложба. Европейският съюз е
често обект на прицел. Можем ли тогава да сложим „изчезваща Румъния“ и „изгряващ
Европейски съюз“ в зависимост помежду им? Как виждаш тази връзка в работата си и
какви са художествените цели, които се опитваш да постигнеш?
ДП: Обикновено използвам символи и модели, които хората могат да разпознаят –
като знамето с дванадесетте звезди, например. Това са постоянни мотиви... Но искам
да кажа още нещо – всичко може да се интерпретира погрешно... Както веднъж на
Истанбулското биенале през 2005 г. – направих множество рисунки за града, а една
тяхна телевизия се яви и попита „Защо мразите Истанбул?“ Отговорих – „Не. Харесвам
го и затова правя рисунки за този впечатляващ град.“ Същото е и с Европа. Рисувам
много за нея, критикувам я, шегувам се със звездите. Нарисувах и това европейско
знаме китайско производство...

АК: Ако ми позволиш, ще се отдалеча за малко от политическите теми и ще се върна
към изкуството – твоето изкуство. Забелязах, че отношението или визуалните ти
ДП: Ефимерно изкуство. Татуировката ми също се оказа такова. Исках невидима, не
стратегии спрямо две от главните ти теми – Румъния и Европейския съюз, се различават
показна работа... Тогава малко хора знаеха, че я подготвям за изложбата в Касел („В
в някаква степен по жанр и стил. Например, рисунките за Европейския съюз са някакъв
дебрите на Балканите“, 2003), това се изясни по-късно... Така че реших да се отърва от
вид карикатури – директни, смешни са, лесно разбираеми, достъпни от гледна точка на
татуировката, за да се освободя от лепнатия ми етикет. Макар това вече да беше друг
публиката. С работата, която на шега нарекох „концептуално изчезване на Румъния“ не
вид свобода. Технически изпълнението бе само по себе си много красиво като метафора, е същото. Отнело ти е 10 години да я направиш и преправиш, донесла е болезнен личен
тъй като, всъщност, самата Румъния не изчезна... Е, всичко свърши... Беше процес...
и обществен опит и е завършила накрая по сложен начин, довел до реалното изчезване
на Румъния. Сега тя е невидима, недостижима, вписана някъде дълбоко в теб. Съгласен
АК: Казах ти – това си е концептуално изкуство. Румъния е вече невидима, в
ли си с това твърдение – че по жанр и стил това са две много различни стратегии?
концептуална модалност, като рамка на мисълта, а и като рамка на протеста ти. Нека
Вярвам, все пак, че тези две привързаности, както и стилът, и жанрът на всяка една от
се върнем сега към обсесиите, за които си приказвахме. Имаш ли политически и лични
тях са някак взаимосвързани. Би ли коментирал разликите във визуалните стратегии
такива и с какви теоретични понятия говориш за тях?
спрямо тези теми?
ДП: Как да го кажа...
ДП: Напълно си прав. Но всичко е въпрос на време. Първо съм се занимавал с
АК: ...и още – помагат ли ти, всъщност, тези теоретични понятия? Или обратното – може перформанс. По-късно рисунките станаха основното ми изразно средство. През първите
би си способен да формулираш болките и маниите си без разни теории?
години след падането на комунистическия режим боди-артът и перформансът бяха
ДП: Мисля, че мога да формулирам и маниите си, и травмите си с всекидневен език.
действени, радикални... и евтини в страна ни – нали ползваш собственото си тяло... Да,
Макар и с него не е толкова лесно да се говори за тях. Спомена концептуалното
замисляш го и още утре можеш да го изпълниш – не си зависим от външни фактори.
изкуство. Ще се опитам да обясня, защо художественият предмет някак започва да
Удовлетворени бяхме – за мен, жена ми, други хора, това бе знак за свобода. Можехме
отсъства в мига, в който се опитвам да изразя присъствието си като художник. То е като
картина, висяща на стена или, по-скоро, като стенопис, а ти самият също присъстваш
– теб също са те закачили. Искам да кажа – във висяща позиция съм. Предполагам, че
и при вас е същото. В нашите страни всички стари музеи имат едни приспособления
по таваните си, за да се закача живопис за тях. Те са като определение за изкуство.
Изхождам именно от това. Бях в традиционно висяща позиция, а сега желая да
завладея стената.
АК: Ефимерно изкуство.

Да се върнем към политическото. Не съм формулирал на хартия какво желая –
манифест или нещо подобно. Не съм формулирал и мнения за това, какво по моему
е постигнато или не в моето общество, или какво бих могъл да допринеса или
напротив. Мъгляво е – не съм бил политически ангажиран, нито съм имал теоретическа
осведоменост през 90-те. Но с времето узрях до някакви очаквания – за себе си и за
обществото. Разликата между очакванията ми, реалността и възможното е огромна.
Вероятно тази моя нагласа прави подхода ми подобен на ляв. Не разбирам хората,
започващи революция само защото в домовете им е студено, но и не разбирам как може
самата държава да заставя гражданите си доброволно да изключват отоплението?
Сигурно в това се състои талантът ми – да показвам подобен вид конфликтни ситуации,
разцеплението на парадоксите във всекидневието. Мога да ти разкажа нещо интересно,
което да обясни горното поне малко. Когато падна комунистическият режим и бе
установена демокрацията, всеки мечтаеше и вещаеше какъв вид общество трябва
да се построи – незабавно, в същия миг... През първите години на прехода имаше
сериозни сблъсъци с мнението на хора отвън – не ни живеете живота, как можете да
говорите за бъдещето ни? Границата между външно и вътрешно беше белязана от
видове кренвирши. През последните години с Чаушеску нямаше месо – изнасяше се и се
заменяше със соя. Вкусът на соевите кренвирши бе ужасен. И отвътре се казваше – не
сте яли соев кренвирш, така че, моля, замълчете за бъдещето ни...

да използваме телата си, можехме да се занимаваме с такова изкуство. Тогава бях
завладян от изкуството, но повече бях завладян от страната си – що е тя и как съм
разположен в нея... И подобно радикално заявление по повод Румъния ми бе нужно.
АК: Значи ли това, че заявленията по повод Европейския съюз са не дотам радикални?
ДП: Не... да... Може да не са толкова радикални, но са подривни по свой начин. Искаше
ми се да ги правя, защото са като детински поглед към нещата, поглед на невинно
око – от гледна точка на собствената си технология. Но зад детинския си, карикатурен
характер, те притежават и по-дълбок смисъл. Как да го опиша – започвайки с онзи
тип радикален перформанс, аз пренесох радикалния момент в рисунките си. Тук, в
галерията на ИСИ-София, също можеш да видиш това – рисунките ми са по-скоро
перформанс. Изглеждат спонтанни, но не са. Всяка от тях е резултат от изследване,
само практически е изпълнена на скорост и със свободен замах...
АК: Правиш ги като импровизиран перформанс?
ДП: Да. И в известен смисъл те са точно това. Често животът и условията на работа
ме карат да ги изпълнявам пред публика. Така че продължавам с опита от ранната си
художническа кариера. Както в названието на тази изложба – „Интернешънъл артист“,
промяната е в наличието на самоирония: надсмивам се над себе си. Знаеш – мераците
на румънския, на българския художник да се представят за някой – всички тези
дребни подмятания заради Европа или заради членството там. Е, вече не съм толкова
вманиачен в собствените си проблеми, свързани с нишата, в която съществувам, или
с географската си стигматизация. Опитвам се да правя изявления върху по-глобални
теми. Ако се върнем отново към перформанса, сега съм научил още нещо – че нещата
не са така прости и лесни. Затова ми харесва, че когато присъства хуморът и използваш
подобна карикатурна форма, публиката захапва много по-бързо. Това ми допада. Някои
от рисунките са смешни, други по-философски. Така че, забавният език е стратегия за
да се извадят по-философски рисунки.

прилича на колониална империя. В тази ситуация някои от хората са действително
колонизирани, а други се само-колонизират – готови са да възприемат ценностите
на външната Сила доброволно. Бях малко зашеметен от факта, че историческите ми
аргументи като в някакво салто мортале са се оказали приложими днес. И би било
интересно да се видят разликите между историческата само-колонизация на Балканите
и днешната само-колонизация на новите членове на Европейския съюз – как реагираме
на сегашните условия...
ДП: Мисля, че днес всеки – като личност – има повече възможности от преди. Това е
очевидно. Можеш да си сам институция от един човек, можеш да разпространяваш
съобщенията си, да достигнеш до слушателите си, да си наистина значителен... Мисля
си, че днес – не знам по-демократично ли е – личността в известен смисъл притежава
повече възможности свободно да реагира на историята или на каквото и да е. Опитвам
се да съм от онези момчета, които използват художествената общност, защото това е,
което умея. Но искам да кажа нещо по въпроса ти. Както виждаш, всичките ми рисунки
тук са с английски надписи. Румънец съм, но се научих да мисля на английски, тъй като
съм международно активен. Използвам език, различен от майчиния си и разликата не
е малка. Вярно, пиша и на румънски, имайки нещо като седмична колонка в списанието
– с по-малко думи и повече рисунки. Много обичам словото – писаното слово. Давам

АК: Бихме могли да разшифроваме това ти ново отношение към страната си по два
начина. Първият би бил – Дан Пержовски се е освободил от Румъния, станал е глобален,
вече не е румънец. Друга възможна интерпретация е, че Румъния присъства чрез
отсъствието си, Румъния е тук в невидимия си модус. Коя от двете интерпретации
предпочиташ?
ДП: Със сигурност втората. Знаеш ли, това беше и отговорът ми в другия разговор във
вашия вестник – на въпроса на Яра Бубнова, как се чувствам днес в ролята на глобален
играч. Отговорих – лесно мога да стана румънец отново... Чувствам се комфортно като
румънец днес. И нямам повече проблеми – дораснал съм да приема спокойно всички
тези дефиниции – румънски художник, източно-европейски... Както виждаш – стабилен
съм... локализиран...
АК: Приемаш всички тези външни категоризации? Те са всъщност доста елементарни и
стереотипни…
ДП: Да, но аз пък съм зрял, пораснал съм до приемането им. И казвам – не съм изцяло
това и онова, а съм онова и това, и дори отгоре... Искам да затворя кръга между
началния ти въпрос за теорията, изкуството и този тук. Не съм художник-теоретик.
Не чета достатъчно. Но ми хареса, когато ми зададе този въпрос, защото ми допада
да откривам външен поглед към себе си. Имам усещането, че независимо от него (или
пък точно заради него) някак мога да запазя невинността си. Както и да ме опишеш –
това ще е откровение за мен. Мисля си – такъв съм, онакъв съм, става ми интересно
на самия мен. Готов съм дори да се обзаложа. Обаче не си мисли, че ми харесва да съм
вкаран в определена рамка. Ще дойде момент, когато ще скоча извън нея... Дори и днес
ме питат – защо вършиш тези странни неща? Свързано е със свободата, отговарям, с
градското пространство и със свободата. Все пак, повтарям – харесвам културната и
констектуалната рамка около рисунките си, харесвам самия факт, че са във вестник или
в музей.
АК: Обозначаването, особено стереотипното такова, може да бъде някакъв вид рамка.
Сама по себе си тя, разбира се, е ограничение, но отваря и възможности в същото
време. Защото можеш да играеш в и извън нея, можеш да я разчупиш, можеш да
пристъпиш границите и т.н. Но съществува и друг проблем – този на интериоризирането
на рамката, превръщането ѝ в част от теб. Интериоризираме погледа на Другия (с
всичките му стереотипи), той става важен за теб, както и за мен, превръщаме го в свой
поглед към самите себе си. Така рамките са усвоени, но и вече са променени, различни
са. Всъщност, това е част от дефиницията на понятието „само-колонизация“. Попаднах
за първи път на името ти в Интернет покрай дискусия по това понятие. Имаше един
германски критик...
ДП: Мариус Бабиас? Роден е в Румъния, но живее в Берлин.
АК: Там говориш за „съвременна ситуация“? Какво имаш предвид под това? Можеш
ли да дешифрираш този израз? Изобщо – вярваш ли, че пост-колониалните термини и
метафори (или дори изменените пост-колониални термини и метафори) са приложими
към „съвременната ни ситуация“? Иначе казано – имаш ли усещането, че си в такава
само-колонизиращо се състояние?
ДП: Мисля, че да. Но бих бил изключително внимателен при дефинирането му, защото
тук мога да проявя „първостепенен инстинкт“. Израснах, за да видя, че всичко, което
съм учил, е всъщност нереално – можеш да го интерпретираш по един или друг начин
– исторически, икономически, както и да е... И че е имало много повече съветски,
отколкото румънски начин на интерпретацията, да кажем... Днес участвам в друга
игра, всъщност не толкова различна, може би дори идентична. И съм един от агентите,
внасяли западни политики, структури и институции...
АК: Културтрегер.
ДП: Да, бях. Ентусиазирано европеизирах страната си. Сега дораснах да съм поскептичен по въпроса. Все пак, по никакъв начин не съм апологет на предишните
„местни, автентични“ варианти.
АК: Не се прехласваш по румънската автентичност?

си сметка, че заради това ползване на английски и международния начин на живот,
съжденията ми на тема „език“ са станали различни от тези на други хора – например,
колегите ми художници. С този си нов език все още се явявам „европеизатор“, както ти
го назова, и все още се занимавам с това.
Каза, че не си художествен критик. Затова ще добавя нещо много-много просто –
разсъждаваме за различни неща, но в моя случай всичко може да се сведе до известно
удоволствие от рисуването, всичко! Донасящият най-много радост, фантастичен момент
в живота ми е когато рисувам в бележника си и усещам, че новородените в тази секунда
рисунки са добри.
АК: Завиждам ти, наистина, защото то си е направо мигновено самоосъществяване.
Подобно нещо на нас – учените, не ни е дадено. Но ето и последният ми въпрос –
спомена, че през 1990-те си се намерил в мъгляво обкръжение, дезориентиран в
неясно пространство. А сега, след 20 години художническа дейност, чувстваш ли се поориентиран? Собствената ти работа явява ли се ориентир за самия теб?
ДП: Да, явява се. Това, което правя – заради което имам място на света – е просто като
действие. Наистина съм удивен как разни хора ме канят и ми предоставят големи чисти
стени из цялата планета – по престижни музеи, другаде, а аз рисувам и се чувствам
добре, доставя ми удоволствие. По повод ориентацията – трябва да ти кажа, че бях
объркан в началото на 1990-те, но по същото време поне имах усещането, че лошите и
добрите момчета са по-лесно различими. В това отношение днес е много по-объркано.
АК: Повече координати?
ДП: Да – състоянието днес е изпълнено с координати, размери и нито съм наясно,
нито съм сигурен в собствените си решения. По-проста ми се струва работата ми – тя
е занятието ми и продължавам с нея. И ще продължа още. Защото сега се чувствам
свободен, върша си не зле работата и виждам, че тя е необходима. Но другото от
обкръжението продължава да си е объркващо. Мога да го изразя така – не разбирам
защо в моята страна се е променил интелектуалният контекст: има, да речем, известно
недоверие към глобалното затопляне... Румънците предпочитат режима на Буш и на
американските консерватори, защото онези бяха по-войнствени. Не разбирам какво
бъдеще очаква страната ми, нямам визия. Наскоро гласувах за президент, който
спечели с 50,05%, докато противникът му взе 49,09%. Виждаш – разделена страна.
Значи за 20 години сме се разделили на две – ето ме мен и моя глас, но има още някой,
който гласува срещу това, което мисля. Така че не виждам да е лесно, ама никак.
АК: Това, изглежда, няма да е лошо заглавие за разговора ни – независимо от всичко,
животът все пак си е объркан. Много ти благодаря!
ДП: Аз също!

ДП: Никак, но мисля, че и спрямо всичко друго трябва да сме по-критични.
АК: Споделяме много сходни идеи и нагласи. Аз също съм (или поне бях) ентусиазиран
проводник на западно влияние тук, в България – и то без особен успех. Но това е друга
история. От няколко години, обаче, бях просто принуден да забележа, че то има и
сенчеста страна. Дали тази тъмна, обратна страна на европеизацията не е онова, което
наричаме само-колонизация? Както ти казах, пиша книга за това. Но нямам намерение
да я коментирам сега. Това, което обаче наистина ме потресе бе, че когато започнах
търсенето в Интернет по повод предишното ми есе на тема „само-колонизация“ и
реакциите към него от 1995 г. насам, усетих, че всъщност съм писал за ХІХ век – за
ранните колонизационни процеси и страничните им влияния на Балканите. Всичките
ми примери са от периода между 1850-те и 1870-те. Докато в много Интернет-дискусии
всеки говори за само-колонизацията в съвремието. Живеем – не хората от ХІХ век, а
ние – в ситуация на само-колонизиране. И по някакъв особен начин Европейският съюз
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ART IS SIMPLE AND GOOD – BUT LIFE
IS STILL CONFUSING
A conversation between Dan Perjovschi and Alexander Kiossev
Sofia, December 19th, 2009
АК: This is meant to be a conversation, not an interview. I’ll ask you some questions, you
please feel free to ask me as well and veer off into whatever you like. So, it’s not an exam, it’s
not an interview – nothing too oppressive, just a private conversation. I believe that although we
work in very different media, we have similar ideas and, indeed, some conflicting ideas too. So,
it would be interesting to scrutinize them, to elaborate on the differences and the similarities.

АК: It was because of Ceausescu?
DP: Yes. It was a kind of a “national communism”, let’s say. I was not fully convinced about what
I’ve been fed on. When we passed over to democracy, everybody turned out to be a Christian.
The leadership of my country became right-wing and Christian. This is a bit too much for a
single biography like mine. I just remember myself in a big demonstration in Bucharest against
the communist system in the early 1990ies. And somebody said we ought to fall down to our
knees and pray. If you didn’t do that, it would have meant you were a communist, a bad guy.
So, I’ve been put in situations that made me realize that any kind of fundamentalist approach
is wrong. I have another very stupid example – in my country they used to say that there is
no exhibition without DJ music. This must be a kind of consumerist fundamentalism… So, I
feel like in a limbo, in-between things. I’m not convinced about capitalism, I’m not convinced
about communism. May be it is easy to sit on the fence and avoid being stuck in a hole. I try to
see, find, and explain to myself or others all the clichés and stereotypes of this world. It doesn’t
matter from what angle. If you ask me how I define myself politically, I will tell you I’m a socialdemocrat, I stand left of center. But there are no social-democrats now in Romania; liberalism is
the only manner of thinking...

First of all I want to apologize that I’m not capable of either answering or questioning in drawings. I have to do it in my own medium which is verbal and reflective one. But if you don’t like the
АК: Let me tell you honestly I’m center-right; I’m rightwing liberal, but not neo-liberal. I’m a
conversation, you can take your “revenge” in drawings.
classical individualist with liberal views.
I will start with the general question concerning the strange relationship between artistic creativity and intellectual reflection in your work. I think, you might agree, that artistic creativity doesn’t DP: That’s what I was saying of myself, but they would tell me: this is incompatible with being a
leftist. For me it is too complicated to pinpoint positions right now. It happens in my installations
care about the past, it is to a certain extent looking ahead, and sometimes it even destroys the
past in a revolutionary way. Reflection (as the very word suggests) is a kind of backward activity: or my drawings that I approach a subject from a right-wing perspective, but later on I try to
approach it from a different one.
a critical control of the quality of what has been done, an analytical approach concerned with
grounds, reasons, consequences and so on. Your art – although very direct, spontaneous and
АК: I like very much your work titled “RevolutiON/OFF” which, I think, demonstrates brilliantly
forward looking, easy to understand, very – shall we say – spectacular (it has a direct comical
the automated discourse in the contemporary European Left. The Left has long been
effect) is nevertheless reflective, at least I think so. I believe that unlike quite a few other artists
reproducing a status quo – the old dreams and utopias, the old leftist fashions. This looks
you are a guy with an intellectual background and historical awareness. So, tell me more about
especially odd to East Europeans, and any easterner who has spent time in the West in the
this strange relationship between artistic creativity and theoretical reflection on the basis of your early 1990ies knows very well what I’m talking about.
own experience.
DP: I had this problem too…I was very open; I tried to be as tolerant and open-minded as
DP: I think I have two answers, the first one is rather general: it is the context I’m coming from. It possible. Then I had my first meetings with Western intellectuals, interesting people. In these
was a context with restricted knowledge about theory and contemporary art: what they teach in
first contacts I realized they disagreed with my criticism of communism as they insisted that
the Romanian Art Academy and high schools of art is the craftwork rather than to reflect on what what we had in Romania was not real communism; they highlighted the difference between
art is doing. I come from a very poor intellectual environment. Therefore, I was always tempted
communist doctrine and our regime. But they couldn’t deny my local experience – and it is not
to see theory as a very important issue. Now in terms of my own work, the drawings you see in
the same as the Bulgarian or the Slovakian or the Polish experience. What I lived through was
the gallery – I see them not necessarily in an artistic оr intellectual environment but rather in a
traumatic and humiliating for any creative person, and this is my angle to look at the past. I’m
media environment. I am working for a weekly magazine and am somehow used to responding
definitely not obsessed with hatred; I do not presume leftist ideas are necessarily wrong. I am
to somebody’s opinion of an event rather than to the event itself, that’s what I try to illustrate…
prepared to listen; I try to understand what’s happening.
АК: I have the impression, from this exhibition but also from your older works, that your
drawings are an intervention into important public debates. And, being very laconic and
effective, they do that in a rather unexpected way.

But anyway communication with Western leftists in the art world is a bit baffling for me. I grew

DP: You are absolutely correct. That was my role in this magazine, which was a bit like an
intellectual think-tank; it brought together writers, essayists, and others, who created a common
political, social, and cultural platform. So, my role there was to illustrate these articles. People
take this magazine and “read” my drawings first; they are confronted with the drawings; the
drawings have to stand alone somehow, without captions. Then you read the texts, and realize
the drawings add to it. Now, my approach in the artistic field is the same – as if I’ve taken out all
the texts and the drawings only remain. This is the way I was educated; my “artistic metabolism”
was based on this. So, I would typically read something in a paper and try to fix it in a very
laconic way, as you said. When I’m being asked if I am a political artist, I say I’m not. I have my
own political agenda, but I’m not a front line political artist. I’m trying to be a reflective artist, an
essayist.
АК: Something like a visual columnist?
DP: Like a columnist. Now about the intellectual frame of art – I think this is a very complex
issue. Because this is how I choose to work, at first glance it appears to have nothing to do with
theory. However, I deeply respect theory. I have to tell you though that I don’t read enough…
АК: Nobody does.
DP: Knowledge of deeper ideas (in art or philosophy) comes from my wife – she reads books,
I read newspapers. I also have friends who are fascinating theoreticians.
АК: In Romania or abroad?
DP: Abroad. Like Marius Babias from Berlin or Roxana Marcoci in the USA who curated my
project at the MOMA in New York and we talked there. Three years ago I clearly realized
something (I am being very honest now): when I read books which are too heavy, I feel they
slow me down, they perplex me. I can’t cope and I feel I lose my freedom to work… Afterwards
I don’t mind seeing a more reflective mind-frame or statements in reference to my work.
Therefore, somebody has to come and place me in a category, and define what I have done...
АК: You wish to be put in a category? This is a very unusual reaction – usually authors don’t like
to be placed in categories.
DP: I like interviews when I’m asked such questions, because then I can focus. It’s like the
questions I’ve been asked here by the institute (ICA-Sofia) members. it’s easy for me then –
I can come up with drawings or illustrations if you navigate me to a theoretical or political
problem. The same goes for categories. If you put me in whatever category – e.g. a graffiti
artist – then I will challenge it. But at least I know what I’m challenging. If you apply a definition
on me, I may agree or not, but I know what we are talking about.
АК: Well, before running the risk of putting you into some category, I’ll ask you a few more
questions. The first one is about your reflective political orientation – one of a visual columnist.
(Which is not a very precise definition of your work, I know.) Anyway, there are two different
types of political agenda. The first one is when you have clear priorities. You have a system of
political values, which you stand for. So, this is your doctrine and you follow it. The other way to
be political is to react to concrete local or sometimes even global contexts. This means you don’t
have any personal agenda or system of political and moral values of your own, but you intervene
in each concrete political context in a specific way. And your different interventions are mutually
connected – if we use Wittgenstein’s metaphor – with a network of family resemblances and
thus express your personal style. Which type does your own political engagement belong to, the
first or the second?
DP: I think I’m more like the second type. But sometimes, while accidentally put in a challenging
context, I develop my own view; I even build up a system. If I say it’s on a moral basis, it would
be too much, I think. I have the capability to somehow detect right from wrong, which might be
a little pretentious. I’m also very sensitive to some issues –minorities’ or human rights, gender
issues sometimes. I can list them down but I am not obsessed with them – problems come
and go. Let me give you an example from the past – you know I grew up in an atheist country
and questions of religion never crossed my mind; I had no relation to faith, or believers, or
Christianity; I just grew up without thinking about all of this. Now I have to. In the past, the way
we studied Marx was... In fact, we did not even study Marxism. We were a communist country
but we had no deeper knowledge about Marxism.

up in a country where all these subtle issues like human or gender rights, or any other liberal
fancy – we didn’t do those. They were out of the agenda under communism, you know.
Anyway – coming back to your question – I can’t define myself. I think I’m in-between the two
categories we talked about. Long ago I wanted to have a clear agenda, and make strong points,
but I have changed my mind about it since...
АК: Political agendas could be conscious and carefully thought out. But people often don’t have
this kind of agendas. An agenda might be rooted in obsession, pain or trauma. From that point
of view – you might actually have one?
DP: Yes.
АК: Let me refer this question to the Romania tattoo on your shoulder, which was removed a
few years later. How did you interpret this, what did it mean to you? Was it something deeply
personal or was it just an artistic gimmick?
DP: No, it was personally important. You know, when you make such decisions (to put and then
remove a tattoo) you don’t have a single motive. There are always multiple reasons. I even...
АК: Let me go on with my question for a while. The deletion of Romania reminds me of another
work of yours where you show the difference between conventional and conceptual art (in the
latter the picture disappears; only the rope where it hung remains – the picture is only in the
viewer’s imagination). one might say Romania never went off your shoulder, because it was
transformed into an invisible concept. What would you say about this?
DP (laughing): This might be right in a sense… But this “conceptual” drawing was really quick
to make. There is similarity, I admit – during my casual, quick drawing process I can change my
mind and do something else. Similarly, I just scratched the word Romania out. But it took me
10 years to decide... I wanted to act tough. At that time I detected a mess around me: all the
artists had started to produce artworks, which were too light. So, I thought – I have to give a bit
of a punch to art-making. It was almost a political declaration as I was severely disappointed
back then, I was furious about the way things were going in my country. Then, being torn apart
whether to move abroad or stay in Romania I was thinking: …but where could I go, my stuff is
here; I don’t trust the greater world; I am not going to travel around; I’m not sure if I can cope.
On the other hand, staying in Romania seemed impossible, too. So, this is what was behind this
work at the time.
There was another reason too – there was a performance festival (at that time we had no idea

АК: …and do these concepts really help you? Or just the opposite – maybe you are able to put
across your pains and obsessions without any theories?
DP: I think I can put them across with everyday language. Although even in that language it is
difficult to speak about them. You mentioned conceptual art. I will try to explain why the artistic
object cannot be present when trying to express my own presence as an artist. So, it’s like
a painting hanging on the wall; or a mural and then you are there yourself... – in a hanging
situation. So, I can say, I am in a hanging condition. I’m sure it is the same here. The old
museums of art in our countries have all these accessories on the ceiling at the top of each art
work – you can hang the paintings. That was like a definition of visual art. And I was coming
from that. I was in this traditional hanging mode – I want to dominate the wall.
Now back to the political. I haven’t formulated what I want on paper – e.g. manifestoes or something of the sort. I don’t express opinions on what, I think, has or hasn’t been achieved in my
society, what I can or can’t contribute. It is a little bit foggy. I was not politically aware in the early
1990ies. But with time I grew up to have certain expectations – for me and for the society. The
difference between what I expected and what it really was, or what was possible, is a huge one.
I guess this attitude makes me sound leftist. I can’t understand people who embark on a revolution just because it is cold in their homes, yet again – how can a government oblige its own
citizens to shut down their heating voluntarily? Maybe this is my whole talent: to demonstrate
this kind of conflicting issues, this clash of paradoxes in everyday life. I can tell you an interesting story – it might go some way in providing an explanation. When the communist regime collapsed, everybody was dreaming and speaking of the kind of society we want to build. In the
first years of transition we used to argue with people coming from abroad: you didn’t live our life,
so how can you talk about our future? The difference between insiders and outsiders was symbolized by a type of salami. In the last years of Ceausescu there was no meat, because they
exported it and replaced it with Soya. soya salami had a horrible taste. So, the insiders used to
say: you haven’t eaten Soya salami, so shut up, please, about our future…
АК: A-a-h… you know, there is a similar Bulgarian story. A friend of mine – a philosopher and
a screenplay writer, said something quite similar 15 years ago, in the early 1990ies. He spoke
about a western philosopher who had discussed the situation in Bulgaria. What he said was:
she never used the Sofia buss line number 94 (chockfull of passengers), so she cannot make
pronouncements on Bulgarian issues.
DP: You see – it is the same. Just imagine this: Soya salami separated us. And today Soya is
considered to be healthy and if you want it, you have to pay more than for real meat to have it.
Even doctors recommend it.
So, these are the paradoxes I’m living in. It was a very foggy territory that I tried to fix my art in.
But that became boring as an artistic career only and now I am more platform-based, sort of.
I see my exhibitions more as a platform, as an attempt to discuss issues...

that such an art form existed, we needed a kind of definition of this field). I did something, which
contradicted the presumption that performance was something fleeting, passing by... So, I did
the tattoo. In fact, it was a very boring performance – people expected spectacular work. Even
the witnesses of this event didn’t realize that it was durable, a life-long tattoo. I was asked if I really had it even 5 years later. I wasn’t aware of it back then but it was like a sculptural formula...
АК: Do you have any other tattoos?
DP: No. That was it. And – I am very proud of this – tattooing was not the fashion it is today.
Nowadays you can do a summer tattoo: every pop singer has some butterfly on her shoulder or
ass... No, at that time it was a tough mark to have, a brutal one...
АК: And painful...
DP: …and a little bit painful, too. It was handmade... It made me look like an outcast. And when
I took it out, it was also a conscious decision: I was searching for a statement again, a sort
of a definition for the Balkans... You know, I had been put into all those kinds of geographic
categories: from Central-Eastern Europe, South Europe, the Balkans… I was trying to
understand all that. Who placed me in this context? I exhibited with Poles, then with Turks…
I thought, OK, this is the moment to say something about this labeling; this is also part of my
work. When I’m asked to do outdoor works – i.e. graffiti – I don’t do graffiti as people usually do
them, I draw with chalks. So, when it rains, the drawings are washed away.
АК: Ephemeral art?
DP: Ephemeral art. My tattoo proved to be the same. I wanted a work, which is not visible, not
flashy… At the time few people knew I was doing it for this show in Kassel (In The Gorges of the
Balkans, 2003. Kunsthalle Fridericianum). So, I decided to get rid of the tattoo and be free of the
branding they put on me. But this was already a different kind of freedom. The technical process
itself was a beautiful metaphor because Romania did not actually disappear... Well, it is all over
now, it was a process...
АК: I told you – this is conceptual art. Romania is in conceptual mode already – invisible, both
as a frame of mind and as a frame of your protest. Now, let me come back to the obsessions
that we mentioned. Do you have political and personal obsessions and what are the concepts
you use to speak about them?
DP: How could I put it...?

АК: Some of the topics are discussed more than once….
DP: ...even the drawings. I repeat the same drawings.
АК: As they are of great personal or political importance for you and you want to emphasize
them?
DP: Yes. I have a few central issues – social, political, cultural, environmental as well. Now and
then I make references to some things in the past. I do this.
АК: I can see that in your latest drawings, here at this exhibition. The European Union is one of
your obsessions. Can we put the “vanishing Romania“ and the “emerging EU“ in some sort of
relationship then? What kind of relationship is this and what are the artistic goals you are trying
to achieve?
DP: I tend to use symbols or patterns people can recognize, e.g. the blue flag with the stars,
etc. So, these are recurring patterns… But let me tell you something – the whole thing might be
misunderstood. Once, during the Istanbul Biennale (2005), I did a lot of drawings about Istanbul;
and their television came in and asked – why do you hate Istanbul? I said: No, I like it, that’s why
I make drawings about this impressive city. It’s the same with Europe. I draw a lot about it and I
am critical of it, I joke with the stars. I also spoofed this China-made flag of Europe...
АК: Let’s now move away from politics and go back to your art. I have noticed that you use
different visual strategies while processing those two obsessions – Romania and the European
Union. The drawings dedicated to the European Union are caricature-like; they are direct,
funny, and easy to understand. This is not the case with what I called “the conceptual vanishing
Romania“. It took you 10 years to make and unmake it, and it was a painful personal and public
experience; at the end it ended up with Romania’s actual vanishing. Now it is invisible, lying
somewhere deep inside. So you might agree these are two different styles or genres. Yet, I do
believe these two obsessions as well as their corresponding styles are interconnected. Could
you comment on these divergent visual strategies?
DP: You are absolutely right. But it is also a question of time. What I did earlier on was
performance art. Then the drawings became my main means of expression. In the first years
after the collapse of the communist regime, body art and performance art were very subversive,
radical… and cheap in a country like mine, because you only use your body. You do your
thinking, you can start tomorrow; you do not depend on external factors. So, we did it with
joy – for me and my wife and other people it was a sign of freedom. We could use our bodies,
this was our art. back then I was obsessed with art, but I was even more obsessed with my
country – what it was and what my place in it was... And I wanted to make radical statements
about Romania.
АК: Do you mean your statements about the EU are not that radical?
DP: I guess they are not that radical, but they are still subversive in their own way. I wanted
to do them because they are like a childish glimpse, an innocent eye, and this has to do with
the technique I use. But they also have a deeper meaning behind this childish and cartoonish surface. as I started with this kind of performance, the radical one, I inherited this in my
drawings. As you see here – my drawings are performance-like. They look so spontaneous –
but in fact they are not. Every drawing is researched but it’s executed with great speed and
freedom...
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АК: You do them as an improvised performance?
DP: Yes. And it was a performance in a sense. Sometimes I have to perform in front of my
audience. And I carry over the performance experience of my early artistic career. The new
element and it is hinted by the title of this exhibition, “International Artist”, is a self-mockery. You
know how much a Romanian artist, or a Bulgarian artist wishes to become somebody. So, I am
less obsessed now with my own niche or my East european stigma. I try to make statements on
global issues. I also learned that this is not so easy. When you use humor, when you use this
cartoon form, people get hooked up much easier. I like this. Some of the drawings are just funny
and some are funny and deep, more philosophical. So, being funny is a strategy to put some
more philosophical drawings on the wall.
АК: We can interpret this new artistic attitude in two divergent ways. The first would be: OK, Dan
has worked himself free of Romania; he went global, he is not Romanian any more. The other
possible interpretation would be the opposite one – that Romania is present as an absence,
Romania is in this absent mode. What interpretation would you prefer?
DP: I think the last one. This was actually the answer I gave Iara (Boubnova), when she asked
me about how it feels to be a global player. I said: I can easily go back to being Romanian.
I feel comfortable as a Romanian now. Now I have grown into accepting all these definitions with
peace of mind – Romanian artist, East European artist.
АК: You accept all this labeling from outside? But these stereotypes are too easy.
DP: Yes, but I am mature now, I am grown up enough to accept them. And I said: I’m not fully
this or that; but I am also this and that, and even more… Here I want to go full circle from your
initial question about theory and art to this last one. I’m not the theoretical type of artist. I don’t
read a lot of books. But I like to have this external gaze on me… I have the feeling that, in spite
of it (or because of it) I can keep my innocence somehow. If you describe me in a particular
way – this is like a revelation to me. And I think – am I like this, am I like that? And I find this
fascinating. Don’t think, however, that I like to be cooped up in a frame. The moment will come
when I jump out of it... Even now people ask me: why are you doing these strange things?
I mean, it has to do with freedom, urban space of freedom. Yet, I will repeat – I cherish this
cultural context around my drawings; I like it when they find their way into a newspaper or a
museum.
АК: Labeling, especially stereotypical labeling could be a kind of frame. The frame is of course a
limitation, but at the same time it opens opportunities because you can play inside and outside
the frame; you can break the frame; you can transgress its boundaries, etc. But there is another
problem – the internalization of frames. We internalize the gaze (with all its stereotypes) of the
Other; frames become so important for us that we make them our own. But they are already
transformed, already different. Actually this refers to the concept of self-colonialism. Actually
I came across your name for the first time in an Internet discussion of that concept (or
metaphor). It was a German critic…
DP: Marius Babias? He was born Romanian, but he lives in Berlin.
АК: There you talked about “self-colonial contemporary situation”? What did you mean by
that? Can you interpret this term for me? In general, do you believe that postcolonial terms
and metaphors are applicable to our contemporary situation? Do you personally feel in a selfcolonial condition?
DP: I think so, yes. But I would be very careful in defining this because I may have a “first level
instinct” here. I grew up to see that everything I had been learning about was in fact not real; or
it was like – …you can interpret it this way or another – historical, economical, whatever... And
there was a more Soviet way of interpreting than Romanian, let’s say… Now I am in a different
party, which is not all that different... you know, it’s maybe the same. I was one of the agents
importing Western policy, Western structures and institutions…
АК: Kulturträger…?

my country – without any significant success. This is another story. But it’s been several years
now that I have witnessed westernization’s shadier side. And this might also be referred to
as “self-colonization”. As I told you, I am trying to write a book on that. What struck me in my
web research on the reactions to my first self-colonization essay (from 1995), was that even
though I wrote about the 19th century (the early colonial processes and their side-effects on the
Balkans; all my examples were from the period 1850ies – 1870ies) in those internet discussions
everybody spoke about the self-colonization of today. We are living – not the people from the
19th century – we are living in this self-colonial situation, and in a number of ways the European
Union is perceived as a colonial empire. And some people are really colonized and others
colonize themselves, i.e. they accept and internalize the values of this external power voluntarily.
So, I was struck by the fact that my historical arguments – in an about-turn have been applied to
the present day. And it might be interesting to study the differences between the historical
self-colonization of the Balkans and today’s self-colonization of the new EU member-states, how
we react to contemporary circumstances.
DP: I think today as an individual you are given much more power than before. You can be a
kind of a one-man institution; you can spread your own word... In a sense I think that today –
I don’t know if it is more democratic – the individual has more power to react freely about
history or whatever. I use the language of art because this is what I can do. As you saw all
my drawings here are in English. I am Romanian, but I got used to thinking in English as I’m
so active internationally. And that makes a difference. I also write in Romanian in a weekly
column with drawings and very few words. I am a language-oriented person. I realized that
thanks to my recent use of English and my international performances I started to see language
in a way, which is different to that of most fellow Romanian artists. With this new language
experience I am still a westernizer, as you said, I am still doing this.
You told me that you were not an art critic. That’s why I want to tell you something simple. We
can talk about anything. But in my case you can reduce everything to a certain pleasure of
drawing, everything! The most fantastic moments of my life are when I draw in my notebook and
I know that the drawings born in that second are good.
АК: I really envy you for this instant self-fulfillment. This is not given to us scholars. Anyway,
here is my last question: somewhere in the middle of our conversation you mentioned that in the
1990ies you found yourself in a kind of foggy spot. And after 20 years of artistic activity – have
you regained your bearings? Does your own artwork provide you with orientation?
DP: Yes, it does. It is because of what I do that I occupy a place in this world. And it astonishes
me how people invite me and lend me a big empty wall somewhere on this planet – in a highend museum or elsewhere – and I draw and I have fun! What is this? About orientation, I can tell
you I was lost in the beginning of the 1990ies but at least I felt the bad guys were easier to tell
from the good ones. It is much harder today.
АК: Many more reference points?
DP: Yes, things have more sides now and my decisions are never simple anymore. Much
simpler for me is my work and I’ll keep bashing on. As I feel free now, I have a firm grip on what
I do and there is demand for it everywhere I go. But life is still baffling. For instance, I don’t
understand why the intellectual context has changed so much in my country. E.g. they mistrust
global warming… Romanians tended towards Bush and the conservative Americans because
they are belligerent. I can’t see what kind of future my country will have, I haven’t got a clue. Just
recently I voted for a president who won 50,05 % of the vote while the other guy got 49,09 %.
You see – the country is split right down the middle. So, here am I and my vote 20 years later,
and there is somebody voting against what I think. So, this is not easy to comprehend, not easy
at all.
АК: This is good title for our conversation – despite everything life is still baffling. Thank you
very much!
DP: My thanks to you too!

DP: Yes. I was. And I was enthusiastically westernizing my country. Now I am more skeptical
about that. Yet, I do not apologize to the “native and authentic” solution either.
АК: You aren’t an admirer of Romanian native-ness...?
DP: No. But I think we could be much more critical about anything.
АК: We share similar ideas and attitudes. I’m (or I was) also an enthusiastic westernizer of
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