
Aw
ar

d 
fo

r c
on

te
m

po
ra

ry
 b

ul
ga

ria
n 

ar
t

UN
LI

M
IT

ED
SO

FI
A

20
11

www.unlimitedproject.eu unlimited   SofiA   2011



Награда за съвременно българско изкуство             Award for contemporary bulgarian art w w w . u n l i m i t e d p r o j e c t . e u



unl imited  pro jec t

3

  Светът е едно все по-споделено място, пространство без граници. Можете ли да повярвате – то е във вашия лаптоп, таблет, 
дори в мобилния телефон, който се побира в джоба ви? И няма предели. Дори когато сме на разстояние, ние вече не само 
се чуваме, но се и виждаме, разменяме снимки и видео. Силата на комуникациите ни прави все по-свързани, все по-близо 
един до друг.

В тези времена е важно не само, че можем да споделяме, но и какво споделяме. Изкуството е важна част от живота ни, 
защото то има собствен, индивидуален смисъл, звучене и чувство за всеки един човек.

Ето защо Мобилтел застава смело зад проекта Unlimited с М-Тел. Ние вярваме, че съвременното изкуство е пространство на 
безграничността, така както са и комуникациите, че е отворено за бъдещето и дава право на всеки човек да бъде уникален. 
В него има място за всеки, който не се страхува да заяви себе си, който намира неподражаеми начини и средства, за да се 
изрази.

Съвременното българско изкуство има уникалното свойство да поставя глобални въпроси, а отговорите са индивидуални. Но 
едно остава сигурно и то е, че сетивата са подразнени, мислите предизвикани и нотката на различното чута.

Съвременното българско изкуство е нещо, което си заслужава да споделиш – то има сила и потенциал да фокусира талант, да 
канализира силни послания и да обединява.

Чест и отговорност е да подкрепяш такава инициатива!

Андреас Майерхофер 
Главен изпълнителен директор, Мобилтел ЕАД

  The world is fast becoming increasingly interconnected – a space truly without frontiers. Can you believe this – this space is in 
your laptop, tablet and even in the mobile phone that fits snuggly into your pocket. And it is unlimited. Even when a great distance 
apart, we can already not only hear but also see each other, exchange pictures and videos. The power of communication brings 
us closer, makes us more strongly connected. 

Although it truly matters that we can share, what is even more important is what we share. Art is an essential part of life because 
it speaks to each and every one of us with a voice that isintriguing and unique. 

This is why Mobiltel has bravely embraced the Unlimited with М-Tel project. We believe that modern art is an unlimited and 
uncharted space and so are communications, which are open to the future and allow each of us to be truly unique. There is room 
for everyone in both art and communication that holds limitless and inimitable possibilities for self-expression in store for everyone. 

Contemporary Bulgarian art is uniquely capable of raising global issues to which each individual is free to seek their own answer. 
Yet it tickles the senses, challenges our way of thinking and alters our perceptions. 

Contemporary Bulgarian art is worth sharing; it has the power and potential to draw talent as a magnet, channel powerful messages 
and help bring people together. 

For us, supporting this cause is both an honour and a great responsibility!

Andreas Maierhofer 
Chief Executive Officer, Mobiltel

ISBN: 978-954-92842-1-8

© Art Project Depot – издател       publisher
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  Проектът Unlimited изследва възможността на 15 от най-активните съвременни български визуални артисти да устано-
вят такова автономно поле на художествени практики, в което основополагаща роля играе волята на авторите за избор 
на концепция, която представя визията им за създаване на изкуство. Параметрите, зададени в началото на конкурса, под-
сказаха на художниците единствено „физически” граници на думата Unlimited. Участниците бяха провокирани от въпроса 
„Какъв проект бихте направили, ако имахте неограничено пространство и средства за това?” с единственото условие 
идеите да се представят във видео формат. Последвалата оживена кореспонденция показа, че всеки един от художниците 
осмисля предизвикателството абсолютно индивидуално, тълкувайки го съгласно собствените си разбирания за свобода. 
Този плурализъм на интерпретациите доведе до изключително интересен, креативен процес на обсъждане на множество 
проектни варианти, които се трансформираха до самото подреждане на изложбата. Динамиката в развитието на проектите 
бе част от предварителния план, независимо от всички произтичащи за организацията трудности. 

Идеята за независимост на съвременните форми на изкуство, заложена с навлизането на новите медии и по-агресивни 
средства на комуникация с публиката, вече не е безспорен факт. Логиката на големите комерсиални фестивали показва, 
че именно художници, започнали развитието си като новатори в търсенето на актуални обекти за творчески анализ и съ-
временен визуален език (което само по себе си е акт на отрицание на статуквото на пазара), в момента са едни от най-скъ-
по платените автори. В действителност, подобен сценарий демонстрира как политико-икономическите реалности успяват 
да интегрират успешно всякакви продукти на визуалната култура. Радикализираната версия на тази теза може да се открие 
в твърдението на харизматичния френски социолог Пиер Бурдийо, който приема, че полетата на културна продукция за-
емат светски подчинено положение спрямо полето на властта и в действителност са проникнати от закономерностите на 
политическата или икономическа изгода. Изгодата, за която иде реч, може да има всякакви параметри – от политически 
кураторски задания при съставянето на изложби, до привидно „свободни” авторски работи, стриктно съобразени като 
визия с наложилите се пазарни тенденции от световните арт изложения за съвременно изкуство. 

Оспорвайки тази логика, стратегията, която следва Art Project Depot в подготовката на изложбата, е минималистична и 
се свежда до това да помогне на визуалните артисти да осъществят заявените от тях проекти и да ги представи пред 
публиката. В този смисъл, решението дали Unlimited може да изпълни мисията си да покаже избора на „свободната воля” 
принадлежи единствено на необременения с предварителни очаквания зрител. 

Ирина Баткова 
куратор на проекта

  The project Unlimited explores the potentiality of fifteen of the most active contemporary Bulgarian visual artists to set up 
such an autonomous field of artistic practice, in which the authors’ will to choose a conception presenting their vision of art 
creation would play a fundamental role. The parameters set at the beginning of the competition merely indicated to the artists 
the „physical” limits of the term Unlimited. The participants were challenged with the question „What kind of project would you 
make if unlimited space and resources were placed at your disposal for its realization?” The only condition attached was that 
the ideas be presented in video format. The lively correspondence that ensued showed that each of the artists interpreted the 
challenge in an absolutely individual manner, construing it according to his or her own notions of freedom. This pluralism of 
interpretations led to an extremely interesting and creative discussion of many variants of projects, which were being trans-
formed up to the very moment of arranging the exhibition. This dynamic evolution of the projects was part of the preliminary plan  
quite irrespective of the additional organizational difficulties it entailed.

The idea of independent contemporary art forms generated by the introduction of the new media and the more aggressive 
means of communication with the public is no longer an irrefutable fact. The logic of the big commercially oriented festivals 
shows that precisely the artists who had begun as innovators in the search for valid subjects of artistic analysis and modern 
visual language (in itself an act of denying the market’s status quo) are now among the most highly paid authors. Indeed, a situ-
ation like this demonstrates how the political and economic realities contrive to integrate successfully all sorts of products of 
the visual culture. A radicalized version of this thesis can be detected in the observation of the charismatic French sociologist, 
Pierre Bourdieu, who argues that the fields of cultural production hold a subordinate position to that of power and are actually 
infused with the exigencies of political or economic interest. The interest in question can take all kinds of forms: from politically 
motivated curatorships of exhibitions to ostensibly „free” author’s works though strictly conformable in conception to the domi-
nant market tendencies imposed by the international shows of modern art.

In contradiction to this logic, the strategy followed by Art Project Depot in preparing the exhibition is truly minimalist in character, 
coming down as it does to helping visual artists realize their envisaged projects and present them to the public. In this sense, 
the judgment whether Unlimited can fulfill its mission to demonstrate the choice of an „artist’s free will” belongs solely to the 
spectator unencumbered by preliminary expectations.

Irina Batkova
Curator of the project 
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  Селекцията на участниците в UNlIMITED 2011 
беше съставена по предложения на селекционна комисия в състав:

ПРОф. КОНСТАНТИН ДЕНЕВ – съвременен български художник. Работи във всички жанрове на 
скулптурата, участник в множество български и международни симпозиуми и пленери. Носител на 
14 международни и национални награди по скулптура. От 2000 година – професор във Великотър-
новския университет „Св. Св. Кирил и Методий”.
АЛЛА ГЕОРГИЕВА – художник на свободна практика, живее и работи в София. Изявява се в об-
ластта на фотографията, инсталацията, обекта, пърформанса, видеото, карикатурата, живописта. 
Участник в престижни български и международни арт проекти, реализирани в София, Солун, Бер-
лин, Виена, Истанбул, Белград.
КАТя АНГЕЛОВА – независим куратор, живее и работи в Милано, Италия. В момента работи като 
ку ратор на WikiAfricaArte за фондация „lettera27” и съ-директор на Кунстферайн – Милано, меж-
дународна мрежа от сродни организации в Амстердам и Ню Йорк.
ИРИНА БАТКОВА – директор на галерия „Витоша”, основател на Art Project Depot, независим ку-
ратор и писател. По-важни кураторски проекти от последните години: Награди за съвременно 
българско изкуство на М-Tел 2005–2009 (Виена, София, Пловдив, Варна); 27-о издание на излож-
бата Истанбулски съвременни художници – куратори Аднан Йълдъз, Ирина Баткова, Барт ван дер 
Хейде, Истанбул, 2008; Хипнозис – Йеребатан Сарнъджъ, Истанбул, 2010; Unlimited, София, 2011.

  The selection of the participants in UNlIMITED 2011 
was made on the suggestions of a Selection Committee including:

PrOF. КONSTANTIN DENEv, Bulgarian contemporary artist, working in all sculpture genres and par-
ticipant in numerous Bulgarian and international symposia and plein-airs. Winner of 14 international 
and national awards for sculpture. Since 2000 he is professor at St. Cyril and St. Methodius University 
in veliko Tarnovo. 
AllA GEOrGIEvA, free-lance artist, living and working in Sofia. Known in the sphere of photography, 
installation, object, performance, video, cartoons and painting. Participant in prestigious Bulgarian 
and international art projects, realised in Sofia, Thessaloniki, Berlin, vienna, Istanbul and Belgrade. 
KATIA ANGUElOvA, independent curator, living and working in Milan, Italy. At present works as curator 
of WikiAfricaArte for lettera27 Foundation and co-Director of Kunstverein – Milano, an international 
set of sister organizations in Amsterdam and New York. 
IrINA BATKOvA, Director of vitosha Gallery, founder of the Art Project Depot, independent curator 
and writer. More important recent curatorial projects: M-Tel Awards for Bulgarian Contemporary Art 
2005–2009 (vienna, Sofia, Plovdiv, varna); 27th Contemporary Artists Istanbul Exhibition – curators 
Adnan Yıldız, Irina Batkova, Bart van der Heide, Istanbul, 2008; Hypnosis – Basilika Cistern, Istanbul, 
2010; Unlimited, Sofia, 2011.

  BG лимити
Алла Георгиева

Съвременният художник се намира в парадоксална ситуация. Новата формула на функциониране на съвременно-
то изкуството куратор-художник-публика промени съществено неговия начин на изява. Новите визуални форми, за 
да бъдат реализирани на нужното ниво, често изискват значителни капиталовложения – художникът вече не зависи 
само от размера на платното и боите. Предполага се, че в идеалния вариант системата куратор-художник е призва-
на да стимулира творческата инициатива, да отключва свободния дух на артиста и да защитава творчеството му от 
масовия вкус на публиката. Може би този механизъм работи по-успешно в развитите страни, където е разработена 
система на финансиране на проектите, изплащане на хонорари за участието в изложбите и т.н., но у нас, при липса 
на средства за създаване на творби, съвременният художникът се превръща в „многостаночник”, принуден да 
печели пари за производство на своите работи по всевъзможни, често не художествени начини. 

Курираните изложби в България, с редки изключения, най-често се правят върху голия ентусиазъм на художника. 
Това би било удовлетворително, ако имаше нормално функциониращ пазар за съвременно изкуство, компенси-
ращ поне частично материалните средства, вложени от артиста.

Българският художник е добре информиран и подготвен в своята професионална област, идеите му с нищо не от-
стъпват на идеите на неговите западни колеги. Но липсата на необходимите финанси за създаване на арт продукта 
ограничава творческия процес, развива провинциални комплекси и в крайна сметка – погребва и най-смелите 
концепции. 

В този смисъл, идеята на проекта Unlimited на куратора Ирина Баткова е наистина оригинална форма, предлага-
ща на съвременните творци да разкъсат вечно стягащите ги окови от липсата на средства и да помечтаят, макар 
и виртуално. В новия си проект Ирина Баткова съзнателно се самоотстранява от обичайния диктат на куратора, 
предлагащ определена тема и налагащ субективен избор на участниците. Тя прави крайната си селекция от 15 
активно работещи български художници, основавайки се на предложения, излъчени от трима избрани от нея пред-
ставители на българската и международна арт сцена и предоставя пълна свобода на посочените художници да из-
разят идеите си. Създаването на визуализации, във формата на видео, са подпомогнати и с материални средства, 
което допълнително освобождава авторите от обичайните лимити. По този начин създадените проекти предоставят 
на българските художници уникална възможност да се представят пред света с изравнени позиции, без ограниче-
ния, без тежестта на комплексите, тоест – на абсолютното ниво на идеите.
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Жури

  БАШАК ШЕНОВА 
Куратор и дизайнер, живее и работи в Истанбул. Следвала е в специалностите „Литература”  и „Графичен дизайн”, с 
магистърска степен (MFA) „Графичен дизайн” и докторска степен „Изкуство, дизайн и архитектура” в Университета 
„Билкент”. Участник е в 7-та програма за обучение на куратори на фондация „Де Апел”, Амстердам. От 1995 насам 
пише за изкуство, технологии и медии, инициира и развива проекти,  курира изложби. 

Башак Шенова е редактор на списанието art-ist 6, Kontrol Online Magazine, на Lapses Book Series, както и на 
различни книги. Тя е един от членовете-основатели на NOMAD, а също така е организатор на  ctrl_alt_del и 
Upgrade!Istanbul. Била е куратор на Турския павилион на 53. Венецианско биенале (2009) и лектор (доц. д-р) във 
факултета по комуникации на Университета „Кадир Хас”, Истанбул (2006-2010). 

В момента е куратор на изложбата Меки граници (Soft Borders) в Сао-Пауло и съ-куратор на проекта Открито 
(Uncovered) в Кипър. 

  КАТЯ АНГЕЛОВА
Независим куратор и писател, живее и работи в Милано, Италия. 

Родена в България, К. Ангелова завършва „История и теория на културата” в Софийския университет, след което 
заминава за Париж, завършва магистратура (DEA) и подготвя първата част на докторат във Висшето училище за со-
циални науки (ЕHES). През 2003-2004 участва в Програмата за подготовка на куратори в  Ecole du Magasin, CNAC-
Magasin, Гренобъл, франция. След това сътрудничи на Кураторския отдел в Музея за съвременно изкуство „Риволи” 
в Торино и става съ-основател на кураторската мрежа Synapser. Била е асоцииран куратор в Центъра за изкуство 
„Изола”, Милано и е работила като асистент-куратор за Манифеста 7 в Тренто, Италия. 

В момента работи като куратор на WikiAfricaArte за фондацията „lettera27” и съ-директор на  Кунстферайн, Милано 
(www.kunstverein.it), международна мрежа от сродни организации в Амстердам и Ню Йорк. 

Катя Ангелова е била куратор и съ-куратор на международни проекти като The Thinking Eye#1: Ренцо Мартенс, 
Организация за съвременно изкуство (Careof), Милано; I’m on Your Side, Хеман Чонг, Милано; Живот в движение/ 
Dwelling in Travel, Пловдив; Естествена история (Storia Naturale),флавио Бонети, СГХГ; Milano/Marsiglia, Сareof,  
DOCvA, Милано; френски културен институт, Милано; la Friche la Belle de Mai, Марсилия, франция; Suitcase 
Illuminated#6 Effetto tunnel: Jos de Gruyter & Harald Thys, Милано; Puebla, a Guide for the City, Пуебла, Мексико; 
Welcome, Иван Мудов, галерия „Прометео”, Милано; Suitcase Illuminated#5, Informal  economy, P74 Любляна; Mac/
val, Париж; Made In, Пламен Деянов, Даниела Костова, AssabOne, Милано; Stazione Livorno, „туристически гид” 
на град Ливорно, Италия; Suitcase Illuminated#4, Енцо Умбака, „Bunker or Not Bunker”, Монтерей, Мeксико; Тяло 
без органи/Body-Without Organs, Даниела Костова, 1.60insurgent-space, Тирана; Еn parallèle /In parallelo, MIGrE, 
Careof, Милано/френски културен център, Милано; Royal Wedding Expanded, галерия „Console:appartement”, Па-

  BG Limits
Alla Georgieva

The contemporary artists are put in a paradoxical situation. Their way of expression has been essentially changed by 
the new curator-artist-audience formula ensuring the function of contemporary art. To be realised on the needed level, 
the new visual forms often require considerable investments – the artists depend no more on the paints or the canvas 
size only. It is presupposed that in its ideal variant the curator-artist-audience system is called upon to stimulate the cre-
ative initiative, to set free the artist’s spirit and to protect one’s art against mass taste. Perhaps such mechanism works 
better in the developed countries with their system of financing the projects, authors’ pay etc. In our country though, in 
view of the lack of resources for artistic creation, the contemporary artist has been turned into a multi-loom operator, 
forced to earn money for the production of his/her works in any possible, sometimes even not very artistic, way. 

With rare exceptions, the curated exhibitions in Bulgaria are usually built on the bare enthusiasm of the author. It could 
be a satisfactory situation if there were a normally behaving market of contemporary art which could compensate at 
least partly the material investments of the artist. Bulgarian artists are well informed and qualified in their professional 
field, their ideas are inferior to none of the ideas of their Western colleagues. However the want of necessary funding 
to make the artifact sets bounds to the creative process, cultivates a provincial complex and eventually buries even the 
most daring conceptions. 

In this respect the idea of Irina Batkova, curator of the Unlimited project, is really original in its form. It offers to con-
temporary artists the possibility to cast off the eternally tightening them chains of wanted resources and to dream for 
a while, even if virtually. For her new project Irina Batkova has consciously self-estranged herself from the common dic-
tate of the curator who proposes a certain topic and imposes a subjective choice of participants. She grounded her final 
selection of 15 active Bulgarian artists on the suggestions of three, singled out by her, representatives of the Bulgarian 
and international art scene in order to leave to the authors all the freedom to express their ideas. The visualizations in 
video format are supported by material resources which additionally liberate the authors from the usual restrictions. 
Consequently, by the created projects the Bulgarian artists are given the unique chance to face the world on equal 
terms, without limits, without the burden of the complexes, that is, on the absolute level of ideas. The project is also an 
extremely intriguing research of the dependence problem because it formulates the question to what extent, provided 
the equal possibilities, every artist alone defines the boundaries of his or her ideas and puts or removes the restrictions 
of his or her imagination. And what is more, it is curious to follow the direction in which the unlimited creative energy of 
the artists goes and in what way this chosen direction corresponds with their entire work. 
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риж; Isola Space Sharing, Център за изкуство „Изола”, Милано; Suitcase Illuminated#2, Naughts & Crosses, Шеймъс 
фарел, Център за изкуство „Изола”; Emergency Biennale in Cecenia, Milano stop, Център за изкуство „Изола”; Con 
altri occhi. La città vista dai giovani artisti, Палацо дела Раджоне, Милано; September Back Up, Alterazioni Video, Томас 
Хиршхорн, Ерзен Школоли, Център за изкуство „Изола”; Multiplo_1, Daily endless multiple made recyclable, галерия 
„N.O.”, Милано; Royal Wedding, Музей за модерно и  съвременно изкуство (МAMCO), Женева. 

  АНДРЕА ВИАРДА
Родена в Амстердам през 1973, живее и работи в Милано. Следва „История на изкуството” в Амстердамския уни-
верситет (степен „магистър”, 1998) и „Администрация на визуалните изкуства” в Кралския колеж за изкуство, Лон-
дон (степен „магистър”, 1999).

Андреа Виарда е съ-директор на Кунстферайн, Милано (www.kunstverein.it), издател и редактор в A Prior Magazine 
(www.aprior.org), серия от публикации за съвременно изкуство в Гент, Белгия. Тя е основател на списанието, за което 
пише от 1999 насам, и курира сътрудничеството на редица художници като Ерик ван Лисхут, фиона Тан, Габриел 
Кури, Рагнар Кяртансон, Кристина Норман, Анук де Клерк и др.  Работила е върху книги за художниците Доминик 
Гонзалес фьорстер, Зузане Криман, Цезари Боджяновски и Кр. Норман. Публикува статии и рецензии в списанията 
A Prior Magazine (Белгия), Flash Art International (Италия), Metropolis M (Нидерландия) и Kaleidoscope (Италия), 
сътрудничи за издаването на каталози и други публикации за изкуство. През   2000 е работила като редактор към 
Брюксел на съдържанието на Café9.net, развит съвместен уеб-проект между девет културни столици на Европа, 
а през 2001 и 2002 координира Белгийската награда за най-добър културен уебсайт. През декември 2001 – де-
кември 2002 е куратор на „Огледалото” (looking Glass), алтернативно изложбено пространство в Брюксел, където 
развива проекти с художниците Изабел Корнаро (франция), Вааст Колсон (Белгия), Габриел Лестер (Нидерландия). 
Куратор е на изложби в Лондон (Social Security, галерии „rCA”, Лондон/Centro Ex-Teresa, Мексико Сити, 1998; From 
A to B and back again, галерии rCA, изложба на дипломанти vAA, 1999), Белгия (Video-take, Център за изкуство Stuk/
Публична библиотека, Льовен, 2000; Fractals, Тилт, 2002), Нидерландия (Wunderland Unframed, Бюрото на музея 
„Стеделик”, Амстердам, 2004), а в последно време в Милано (Suitcase Illuminated#6 Effetto Tunnel, Jos de Gruyter 
& Harald Thys, платформа „Kaleidoscope”, 2009; I’m On Your Side, Хеман Чонг, Чезаре Пиетроюсти и ССН, „Спацио 
Бугати”; Ренцо Мартенс, The Thinking Eye#1, прожекция и разговор, Care of, 2011) и Пловдив (Живот в движение/
Dwelling-in-Travel, групова изложба в Центъра за съвременно изкуство „Баня Старинна”, 2010). 

Jury

  BAŠAK ŠENOVA 
Curator and designer based in Istanbul. She studied literature and Graphic Design (MFA in Graphic Design and Ph.D. in 
Art, Design and Architecture at Bilkent University) and attended the 7th Curatorial Training Programme of Stichting De 
Appel, Amsterdam. She has been writing on art, technology and media, initiating and developing projects and curating 
exhibitions since 1995. 

Bašak Šenova is the editor of art-ist 6, Kontrol Online Magazine, lapses Book Series and various books. She is one of 
the founding members of NOMAD, as well as the organizer of ctrl_alt_del and Upgrade!Istanbul. She is the curator of the 
Pavilion of Turkey at the 53rd venice Biennale (2009); lectured (Assist.Prof.Dr.) at the Faculty of Communication, Kadir 
Has University, Istanbul (2006-2010). 

Currently, she curates Soft Borders exhibition in Sao-Paulo and co-curates UNCOvErED project in Cyprus.

  KATIA ANGUELOVA 
Independent curator and writer / co-director Kunstverein (Milano)-www.kunstverein.it. lives and works in Milan, Italy.

Born in Bulgaria, Katia Anguelova graduated in History and Theory of Culture at the University of Sofia and afterwards 
moved to Paris, where she attended DEA and the first part of a PhD at EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales). In 2003-2004, she attended the Curatorial Training Programme at Magasin-CNAC, Grenoble, France. After 
she collaborated with the Curatorial Department of the Museo d’Arte Contemporanea de Rivoli, in Turin, she co-founded 
„Synapser”, a curatorial network; she has been associate curator at Isola Art center, Milano and has been working as 
assistant-curator for Manifesta7 in Trent, Italy.

Currently she is working as as curator for WikiAfricaArte for the foundation lettera27 and co-director of Kunstverein (Mi-
lano), an international network with sister organizations in Amsterdam and New York.

Katia Anguelova has curated and co-curated various international projects as The Thinking Eye#1: Renzo Martens, 
careof, Milan, Italy; I’m on Your Side, Heman Chong, Milan, Italy; Dwelling-in-Travel, Plovdiv, Bulgaria, Storia Naturale, 
Flavio Bonetti, SGHG, Bulgaria, Milano/Marsiglia, Careof, DOCvA, Milano, Centre Culturel Français, Milan; la Friche la 
Belle de Mai, Marseille, France; Suitcase Illuminated#6 Effetto tunnel Jos de Gruyter & Harald Thys, Milan, Italy; Puebla, 
a guide for the city, Puebla, Mexico; Welcome, Ivan Moudov, Prometeo Gallery, Milan, Italy; Suitcase Illuminated#5, Infor-
mal Еconomy, P74 ljubljana, Slovenia; Mac/val, Paris, France, Made In, Plamen Dejanoff, Daniela Kostova, AssabОne, 
Milan, Italy, Stazione Livorno, „turistic guide” of the town livorno, Italy; Suitcase Illuminated#4, Enzo Umbaca, Bun-
ker or Not Bunker, Monterrey, Mexico, Body-Without Organs, Daniela Kostova, 1.60insurgent-space, Tirana, Albania, 
Еn parallèle / In parallelo MIGRE, Careof, Milan / Centre culturel français de Milan, Italy; Royal Wedding Expanded, 
Console:appartement-galerie,Paris, France; Isola Space Sharing, Isola Art Center, Milan, Italy; Suitcase Illuminated#2, 
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Naughts & Crosses, Seamus Farrell, Isola Art Center, Milan, Italy; Emergency Biennale in Cecenia, Milano stop, Isola Art 
Center, Milan, Italy; Con altri occhi. La città vista dai giovani artisti, Palazzo della ragione, Milan, Italy; September Back 
Up, Alterazioni Video, Thomas Hirschhorn, Erzen Shkololli, Isola Art Center, Milan, Italy; Multiplo_1, Daily endless multiple 
made recyclable, N.O. Gallery, Milan, Italy; Royal Wedding, MAMCO, Gеneva, Switzerland.

  ANDREA WIARDA 
Born in Amsterdam in 1973 (The Netherlands). lives and works in Milan, Italy.

Studied History of Art at the University of Amsterdam (MA, 1998), The Netherlands and visual Arts Administration (MA, 
1999) at the royal College of Art, london, United Kingdom. 

Andrea Wiarda is co-director of Kunstverein Milano (www.kunstverein.it) and editor of A Prior Magazine (www.aprior.org), 
series of publications of Contemporary Art published in Ghent, Belgium. She has been a founding editor of A Prior Maga-
zine since 1999 for which she edited and curated many artists’ contributions among others by Erik van lieshout, Fiona 
Tan, Gabriel Kuri, ragnar Kjartansson, Kristina Norman, Anouk De Clercq, et. al. She has worked on artists books by 
Dominique Gonzalez Foerster, Suzanne Kriemann, Cezary Bodzianovski and Kristina Norman. Andrea Wiarda has pub-
lished essays and reviews in A Prior Magazine (Belgium), Flash Art International (Italy), Metropolis M (The Netherlands) 
and Kaleidoscope (Italy) as well as contributed to catalogues, and other art publications. She worked as content-editor 
Brussels for Café9.net, an advanced collaborative web-project between nine European Cultural Capitals in the year 2000 
and coordinated the Belgian Prize for the best cultural website in 2001 and 2002. She was curator of looking Glass, 
alternative exhibition space in Brussels from December 2001 – December 2002 where she developed projects with 
artists Isabelle Cornaro (F), vaast Colson (B), Gabriel lester (Nl) and has curated exhibitions in london (Social Security, 
rCA galleries london / Centro Ex-Teresa Mexico City, 1998; From A to B and back again, rCA galleries, graduation show 
vAA 1999), Belgium (Video-take, Stuk art centre / public library, leuven 2000; Fractals, Tielt, 2002), The Netherlands 
(Wunderland Unframed, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, 2004), recently in Milan, Italy (Suitcase Illuminated#6 
Effetto Tunnel, Jos de Gruyter & Harald Thys, Kaleidoscope, Milan, 2009), and Dwelling in Travel, a group exhibition at 
the Centre for Contemporary Art in Plovdiv, Bulgaria.

  Заключение на журито
Андреа Виарда, Башак Шенова и Катя Ангелова

Като членове на журито ние обсъдихме Наградата за съвременно българско изкуство, обявена от Мобилтел в рамките на проекта Unlimited, ор-
ганизиран от Art Project Depot и имахме честта да разгледаме заедно редица изключителни творби. Това беше безспорно едно забележително 
и приятно преживяване за нас. Преди всичко бяхме силно впечатлени от оригиналността и богатото разнообразие на работите, представени на 
изложбата в нейното издание за 2011 година. Смятаме, че главна причина за тази творческа динамика е кураторският избор на проекти при 
подготовката на изложбата, както и новият формат, основан на идеята за „мислене без ограничения”, на провеждащия се вече пета година 
конкурс. Откликвайки творчески на тази задача, подбраните художници са създали разнообразни нови произведения. Самата изложба бе под-
редена по начин, който въвежда зрителите плавно в различните  направления, методологии и теми, разработени от авторите.

Стигайки до окончателното решение, бихме желали да споменем, че оценяваме високо положените от художниците усилия да се съобразят  и да 
работят в рамките на зададения формат, оставайки верни на индивидуалните си практики, както и да отдадем дължимото на факта, че наградата 
и предварителният проект са предоставили на авторите възможността да създадат нови произведения. Tова е значим и позитивен импулс в 
днешното развитие на съвременните изкуства в България.

След като разгледахме всяка творба поотделно, ние решихме да формулираме някои критерии, съобразно с които да стигнем до едно крайно 
решение. Тези критерии (изброени не в определен ред) са: оригиналност; спазване на концептуалната рамка; техническо и визуално предста-
вяне; вътрешна критичност и извършена проучвателна работа за произведението.

Журито единодушно реши да присъди наградата на Цветан Кръстев за творбата му За лунната мелиорация (On Lunar Melioration – видео, 14 
мин., 2011). За лунната мелиорация e прямо, откровено, остроумно, духовито, леко иронично и създадено с голямо въображение произведе-
ние, изпълнено в разпознаваемия формат на документалния филм, предлагащо да се предприемат интервенции в духа на „ленд арт” на Луната. 
Повествователната структура на творбата е съпроводена от стандартния похват на интервюто, който позволява на художника да въведе редица 
коментари и критики по отношение на съвременното общество, рефлектирайки и върху стратегиите на медиите, рекламата, урбанизма и ка-
питализма. Особено убедителни за нас бяха не само оригиналният сюжет и историческите препратки, но и задълбоченото и последователно 
проучване, изпълнение и скромната презентация на За лунната мелиорация.

Във връзка с нашето предишно изявление относно общото качество на представените творби на изложбата Unlimited, журито предложи да се 
връчат две допълнителни „специални награди” на Даниела Костова и Красимир Терзиев.

Монументи на един незавършен преход: спирка Мавзолей от Даниела Костова (едноканално HD видео, 1 мин. loop, 2011) е продължение на 
дългосрочния изследователски проект на художничката върху колективната памет в България, чрез критично проучване на монументалната ар-
хитектура и нейния потенциал в публичното пространство. Критичният и подтикващ към размисъл подход и очевидната историческа насоченост 
на творбата откриват възможности за откровена и прозрачна дискусия върху проблеми, свързани с историческото наследство на България.

От друга страна, творбата на Красимир Терзиев Проследяващ себе си кадър (триканална видео инсталация, loop, 2011) демонстрира повтаря-
щите се и често пъти скрити структури на създаването на образа като красиво и поетично действие, протичащо в публичното пространство. Тя 
разкрива силния собствен визуален език на художника, успешно интегриран в полето на личните му референции към историята на изкуството. 

Като членове на журито бяхме въодушевени от предоставената ни възможност и се надяваме да видим в бъдеще конструктивния и насърчите-
лен резултат от този конкурс не само в българското съвременно изкуство, но и в изкуството на целия регион.  
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  Statement of the Jury
Andrea Wiarda, Bašak Šenova and Katya Anguelova

As members of the Jury, we deliberated over the UNLIMITED Award for Contemporary Bulgarian Art presented by Mobiltel and Art 
Project Depot, and we were honored to experience a number of outstanding works together. It was certainly a remarkable and pleasant 
experience for us. First and foremost, we were highly impressed by the originality and the richness of the artworks shown at the exhibition 
of the 2011 edition. We think that the main reason for the dynamic creativeness displayed were the curatorial choices made in the run 
up to the exhibition, which allowed for the adoption of a new format of the competition based on the idea of „unlimited thinking”. In this 
vein, the artists have responded creatively by producing a variety of new works. The exhibition itself was set up in a fluid mode naturally 
leading the viewers along the diverse lines of conception, methodologies and themes addressed by the artists.

In making the final decision we would particularly like to express our appreciation of the effort put in by the artists to conform to and 
work within a given format while remaining close to their individual practice as well as to acknowledge the fact that the award and the 
preliminary projects offered artists an opportunity to produce new work – an important and positive impetus for the present situation in 
the contemporary arts in Bulgaria.

After discussing each work individually, we decided to formulate some criteria according to which we would reach a final decision. The 
criteria were (in no particular order): originality; firmness of the conceptual framework; technical and visual presentation; the work’s 
inherent criticality and research.

The Jury unanimously decided to award the prize to Cvetan Krastev for his work On Lunar Melioration (video 14 min., 2011). On Lunar 
Melioration is a straightforward, witty, slightly ironic and highly imaginative work executed in the recognizable format of broadcasting 
based documentary, proposing to develop „land art” interventions on the moon. The narrative structure of the work was accompanied 
by a standard interview structure, which allows the artist to introduce a series of comments and critiques on contemporary society along 
with the strategies of media, advertising, urbanism, and capitalism. Not only the original subject matter and the historical references but 
also the profound and consistent research, execution and the modest presentation of On Lunar Melioration particularly convinced us.

With reference to our previous statement on the general quality of the work in the Unlimited exhibition, the Jury decided to award two 
additional ‘special prizes’ to Daniela Kostova and Krassimir Terziev.

Daniela Kostova’s Monuments of Incomplete Transition: Mausoleum Stop (single-channel HD video, 1 min. loop, 2011) is a continuation 
of the artist’s long-term research project into the collective memory of Bulgaria through a critical investigation of monumental architecture 
and its potential in public space. The work’s critical and suggestive approach and apparent historical awareness open up possibilities for 
a direct and transparent discussion on historical questions in Bulgaria.

On the other hand, Krassimir Terziev’s (Self)tracking Shot (three-channel video installation, loop, 2011) demonstrates the repetitive, and 
often hidden, structures of image making as a beautiful and poetic action that takes place in public space. It displays the artist’s strong 
and own visual language and integrity as well as (his personal) art historical references.

As members of the Jury, we have all been inspired by this opportunity and now we are hoping to see the constructive and encouraging 
outcome of this competition in future not only for Bulgarian contemporary art but also for the region.
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А делина Попнеделева     Adel ina  Popnedeleva

  Аделина Попнеделева

Родена през 1956. Завършва Националната художествена академия, София, специал-
ност „Текстил” (1988). Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства, НХА, София 
(2008). 

Избрани самостоятелни изложби 2007–2011
2011 –  Интимно и публично, галерия „Резонанс”, Пловдив, съвместно с Вихрони 

Попнеделев; Фреш, галерия „Буларт”, Варна; 4 седмици и половина – част II, 
галерия „Арт Алея”, София

2010 –  Homely/Unheimlich, с Джеймс фолер, Кунстферайн, Баден, Австрия 
2009 –  За Ницше, Кафка и другаря Ленин – 20 години по-късно, Гьоте-институт, Со-

фия; Градски мотиви, Гьоте-институт, София; Образи от подземието, куратор 
Бисера Йосифова, Национален музей на българското изобразително изкуство, 
София

Избрани групови изложби 2007–2011
2011 –  Ре-продукция, куратори Алла Георгиева, Надежда Джакова, Музей за съвремен-

но изкуство „Софийски арсенал”, София; II международен видеофестивал фаса-
да, Пловдив; Международен видео арт фестивал Видеохолика, Варна, куратори 
Павлина Младенова, Нено Белчев; Пресечни точки, куратор Вихрони Попнеде-
лев, „Дом Витгенщайн”, Виена; По никое време, куратор Боян Манчев, СГХГ

2010 –  XvIII фестивал на българско документално и анимационно кино Златен ритон, 
Пловдив; фестивал Изкуството на жеста, Санта Северина, Италия; Кафе със 
захар 2, куратор Галя Димитрова, Национален музей на българското изобрази-
телно изкуство, София; Kopenhagen Contemporary, Coffee with sugar, Институт 
за изкуство, Копенхаген 

2009 –  Отражения от бъдещето, куратори Емил Миразчиев, якоб Рачек, Център за съ-
временно изкуство „Баня Старинна”, Пловдив; Изкушението чалга, куратори 
Светлана Куюмджиева, Весела Ножарова, СГХГ

2008 –  Shortlist 2008, номинирани художници за Наградата „Гауденц Б. Руф” за ново 
българско изкуство, СГХГ; Актуална сцена България: Съвременно българско изку-
ство, куратор д-р Беате Райфеншайд, Музей „Лудвиг”, Кобленц, Германия; Награ-
ди за съвременно българско изкуство на М-Tел, Център за съвременно изкуство 
„Баня старинна”, Пловдив

2007 –  Визуално безсмъртие, куратор Албена Михайлова, галерия „Визарте”, Базел; 
Trieste Contemporanea, Фокус България, куратор Мария Василева, Триест; 10 го-
дини видео изкуство в България, куратор А. Попнеделева, кино „Одеон” и галерия 
„Арт Алея”, София 

Кураторски проекти
2009 –  Инициации, Български културен център „Дом Витгенщайн”, Виена
2008 –  Пресечна точка, Международен пленер на жени художнички, Арт център 

„Вихрони”, с. Долно Камарци

Награди 
2010 –  Почетен диплом за документален филм, XvIII фестивал на българско докумен-

тално и анимационно кино „Златен ритон”
2008 –  Награда „Гауденц Б. Руф” за ново българско изкуство, категория „Утвърдени 

творци”

  Adelina Popnedeleva

Born in 1956. Graduated in Textile at the National Academy of Fine Arts in Sofia (1988). 
PhD in visual Arts and Theory of Art, National Academy of Fine Arts, Sofia (2008). 

Selected solo exhibitions 2007–2011
2011 –  Intimacy in Public, resonance Gallery, Plovdiv, with vihroni Popnedelev; Fresh, 

Bulart Gallery, varna; Four and a half Weeks – Part Two, Art Alley Gallery, Sofia
2010 –  Homely/Unheimlich, whit James voller, Kunstverein, Baden, Austria 
2009 –  On Nietzsche, Kafka and Comrade Lenin – 20 Years Later, Goethe-Institute, Sofia 

City Motives, Goethe-Institut, Sofia; Images from the Underground Stores, Nation-
al Museum of Bulgarian Art (National Art Gallery), Sofia 

Selected group exhibitions 2007–2011
2011 –  Re-production, curated by Alla Georgieva and Nadezhda Dzhakova, Sofia Arsenal 

– Museum for Contemporary Art; Facade, 2nd videofestival Plovdiv; Videoholika 
International videoart Festival, varna, curated by Pavlina Mladenova and Neno 
Belchev; Points of Intersection, curated by vihroni Popnedelev. Haus Wittgensht-
ein, vienna; Out of time, curated by Boyan Manchev, Sofia City Art Gallery 

2010 –  18th International Festival of Bulgarian Documentary and Animation Film Golden 
rhyton, Plovdiv, Bulgaria; Le arti del gesto, Santa Severina, Italy; Coffee with Sugar 
2, curated by Galia Dimitrova, National Museum of Bulgarian Art, Sofia; Kopenha-
gen Contemporary, Coffee with Sugar, Kopenhagen Art Institute

2009 –  Reflections of Tomorrow, curated by Emil Mirazchiev and Jakob raček, Ancient 
Bath Centre for Contemporary Art, Plovdiv, Bulgaria; The Temptation of Chalga, 
curated by Svetlana Kujumdzhieva and vessela Nozharova, Sofia City Art Gallery

2008 –  Shortlist 2008, nominated artists for Gaudenz B. ruf Award for New Bulgarian Art, 
Sofia City Art Gallery; Aktuelle Szene Bulgarien, curated by Beate reifenscheid, 
ludwig Museum, Koblenz, Germany; M-Tel Awards for Contemporary Bulgarian 
Art, Ancient Bath Centre, Plovdiv

2007 –  Visual Immortality, curated by Albena Mihailova, visarte Gallery, Basel; Trieste 
Contemporanea, Focus Bulgaria, curated by Maria vasileva, Trieste, Italy; Ten 
Years Videoart in Bulgaria, curated by A. Popnedeleva, Odeon Cinema and Art 
Alley Gallery, Sofia 

Curatorial projects
2009 –  Initiations, Bulgarian Cultural Centre Haus Wittgenschtein, vienna
2008 –  Point of Intersection, International plein-air of women artists, vihroni Art Centre, 

Dolno Kamartsi village, Bulgaria

Awards
2010 –  Honorary Diploma for documentary film, 18th Festival Golden Rhyton, Bulgaria
2008 –  Gaudenz B. ruf Award for New Bulgarian Art, Advanced artists category

АЛХИМИя, пърформанс, Ламеция, Италия, кадър от видео, 2010
AlCHEMY, performance, lamezia, Italy, video still, 2010
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  GNOTHI SEAUTON (ПОЗНАЙ СЕБЕ СИ)
(акция над центъра на света)
DvD, PAl, цвят, звук, лууп, 2‘20‘‘ 
Видеото е направено с участието на капитан Борис Цанов и с подкрепата на капитан Ватко Бешлиев, летище Долна Баня 

Проектът Unlimited позволява неограничен избор на пространство. Пространството, което бих искала да използвам, е небето.
Акцията „Познай себе си” започва над храма на Аполон в Делфи.
В античността храмът на Аполон в Делфи е определен за центъра на света, тъй като два орела, изпратени от Зевс, за да го определят, се срещнали там. Оракулът 
в Делфи първоначално принадлежи на земната богиня. За да го получи, Аполон трябва да убие женската змия Питон. Нейната сила оцелява в пророчицата Пития.
Змията, символизираща земното, женското, несъзнаваното, се появява на небето – духовното, мъжкото, съзнаваното, за да се осъществи обединението на разделе-
ните принципи, цялостността. Уроборосът – змията, захапала опашката си, е израз на свеждането на многобройното към единственото и означава „едно е всичко”.
Центърът на света е мястото, където може да бъде преодоляно разделението земя-небе, ред-хаос, мъжко-женско, съзнавано-несъзнавано.
Според аналитичната психология, целта на психологическото развитие е постигането на цялостната личност, което означава диалог между съзнавано и несъзнавано. 
Цялостната личност е архетипов символ, „символ на символите”, единство на противоположностите. Интеграцията на земното и небесно начало, на женското и мъж-
кото, на съзнаваното и несъзнаваното, на душата и духа е целта на човешкото развитие. Така древният надпис на храма в Делфи „Познай себе си” в психологически 
план означава постигане на цялостната личност, постигане на разбирането, че всичко е едно, че несъзнаваното е божественото във всеки от нас.
Акцията се състои в полет на самолет над Делфи, над центъра на света, който с дим изписва в кръг надписа Познай себе си. Всеки кръг е архетипов образ на ця-
лостността.
Акцията се повтаря над всеки храм в света, тъй като всеки храм е също център на света и надписът се изписва на съответния език. 

  GNOTHI SEAUTON (KNOW THYSELF)
(action above the centre of the world)
DvD, PAl, colours, sound, looped, 2’20’’
The video has been made in partnership with Captain Boris Tsanov and with the help of Captain vatko Beshliev, Dolna Banya Airport 

The project Unlimited allows for an unlimited choice of space. The space I would like to use is the sky. The action Know Thyself starts above the Apollo Temple at Delphi.
In Antiquity the Apollo Temple at Delphi was designated as the center of the world since the two eagles, sent by Zeus to determine the spot, met exactly there. Originally, 
the Oracle of Delphi belonged to the Earth Goddess. To take possession of it, Apollo had to slay the female serpent Python. Its powers survived in the prophetess Pythia.
The serpent, which symbolizes the earthly, the feminine principle, the unconscious, appears in the sky – the spiritual, the masculine, the conscious – to enact the unification 
of the divided principles, the wholeness. The Uroboros, the serpent eating its tail, expresses the reduction of the multiple down to the unique, which signifies „one is all”.
The center of the world is the place where this division between earth and sky, chaos and order, masculine and feminine, conscious amd unconscious can be overcome. 
According to analytical psychology, psychological development aims at attaining a complete individual which respectively means a dialogue between the conscious and 
the unconscious. The complete individual is an archetypical symbol, „symbol of symbols”, unity of the opposites. The goal of human development is the integration of the 
the earthly with the celestial, the feminine with the masculine, the conscious with the unconscious, the soul with the spirit. Thus, in a psychological aspect, the ancient 
inscription on the temple at Delphi Know Thyself means the attainment of a complete personality, of the understanding that all is one, that the unconscious actually is the 
divine within each one of us.
The action consists of an airplane flight above Delphi, above the center of the world, which writes with smoke in a circular pattern the inscription Know Thyself. Each circle 
represents an archetypal image of completeness.
The action is repeated above all temples of the world, sinceas each temple is in itself a center of the world and the inscription is written in the respective language.

А делина Попнеделева     Adel ina  Popnedeleva

rONI, фотография, 60 х 90 см; от изложбата Четири седмици и половина, 
част втора, Париж
rONI, photograph, 60 x 90 cm; From the exhibition Four Weeks and a Half, 
Part Two, Paris

КИНИЦИ, кадър от видео, 2‘ 08‘‘, 2010
KINICOS, video still, 2‘ 08‘‘, 2010

ЛИЧНО (С ПОЧИТ КъМ ф. ГОНЗАЛЕС-ТОРЕС), фотография, 60 х 90 см; от изложбата 
Четири седмици и половина, Париж
PErSONAl (HOMAGE TO F. GONZAlES-TOrrES), photograph, 60 x 90 cm; From the 
exhibition Four and a Half Weeks, Paris

KISS2, фотография, 60 х 90 см; от изложбата Четири седмици и половина, част втора
KISS2, photograph, 60 x 90 cm; From the exhibition Four and a Half Weeks, Part Two
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GNOTHI SEAUTON (ПОЗНАЙ СЕБЕ СИ) 
(акция над центъра на света)

DvD, PAl, цвят, звук, лууп, 2‘20‘‘ 

GNOTHI SEAUTON (KNOW THYSELF) 
(action above the centre of the world)

DvD, PAl, colours, sound, looped, 2’20’’
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  Боряна Росса и Олег Мавроматти

Родени през 1972 в София и 1965 в Москва, СССР. Работят и живеят в София  
и Ню Йорк.

Образование
Б. Росса: 

1997 –  Магистър, специалност „Стенопис”, НХА, София 
2007 –  Магистър по електронни изкуства, Ренселър, Трой, Ню Йорк 

О. Мавроматти:
1993 –  Магистър, специалност „Кинорежисура”, ВГИК, Москва

Избрани самостоятелни изложби и пърформанси
2011 –  Гражданска позиция, Институт за съвременно изкуство (ИСИ), София 
2010 –  Свой / Чужд, онлайн пърформанс
2009 –  Сертифицирано с кръв, Екзит Арт, Ню Йорк; Слуги на народа, Музей „Стедлик”, 

Амстердам; Витрувианско тяло, Академия на изкуствата, Берлин
2006 –  Най-хитрата дума, галерия „Практика”, Москва
2005 –  Боряна Росса в публични колекции, СГХГ, София
2003 –  Spookybots, фондация за изкуства и креативни технологии (FACT), Ливърпул

Избрани колективни изложби
2011 –  re.act.feminism #2 (Европейски тур), Културен център „Монтехермосо”, Вито-

рия-Гастейс, Испания; EN-GARDE II: оmg, галерия „Роналд фелдман”, Ню Йорк
2009 –  Проверка на пола (Gender Check), Музей за модерно изкуство (MUMOK), Вие-

на; Транзитланд: видео изкуство от Централна и Източна Европа 1989 – 2009, 
Музей „Лудвиг”, Будапеща

2007 –  Глобални феминизми, Бруклински музей, Ню Йорк; Огледалото и погледа, 
ІІ международно биенале за съвременно изкуство, Москва

2004–2005 – І балканско биенале, Космополис 1 Микрокосмос Х Макрокосмос, 
Солун; Приватизация. Съвременно изкуство от Източна Европа, Кунстверке, 
Берлин

2004 –  Биенале за електронни изкуства, Пърт, Австралия
2003 –  Кръв: линии и връзки, Музей за съвременно изкуство, Денвър; Експорт-Им-

порт, СГХГ, София
2002 –  ІІ международно биенале в Буенос Айрес

Награди
Б. Росса:

2010 –  Изследователска стипендия на Департамента по хуманитарни и социални нау-
ки и изкуства, Ренселър, Ню Йорк. 

2007 –  Избрано четиво за пишещите за изкуство, ИСИ, София 
2003 –  Годишна награда за млад автор на галерия „Ирида”

О. Мавроматти:
2000 –  Гран при за най-добър филм, Международен филмов и видео фестивал, Киев

  Boryana Rossa & Oleg Mavromatti

Born 1972 in Sofia, BG and 1965 in Moscow, USSr. living and working in Sofia and 
New York.

Education
B. Rossa: 

1997 –  MA, National Academy of Fine Arts, Public Arts, Sofia, Bulgaria 
2007 –  MFA, Electronic Arts, University of rensselaer University, Troy, NY 

O. Mavromatti:
1993 –  Pan-russian State Institute of Cinematography (vGIK), Moscow, russian 

Federation

Selected Solo Exhibitions and Performances
2011 –  Civil Position, Institute of Contemporary Art, Sofia
2010 –  Ally / Foe, on-line performance
2009 –  Blood Certified, Exit Art, New York; People‘s Servants, Stedeljik Museum, 

Amsterdam; Vitruvian Body, re.act.feminism, Akademie der Künste, Berlin
2006 –  The Craftiest Word, Gallery Praktika, Moscow
2005 –  Boryana Rossa in Public Collections, Sofia Art Gallery, Sofia
2003 –  Spookybots, Foundation for Art & Creative Technology (FACT), liverpool

Selected Group Exhibitions
2011 –  re.act.feminism #2 (European tour), Centro Cultural Montehermoso, vitoria-

Gasteiz; EN-GARDE II: omg, ronald Feldman Fine Arts, New York
2009 –  Gender Check, Museum Moderner Kunst (MUMOK), vienna; Transitland: Video Art 

from Central and Eastern Europe 1989 – 2009, ludwig Museum, Budapest
2007 –  Global Feminisms, Brooklyn Museum, New York; The Mirror and the Gaze, 2nd 

Moscow Biennial for Contemporary Art
2004–2005 – 1st Balkan Biennale, Cosmopolis 1 Microcosmos X Macrocosmos, 

Thessaloniki; Privatisierungen. Zeitgenössische Kunst aus Osteuropa, Berliner 
Kunstwerke

2004 –  Biennale for Electronic Arts Perth (BEAP), Perth, Australia
2003 –  Blood: Lines & Connections, Museum of Contemporary Art, Denver, Colorado
2002 –  2nd International Biennial of Buenos Aires, Buenos Aires

Awards
B. Rossa:

2010 –  Humanities Arts and Social Sciences (HASS) research Fellowship, rensselaer 
Polytechnic Institute, Troy, New York

2008 –  Annual Writing Award, Institute of Contemporary Art (ICA), Sofia, Bulgaria
2003 –  The Best Young Artist, Irida Gallery, Sofia

O. Mavromatti:
2000 –  Grand Prix The Best Film, International Film and video Festival, Kiev

ВИТРУВИАНСКО ТяЛО, 2009, пърформанс, 
заедно с Олег Мавроматти, 
Академия на изкуствата, Берлин
vITrUvIAN BODY, 2009, performance, 
together with Oleg Mavromatti, 
Akademie der Künste, Berlin

Боряна Росса и  Олег  Мавроматти     Boryana Rossa  &  oleg Mavromatt i
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  ЖЕНА ПРЕЗИДЕНТ
Видео, 4.5’, 2011

Във видеото „Жена президент” е пресъздадена хипотетична и стилизирана ситуация на атентат, в която традиционно 
си представяме мъж като главен герой. Произведението е вдъхновено от медийната популярност на атентата срещу 
президента Кенеди, който се е превърнал в атентат-клише и представлява еротично-иронична романтизация и геро-
изация на обичан(а) президент(ка).
Любовната връзка между камерата и застреляната президентка, която пасивно се е „предоставила” в ръцете на 
медийната си интерпретация, поставя критични въпроси за взаимоотношението между медийна пропаганда и въз-
можност за реално действие. До каква степен сме подвластни не само на клишето относно пола на президента (или 
министър-председателя), но и на клишетата около физическия, морален и интелектуален образ на жената с такава 
длъжност? Дали сме готови да обсъждаме по същество президентски програми, за които се изисква поемане на от-
говорност, или сме настроени просто да сплетничим за тоалетите и маниерите на жените (или сексапила на мъжете), 
които могат да заемат такава позиция?
Жена президент е рядкост, не само за България, където жените получават право да гласуват едва през 1944 година, 
но и по света. „Жена президент” все още звучи проблематично за много общества, независимо от вече съществува-
щите примери на жени, заемали най-висшите управленчески длъжности. Процентът на атентати срещу президентки/
министър-председателки е по-висок от този при президентите, което е факт, който не би трябвало да се подценява. 

  WOMAN PRESIDENT
video, 4.5’, 2011

The video „Woman President” recreates a hypothetical and stylized assassination, in which we traditionally see a man as 
the protagonist. The piece is inspired by the media popularity of President Kennedy‘s assassination, which has become 
an assassination-cliché. This video is an ironic-erotic romanticization and heroization of a beloved (woman) President.
The love affair between the camera and the shot dead woman president, who has passively „surrendered” into the 
hands of her media interpretation, is posing critical questions about the relationship between media propaganda and 
the possibility of a real action. To what extent are we subjected to the cliché about the gender of the President (or Prime 
Minister), but also to the stereotypes about the physical, moral and intellectual character of a woman with such an 
occupation? Are we ready to discuss the content of presidential programs, which require responsibility, or are we simply 
ready for the new gossip about the clothes and the manners of the women (or the sex appeal of the men), who can hold 
such a position?
Woman president is a rarity, not only for Bulgaria, where women obtained the right to vote only in 1944, but also around 
the world.„Woman President” sounds still problematic for many societies, regardless of already existing examples of 
women who have held the positions of highest power. The percentage of president‘s or prime minister‘s assassinations 
is higher among women, which is a fact that should not be underestimated.

Боряна Росса и  Олег  Мавроматти     Boryana Rossa  &  oleg Mavromatt i

ПОЛъТ СЛЕД СТУДЕНАТА ВОЙНА, 2011, в сътрудничество с Олег Мавроматти, двуканална видео инсталация. 
Пресъздаване на  български и съветски филми от американски актьори. Маргаритки, 1967 
GENDEr AFTEr THE COlD WAr, 2011, in collaboration with Оleg Mavromatti, two channel video installation. 
re-enactments of Bulgarian and Soviet films by American actors. Daisies, 1967

ПОЛъТ СЛЕД СТУДЕНАТА ВОЙНА, 2011, в сътрудничество с Олег Мавроматти, двуканална видео инсталация. 
Пресъздаване на  български и съветски филми от американски актьори. Дами канят, 1987, работна фотография
GENDEr AFTEr THE COlD WAr, 2011, in collaboration with Оleg Mavromatti, two channel video installation. 
re-enactments of Bulgarian and Soviet films by American actors. Ladies’ Turn 1987, production photo
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ЖЕНА ПРЕЗИДЕНТ
Видео, 4.5’, 2011

WOMAN PRESIDENT
video, 4.5’, 2011

кадри от  видео     v ideo st i l l s
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Вальо Ченков     Va l io  Tchenkov

  Вальо Ченков

Роден през 1966 в Свищов. Живее и работи в Мюнхен.

Образование
1987–1990 – Национална художествена академия, София
1992–1998 – Академия за изящни изкуства, Мюнхен

Избрани изложби
2011 –  Condotto C per reload, Рим; Monumental Privacy (A. Булджини, M. Дорнфелд, 

П. Иванов, Росенчо, В. Ченков), галерия „Роял”, Мюнхен 
2010 –  Chasing the Blickwinkel, Кунстаркаден, Мюнхен
2009 –  53. Венецианско биенале, с Винсент Мицев, Български павилион, Венеция  

(http://bulgarian-pavillion-at-the-53rd-venice-biennial.smoke-and-mirrors.tv)
2008 –  Koalaroboation, галерия „Роял”, Мюнхен
2007 –  Осветен куфар#5, куратор Катя Ангелова, Музей за съвременно изкуство на 

Вал-де-Марн (MAC/vAl), Париж; b. LINE, TC M, куратор Eрно Врунен, Нивкерке, 
Белгия

2006 –  Изкушение – творба в развитие, джебчийски курсове от български цигани, 
България; Acht so, групова изложба, Градски музей, Дегендорф, Германия; 
Какво би било ако..., галерия „Роял”, Мюнхен; ...в движение, куратор Агнес 
Колмайер, Кунстферайн, Лудвигсбург, Германия

2005 –  Фуори узо, куратор A. Колмайер, Пескара, Италия
2004 –  Въглероден клуб, Райтхале, Мюнхен; Schau, Schau! Show!, галерия „Щайнле”, 

Мюнхен; Двойна неприятност/Double Trouble (с Правдолюб Иванов), галерия 
„Щайнле”

2003 –  Пролет, куратор Е. Хартунг, luitpold lounge, Мюнхен; Poeziezomer, куратор ян 
Хут, Вату, Белгия; Featuring, куратор Кр. Крамачек, галерия „Платформ”, Бер-
лин

2002 –  Конфронтация II, куратор Е. Вроонен, Пратеринзел, Мюнхен; Fake, Mistake und 
andere Möglichkeiten, Forum FOE 156, Мюнхен

2001 –  Mentalscape – една библиотека, Forum FOE 156
2000 –  Плюс годишен подарък, Кунстферайн, Мюнхен

  Valio Tchenkov

Born in 1966, Svishtov, Bulgaria. Works and lives in Munich. 

Education 
1987–1990 – Academy of Fine Arts, Sofia, Bulgaria
1992–1998 – Akademie der Bildenden Künste, Munich, Germany

Selected exhibitions
2011 –  Condotto C per reload, rome; Monumental Privacy (A. Bulgini, M. Dornfeld, P. Iva-

nov, rossencho, v. Tchenkov), Gallery royal, Munich 
2010 –  Chasing the Blickwinkel, Kunstarkaden, Munich
2009 –  la Biennale di venezia 53, with vincent Mitzev, Bulgarian Pavillion, venice (http://

bulgarian-pavillion-at-the-53rd-venice-biennial.smoke-and-mirrors.tv)
2008 –  Koalaroboation, Gallery royal, Munich
2007 –  Suitcase illuminated#5, curated by Katia Anguelova, Museum of Contemporary 

Art of val-de-Marne (MAC/vAl), Paris; b. LINE, TC M, curated by E. vroonen, 
Niewkerke, Belgium

2006 –  Temptation – work in progress, pick-pocket courses by Bulgarian gypsies, Bulgar-
ia; Acht so, Groupshow, Stadtmuseum Deggendorf, Germany; Was wäre wenn..., 
Gallery royal, Munich; ...on the move, curated by Agnes Kohlmayer, K. v. ludwigs-
burg, Germany

2005 –  Fuori Uso, curated by A. Kohlmayer, Pescara, Italy
2004 –  Carbon Club, reithalle, Munich; Schau, Schau! Show!, Gallery Steinle, Munich; 

Double Trouble (with Pravdoliub Ivanov), Gallery Steinle, Munich
2003 –  Springtime, luitpold lounge, curated by E. Hartung, Munich; Poeziezomer, curat-

ed by Jan Hoet, Watou, Belgium; Featuring, curated by Chr. Kramatschek, Gallery 
Plattform, Berlin

2002 –  Confrontation II, curated by Erno vroonen, Praterinsel, Munich; Fake, Mistake und 
andere Möglichkeiten, Forum FOE 156, Munich

2001 –  Mentalscape – eine Bibliothek, Forum FOE 156
2000 –  Jahresgabe Plus, Kunstverein, Munich

ПУСТИННА ЕРОТИКА, Condotto C per reaload, 2011, Рим
DESErT ErOTICS, Condotto C per reaload, 2011, roma, Italy
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  ПЪТУВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ С АДОРНО И ГУДМАН
Видео, 2 мин., лууп, 2011

Малкия бюджет, който ми беше отпуснат за проекта, прахосах до стотинка в 
една селска кръчма. В нея бях поканил двайсетина местни юначаги, които ядо-
ха и пиха за моя сметка. В замяна на това, те цитираха в хор два кратки фило-
софски текста, подбрани от мен.

  TRIP TO BULGARIA WITh ADORNO AND GOODMAN
video, 2 min., loop, 2011

The small budget I have got to realise my project I spent completly at a small village 
pub. There I invited some twenty native guys to eat and drink ordinary. After that 
I paid the bill. For that reason they felt obliged to do something for me. So they 
started choral quoting two short philosophical texts chosen by me.

Вальо Ченков     Va l io  Tchenkov

v, в сътрудничество с Винсент Мицев, Chasing the Blickwinkel, Кунстаркаден, 2010, Мюнхен
v, in collaboration with vincent Mitzev, Chasing the Blickwinkel, Kunstarkaden, 
2010, Munich, Germany

v, в сътрудничество с Винсент Мицев, Chasing the Blickwinkel, Кунстаркаден, 2010, Мюнхен, детайл
v, in collaboration with vincent Mitzev, Chasing the Blickwinkel, Kunstarkaden, 
2010, Munich, Germany, detail

ПУСТИННА ЕРОТИКА, Condotto C per reaload, 2011, Рим, детайл
DESErT ErOTICS, Condotto C per reaload, 2011, roma, Italy, detail
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Вальо Ченков     Va l io  Tchenkov

ПЪТУВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ С АДОРНО И ГУДМАН
Видео, 2 мин., лууп, 2011

TRIP TO BULGARIA WITh ADORNO AND GOODMAN
video, 2 min., loop, 2011

кадри от  видео     v ideo st i l l s
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Вероника Цекова     Veronik a  Tzekova

  Вероника Цекова

Родена през 1973 във Враца. Живее в София. 

Образование
1998 –  Магистър, специалност „Живопис”, Частна художествена академия „Жул Пас-

кин”, София
2001 –  Магистър, специалност „Изящни изкуства”, Холандски институт за изкуство, 

Енсхеде, Холандия

Стипендии и резиденции 
2011 –  Изкуството на урбанистичната намеса, Институт за съвременно изкуство, София
2010 –  UNIDEE, Читаделарте, Биела, Италия
2009 –  стипендиант на фондация „Прохелвеция”, Вила „Щройли”, Винтертур, Швейца-

рия; vІІ Азиатско-европейски арт лагер, Казино Люксембург
2007 –  резиденция „Terra Summer”, Живерни, франция
2006 –  резидентна програма „Backyard”, Платформ, Истанбул
2005 –  Културконтакт, Виена 
2004–2005 – Баухаус Колег, Транснационални пространства, Десау, Германия, сти-

пендия от федералната фондация за култура, Германия

Избрани самостоятелни проекти и изложби 
2011 –  Присвоители на пространства, произведения в публично пространство, София 
2010 –  Пространствени енергизатори, произведения в публично пространство, Бие-

ла, Комо, Италия; Dadissuasori, произведение в публично пространство, Сан 
Ремо, Италия

2009 –  Мутации на символите, Вила „Щройли”, Винтертур, Швейцария; Да хакнеш 
града, произведения в публично пространство, Люксембург

2008 –  WUMAMPAROI, проект в развитие, произведения в публично пространство, 
София

2006 – Модели на изоставяне, Гьоте-институт, София
2005 – Попитай някой, който притежава една, Български културен институт „Дом 

Витген щайн”, Виена; Реконструирана идентичност, скулптура в публично прос-
транство, Белград 

2002–2005 – Sweetshirt (Шефът ми е турчин), различни медии и локации 

Избрани групови изложби
2011 –  Shortlist 2011, изложба на номинираните художници за Наградата „Гауденц Б. 

Руф” за ново българско изкуство, галерия „Райко Алексиев”, София; Големият 
взрив, галерия „Credo Bonum”, София; Свободно пристанище за изкуство, из-
ложба на съвременно визуално изкуство на Централноевропейската инициа-
тива (CEI), Склад 26, Старото пристанище, Триест, Италия

2010 – UNIDEE in progress, Читаделарте, Биела, Италия; Coup de Ville, Синт-Никлаас, 
Белгия 

2009 – Пренареждане, Седмица на архитектурата в София; Изместени, мутирали и 
разстроени идентичности, Казино Люксембург, Люксембург

2007 –  Осветен куфар#5, Музей за съвременно изкуство на Вал дьо Марн (MAC/vAl), 
Париж

  Veronika Tzekova

Born in 1973, vratsa, Bulgaria. Based in Sofia, Bulgaria. 

Education
1998 –  MA in Painting, Jules Pascin Private Art Academy, Sofia, Bulgaria, 
2001 –  MFA, Dutch Art Institute (DAI), Enschede, The Netherlands

Fellowships and residencies 
2011 –  Art of Urban Intervention, Institute for Contemporary Art (ICA), Sofia 
2010 –  UNIDEE, Cittadellarte, Biella, Italy
2009 –  villa Straeuli, Winterthur, Switzerland, grant by Pro Helvetia Foundation; 7th Asia-

Europe Art Camp, Casino luxembourg
2007 –  Terra Summer residency, Giverny, France
2006 –  Backyard residencies Program, Platform, Istanbul
2005 –  KulturKontakt, vienna 
2004–2005 – Bauhaus Kolleg, Transnational Spaces, Dessau, Germany; Grant by the 

Federal Cultural Foundation, Germany

Selected personal projects and exhibitions
2011 – Space Appropriators, works in public space, Sofia
2010 –  Space NRGZers, works in public space, Biella, Como, Italy; Dadissuasori, work in 

public space, San remo, Italy
2009 –  Symbols Mutations, villa Sträuli, Winterthur, Switzerland; Hacking the City, works 

in public space, luxembourg
2008 – WUMAMPAROI, project in progress, works in public space, Sofia
2006 – Patterns of Abandonment, Goethe Institute, Sofia 
2005 – Ask a Man Who Owns One, BCI, vienna; Reconstructed Identity, sculpture in 

public space, Belgrade 
2002–2005 – Sweetshirt (My Boss is Turkish), various media and locations

Selected group exhibitions
2011 – Shortlist 2011 for Gaudenz ruf Award for New Bulgarian Art, rayko Alexiev Gallery, 

Sofia; Big Bang, Credo Bonum Gallery, Sofia; Free Port of Art, CEI Trieste Exhibition 
of Contemporary visual Art, Warehouse 26, Old Harbor of Trieste, Trieste, Italy

2010 – UNIDEE in progress, Cittadellarte, Biella, Italy; Coup de Ville, Sint-Niklaas, Belgium 
2009 – Sofia Remixed, Sofia Architecture Week, Sofia; Moved, mutated and disturbed 

identities, Casino luxembourg, luxembourg
2007 –  Suitcase Illuminated#5, Musee d’art Contemporain du val de Marne(Mac/val), 

Paris

РЕКОНСТРУИРАНА ИДЕНТИЧНОСТ, cкулптура, 300 х 90 см
Общ поглед, Белград, 2005

rECONSTrUCTED IDENTITY, sculpture, 300 x 90 cm
Installation view, Belgrade, 2005
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  ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛА
Стереоскопична 3D анимация, 2011 

Като художник ме интересуват паметници и създаването на паметници…, създаването на паметници, на явле-
ния с кратковременен характер, които бързо избледняват и изчезват, и най-вече – такива, които обикновено не 
са смятани за достойни за мемориализиране.
Облагородяване на материала е специална част от многогодишния ми проект WUMAMPAROI (When You Make a 
Mistake Put a rose on It / Когато направиш грешка, сложи роза отгоре й), разработена за изложбата Unlimited, 
конкурс Награда на M-Тел за съвременно българско изкуство` 2011. Една от най-силните и характерни черти, 
обединяваща всички части на WUMAMPAROI е, че използва „наличностите” в публичното пространство. Те са 
източник и на медия на проекта. WUMAMPArOI обръща процеса. Негативите се превръщат в изходен материал 
за създаване на позитиви.
Облагородяване на материала е инсталация от златни портретни скулптури на всеки един жив българин. Облаго-
родяване на материала е коментар на типични черти на народопсихологията ни и може да има много прочити. 
Тъжен, ироничен (също и самоироничен) и все пак оптимистичен коментар на фактори, формиращи нацио-
налната ни идентичност, самооценка и бъдеще, като например негативизма към националните ни качествата. 
Облагородяване на материала може да е „Теракотената Армия” на България, за един по-добър живот, в едно 
друго измерение (нищо чудно и да ни потрябва, имайки предвид бързо намаляващото по численост население 
на България). Облагородяване на материала може да бъде и ироничен комплимент към коментарите на бившия 
кмет на София и настоящ премиер Бойко Борисов относно човешкия материал в България.

  ENNOBLEMENT OF ThE MATERIAL
Stereoscopic 3D animation, 2011

As an artist I am interested in monuments and the creation of monuments… the creation of monuments, phenomena 
of brief duration, which rapidly fade away, and specifically such as usually are not deemed worth memorializing.
Ennoblement of the Material is a special part of my project of many years, WUMAMPAROI (When You Make a Mistake 
Put a rose on It), developed for the exhibition Unlimited, competition Award of M-Tel for Contemporary Bulgarian Art, 
2011. One of the preeminent and distinctive features, common to all parts of WUMAMPAROI, is that it employs the 
„available elements” in public space. They are also the source of the project’s media. WUMAMPArOI reverses the 
process. The negatives become source material for the production of positives.
Ennoblement of the Material is an installation of golden portrait sculptures of every single living Bulgarian. 
Ennoblement of the Material is a commentary on Bulgarian national psychology and can be read in a variety of ways. 
Sad, ironic (also self-ironic) and nevertheless optimistic commentary on the factors forming the Bulgarian national 
identity, self-assessment, and future such as, for instance, the negativistic attitude toward our national qualities. 
Ennoblement of the Material might be Bulgaria’s ‘Terracotta Army’ for a better way of life in a different dimension 
(no wonder that it may come in handy bearing in mind Bulgaria’s rapidly declining population). Ennoblement of 
the Material might also be an ironic compliment to the comments of the former mayor of Sofia and present prime 
minister, Boiko Borisov, regarding the human material in Bulgaria. 

Вероника Цекова     Veronik a  Tzekova

WUMAMPArOI, акция, фотография, София, 2010
WUMAMPArOI, action, photography, Sofia, Bulgaria, 2010

SPACE NrGZEr#4 (МЕКИ ПЕЙКИ), интервенция върху градски съоръжения, 
Биела, Италия, 2010
SPACE NrGZEr#4 (SOFT BENCHES), intervention on urban furniture, 
Biella, Italy, 2010

WUMAMPArOI (КОГАТО НАПРАВИШ ГРЕШКА, СЛОЖИ ОТГОРЕ РОЗА), интервенции 
в градска среда, 2008 – продължаващи
WUMAMPArOI (WHEN YOU MAKE A MISTAKE PUT A rOSE ON IT), Urban 
interventions, 2008 – ongoing

SPACE NrGZEr#4, акция, фотография, фондация „Рати”, Комо, 
Италия, 2010
SPACE NrGZEr#1, аction, photography, Fondazione ratti, Como, Italy, 2010
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Вероника Цекова     Veronik a  Tzekova

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛА
Стереоскопична 3D анимация, 2011

ENNOBLEMENT OF ThE MATERIAL
Stereoscopic 3D animation, 2011

кадри от  видео     v ideo st i l l s
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Георги Георгиев –  Jor r ras      Georgi  Georgiev  –  Jor r ras

  Георги Георгиев – Jorrras

Роден през 1975 в София. Живее и работи в София.

Образование
2003 –  Бакалавър, специалност „Графика”, Национална художествена академия,  

София 

Избрани самостоятелни изложби
2010 –  И така нататък…, галерия „Бейсмънт”, Виена
2009 –  Да живее кралят, галерия „Сариев”, Пловдив; проект Бизнесът идва, галерия 

„Васка Емануилова”, София 
2007 –  Застреляй Господ (серия), Студио „Даухаус”, независимо пространство за изку-

ство, София
2006 –  1, Национална художествена галерия, София 

Избрани групови изложби
2010 –  Всичко е наред, човече, куратор Владия Михайлова, Български културен ин-

ститут, Хамбург; Гранична ситуация: рисунката в съвременното изкуство, BIC, 
Прага, галерия „Индустриална 11”, София

2009 –  Нещо малко, куратор Клаудия-Мария Луениг, галерия „Бейсмънт”; Отражения 
от бъдещето, куратори Емил Миразчиев и якоб Рачек, Център за съвременно 
изкуство „Баня Старинна”, Пловдив; 1989–2009/20 години по-късно, Музей 
за младежко изкуство (MOYA), Виена; Изложба на номинираните художници 
за Наградата БАЗА за съвременно изкуство 2009, СГХГ; Когато ценностите 
придобият форма, куратор: Стефан Боненбергер, фестивал на съвременното 
изкуство AKTO, Битоля, Р Македония; Гьоте-институт, София 

2008 –  Мобилност/Препрочитайки бъдещето, куратор Борис Данаилов, Национални-
те художествени галерии в Прага, Хелзинки, Лисабон, София

Награди и номинации:
2010 –  Следвай „Флуксус” – след „Флуксус” 2010, номинация и избор от Сдружение 

„Изкуство днес”, Пловдив
2009 –  Награда „София” за визуално изкуство, номинация и избор от Съюза на бъл-

гарските художници; 1989–2009/20 години по-късно, MOYA, номинация от 
СГХГ; номинация за Наградата БАЗА за съвременно изкуство 

2007 –  Номинация за Наградата „Гауденц Б. Руф” за ново българско изкуство 
2006 –  ІІ награда за живопис, Национален конкурс за млади художници, критици и 

куратори на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий”; номинация 
за Награди за съвременно българско изкуство на М-Тел 2005 

2004 –  Награда за млад български художник на Асоциация „Арт диалог”, Париж

  Georgi Georgiev – Jorrras

Born 1975, Sofia. lives and works in Sofia.

Education
2003 –  BA in Graphic Arts, National Academy of Arts, Sofia 

Selected solo exhibitions 
2010 –  And So On, Basement Gallery, vienna
2009 –  Long Live the King, Sariev Gallery, Plovdiv; The Business Comes Project, vaska 

Emanouilova Gallery, Sofia 
2007 –  series Shoot God, Studio Dauhaus Independent Art Space, Sofia 
2006 –  1, National Art Gallery (National Museum of Bulgarian Art), Sofia 

Selected group exhibitions
2010 –  It’s All Right, Man, curated by vladiya Mihaylova, Bulgarian Institute of Culture, 

Hamburg; A Borderline Situation: the drawing in modern-day art, BIC, Prague and 
Industrialna 11 Gallery, Sofia

2009 –  Etwas kleines/Something Small, curated by Claudia-Maria luenig, Basement, 
vienna; Reflections of Tomorrow, curated by Emil Mirazchiev and Jakob raček, 
Ancient Bath Center for Contemporary Art, Plovdiv, Bulgaria; 1989–2009/20 
Years After, Museum of Young Art (MOYA), vienna; Exhibition of the Artists Nomi-
nated for BAZA Award for Contemporary Art 2009, Sofia City Art Gallery; When 
the Values Acquire Form, curated by Stefan Bonenberger, AKTO Contemporary Art 
Festival, Bitola, FYrOM; Goethe-Institut, Sofia 

2008 –  Mobility/Rereading the Future, curated by Boris Danaylov,veletržní palác, Nation-
al Art Gallery, Prague; the national galleries in Helsinki, Finland; lisbon, Portugal; 
Sofia, Bulgaria

Awards and nominations
2010 –  Follow Fluxus – After Fluxus 2010, selected and nominated by ArtToday Associa-

tion, Plovdiv
2009 –  Sofia City Award for visual art, selected and nominated by the Union of Bulgarian 

Artists; 1989–2009/20 Years After”, MOYA, nominated by Sofia City Art Gallery; 
nomination for BAZA Award for Contemporary Art 2009, Sofia City Art Gallery

2007 –  Nomination for Gaudenz B. ruf Award for New Bulgarian Art (Shortlist 2007)
2006 –  2nd Award for Painting, National Competition for Young Artists, Critics and Cura-

tors, SS. Cyril and Methodius International Foundation, Sofia; nomination for M-Tel 
Awards for Bulgarian Contemporary Art 2005 

2004 –  Prize for a young Bulgarian artist of the Art Dialogue Association, Paris

БИЗНЕСъТ ИДВА, обект, смесена техника, 
2009
THE BUSINESS COMES, object, mixed media, 
2009



избрани произведения     se lec ted works

58 59

  ОТКАЗЪТ МИ ОТ УЧАСТИЕ Е МОЕТО УЧАСТИЕ!
Текст, лепящи листчета, светлина; вариращи размери, 2011

През изминалите близо две години внимателно изследвам реакциите си и тези на околните в ситуа-
ции, в които отказвам участия в изложби и наблюдавам последствия та за моята кариера.
Бележката по-горе е участието ми в проекта Unlimited. Тоест, неучастието ми спрямо зададения рег-
ламент. За мен Unlimited, като заглавие, е утопия. Смятам, че авторът не може да бъде неограничен 
и свободен. В крайна сметка, аз участвам въпреки нежеланието си. Задавам си въпроса: защо го 
правя?

  My REFUSAL IS My PARTICIPATION!
Text, sticky notes, light; dimensions variable, 2011

In the almost two years gone by, I have been attentively examining my reactions and those of the 
people around me in situations where I declined to participate in exhibitions and then observed the 
consequences for my career.
The above lines are my participation in the project Unlimited. That is, my non-participation according 
to the regulations set down. For me Unlimited as a title is a utopia. I think that an author cannot be 
unrestricted (i.e. unlimited) and free. After all is said and done, I do participate despite my unwillingness. 
I pose myself the question, why am I doing it?

Георги Георгиев –  Jor r ras      Georgi  Georgiev  –  Jor r ras

ДА ЖИВЕЕ КРАЛяТ, инсталация, 
смесена техника, 2009, детайл
lONG lIvE THE KING, installation, 
mixed media, 2009, detail
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детайл     deta i l Георги Георгиев –  Jor r ras      Georgi  Georgiev  –  Jor r ras

ОТКАЗЪТ МИ ОТ УЧАСТИЕ Е МОЕТО УЧАСТИЕ!
Текст, лепящи листчета, светлина; вариращи размери, 2011

My REFUSAL IS My PARTICIPATION!
Text, sticky notes, light; dimensions variable, 2011
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Даниела Кос това     Danie la  Kostova

  Даниела Костова

Родена през 1974 в София. Живее и работи в Ню Йорк, САЩ.

Образование
2005 –  Магистър, специалност „Електронни изкуства”, Политехнически институт „Рен-

селиър”, Трой, САЩ
1998 –  Магистър, специалност „Живопис”, Национална художествена академия, 

София

Избрани самостоятелни изложби
2010 –  Неортодоксален образ, фондация 93, Варшава 
2009 –  XAYC, Червената къща, Сиракуза, Ню Йорк
2008 –  От нищо нещо, Музей „Скенектади”, Ню Йорк
2007 –  Произведено в, Isola Art Center & Sassetti Cultura и Assab One, Милано 
2006 –  Стабилизиране на обстановката, „Малка галерия”, Tирана; Тяло без органи, 

Артс линк, Ню Йорк
2002 –  Аз виждам – ти виждаш, галерия „SPACES”, Кливланд, Охайо, САЩ
2001 –  Play Black, Център за съвременно изкуство „АТА”, София

Избрани групови изложби
2011 –  Временен статус, Международно имигрантско движение, Ню Йорк; Иконобор-

ци и иконопочитатели, галерия „Религаре”, Ню Делхи, Индия
2010 –  Ти си тук – психогеографията на града, галерия „Прат Манхатън”, Ню Йорк; 

Създаване на място, Нова Саксонска фондация, Хелерау, Дрезден, Германия; 
Живот в движение, Център за съвременно изкуство „Баня Старинна”, Пловдив 

2009 –  Декадентско затъмнение, галерия на „KK Проджектс”, Ню Орлиънс, Луизиана, 
САЩ; Прозорци към океани, vІІІ балтийско биенале за съвременно изкуство, 
Музей за съвременно изкуство, Шчечин, Полша; Мобилна среда, ISEA 2009, 
SPArK, Белфаст, Обединено кралство

2008 –  Друг град – друг живот, Национална галерия „Захента”, Варшава; Мексико/Ню 
Йорк/Париж , Естасион индианила, Мексико сити

2007 –  Inbetweeness, куратор Лудовико Пратези, Комплекс „Сан Микеле”, Рим
2006 –  Граници, Музей MAN, Нуоро, Италия; Преминаване на югоизток, Женско бие-

нале, Галерия за модерно и съвременно изкуство, ферара, Италия
2005 –  Play Sofia, Кунстхале Виена 
2004 –  Етнически пазар, Център за съвременно изкуство, Женева; Не пипай бялата 

жена, фондация „Сандрето ре Ребауденго”, Торино, Италия; Трудно е да докос-
неш реалността, Кунстферайн Мюнхен

2003 –  В дебрите на Балканите. Изкуство от Югоизточна Европа, Кунстхале 
„фридерициа нум”, Касел, Германия; Мед и кръв, колекция „Есл”, съвременно 
изкуство, Клостернойбург, Виена; Експорт-Импорт. Съвременно изкуство от 
България, СГХГ

  Daniela Kostova 

Born 1974, Sofia, Bulgaria. lives and works in New York, USA.

Education
2005 –  MFA in Electronic Arts, rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY
1998 –  MFA in Painting, National Academy of Arts, Sofia, Bulgaria

Selected solo exhibitions
2010 –  Unorthodox Image, Foundation 93, Warsaw, Poland 
2009 –  XAYC, The red House, Syracuse, NY
2008 –  Waste To Work, Schenectady Museum, Schenectady, NY
2007 –  Made In, Isola Arts Center & Assab One, Milan, Italy
2006 –  Fixing Reality, 1-60insurgentspace, Small Gallery, Tirana, Albania; Body Without 

Organs, CEC Artslink, NY
2002 –  I See – You See, SPACES Gallery, SPACElab, Cleveland, USA
2001 –  Play Black, ATA Center for Contemporary Art, Sofia 

Selected group exhibitions
2011 –  Temporary Status, Immigrant Movement International, New York; Iconoclasts & 

Iconodules, religare Art Gallery, New Delhi, India 
2010 –  You are Here – the Psychogeography of the City, Pratt Manhattan Gallery, NY; 

Producing a Place, New Saxon Art Association, Hellerau, Dresden, Germany; Dwell-
ing in Travel, Ancient Bath Centre for Contemporary Art, Plovdiv, Bulgaria 

2009 –  Decadence Eclipse, KK Projects Gallery, New Orleans, USA; Windows Upon 
Oceans, 8th Baltic Biennial of Contemporary Art, Museum of Contemporary Art, 
Szczecin, Poland; Mobile Environments, ISEA 2009, SPArK, Belfast, UK 

2008 –  Another City, Another Life, Zachęta National Gallery of Art, Warsaw, Poland; 
Mexico/NYC/Paris, Estacion Indianilla, Mexico City, Mexico

2007 –  Inbetweeness, curated by ludovico Pratesi, Ex-Carceri del Complesso di San 
Michele, rome

2006 –  Boundaries, MAN Museum, Nuoro, Italy; South East Passage, Biennale Donna, 
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Ferrara, Italy

2005 –  Play Sofia, Kunsthalle Wien, vienna
2004 –  Ethnic Marketing, Centre d’art Contemporain, Geneva; Don’t Touch the White 

Woman, Fondazione Sandretto re rebaudengo, Torino, Italy; It is Hard to Touch 
the Real, Kunstverein München, Germany

2003 –  In den Schluchten des Balkans, Kunsthalle Fridericianum, Kassel, Germany; 
Blood and Honey, Sammlung Essl Kunst Der Gegenwart, Klosterneuburg, vienna; 
Export – Import. Contemporary Art from Bulgaria, Sofia City Art Gallery, Sofia, 
Bulgaria

FlIP-HOUSE, смесена инсталация, 
200 x 250 x 200 см, 2009
FlIP-HOUSE, мixed media installation, 
200 x 250 x 200 cm, 2009
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  МОНУМЕНТИ НА ЕДНА НЕЗАВЪРШЕНА ПРОМЯНА: СПИРКА МАВЗОЛЕЙ
Едноканално HD видео, 1 мин. loop, 2011

Видеопроектът „Спиркa Мавзолей” засяга теми, свързани с колективната памет в България – монументалната архитектура като еле-
мент на тази памет и общест веното пространство. Зрителите наблюдават издигането на мащабна сграда/мавзолей на площад Ба-
тенберг в София, където сега се намира празното място на бившия мавзолей на Георги Димитров*. Ефектът е постигнат с помощта 
на дигитално конструирано гигантско скеле, с принтиран на него образ на известната сграда, в мащаб 1:1. Илюзията се подсилва от 
движението на минувачи около постройката, превърнала се в туристическа дестинация. 
формално проектът използва стратегия, заимствана от средствата на външната реклама, където определена сграда бива покрита с ши-
рокоформатно изображение по време на реставрация. Рекламата, от своя страна, агресивно превзема градското пространство, като 
често изцяло „забулва” нежелани или рушащи се сгради. Така заобикалящите ни гигантски образи формират своеoбразна временна 
двуизмерна архитектура, която подменя реалната. Създава се усещане за хиперреалност, а светът на капитала се превръща в монумент. 
Проектът „Спирка Мавзолей” работи на подобно ниво хиперреалност, но цели да обърне описаната по-горе тенденция, като извади на 
светло погребан исторически пласт и създаде обществен дебат: възможно ли е такава реконструкция да се случи и как би се възприела тя 
от обществото? Какво обещава образът върху скелето: паметник, музей или пореден Mall? Какви са знаците на нашето време и техните 
монументи? Дали един образ има силата да манипулира историята и да създаде нова колективна памет?

* Мавзолеят на Георги Димитров е построен през 1949 и взривен през 1999 – скоро след падането на комунистическия режим в България, по решение 
на правителството на Иван Костов. Днес мястото е пусто и без връзка с миналото, често използвано за комерсиални събития и обградено с паркинг, пос-
тепенно превземащ това, което преди е било пешеходен площад.

  MONUMENTS OF INCOMPLETE TRANSITION: MAUSOLEUM STOP 
Single-channel HD video, 1 min. loop, 2011

The video Mausoleum Stop addresses issues related to collective memory in Bulgaria, monumental architecture as an element of that memory, 
and public space. The viewers witness the erection of an impressive structure/mausoleum on Battenberg Square in Sofia at the empty site 
of the former mausoleum of Georgi Dimitrov.* The effect is achieved with the help of a digitally assembled giant scaffolding with the image 
of that controversial building imprinted on 1:1 scale. Composited street vignettes complete the illusion: the new construction is now a tourist 
destination. 
The formal strategy of this work is to borrow from outdoor advertising and restoration techniques, whereby a building is wrapped by a large-scale 
image. Advertising shows a tendency to take over a public space while completely veiling and covering its undesired or decaying buildings. 
Thus the surrounding images form a temporary two-dimensional architecture that at once obliterates the real architecture, creates a feeling of 
hyper-reality and becomes a monument to capital.
The project Mausoleum Stop works at a similar hyper-real level, but aims at reversing the above effect, while bringing to light a buried layer of 
history and triggering a public debate: Is this structure a real possibility and, if executed, how would it be perceived by the public? What does 
the new image on the scaffolding promise us: a memorial, a museum, or the next shopping mall? What are the signs of our time and their 
monuments? Does an image have the power to manipulate history and create a new collective memory?

* The mausoleum of Georgi Dimitrov was built in 1949 and destroyed by decision of the government of Ivan Kostov in 1999, soon after the fall of the communist 
regime of Bulgaria. Today one can see only a deserted space with no reference to the past. This site is often used for commercial events, and is surrounded by a 
parking lot, which is encroaching on what used to be a public square.

Даниела Кос това     Danie la  Kostova

СПОРАЗУМЕНИя, колаборация с Оливия Робинсон, интерактивна система, 
вариращи размери, 2006–2007
NEGOTIATIONS, сollaboration with Olivia robinson, interactive system,
dimensions variable, 2006–2007

АЗ СъМ ТОВА, КОЕТО ПОИСКАШ, архивен принт върху канаваца, 200 x 105 cм, 2008
I AM WHATEvEr YOU WANT ME TO BE, аrchival print on canvas, 200 x 105 cm, 2008

ДЕКАДЕНТСКО ЗАТъМНЕНИЕ, архивен принт на канаваца, 205 x 142 cм, 2009
DECADENT EClIPSE, аrchival print on canvas, 205 x 142 cm, 2009
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Даниела Кос това     Danie la  Kostova

МОНУМЕНТИ НА ЕДНА НЕЗАВЪРШЕНА ПРОМЯНА: СПИРКА МАВЗОЛЕЙ
Едноканално HD видео, 1 мин. loop, 2011

MONUMENTS OF INCOMPLETE TRANSITION: MAUSOLEUM STOP 
Single-channel HD video, 1 min. loop, 2011

кадри от  видео     v ideo st i l l s
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Камен Стоянов     K amen Stoyanov

  Камен Стоянов

Роден през 1977 в Русе. Живее и работи във Виена и София.

Образование
2005 –  Академия за изящни изкуства, Виена

Избрани самостоятелни изложби
2011 –  Fun and Struggle, изложбено пространство „lOvE”, Виена; Там отвън, 1646., 

Хага, Холандия
2010 –  Bringing Cultura, галерия „Екс-гаража”, Марибор, Словения; Гипсирай ме, „Ло-

кал_30”, Варшава
2009 –  В търсене на творбата, Кунстферайн, Залцбург; Китайски рап и други истории, 

галерия „Инда”, Будапеща
2008 – На една ръка разстояние, Музей за модерно изкуство, фондация „Лудвиг”, 

Виена; Забрави, не можем да си го позволим, галерия „Студио”, Будапеща; 
Просто снимка, галерия „Дана Чаркаси”, Виена

Избрани групови изложби
2011 –  Ню Йорк, Рио, Токио, галерия „Инда”, Будапеща; Meet everyone at once, start 

an artist-run-space, галерия „0gms”, София; Музеи, галерии, домове и други 
истории, галерия „Енрико Астуни”, Болоня; Zonen_prekär, Кунстзале, Берлин; 
NeoSI, Шатендорф, Австрия; Пространство Одисей, Мерц, Линц; Глокални же-
стове, фестивал Шмиде, Халайн, Австрия 

2010 –  ХvІІ Биенале Сидни Песни за оцеляване в несигурна епоха, Сидни; Триена-
ле Аичи, Нагоя, япония; Биенале на визуалните изкуства Август в изкуството, 
Варна; Коя е вашата публика, галерия „Енрико Астуни”, Болоня; На тезгяха, 
феномените на пост-социалистическата икономика в съвременното изкуство, 
Кунстхале, Будапеща; Танзимат, Аугартен контемпорари, Виена; Флуоресци-
ращ младеж, Шунк, Хеерлен, Холандия; Откога не съм те виждал, Дом на изку-
ството Бърно – централна сграда, Бърно; Гълтай, куче, Институт за съвременно 
изкуство „Ню таун”, Сидни

2009 – Мифан, галерия „Аниарт”, Пекин; Скици за проект, lokal_30_warszawa_
london_projects, Лондон; Обща история от частни случки. История и истории, 
Музей до поискване (MUSA), Виена; Ароматите на Австрия, фондация за изкус-
тво (ТАF), Атина

2008 –  МАНИФЕСТА 7, Европейско биенале за съвременно изкуство, Трентино, Ита-
лия; vІ международно биенале за съвременно изкуство, Център за съвременно 
изкуство „Гюмри” (GCCA), Гюмри, Армения; НеоСИ, галерия „Тристес”, Берлин; 
Готов за скок, OK, Център за съвременно изкуство, Линц; За по-щастливо утре, 
галерия „Том Кристоферсен”, Копенхаген; Наръчник КК – упътване за начина-
ещи и напреднали играчи, Укбар, Берлин

2007 –  Нощни пришълци: видеопрожекции, Х международно Истанбулско биенале; 
Откога не съм те виждал. Срещи с Музея до поискване (MUSA), Виена; Между 
добре дошли и довиждане, галерия „Васка Емануилова”, София; В търсене на 
загубеното време, СГХГ 

  Kamen Stoyanov

Born in 1977, russe, Bulgaria. living and working in vienna and Sofia.

Education
2005 –  Academy of Fine Arts, vienna

Selected solo exhibitions
2011 –  Fun and Struggle, exhibition space lOvE, vienna; Out there, 1646., The Hague, 

Netherlands
2010 –  Bringing Cultura, Ex-garaža, Maribor, Slovenia; Plaster Me, lokal_30, Warsaw
2009 –  Looking for an Art Piece, Kunstverein, Salzburg; Chinese Rap and other stories, 

Inda Gallery, Budapest
2008 –  At Arm‘s Length, Museum Moderner Kunst Stiftung ludwig, vienna; Forget it, we 

can not afford this, Studio Galeria, Budapest; Just a photo, Galerie Dana Charkasi, 
vienna

Selected group exhibitions
2011 –  New York, Rio, Tokyo, Inda Gallery, Budapest; Meet everyone at once, start an 

artist-run-space, 0gms Projects, Sofia; Museums, Galleries, Homes and other 
stories, Galeria Enrico Astuni, Bologna; Zonen prekär, Kunstsäle Berlin; NeoSI, 
Schattendorf, Austria; Space Odyssey, März, linz; Glocal Gestures, Schmiede, 
Hallein, Austria 

2010 –  17th Biennale of Sydney, Songs of survival in a precarios age, Sydney; Aichi 
Triennale, Nagoya, Japan; Biennial of visual Arts August in Art, varna, Bulgaria; 
Who is your audience, Galeria Enrico Astuni, Bologna; Over the counter, the 
Phenomena of Post-socialist Economy in Contemporary Art, Kunsthalle Budapest; 
Tanzimat, Augarten Contemporary, vienna; Fluorescent Adolescent, Schunck, 
Heerlen, The Netherlands; I haven‘t Seen You So Long, The Brno House of Art – 
Central Building, Brno, Czech republic; Swallow it, dog, Institute of Contemporary 
Art Newtown, Sydney

2009 –  Mifan, Aniart Gallery, Beijing; Sketches for a project, lokal_30_warszawa_london_
projects, london; Common History and Its Private Stories. Geschichte und 
Geschichten, Museum auf Abruf (MUSA), vienna; Flavors of Austria, Taf – the Art 
Founfation, Athens

2008 –  MANIFESTA 7, The European Biennial of Contemporary Art, Italy; Gyumri 6th 
International Biennial of Contemporary Art 2008, Gyumri Centre of Contemporary 
Art (GCCA), Armenien; Neo-Si, Galerie Tristesse, Berlin; Am Sprung, OK, Center 
for contemporary art, linz; For a happier tomorrow, Tom Christoffersen Gallery, 
Copenhagen; Manual CC – Instructions for Beginners and Advanced Players, 
Uqbar, Berlin

2007 – Nightcomers: videoscreening, International Istanbul Biennale; Lange nicht 
gesehen. Begegnungen mit dem MUSA, vienna; Between Welcome and Goodbye, 
vaska Emanouilova Gallery, Sofia; In Search of Lost Time, Sofia City Art Gallery, 
Sofia

20 КГ ЕВРО-КИНГ ВъЗМОЖНОСТИ, 2011 
20 KG EUrO-KING OPPOrTUNITIES, 2011
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  ЕЛА И ВЗЕМИ
Пърформанс, видео, 2008-2011

Проектът „Ела и вземи” изследва атрактивността на съвременното изкуство, 
рефлектирайки върху безразличието на широката публика към него. Иронията е 
отправена не толкова към човека от улицата, колкото към актьорите на арт сцената. 
„Ела и вземи” се опитва да скъси разстоянието между артист и общество, като из-
ползва методите на рекламата. Около 500 флайера ще бъдат раздадени в столичен 
Mall. Първите трима посетители и притежатели на тези флайери ще могат да се 
сдобият с DvD копие и сертификат от ограничения тираж на Ела и вземи на Камен 
Стоянов.

  COME AND TAKE
Performance, video, 2008-2011

The Come and Take project explores the attractiveness of contemporary art by reflect-
ing on the general public’s indifference toward it. The irony is addressed to the actors 
of the art scene rather than the man of the street. Come and Take attempts to shorten 
the distance between artist and public employing the methods of advertising. Some 
500 flyers shall be distributed in a shopping mall in the capital. The first three visitors 
and possessors of flyers shall acquire a DvD copy and a certificate from the limited 
circulation of Kamen Stoyanov’s Come and Take. 

Камен Стоянов     K amen Stoyanov

КУЛТУРНА МУСАКА, видео 9.45 мин., фотографии, две платна с маслена живопис, 30 x 40 см всяка, 2010
CUlTUrAl MOUSSAKA, video 9.45 min., photos, 2 oil paintings, 30 x 40 cm each, 2010
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Камен Стоянов     K amen Stoyanov

ЕЛА И ВЗЕМИ
Пърформанс, видео, 2008-2011

COME AND TAKE
Performance, video, 2008-2011

кадри от  видео     v ideo st i l l s
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Красимир Терзиев     K rass imir  Ter z iev

  Красимир Терзиев 

Роден през 1969 в Добрич. Живее и работи в София.

Образование
1997 –  Mагистър, специалност „Живопис”, Национална художествена академия, Со-

фия 

Избрани индивидуални изложби 
2008 –  Липсващи сцени, галерия „Сибанк”, София; Движение в задния план, Вюртем-

бергско сдружение за изкуство, Щутгарт
2007 –  Making Movies, Галерия „Ноуа”, Букурещ; Движение в задния план, СГХГ
2006 –  Серапионов, Терзиев, Сулйевич, Бетон салон, Квартал на изкуствата, Виена
2005 – Далечни прилики, Гьоте-институт, София
2004 – Извинете, кой е този град?, Институт за съвременно изкуство – София/Цен-

тър за съвременно изкуство „АТА”, София 
2002 – По българската следа, Български културен център, Белград 
2001 – Пиксели реалност, галерия „Ирида”, София
1999 – Всичко като че ли е наред, The Kitchen, Ню Йорк

Избрани групови изложби и проекти 
2011 – След полета, куратор яра Бубнова, Институт за съвременно изкуство, София 
2010 – Голямата вълна, куратор Мария Василева, Градска художествена галерия, 

Биенале на визуалните изкуства Август в изкуството, Варна; Отвъд кредита. 
Съвременното изкуство и взаимното доверие, куратори я. Бубнова, Лъчезар 
Бояджиев, М. Василева, Антрепо, Истанбул; Територии на (не)човешкото, ку-
ратори Ирис Дреслер, Ханс Д. Крист, Вюртембергско сдружение за изкуство, 
Щутгарт 

2009 – Статисти & Актьори, куратор я. Бубнова, Център за изкуство и медии „Аргос” 
vzw, Брюксел; Втечнени граници, lille 3000, Лил 

2008 – Нулева гравитация, куратори Бетина Щайнбрюге, Весела Ножарова, Център 
за съвременно изкуство „Баня Старинна”, Пловдив; Трансфер, в рамките на 
Лионски септември на фотографията, галерия „IUFM Confluences”, Лион

2007 – Проектът на проекцията, Мучарнок/Кунстхале, Будапеща; Реални сензации, 
куратор Лоранд Хеги, HvB Кунстпале, Мюнхен; Кино като никога досега, Худо-
жествена академия, Берлин

2006 – Проектът на проекцията, куратори Марк Кремер, Едвин Карелс, Дитер Рьол-
стрет, Антверпенски музей за съвременно изкуство, Антверпен; Кино като 
никога досега, куратори Харун фароки, Антйе Йеман, фондация „Дженерали”, 
Виена; Ново видео Нова Европа, куратор Намза Уолкър, The Kitchen, Ню Йорк 

  Krassimir Terziev

Born in 1969, Dobritch, Bulgaria. living and working in Sofia.

Education 
1997 –  MA in Painting, National Academy of Arts, Sofia, Bulgaria, 

Selected solo exhibitions
2008 –  Missing Scenes, Cibank Gallery, Sofia; Background Action, Württembergischer 

Kunst verein, Stuttgart 
2007 –  Making Movies, Galeria Noua, Bucharest; Background Action, Sofia City Art 

Gallery 
2006 –  Terziev, Serapionov, Suljevic, Beton Salon, Museumsquartier, vienna
2005 – Remote Resemblances, Goethe-Institut Sofia, Sofia
2004 – Excuse Me, Which City is This?, ATA Center /ICA – Sofia
2002 – On the BG Track, Bulgarian Cultural Center, Belgrade
2001 – Pixels Reality. Irida Gallery, Sofia
1999 –  Everything seems to be all right, The Kitchen, New York

Selected Group Exhibitions 
2011 –  After the Flight, curated by Iara Boubnova, ICA-Sofia, Sofia 
2010 – The Big Wave, Biennial for visual Arts August in Art, curated by Maria vassileva, 

City Art Gallery, varna; Beyond Credit. Contemporary Art and Mutual Trust, curated 
by I. Boubnova, luchezar Boyadjiev, M. vassileva, Antrepo, Istanbul; Territories 
of the (in)human, curated by Iris Dressler, Hans D. Christ, Würtembergischer 
Kunstverein, Stuttgart 

2009 –  Extras & Actors, Argos vzw Centre for Art and Media, Brussels; Liquid Frontiers, 
curated by I. Boubnova, lille 3000, lille 

2008 –  Zero Gravity, curated by Bettina Steinbruegge, vessela Nojarova, The Ancient Bath 
Contemporary Art Centre, Plovdiv, Bulgaria; Transfert, within Lyon Septembre de 
la Photographie, IUFM/Confluences, lyon

2007 –  The Projection Project, Mucsarnok/Kunsthalle, Budapest; Reale Sensationen, 
curator lóránd Hegyi, HvB Kunstpalais, Munich; Kino wie noch nie, Akademie der 
Künste, Berlin

2006 –  The Projection Project, curated by Mark Kremer, Edwin Carels, Dieter roelstraete, 
Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA), Antwerpen; Kino wie noch 
nie, curated by Antje Ehmann, Harun Farocki, Generali Foundation, vienna; New 
Video New Europe, The Kitchen, New York

СъОБЩЕНИЕ ОТ КОСМОСА В ДВОРА, двуканална видео инсталация, 
2008–2009, 16 мин. HD видео, PAl, цвят, без звук, кадри от видеото

A MESSAGE FrOM SPACE IN MY BACKYArD, two channel video installation, 
2008–2009, 16’, HD video, PAl, Colour, Mute, video stills
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  ПРОСЛЕДЯВАЩ (СЕБЕ СИ) КАДЪР
Триканална видео инсталация, 2011
8’ 39’’ лууп, Full HD, PAl, Color, Dolby Digital 

Синопсис: 
В терминологията на киното проследяващ кадър (tracking shot; dolly shot) е кадър, в който камерата е монтирана на мобил-
на платформа (camera dolly), задвижвана по релси, за да осъществи движението на гледната точка в кадъра. Обикновено 
това движение е ориентирано спрямо субект от разказваната история. 
В случая на Проследяващ (себе си) кадър, както заглавието подсказва, кадърът е ориентиран спрямо апарата, който го 
произвежда. Кадър, затворен в траекторията на собственото си движение.
Мобилната платформа (camera dolly) е снабдена с две камери: една, снимаща фронтално, по посока на движението, и втора, 
снимаща в гръб или обратно на посоката на движение. 
Релсите за движение на платформата са ограничен брой модули, сглобяващи се един към друг, за да постигнат крива на 
пътеката за движение на камерата с определена дължина. Екип от трима грип асистенти се грижи да осигури на камерата 
постоянна възможност за движение напред, въпреки ограничения брой на релсите. Това се постига като екипът демонтира 
релсите, по които платформата вече е минала и оставила зад себе си в движението си, и ги поставя отново пред нея. 
Двете камери документират усилията на екипа по монтаж (пред) и демонтаж (зад) платформата на модулните релси на фона 
на сменящата се околна градска среда и случайни минувачи. Кадърът трае до изчерпване на възможностите за движение 
или до появяването на погрешно движение на грип екипа.

  (SELF)TRACKING SHOT
Three channel video installation, 2011
8’39’’ looped, Full HD, PAl, Color, Dolby Digital

Outline:
In motion picture terminology, a tracking shot (also known as dolly shot) is a shot in which the camera is mounted on a camera 
dolly, a wheeled platform that is pushed on rails in order to realize the movement of the viewpoint in the shot. Usually that 
movement is centered on a present subject that is part of the narrative.
In the case of (Self)Tracking Shot, as the title suggests, the shot is centered on the apparatus that produces it. A shot enclosed 
in the trajectory of its own movement.
Two cameras are mounted on the dolly: one pointed in the direction of movement; and one pointed to the back (oposite to the 
direction of movement). 
The rails on which the dolly travels consist of a limited number of modules, assembled together to create a curve of the movement 
with a certain lenght. A team of three grip assistants have the task to provide continuous movement forward despite the limited 
number of rails. That is achieved by constantly dismantling the rail that is left behind the platform and mounting it in front of it. 
The two cameras document the efforts of the team of mounting the rails (in front) and unmounting them (behind) against the 
background of changing surroundings and ocasional passers by.
The shot lasts until there are no more possibilities of movement or in the occurrence of a wrong movement of the grip.

Красимир Терзиев     K rass imir  Ter z iev

КАКТО ВОДАТА, ГАЗТА И ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО 
ИДВАТ ОТДАЛЕЧ..., 2011, серия от 
фотографии, 6 х 120/160 см всяка
JUST AS WATEr, GAS AND ElECTrICITY ArE 
BrOUGHT INTO OUr HOUSES FrOM FAr OFF, 
2011, color photographs series, 
6 x 120/160 cm each

КАКТО ВОДАТА, ГАЗТА И ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО 
ИДВАТ ОТДАЛЕЧ..., 2011, серия от 
фотографии, 6 х 120/160 см всяка
JUST AS WATEr, GAS AND ElECTrICITY ArE 
BrOUGHT INTO OUr HOUSES FrOM FAr OFF, 
2011, color photographs series, 
6 x 120/160 cm each
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ПРОСЛЕДЯВАЩ (СЕБЕ СИ) КАДЪР
Триканална видео инсталация, 2011

8’39’’ лууп, Full HD, PAl, Color, Dolby Digital 

(SELF)TRACKING SHOT
Three channel video installation, 2011

8’39’’ looped, Full HD, PAl, Color, Dolby Digital
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  Миряна Тодорова

Родена през 1984 в София. Живее и работи в Ню Йорк. 

Образование
2004 –  бакалавър, специалност „Изящни изкуства”, Художествена академия „Cентрал 

Сейнт Мартинс”, Лондон 
2006 –  бакалавър, специалност „Илюстрация и анимация”, Eвропейски институт за 

дизайн, Рим
2007 –  диплома „Акции в публичното пространство”, Висше училище за дизайн „Ели-

сава”, Барселона
2009 –  бакалавър, специалност „Изящни изкуства”, Училище за визуални изкуства, 

Ню Йорк

Избрани групови изложби
2011 –  Временен статус, Международно имигрантско движение, Ню Йорк; Shortlist 

2011, изложба на номинираните художници за наградата „Гауденц Б. Руф” за 
ново българско изкуство, галерия „Райко Алексиев”, София; Брутална красота, 
галерия „Паразит”, Грац, Австрия; Различни посоки в пространството, излож-
бена сграда „Терани”, Лисоне, Италия; Видеоарт фестивал Лумен, Ню Йорк; 
Bременен Ню Йорк: градът чрез филм и видео, Център за фотография и видео, 
Ню Йорк

2010 –  Изгубен хоризонт, галерия „Артджейл”, Ню Йорк; MLAB представя, галерия 
„Стефан Стоянов”, Ню Йорк; Живот в движение, Център за съвременно изку-
ство „Баня Старинна”, Пловдив; Абстрактни намерения, галерия „Уестсайд”, 
Ню Йорк

2009 –  Парабола на знанието, галерия „Мариан Споър”, Ню Йорк; Aван-гайд за Ню 
Йорк: да преоткриеш изгубеното, галерия „Апексарт”, Ню Йорк; Ремоделира-
не: Мода (Почит), арт-център „фешън мода”, Бронкс, Ню Йорк; Сума от нищо, 
галерия „Луменхаус”, Ню Йорк; Да пробиеш, Менторска програма 2008 на 
Нюйоркската фондация за изкуство (NYFA), галерия „Дойче банк”, Ню Йорк; 
Процес и присъствие, галерия „Визуални изкуства”, Ню Йорк

2008 –  Пешеходец, фестивал „Изкуство на странни места”, Ню Йорк; Пиков час, гале-
рия „Уестсайд”; Срещи, Национален дворец на културата, София

2007 –  Панорамен търсач, галерия „Уестсайд”; По чорапи, Център за изкуство и арт-
терапия „Метафора”, Барселона; Aз не съм турист, Висше училище за дизайн 
„Елисава”, Барселона; Не-място: градски протести, Център за съвременно из-
куство (CCCB), Барселона 

2006 –  Лесна работа, Център за изкуство и арт-терапия „Метафора”; Живопис: Защо? 
Къде? Как?, Международна академия, Залцбург

Награди
2011 –  Награда „Гауденц Б. Руф” за ново българско изкуство, категория „Млади творци”
2009 –  Награда на NYFA, Ню Йорк
2006 –  І награда: Късометражен филм, фондация „Apriti IED”, Рим

  Miryana Todorova

Born in 1984, Sofia, Bulgaria. living and working in New York.

Education
2004 –  Basic degree, Central Saint Martins College of Art, london
2006 –  BA in Illustration and Animation, Istituto Europeo di Design, rome
2007 –  Diploma: Actions in Public Space, Elisava, Barcelona
2009 –  BFA in Fine Arts, School of visual Arts, New York

Selected group exhibitions
2011 –  Temporary Status, Immigrant Movement International, New York; Shortlist 2011, 

exhibition of the nominated artists for Gaudenz B. ruf Award for New Bulgarian 
Art, rayko Alexiev Gallery, Sofia; Brutal Beauty, Para_SITE Gallery, Graz, Austria; 
Luoghi Diversi, Palazzo Terragni, lissone, Italy; Lumen video Art Festival, New 
York; NY Temporary: The City Through Film and Video, Center of Photography and 
the Moving Image, New York

2010 –  Lost Horizon, ArtJail, New York; MLAB Presents, Stephan Stoyanov Gallery, New 
York; Dwelling in Travel, The Ancient Bath Center for Contemporary Art, Plovdiv, 
Bulgaria; Abstract Intentions, Westside Gallery, New York

2009 –  Learning Curve, Marian Spore, New York; Avant-Guide to NYC: Discovering 
Absence, Apexart, New York; Refashioning: Moda (A Tribute), Fashion Moda, 
Bronx, New York; Sum of Nothing, lumenhouse, New York; Making It/ 2008 NYFA 
Mentoring Program, Deutsche Bank Gallery, New York; Process and Presence, 
visual Arts Gallery, New York

2008 –  Pedestrian, Art in Odd Places Festival, New York; Prime Time, Westside Gallery, 
New York; Meetings, National Palace of Culture, Sofia

2007 –  View Finder, Westside Gallery, New York; Naked in Your Socks, Metafora-Centre 
d’Estudis d’Art i Artteràpia, Barcelona; I’m Not a Tourist, Elisava, Barcelona; No 
Lugar: Protesis Urbanas, CCCB, Barcelonа

2006 –  Cakewalk, Metafora-Centre d’Estudis d’Art i Artteràpia, Barcelona; Painting: Why? 
Where? How?, International Academy, Salzburg

Awards
2011 –  Gaudenz B. ruf Award for New Bulgarian Art, category ‘Young Artist’
2009 –  New York Foundation for the Arts, New York
2006 –  First Prize: Short Film, Fondazione Apriti IED, rome

НяМА ДОСТАВКИ ДНЕС, 2008–2011 – Инсталация (многоканално 
видео и кутии за доставка) намеса в публичното пространство
NO DElIvErIES TODAY, 2008–2011 – Installation (multi-channel 

video and delivery boxes) public Intervention
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  ДВИЖЕЩА СЕ АРХИТЕКТУРА
Движещ се обект и eдноканално HD видео (5:22), 2011

ДВИЖЕЩА СЕ АРХИТЕКТУРА e проект за сблъскването с един обект, който може безкрайно да се преобразява, едно средство за дого-
варяне, взаимодействие с общес твото и за разширяване на личното пространство. Видеото „танцува” на границата между изкуство и 
архитектура, документален филм и художествена измислица, активизъм и утопия. Множество действия и намеси в публичното простран-
ство са реализирани с помощта на движещия се обект в различни дни и части на Ню Йорк. Самата конструкция на обекта, участващ в 
тези действия, е експеримент по „мобилност”, базирана на принципа на разширение и свиване. В същото време обектът е вариант на 
облекло, което създава ситуации за споделяне на личните територии с другите наоколо. 
Обектът е направен от ушити парчета разтягащ се плат и части от покривала за мотоциклети, които са оформени с пластмасови тръби 
и разтегателни дръжки по краищата. формата на обекта не може да бъде идентифицирана, тъй като зависи изцяло от начина, по който 
човек я управлява, от това колко хора я пробват и от това с колко място разполагат. Който вземе структурата, ръководи нейната цел и 
функция. Веднъж внесена в публичното пространство, непознати хора могат да се включат и участват в бутането, дърпането, разтягането 
и разширяването на материала, за да се създадат различни видове движеща се архитектура. Тези действия увеличават колективното 
съзнание за едно живо и споделено общество. Потопена в процеса на всекидневно движение и използване на обекта, опитвайки всич-
ки форми и възможности, които той създава, чувствам, че ставам част от една непрекъсната репетиция за разпадане и провал, но и за 
нов старт, ново начало и нов утопичен модел за живеене във време на преход.
Основният катализатор на проекта обаче остава нестабилността в движенията и действията, която става средство, за да се революцио-
низира начинът, по който се движим в пространството. Нагласата и отношението към общото се променят. Заемането на пространство и 
прекъсването на отчуждението въвеждат нови възможности за „обитаване”. Действията са отворени за импровизация, реконструиране 
и дори за хаос. Винаги в движение, тела и обекти стават част от една плавно развиваща се фаза на промяна и нови възможности: хора 
се събират или разделят, случват се инциденти, но във въздуха се носи екзалтиращото усещане за риск и непредвидимост.

  MOVABLE ARChITECTURE
Movable object and single-channel HD video (5:22), 2011

Movable Architecture is a project about the encounter with an object of endless transformations, a tool for negotiation, social interaction, 
and for expanding personal space. The video ‘dances’ on the borderline between art and architecture, documentary and fiction, activism and 
utopia. A series of actions and public interventions involving the ‘movable’ object are performed on multiple days and at various locations in 
New York City. The construction of the object involved in the performances is an experiment in ‘movability’ based on the principle of expansion 
and contraction. At the same time, the ‘movable’ is a version of clothing that sets up situations of sharing personal territories with others. 
The object is made out of sewn panels of stretchy fabric and re-shaped motorcycle covers with plastic tubing snaked throughout and flexible 
handles. Its form is unidentifiable and bound to the way you operated it, people you are trying it with, and space availability. Whoever picks 
up the object directs its purpose and function. Once taken in public, strangers can interact and participate in the pushing, pulling, stretching 
and expanding of the material to create morphing movable architecture. These actions heighten a collective awareness of the lived and 
shared public. Immersed in the process of engaging with the object on a daily basis and with all the forms and possibilities it takes, I feel as 
if I become part of a continuous rehearsal for a collapse but also for a new start, new beginning, and new utopian model for transitory living.
The main catalyst for this project remains the performative instability which becomes a device to revolutionize the way we move in space. Spatial 
archetypes change. Occupation and interruption establish new possibilities to ‘inhabit’. Actions are open to improvisation, reconstruction, 
and entropy. Always in motion, bodies and objects stay in a fluid state of change and potentiality: people get together or separate, accidents 
happen but what remains present is the exhilarating air of risk and uncertainty.

Миряна Тодорова     M i ryana Todorova

ДВИЖЕЩИ СЕ ОБЕКТИ, 2011, обекти и едноканално HD видео
MOvABlES, 2011, movable objects and single-channel HD video

НяМА ДОСТАВКИ ДНЕС, 2008–2011, инсталация (многоканално 
видео и кутии за доставка) намеса в публичното пространство
NO DElIvErIES TODAY, 2008–2011, Installation 
(multi-channel video and delivery boxes) public Intervention
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Миряна Тодорова     M i ryana Todorova

ДВИЖЕЩА СЕ АРХИТЕКТУРА
Движещ се обект и eдноканално HD видео (5:22), 2011

MOVABLE ARChITECTURE
Movable object and single-channel HD video (5:22), 2011

кадри от  видео     v ideo st i l l s
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  Михаил Михайлов

Роден през 1978 във Велико Търново. Живее и работи във Виена. 

Образование
1997–2002 – специалност „Изящни изкуства” във Великотърновския университет 

„Св. Св. Кирил и Методий” 
2007 –  Лятна академия Ситуация и спектакъл, Център „Паул Клее” (ръководство: Бри-

гите фелдерер и Херберт Лахмайер; лектор: Сирит Уин Евънс), Берн, Швейца-
рия 

Самостоятелни изложби и избрани проекти
2010 –  Видеопрезентация, куратор Дженифър Ласи, Лаборатории „Обервил”, Париж; 

Ти ме искаш, обаче..., Пространство за изкуство „Долна Австрия”, Виена 
2009–2010 – Аз ти прощавам, Бялата къща, Виена
2009 –  Пространство за проекти, Бялата къща
2008 –  Видеопрезентация в Seems to be, Павилион за изкуство, Инсбрук, Австрия 
2007 –  Изрезки от швейцарски франкове се превръщат в пеперуди, Център „Паул 

Клее”, Берн; Да станеш другия, полицейска акция в мултикултурно общество, 
Международен център за култура и езици, Виена

2006 –  Кубът, Свободно пространство, кв. 21, Квартал на музеите, Виена; сътрудни-
чество с Художествена група „Желатин” (няколко проекта), Виена 

2005 –  Сватба, Дом на художниците, Галерия в пасажа, Виена
2002 –  Михаил Михайлов (Изящни изкуства), Български културен институт „Дом Вит-

генщайн”, Виена

Избрани групови изложби
2011 –  Да живееш на ръба на сребърно бъдеще, галерия „5020”, Виена; DVD проект, 

Лууп фестивал, Барселона; Наградата „Валтер Кошацки”, изложба на номини-
раните творби, МУМОК, Виена 

2010 –  Няма да направиш (нация) държава с нас, Пространство за изкуство „До-
лна Австрия”, Виена; DVD Проект, ІІІ международен фестивал на видеоарта, 
Мадрид; Видеоарт от България, галерия „3H+K”, Пори, финландия; Преводът 
е мода, Пространство за изкуство „Долна Австрия”; Размяна на погледи. Ав-
стрийската фотография днес, Вестлихт, Виена

2009 –  Imagineering, форум Градски парк, Грац, Австрия; Странният Лисабон, фил-
мов фестивал, Лисабон; Value point, галерия „Хилгер контемпорари”, Виена; 
ARTART, галерия „5020”, Залцбург; Обща история от частни случки, Музей до 
поискване (MUSA), Виена; Идентичности, филмов фестивал, Виена

2008 –  АВСТРИя съВРЕМЕННА, Музей „Есл”, Клостернойбург, Виена; Queerelanti, га-
лерия „Неон”, Болоня; Seems to be, Павилион за изкуство, Инсбрук; Час пик, 
„Перископ”: пространство за проекти, Залцбург

2007 –  Ситуация и спектакъл, Център „Паул Клее”, Берн 
2006 –  І Виенско биенале, галерия „Арт юнайтед”, Виена 

Стипендии
2011 –  External of BKA, Париж
2009 –  External of BKA, Рим

  Michail Michailov

Born in 1978, veliko Tarnovo, Bulgaria. living and working in vienna. 

Education
1997–2002 – studies in Fine Arts at the Faculty of visual Arts, SS. Cyril and Methodius 

University, veliko Tarnovo, Bulgaria, 
2007 – Summer Academy Situation and Spectacle, Paul Klee Centre (direction: Brigitte 

Felderer and Herbert lachmayer, lecturer: Cerith Wyn Evans), Bern, Switzerland 

Solo exhibitions and selected projects
2010 –  video presentation curated by Jennifer lacey, les laboratoires d’Aubervilliers, 

Paris; You want me, but . . ., Kunstraum Niederösterreich, vienna
2009–2010 – Ich vergebe dir/I Forgive You, Das weisse Haus, vienna
2009 –  Project space, Das weisse Haus, vienna
2008 –  video presentation in Seems to be, Kunstpavilion, Innsbruck, Austria 
2007 – Shavings from Swiss Franc Banknotes become Butterflies, Paul Klee Centre, 

Bern; Become the Other One, Police Action in a Multicultural Society, International 
Centre for Cultures and languages, vienna

2006 –  The Cube, Free Space, Quartier 21, Museumsquartier, vienna; cooperation with 
the Artist Group Gelatin (several projects), vienna

2005 –  Wedding, Künstlerhaus Passagegalerie, vienna
2002 –  Michail Michailov (Fine Arts), Bulgarian Institute of Culture Haus Wittgenstein, 

vienna

Selected group exhibitions
2011 –  living on the edge of a silver future, 5020 Galerie, vienna; DVD Project, loop 

Festival, Barcelona; Walter Koschatzky Preis, exhibition of all nominated works, 
MuMoK, vienna 

2010 –  You won‘t make a (nation)state with us, Kunstraum Niederösterreich, vienna; DVD 
Project, 3e Festival International de videoarte, Madrid; Videoart from Bulgaria, 
3H+K Gallery, Pori, Finland; Translation is a mode, Kunstraum Niederösterreich, 
vienna; BLICKWECHSEL. Österreichische Fotografie Heute, Westlicht, vienna

2009 –  Imagineering, Forum Stadtpark, Graz, Austria; Queer Lisboa, Film festival, lisbon; 
Value point, Hilger Contemporary, vienna; ARTART, 5020 Galerie, Salzburg; 
Common history and its private stories, MUSA, vienna; Identities, Film festival, 
vienna

2008 –  AUSTRIA conTEMPORARY, Essl Museum, Klosterneuburg, vienna; Queerelanti, 
Galleria Neon, Bologna; Seems to be, Kunstpavilion, Innsbruck; Rush Hour, 
Periscope: project space, Salzburg

2007 –  Situation and Spectacle, Paul Klee Centre, Bern 
2006 –  First vienna Biennale, Art United Gallery, vienna 

Grants
2011 –  External of BKA, Paris 
2009 –  External of BKA, rome

ПРОИЗВЕДЕНИЕТО, видео, 38 мин., Виена, 2007
THE WOrK, video, 38 min, vienna, 2007
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  ПРЕСИЧАЙКИ ОГРАНИЧЕНИЯТА
Четириканална видео инсталация (два биймъра, два екрана 10.12’ лууп), 2011

Изходна точка в работата на Михаил Михайлов е често метафорично боравене със своята персона, своя Аз. Непринудено-субверсивно поставя своето 
тяло, своя Аз, своето име като синоним.
В тази видео работа проецира себе си върху себе си, върху себе си и т.н. Така тематизира противоречивостта на понятието неограничено, което няма 
граница, но същевременно без такава не може да бъде мислено. Ако условия като пространство, време, число, развивайки се безкрайно, бяха неограни-
чени, би било невъзможно да има пространство, число или каквито и да са други условия, освен времето. Ако едно отделно условие беше неограничено 
в абсолютен смисъл, предположението, че освен него съществуват и други, би било абсурдно.
Това видео показва абсурда, в който човек се намира, когато се опитва да осмисля понятието неограниченост. Използвайки собственото си тяло като 
проекционна повърхност, Михайлов се отнася до едно фиксирано условие, в което човекът се намира и така препраща и към субективното възприемане 
на света, което също трябва да се взема под внимание при всичките ни понятия. 
При изобразяването на неограниченото Михайлов се вдъхновява от една добре известна техника: „oгледалният образ в огледалния образ” или „телеви-
зионната картина в телевизионната картина”, размножаващи се в себе си. Той използва собственото си тяло, което се проецира в себе си и така илюст-
рира и темата за ограничеността на нашето съществуване, и едновременно живота в цялата вечност след смъртта, който също не може да бъде мислен.
„Пресичайки ограниченията/Crossing limits” може да се разглежда като опит за преодоляване на земните ограничения. За звука на видеото символично 
се използва звуковият сигнал на светофар за слепи, който им позволява да пресичат улицата.
За да представя темата неограничено/unlimited, Михайлов избира за презентацията неограничен брой екрани (screens) – независимо дали става дума 
за рекламни прожекции, телевизори по магазините за техника или специално за целта – натрупани един върху друг като стена телевизори... Едновремен-
но с това, DvD на самото видеото ще се раздава (в) неограничено (количество).
В неограничената прожекция от всички екрани се излъчва същото видео.

  CROSSING LIMITS 
Four channel video installation (two beamers, two flatscreen videos 10.12’ loop), 2011

A point of departure in Michail Michailov’s work is often the metaphorical involvement of his Self. Playfully he employs his body, his Ego, his name as a synonym…
In his video art work „Crossing limits” Michailov projects himself on himself on himself, and so forth. He thereby addresses the concept of „unlimited”. Which, 
on the one hand, implies the dissolution of any border, but on the other, cannot be thought without it. If conditions such as space, time and quantum number 
were boundless and unfolding eternally, there would be no space or number or any other condition except time. If a single condition were unlimited in the 
absolute sense it would be absurd to assume the existence of any other condition besides it.
In his video the artist shows the absurd situation in which one is found to be in trying to make sense of the concept of unlimited. By using his own body as a 
projection surface Michailov refers to a constant condition in which man exists, and in this way points to the subjective perception of the world, which should 
also be taken into acoount in all our notions and concepts.
In his depiction of the unlimited, Michailov is inspired by a well known technique: A mirror reflection in the mirror or a television image on television multiply in 
themselves. By using his own body projected onto itself Michailov illustrates the limits of our own existence and at the same time the eternity of life after death, 
which cannot be thought either.
„Crossing limits” may well be seen as an attempt at overcoming earthly limits. Therefore the sound of the video symbolically utilizes the traffic light signal for 
blind people, which enables them to cross the street.
To interpret the theme of „unlimited” Michailov also uses an unlimited number of screens no matter whether they show advertising projections, television sets 
in the shops, or specially arranged and piled up sets to form something like a wall. On this occasion, an unlimited number of DvD copies shall be distributed.
In the unlimited projection all screens will be showing the same video.

Михаил Михайлов     M icha i l  M icha i lov

2 Х 1,73 м, интервенция, Рим, 2010
2 Х 1,73 m, Intervention, roma, 2010

СТЕНАТА НА СЛАВАТА, интервенция, линия U2, Карлсплац, Виена, 2006
WAll OF FAME, Intervention, U2, Karlsplatz, vienna, 2006

736 см, интервенция, Виена, 2011
736 cm, Intervention, vienna, 2011
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Михаил Михайлов     M icha i l  M icha i lov

ПРЕСИЧАЙКИ ОГРАНИЧЕНИЯТА
Четириканална видео инсталация  

(два биймъра, два екрана 10.12’ лууп), 2011

CROSSING LIMITS 
Four channel video installation (two beamers,  

two flatscreen videos 10.12’ loop), 2011

кадри от  видео     v ideo st i l l s
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Петер Цанев     Peter  Tzanev

  Петер Цанев

Роден през 1967 в Габрово. Живее и работи в София.

Образование
1992 –  Магистър, специалност „Графика”, Национална художествена академия, София
1999 –  Доктор по изкуствознание, Национална художествена академия
2009 –  Доктор на науките по изкуствознание, Национална художествена академия

Самостоятелни изложби 2006 – 2011
2011 –  Инструменти на съпричастност, галерия „Райко Алексиев”, София
2010 –  Непредвидимо прозрачен (Хетерохронни инсталации), Ателие „Пластелин”, 

София
2009 –  Ектопластични рисунки и инсталации, Национален изложбен център за съвре-

менно изкуство („Шипка” 6), София
2006 –  Упражнения по съвършенство, галерия „Ирида”, София

Избрани групови изложби
2011 –  Shortlist 2011, изложба на номинираните художници за наградата „Гауденц Б. 

Руф” за ново българско изкуство, галерия „Райко Алексиев”, София 
2009 –  Награди за съвременно българско изкуство на М-Tел, Индустриално пристани-

ще, склад № 7, Варна 
2008 –  Shortlist 2008, изложба на номинираните художници за наградата „Гауденц Б. 

Руф”, СГХГ  
2007 –  Визуално безсмъртие VI, Projektraum M54, Базел
2005 –  Donumenta 2005, Регенсбург, Германия 

  Peter Tzanev

Born in 1967, Gabrovo, Bulgaria. living and working in Sofia.

Education
1992 –  MA in Graphics, National Academy of Arts, Sofia
1999 –  Ph.D. in History of Art, National Academy of Arts, Sofia
2009 –  Ph.D. in Art Psychology, National Academy of Arts, Sofia

Selected solo exhibitions 2006 – 2011
2011–  Empathic Tools, rajko Aleksiev Art Gallery, Sofia
2010 –  Unpredictably Transparent (Heterochronic Installations), Atelie Plastelin Gallery, 

Sofia
2009 –  Ectoplastic Drawings and Installations, National Center for Contemporary Art, 

Shipka 6, Sofia
2006 –  Exercises in Perfection, Irida Gallery, Sofia

Selected group exhibitions
2011 –  Shortlist 2008 – Gaudenz B. Ruf Award, rajko Aleksiev Art Gallery, Sofia
2009 –  M-Tel Annual Awards for Contemporary Bulgarian Art, varna Industrial Port, Ware-

house No. 7 
2008 –  Shortlist 2008 – Gaudenz B. Ruf Award, Sofia City Art Gallery 
2007 –  Visual Immortality VI, Projektraum M54, Basel, Switzerland
2005 –  Donumenta 2005, regensburg, Germany 

ЗОНИ НА ЗАМИСЛЕНОСТ, 2011. Намерени и манипулирани обекти и ситуации, найлонови пликове, бял туш, фотография
ArEAS OF PENSIvENESS, 2011. Found and manipulated objects and situations, plastic bags, white ink, photograph
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  ЗОНИ НА ЗАМИСЛЕНОСТ
Медиа | Видео инсталация: прозорци, черни обувки, найлонова торбичка, изградена стена, 
видео проектор; прибл. 200 x 200 x 300 см, 2011

Намиране на места, които приемат ритуалите на рисуването. Откриване на повърхности, 
които не са пожелани за екрани от спектаклите на суперконсумацията. Конструиране на 
единни обекти и пространства, които са: 
1) замислени и неподвижни; 2) запазват контраст между статичност и ефимерност;  
3) въздействат посредством избор на фиксирани и конкретни точки в пространството;  
4)  отхвърлят материалността на монументите и потребителските стоки за дълготрайна упо-
треба; 5) отхвърлят церемониите по изтегляне на значения в духа на наративния концепту-
ализъм; 6) отхвърлят позитивните естетизации, които ни освобождават от мисли за ненужни-
те излишества и руините, които оставяме след себе си; 7) приемат техниките на реди-мейд 
като техники, които еманципират съзнанието, но не в режим на емоционална отчужденост, а 
в режими, които са продиктувани единствено от емпатийните йерархии на живота.

  AREAS OF PENSIVENESS
Media | video installation: windows, black shoes, plastic bag, constructed wall, 
video projector; approx. 200 x 200 x 300 cm, 2011

Finding places, which accept the rituals of drawing. Discovering surfaces, which have not been 
desired as screens by the performances of super-consumption. Construction of indivisible 
objects and spaces which are:
1/ pensive and immovable; 2/ preserving the contrast between the static and the ephemeral;  
3/ exerting influence by choice of fixed and specific points in space; 4/ rejecting the materiality 
of monuments and consumers’ durable goods; 5/ rejecting the ceremonies of extracting 
meanings in the spirit of narrative conceptualism; 6/ rejecting the positive aesthetizations, which 
relieve us of thinking about the unnecessary superfluities and the ruins, which we leave behind;  
7/ accepting the techniques of the ready-made as techniques to emancipate the conscious, 
not in the regime of emotional alienation but dictated solely by the empathic hierarchies of life.

Петер Цанев     Peter  Tzanev

ЗОНИ НА ЗАМИСЛЕНОСТ, 2011. Намерени и манипулирани обекти и ситуации, 
човешка коса, стъклени бутилки, бял туш, фотография
ArEAS OF PENSIvENESS, 2011. Found and manipulated objects and situations, 
human hair, glass bottles, white ink, photograph

ЗОНИ НА ЗАМИСЛЕНОСТ, 2011. Намерени и манипулирани обекти и ситуации, 
сняг, бял туш, фотография
ArEAS OF PENSIvENESS, 2011. Found and manipulated objects and situations, 
snow, white ink, photograph

ЗОНИ НА ЗАМИСЛЕНОСТ, 2011. Намерени и манипулирани обекти и ситуации, стол, 
кабели, сатен, охра, бял туш, фотография
ArEAS OF PENSIvENESS, 2011. Found and manipulated objects and situations, chair, 
cable, satin, tan, white ink, photograph

ЗОНИ НА ЗАМИСЛЕНОСТ, 2011. Намерени и манипулирани обекти и ситуации, сняг, 
бял туш, фотография
ArEAS OF PENSIvENESS, 2011. Found and manipulated objects and situations, snow, 
white ink, photograph
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ЗОНИ НА ЗАМИСЛЕНОСТ
Медиа | Видео инсталация: прозорци, черни обувки, найлонова торбичка, изградена стена, 

видео проектор; прибл. 200 x 200 x 300 см, 2011

AREAS OF PENSIVENESS
Media | video installation: windows, black shoes, plastic bag, constructed wall, 

video projector; approx. 200 x 200 x 300 cm, 2011

кадри от  видео     v ideo st i l l s
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Станис лав Памукчиев     S tanis lav  Pamouktchiev

  Станислав Памукчиев

Роден през 1953 в София. Завършва Националната художествена академия, София, 
специалност „Стенопис” (1979). Професор в НХА, София.

Избрани самостоятелни изложби
2010 –  Митографии, Български културен център, Париж
2009 –  Митографии, галерия De Queeste, Херде, Холандия; Шапел Хил, Северна Каро-

лина, САЩ; Хронотопи, галерия „Райко Алексиев”, София 
2008 –  Начала, Музей за съвременно изкуство, Скопие
2006 –  Бяла стая, галерия „Сибанк”, София
2005 –  галерия „АIr”, Хамбург, Германия
2004 –  Начала, галерия „Кръг +”, София; Пепели, Музей за съвременно изкуство, 

Белград
2003 –  ‘93–‘03, СГХГ 
2000 –  Реликти, галерия „Райко Алексиев”, София
1999 –  Център за съвременно изкуство „АТА”, София; галерия KC, Гьотеборг
1997 –  галерия „Темерс ам гросноймаркт”, Хамбург
1995 –  Арт галерия „EvE”, Будапеща
1994 –  галерия „Райко Алексиев”, София
1993 –  Български културен институт „Дом Витгенщайн”, Виена 
1992 –  галерия „Хоф”, Хорбин, Германия; галерия „Ринг”, Лайпциг 

Избрани групови изложби
2011 –  Българско изкуство в колекцията на Европейския парламент, Музей на съвре-

менното изкуство „Арсенал София”, София, Художествена колекция на Евро-
пейския парламент, Брюксел; Докосване до сянката, СГХГ; ХvІ международна 
изложба „Скулптура и обект”, Братислава

2009 –  Съвременно българско изкуство, Изложбен център „Манеж”, Москва;
2008 –  Актуална сцена – България, Музей „Лудвиг”, Кобленц, Германия; Изложбен 

център „Арена Вестфосен”, галерия „STAG”, Осло
2006–2007 – Пластично/концептуално: съвременна българска живопис, галерия 

„DAP”, Варшава; Културен център „Бабел”, Утрехт, Холандия; Музей „Термен 
ам фимаркт”, Трир, Германия; Двореца „Порча”, Виена

2005 –  Donumenta, Регенсбург, Германия; Биенале за съвременно изкуство, Нацио-
нална галерия, Прага; ХІ индийско триенале, Ню Делхи

2004 –  Музей за съвременно изкуство, Каракас, Венецуела; църквата „Св. Марта”, 
Рим; галерия „Миленио III”, Венеция;

2001 –  ЕFA Център за съвременно изкуство, Ню Йорк
1999 –  Черно море/Северно море, Дордрехт, Холандия
1996 –  Международно триенале на живописта, София; Art Fest, Страсбург 

Избрани награди
2005 –  Национална награда за живопис „Захари Зограф”
2002 –  Годишна национална награда за култура „Златно перо”
1996 –  Голямата награда, Международно триенале на живописта, София
1985 –  І награда, Международен конкурс за млади живописци, София

  Stanislav Pamouktchiev

Born in 1953 in Sofia. living and working in Sofia. Graduated in Mural Painting at the 
National Academy of Fine Arts, Sofia (1979). Professor at the National Academy of Fine 
Arts, Sofia.

Selected solo exhibitions
2010 –  Mythographies, BGCC, Paris, France
2009 –  Mythographies, De Queeste Gallery, Heerde, The Netherlands; Chapel Hill, NC, 

USA; Chronotopos, rayko Alexiev Gallery, Sofia
2008 –  Beginnings, Museum of Contemporary Art, Skopje 
2006 –  White Room, EIBank Gallery, Sofia
2005 –  AIr Gallery, Hamburg,Germany
2004 –  Beginnings, Circle + Gallery, Sofia; Ashes, Contemporary Art Museum, Belgrade
2003 –  ‘93–‘03, Sofia City Art Gallery
2000 –  Relicts, rayko Alexiev Gallery
1999 –  ATA Center for Contemporary Art, Sofia; KC Gallery, Göteborg, Sweden
1997 –  Galerie am Grossneumarkt, Hamburg
1995 –  Eve Art Gallery, Budapest
1994 –  rayko Alexiev Gallery, Sofia
1993 –  Bulgarian Cultural Institute, Wittgenstein House, vienna
1992 –  HOF Gallery, Horbin, Germany; ring Gallery, leipzig

Selected group exhibitions
2011 – Contemporary art, Collection of European Parliament, Sofia Arsenal – Museum 

for Contemporary Art, EP, Brussels; Touching the shadow, Sofia City Art Gallery; 
Sculpture & Object XVI, Bratislava, Slovakia

2009 –  Bulgarian Contemporary Art, Manege Gallery, Moscow
2008 –  „Aktuelle Szene Bulgarien”, ludwig Museum, Koblenz, Germany; Studio STAG, 

Arena vestfossen, Oslo
2006–2007 – Plastic/conceptual: Contemporary Bulgarian Painting, DAP Gallery, War-

saw; Cultural Centre Babel, Utrecht, Holland; Museum Termen am viehmarkt, 
Trier, Germany; villa Porcia, vienna

2005 –  Donumenta, regensburg, Germany; Contemporary Art Biennial, National Gallery, 
Prague; 11th Delhi Triennial, India

2004 –  Muzeum of Contemporary Art,Caracas,venezuela; St.Marta Basilica, rome; Mil-
lenio III Gallery,venice, Italy

2001 –  Solitary Pursuits, EFA Center for Contemporary Art, New York
1999 –  Black Sea/North Sea, Dordrecht, Nederland
1996 –  International Painting Triennial, Sofia; Art Fest, Strasbourg

Selected awards
2005 –  Zahary Zograf National Painting Award 
2002 –  Golden Pen Annual National Award of Culture, Bulgaria
1996 –  Grand Prix at the International Painting Triennial, Sofia
1985 –  First Prize at the International Competition for Young Painters, Sofia

НОЩИТЕ, 350 х 250 х 1000 см, смесена техника, 2009 
THE NIGHTS, 350 х 250 х 1000 cm, mixed media, 2009
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  ВМЕСТИЛИЩА
Пространствена кинетична инсталация, 3D анимация, 2011

„Вместилища” – пространствена, кинетична инсталация, извежда в голям обем и мащаб идеи, които авторът трайно изследва две де-
сетилетия.
Композицията е съставена от множество огромни, движещи се, обемно-пластични тела (всяко с приблизителни размери 800 х 300 х 
300 см). Телата имат формата на големи мехове с остросетивна, мъхната повърхнина и са ситуирани в сложно огънато, тъмно простран-
ство, като се проектира огромните обеми да променят формата си, да се разширяват и свиват, да „дишат”. Възможната реализация е с 
изграждане на конструкция от компресори за въздух с възвратни клапани. 
Търси се тотално въздействие върху зрителя, като го поставя в интензивна, критична сетивно-психична ситуация. Агресията на движе-
щите се обеми, повърхнини и материи, нагънат под и таван, приглушена светлина и звуков фон, въвличат зрителя-участник в действие-
събитие, с усещането за могъщо присъствие на мистично закрита, метафизична сила.
Прави се рискован опит, през сетивно-психическо преживяване, да се отключи, открие чувствителност към феноменологичното, да се 
разбуди интуиция за явления и измерения, които са зад пределите на познаваемото. Търси се психологическо и духовно сгъстяване, 
компресия, раздвижване на подсъзнателни импулси, които тласкат към непознатото, скритото, тайното, към силите, които базисно оп-
ределят, мотивират, моделират живеенето. В мрака на „пещерно”, „вътреутробно”, „дишащо” пространство, се раздвижват сенките на 
атавистични и архетипни съдържания, дълбинно заложени страхове, либидни енергии, регресивни и гранични състояния.
Заявената авторова стратегия се съпротивлява на повърхностното, дискурсивно познаване на света, както и на леснодостъпната и кон-
сумативна нагласа за култура. Иска да утвърди разбирането за изкуството като активен процес на себепознаване и трансцендентиране.

  RECEPTACLES
Spatial kinetic installation, 3D animation, 2011

The Receptacles project, a spatial kinetic installation, expresses by means of large volumes and dimensions ideas, which the author has 
consistently explored for two decades.
The composition consists of many large, movable, plastic and voluminous bodies (each approximately 800 x 300 x 300 cm). These bodies 
have the form of big skin bags with supersensitive mossy surface and are situated in an intricately warped dark space, the project being to 
make the enormous skin bags change their form, to expand and shrink, to „breathe”. A possible way of realization is to build a structure of air 
compressors with return valves.
What is aimed at is to impact the spectators by placing them in an intense, critical, sensory and psychological situation. The aggression of the 
movable volumes, surfaces, and fabrics, the warped floor and ceiling, the subdued light and the acoustic background draw the spectator – 
active participant in the action – into an event making him feel the powerful presence of mystically concealed, metaphysical forces.
A hazardous attempt is made, by means of a psychological experience, to unlock, to open the sensitivity toward the phenomenological 
and awaken the intuition for phenomena and dimensions beyond the limits of the cognizable. What is sought is psychological and spiritual 
concentration, compression, the stirring of subconscious impulses, which push toward the unknown, the hidden, the occult, toward the forces, 
which fundamentally determine, motivate, and shape the process of living. In the darkness of a ‘cave-like’, ‘uterine’, ‘breathing’ space begin to 
stir the shadows of atavistic and archetypal contents, deeply lurking fears, libidinous energies, regressive and extreme states.
The strategy declared by the author makes a stand against the superficial, discursive knowledge of the world and the easily accessible and 
consumeristic attitude toward culture. It aims at establishing the perception of art as an active process of self-cognition and transcendence. 

Станис лав Памукчиев     S tanis lav  Pamouktchiev

ЦЕДИЛАТА, вариращи размери, смесена техника, 2000 
THE SlINGS, varying dimensions, mixed media, 2000

ЦЕДИЛАТА, вариращи размери, смесена техника, 2000 
THE SlINGS, varying dimensions, mixed media, 2000

ПРОХОД, 300 x 300 x 700 см, смесена техника, 2004 
PASSAGE, 300 x 300 x 700 cm, mixed media, 2004

СТЕНАТА, 330 х 900 см, воал, метал, 2009 
THE WAll, 330 х 900 cm, veil, metal, 2009
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ВМЕСТИЛИЩА
Пространствена кинетична инсталация, 3D анимация, 2011

RECEPTACLES
Spatial kinetic installation, 3D animation, 2011
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Стефания Батоева     S te fania  Batoeva

  Стефания Батоева

Родена през 1981 в София. Живее и работи в Лондон.

Образование 
2007 –  Архитектурна асоциация, Лондон

Самостоятелни изложби
2011 –  Галерия „Сариев”, Пловдив; Wrong Way Up, галерия „Коал”, Берлин
2010 –  Отложено недоверие, галерия „Васка Емануилова”, София; Малка цивилиза-

ция, галерия „Арт алея”, София
2009 –  Топлина II, галерия „Арт алея”
2005 –  Топлина, Български културен институт, Берлин

Избрани групови изложби
2011 –  Разстояния – въздушни пространства между ментални океани, галерия „le 

Guern”, Варшава; Павилион, M : M : M, Aпиари проджектс, Лондон; изложба 
на номинираните художници за Наградата БАЗА за съвременно изкуство, СГХГ; 
Неуловимият предмет на изкуството, галерия „Дана Чаркаси”, Виена; Отво-
рени обекти, Павилион, Групова изложба на художниците от Уудмил студио, 
Лондон; CIRCUIT, Павилион, Маргейт, Англия; Музейни сувенири, Институт за 
съвременно изкуство, София

2010 –  Rhizomatic, галерия „Депарчър”, Лондон; Международен фестивал за съвре-
менно изкуство AKTO, Битоля, Македония; The Open Open, галерия „Суис коти-
дж”, Лондон; Завръщане в Централна Европа, Айзенщат, Австрия; Наградата 
БАЗА, СГХГ; Секция 13, галерия „Индустриална 11”, София; Гранична ситуа-
ция: рисунката в съвременното изкуство, галерия „Индустриална 11”; Photo 
I – Photo You, галерия „Калверт 22”, Лондон; Секция 13, Национален изложбен 
център за съвременно изкуство („Шипка” 6), София; ART BOX, Македонски му-
зей за съвременно изкуство, Солун

2009 –  Shortlist 2009, изложба на номинираните художници за Наградата „Гауденц Б. 
Руф” за ново българско изкуство, галерия „Райко Алексиев”, София

Награди
2009 –  Награда „Гауденц Б. Руф” за ново българско изкуство, категория „Млади творци”
2006 –  Награда за пътуване „Никлъс Боас”, Британското училище в Рим

  Stefania Batoeva 

Born in 1981, Sofia, Bulgaria. lives and works in london.

Education 
2007 –  Architectural Association School of Architecture, london

Selected solo exhibitions
2011 –  Sariev Gallery, Plovdiv, Bulgaria; Wrong Way Up, Koal Gallery, Berlin
2010 – Suspended Disbelief, vaska Emanuilova Gallery, Sofia; Small Civilization, Art Alley 

Gallery, Sofia Bulgaria
2009 –  Warmth II, Art Alley Gallery
2005 –  Warmth, Bulgarian Cultural Institute, Berlin

Selected group exhibitions
2011 –  Distances – Aerial Spaces Between Mental Oceans, le Guern Gallery, Warsaw; 

Pavilion, M : M : M, Apiary Projects, london; BAZA Award, Sofia City Art Gallery, 
Sofia; An Elusive Object of Art, Galerie Dana Charkasi, vienna; Open Objects, 
Pavilion, Woodmill Studio Artists Group Show, london; CIRCUIT, Pavilion, Margate, 
England; Museum Souvenirs, Institute of Contemporary Art, Sofia

2010 –  Rhizomatic, Departure Gallery, london; AKTO Festival for Contemporary Arts, 
Bitola, FYrOM; The Open Open, Swiss Cottage Gallery, london; Central Europe 
Revisited, Eisenstadt, Austria; exhibition of nominated artist for BAZA Award for 
Contemporary Art, Sofia City Art Gallery; Section 13, Industrialna 11 Gallery, Sofia; 
A Borderline Situation: the drawing in modern-day art, Industrialna 11 Gallery; 
Photo I – Photo You, CAlvErT 22 Gallery, london; Section 13, National Exhibition 
Centre for Contemporary Art, Sofia (Shipka 6 Street); ART BOX, Macedonian 
Museum of Contemporary Art, Thessaloniki, Greece

2009 –  Shortlist 2009 for Gaudenz B. ruf Award for New Bulgarian Art, rayko Alexiev Gal-
lery, Sofia

Awards
2009 –  Gaudenz B. ruf Award for New Bulgarian Art, Young Artist category
2006 –  Nicholas Boas Travel Award, British School in rome

ИЗПИЙ МЕ, 2011, неръждаема 
стомана, спрей, 45 x 35 x 20 см
DrINK ME, 2011, stainless steel 
bathroom cabinet, spray paint, 
45 x 35 x 20 cm
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  „ВСИЧКО, КОЕТО ИМАМ...”
Видео лууп, 5 мин., 2011

„Бяхме прекалено много, имахме достъп до... прекалено много пари,  
прекалено много техника и малко по малко всички полудяхме.”

франсис форд Копола 
По направата на „Апокалипс сега”

Един приятел ми каза веднъж, че възнамерява да фотографира поотделно всеки предмет, който 
притежава. Обсъдихме тaзи идея. Беше ясно, че за кутия с карфици биха били нужни многобройни 
снимки – на кутията и на всяка карфица. На един рафт той имаше буркан с пясък – би ли трябвало 
да се заснеме всяка песъчинка?
Ако имаше възможност, той можеше да има на разположение достатъчно фотографи. Но даже и 
тогава, в процеса на тази документация, снимките, които те ще произведат, би трябвало впослед-
ствие да се документират също. Така се разкри една невъзможна задача, с която никой разумен 
човек не би се заел.
Този филм е опит да уловя състоянието на ума, което, според мен, би провокирала възможността 
за неограничено пространство и средства. Чувство на отчаяние, загуба на разум, безвременен 
вакуум на безсилие.

  „EVERyThING I hAVE...”
video loop, 5 min, 2011

„There were too many of us, we had access to too many...uh...too much money,  
too much equipment, and little by little we went insane.”

Francis Ford Coppola 
On the making of Apocalypse Now

A friend once told me that he intended to document all of his possessions by individually photographing 
them. We discussed the implications. It was clear that a box of drawing pins would require many 
photos – the box and each pin treated separately. On a shelf he kept a jar of sand – would he have to 
capture every grain? 
Given the resources he could easily employ sufficient photographers to take on the task.
But in the process of documentation, each photograph produced would then have to be documented in 
turn – each document photographed. Things would escalate out of control. An infinite task presented 
itself – a sane person would not start.
With this film I attempt to capture the state of mind that the proposition of unlimited space and means 
suggests to me. A sense of desperation, a loss of reason, a timeless vacuum of impotence.

Стефания Батоева     S te fania  Batoeva

ИРАЦИОНАЛНО, 2009, хартия, гипс, 39 x 12 x 7 см
IrrATIONAl, 2009, paper, plaster, 39 x 12 x 7 cm

НЕОБРАТИМО, 2009, хартия, гипс, 20 x 10 x 9 см
IrrEvErSIBlE, 2009, plaster, paper leaflets, 20 x 10 x 9 cm

ЧОВЕК ВИНАГИ Е ПО-СВОБОДЕН, ОТКОЛКОТО СИ МИСЛИ, 2010, латексов балон, медицински ластици, 200 x 100 x 100 см
ONE IS AlWAYS FrEEr THAN ONE THINKS, 2010, latex balloon, medical elastics, 200 x 100 x 100 cm
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„ВСИЧКО, КОЕТО ИМАМ...”
Видео лууп, 5 мин., 2011

„EVERyThING I hAVE...”
video loop, 5 min, 2011
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Цветан Кръс тев     Cvetan Krastev

  Цветан Кръстев

Роден през 1961 във Варна. Завършва Специално училище за изобразителни изку-
ства, Казанлък (1981). Живее и работи във Варна.

Самостоятелни изложби
2005 –  Национална художествена галерия, София 
2003 –  Художествен музей „Геoрги Велчев”, Варна 
2002 –  Галерия „Юка”, Варна 
2001 –  Национални есенни изложби, Пловдив; Галерия „Буларт”¸ Варна
1998 –  Галерия „Тед”, Варна

Избрани групови изложби
2011 –  Градски филмов фестивал, Торонто, Канада; Едноминутен филмов и видео фес-

тивал, Аарау, Швейцария; vІІІ международен филмов фестивал Науса, Гърция; 
Международен видео арт фестивал Магмарт, Неапол; фестивал за филмово и 
изпълнителско изкуство Еспресиони, Милано; Видео арт фестивал GIGUK, Гий-
сен, Германия 

2009 –  изложби на български художници, галерия „Прогрес”, Белград; Културен цен-
тър, Букурещ 

2008, 2006, 2004, 2002, 2001, 2000 – фестивал за визуални изкуства Август в из-
куството

2008 –  Световен едноминутен видео фестивал, Пекин
2007 –  Визуално безсмъртие, куратор Албена Михайлова, галерия „Визарте”, Базел 
2006 –  Съвременно българско изкуство, галерия „Сърбия”, Ниш; Изкуство извън Со-

фия, галерия „Академия”, София
2004 –  І международно биенале за съвременно изкуство, Шумен
2003 –  С Роберт Музил – Безпомощна Европа, Международно дружество „Елиас Ка-

нети”, Русе и Виена 
2001 –  Съвременно българско изкуство: Център за съвременно изкуство P.S.1, Ню 

Йорк; Новоградски музей и галерия, Лученец, Словакия; Международно бие-
нале за съвременно изкуство, Кайро

2000 –  Международно триенале на пластичните изкуства, Алборг, Дания; Видео фес-
тивал, Одеса, Украйна; Видео фестивал, Кишинев, Молдова; фестивал София 
– Ъндърграунд, Национален дворец на културата, София 

1999 –  Нови радикални практики – 3, галерия „XXl”, София; Bacterium Bulgaricus Art – 
съв ременно българско изкуство, Музей за чуждестранно изкуство, Рига, Латвия

1998 –  Международно триенале на графиката, Прага; фестивал за съвременно изку-
ство Процес-пространство, Балчик 

Награди
2006 –  Награда за цялостен принос към българската култура – галерия „Буларт”
2005 –  Награда на студио за графичен дизайн „Сталкер” 
2003 –  Награда на Художествен музей „Георги Велчев”, Варна
1999 –  Голямата награда на Международното триенале на графиката, Прага; Награда 

Bacterium Bulgaricus Art – съв ременно българско изкуство, Музей за чуждес-
транно изкуство, Рига, Латвия

  Cvetan Krastev

Born in 1961 in varna, Bulgaria. lives and works in varna. Graduated at the Specialized 
Secondary School of Fine Arts in Kazanlak (1981). lives and works in varna.

Solo exhibitions
2005 –  National Art Gallery, Sofia, Bulgaria
2003 –  George velchev Art Museum, varna, Bulgaria
2002 –  Yuka Gallery, varna 
2001 –  National Autumn Exhibitions, Plovdiv, Bulgaria; Bulart Gallery, varna
1998 –  Ted Gallery, varna

Selected group exhibitions 
2011 –  Toronto Urban Film Festival; One Minute Film & Video Festival, Aarau, Switzerland; 

8th Naoussa International Film Festival; Magmart International video Art Festival, 
Nap les, Performing Arts Film Festival, Milan; GIGUK video Art, Gießen, Germany 

2009 –  Culture Centre, Bucharest; Progress Gallery, Belgrade
2008, 2006, 2004, 2002, 2001, 2000 – August in Art Festival, varna 
2008 –  World One Minutes Exhibition, Beijing
2007 –  visual Immortality, visarte Gallery, Basel, Switzerland 
2006 –  Contemporary Bulgarian Art, Serbia Gallery, Niš; Art Outside Sofia, Academia Gal-

lery, Sofia 
2004 –  First International Biennale of Contemporary Art, Shumen, Bulgaria
2003 –  With Robert Musil – Helpless Europе, russe, Bulgaria and vienna
2001 –  Contemporary Bulgarian Art, P.S. 1 Contemporary Art Center, New York; Novohrad-

ské múzeum a galéria, lučenec, Slovakia; International Biennale of Contemporary 
Art, Cairo 

2000 – International Triennale of Plastic Arts, Aalborg, Denmark; video Festival, Odessa, 
Ukraine; video Festival, Chişinău, Moldova; Sofia – Underground Festival, Nation-
al Palace of Culture, Sofia 

1999 –  New radical Practices – 3, XXl Gallery, Sofia; Bacterium Bulgaricus Art – 
Contemporary Bulgarian Art, Museum for Foreign Art, riga, latvia

1998 –  International Triennial of Graphics, Prague; Process-Space Festival for Contempo-
rary Art, Balchik, Bulgaria 

Awards
2006 –  Bulart Gallery Award for Overall Contribution to Bulgarian Culture 
2005 –  Award of the Stalker Graphic Design Studio, varna, Bulgaria 
2003 –  Award of George velchev Art Museum, varna 
1999 –  First Prize at the International Triennial of Graphics, Prague; Award Bacterium 

Bulgaricus Art – Contemporary Bulgarian Art, Museum for Foreign Art, riga, latvia

360 000 СЕКУНДИ ИЛИ ДЗЕН ЗА НАЧИНАЕЩИ. Видео, 7 мин., 2011
360 000 SECONDS Or ZEN FOr BEGINNErS. video 7 min. 2011
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  ЗА ЛУННАТА МЕЛИОРАЦИЯ
Видео 14 мин., 2011

филмът представя дейността на измислен Институт по лунна мелиорация. Дейността 
му се състои в създаването на различни артефакти на Луната. Най-близкият аналог е 
land art, но понеже се извършва на Луната, по-точно би било да се нарече moon art. 
Сред реализираните проекти приоритет имат достиженията на културното и историчес-
ко наследство на човечеството. Липсата на атмосфера на Луната прави създаденото 
там практически вечно. Това превръща спътника на Земята в своеобразна банка с 
информация за човешката цивилизация.

  ON LUNAR MELIORATION
video 14 min., 2011

The film presents the activity of an imaginary Institute for lunar Melioration. Its activity 
consists of creating various artifacts on the Moon. The closest analogue to this is land art 
but since it is performed on the Moon, it would be more accurate to describe it as moon 
art. Among the projects realized priority is given to the achievements of human kind’s 
cultural and historical heritage. The absence of atmosphere on the Moon makes all that 
is created there practically everlasting, thus turning the Earth’s satellite into a sui generis 
bank of information on human civilization.

Цветан Кръс тев     Cvetan Krastev

ПРИОБЩАВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ КъМ СВЕТОВНИя ОКЕАН. Видео 5 мин., 2010
lINKING THE BlACK SEA TO THE WOrlD OCEAN. video 5 min. 2010

ДОКАЗАТЕЛСТВО. фотоинсталация, 2009
DEMONSTrATION. Photo Installation. 2009
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ЗА ЛУННАТА МЕЛИОРАЦИЯ
Видео 14 мин., 2011

ON LUNAR MELIORATION
video 14 min., 2011
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HR-Stamenov

  hR-Stamenov

Роден през 1981 в Пловдив. Магистър, специалност Визуални изкуства (живопис), 
Академия за изящни изкуства, Карара, Италия (2007). Живее и работи където е не-
обходимо.

Осъществени инсталации 
2011 –  Двусмислени дейности, ателиета „Лихтенберг” и Музей на ЩАЗИ, Берлин
2011 –  Space 0 Space „La Tempesta”, куратор Бенджамин Уейл, фондация „Бевилакуа 

ла маза”, Венеция, Италия
2010 –  Space 0 Space (in- and outdoor experiment), в рамките на Colletiva 2010, 

куратор Гейл Кохрейн, изложба на фондацията „Спинола бана пер л’арте”, То-
рино, Италия

2010 –  Space 0 Space „La Tempesta”, куратор Елизабета Толозано, Замък „Кавур”, Торино
2010 –  Буреносно явление във вътрешно пространство, част от Space 0 Space Experi-

ment, в рамките на 24 часа изкуство, галерия на Художествената академия, 
Белград, Сърбия

2010 –  HR-Stamenov&Бора Петкова: транзит през физическия свят, Пристанище Варна
2009 –  явление на 24°58‘59,43‘‘ зап. дължина и 42°07‘55,29‘‘ сев. ширина в рамки-

те на Софийски шпионаж, Platform3, Мюнхен, Германия
2009 –  Влакът-призрак в Милано, куратори A. Пезавенто, Б. Тайс и M. Шилц, Център за 

изкуство „Изола”, Милано, Италия
2009 –  явление на 24°58‘59,43‘‘ зап. дължина и 42°07‘55,29‘‘ сев. ширина, органи-

зиран и подкрепен от MICrO, флоренция, Италия
2009 –  Реквием за парка C. Donvang, Кула No 1 ялан Месури/ялан Нагасари, Куала 

Лумпур, Малайзия
2009 –  Намеса между светлината и материята, Interferenze contemporanee, фондация 

„Ла Версилиана”, Пиетрасанта, Италия 

Избрани самостоятелни изложби
2011 –  Присъствие, куратор яра Бубнова, Студио „Томазео”, Триест, Италия
2010 –  HR-Stamenov: Човешки ресурси, критически текст от Катя Ангелова, галерия 

„Никола Ричи”, Пиетрасанта, Италия

Избрани групови изложби 
2011 –  Unlimited, куратор Ирина Баткова, БенчМарк бизнес център, София
2011 –  v фестивал IN OUT, куратор Михал Бжежински, Център за съвременно изкуство 

„Лазня”, Гданск, Полша
2011 –  Образът на звука, куратори E. Матеи и A. Романини, Център за съвременно 

изкус т во „Лука”, Лука, Италия
2011 –  Свободно пристанище за изкуство, куратори В. Згарби, Дж. Карби, Склад 26, 

Старото пристанище, Триест, Италия
2011 –  След полета, куратор яра Бубнова, галерия на Института за съвременно изку-

ство (ИСИ), София 

Избрани награди и стипендии
2011 –  Наградата на Trieste Contemporanea за млад европейски художник
2011 –  Награда за съвременно българско изкуство на M-Тел
2010 –  Стипендия от фондацията за изкуство „Спинола Бана”, Торино, Италия

  hR-Stamenov

Born 1981 in Plovdiv. 2007 MA visual arts (Painting) Accademia di Belle Arti di Carrara. 
lives and works where it is needed.

Realized installations selection 
2011 –  „Ambiguous Activities” lichtenberg-Studios and Stasimuseum, Berlin
2011 –  Space 0 Space „La Tempesta” Curated by Benjamin Weil, Fondazione Bevilacqua 

la Masa, venice, Italy
2010 –  Space 0 Space (in- and outdoor experiment) within the framework of Colle-

tiva 2010, Curated by Gail Cochrane, Exhibition of Fondazione Spinola Banna 
per l’Arte, Turin, Italy

2010 –  Space 0 Space „La Tempesta” Curated by Elisabetta Tolosano, Cavour Castle, 
Turin, Italy

2010 –  Stormy Phenomenon in Interior Space. Part of the Space 0 Space Experiment. 
Within the framework of „24 sata umetnosti”, Galerije Akademija Umetnosti, 
Belgrade, Serbia

2010 –  HR-Stamenov & Bora Petkova: Transit Through the Physical World Port of varna, 
varna, Bulgaria 

2009 –  The Phenomenon of W24°58’59,43” N42°07’55,29” within the framework of 
„Sofia Spionage”, Platform3, Munich, Germany

2009 –  The Ghost Train in Milan. Curated by A.Pesavento, B.Theis and M, Schiltz, Isola Art 
Center, Milan, Italy 

2009 –  The Phenomenon of W24°58’59,43” N42°07’55,29”. Organized and supported 
by MICrO, Florence, Italy 

2009 –  Requiem for C. Donvang Park. Tower No 1 Jalan Mesuri/Jalan Nagasari. Kuala 
lumpur, Malaysia 

2009 –  Interference Between Light and Matter, Interferenze contemporanee. Fondazione 
la versiliana, Pietrasanta, Italy 

Selected solo exhibitions
2011 –  Presence. Curated by Iara Boubnova, Studio Tommaseo, Trieste, Italy
2010 –  HR-Stamenov: Human Resources. Critical text by Katia Anguelova, Galleria Nicola 

ricci, Pietrasanta, Italy

Selected group exhibitions
2011 –  Unlimited, Curated by Irina Batkova, Benchmark Business Center – Sofia, Bulgaria 
2011 –  5th IN OUT, Curated by Michał Brzeziński, laznia Centre for Contemporary Art, 

Gdansk, Poland
2011 –  L’immagine del suono, Curated by E.Mattei, A. romanini, lucca Center for Con-

temporary Art, lucca, Italy
2011 –  Free Port of Art, Curated by v.Sgarbi, G. Carbi, Warehouse 26. Old Harbour 

of Trieste, Trieste, Italy
2011 –  After the Flight, Curated by Iara Boubnova ICA-Sofia Gallery, Sofia, Bulgaria

Awards selection
2011 –  Winner: Young European Artist Trieste Contemporanea Award 
2011 –  M-Tel Award for Contemporary Bulgarian Art
2010 –  Grant by Fondazione Spinola Banna per l‘Arte, Turin, Italy

Бекстейдж от КОШМАРъТ НА ПРОМЕТЕЙ
В сътрудничество с маестро Алцек Мишев

Авторско право върху фотографията: Бора Петкова
Акуи Терме, 2011

Backstage from THE NIGHTMArE OF PrOMETHEUS
In collaboration with maestro Alzek Misheff

Photo credits: Bora Petkova
Acqui Terme, 2011
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  ПРОМЕНЛИВ ФИЗИЧЕСКИ СТАТУС
Видео 00:01:51, Full HD, 2011
Някои бележки
Светла дупка е обратното на черна дупка.
явлението светла дупка може да се появи внезапно на нивото на земята или в земната атмосфера. Светли дупки могат да се видят във всяка част на деня, без 
необходимост от специално оборудване. Най-важното качество на светлите дупки е, че те могат да „гълтат” предмети от реалното. Предметът, уловен от една светла 
дупка, изчезва от своето текущо местоположение, пропадайки в тунела на времепространството. 
Най-първата от всички светли дупки причини изчезването на един влак!
На 29 септ. 1999 г. между 16.08‘56‘‘и 16.09‘13‘‘ с координати: 24°58‘59,43‘‘ западна дължина и 42°07’55,29” северна ширина, навлизайки във времепрост-
ранствения тунел, един местен влак на БДЖ с номер ПВ 16199 е изчезнал заедно с 15 пътници, един машинист, двама кондуктори и един полицай на борда. 
Експерти от изследователския институт IMFr вярват, че от момента на изчезването си влакът трябва да е имал способността да се появява неочаквано на опре-
делени места, с риск да причини катастрофи и разрушения. Освен своята времепространствена „автономия”, влакът няма да има нужда от никакви релси или 
електричество, за да може да се движи, и ще стане напълно самодостатъчен, появявайки се като неконтролирано непрестанно движение. 
След влака, някои светли дупки започнаха да гълтат хора!
Един от тях е млад, но успешен български политик, твърде обезпокоен и малко невротичен, заради себе си и своя „променлив” битиен статус. фактически лицето е било 
погълнато от внезапна силна светлина. От този момент биоелементът е бил захванат в нещо като транспортен коридор на Нулевото пространство: измерение, паралелно 
на настоящата времепространствена линия, т.е. измерението, в което обектът навлиза, когато е преместен чрез дистанционен транспорт от точка А до точка Б. 
Подобно на влака, обектът добива времепространствена автономия и способността да се появява наново в различни места, но без никога да се завръща в своя 
нормален физически статус. 

  VARIABLE PhySICAL STATUS
video 00:01:51 Full HD, 2011
Some references
Light Hole is the opposite of Black Hole. 
The light Hole phenomenon could appear suddenly on the ground level or in the Earth atmosphere. light Holes can be seen in every part of the day, for the observation 
of which special equipment is not needed. The most important quality of the light Holes is that they can „swallow” objects from reality. The object captured by a light 
Hole disappears from its current position falling into a Space-Time tunnel. 
The first Light Hole ever caused the disappearance of a train! 
On 29 Sept. 1999 between 16.08’56” and 16.09’13” at coordinates: W24°58’59,43” and N42°07’55,29”, entering a space-time tunnel caused by a light Hole, a 
regional train of BDZ number Pv16199 has disappeared with 15 passengers, an engine driver, two ticket inspectors and a policeman on board. 
Experts from the research institute IMFr believe that from the moment of its disappearance, the train might have the capability of unexpected reappearance at certain 
places, risking causing catastrophes and destruction. Besides its time-space „autonomy”, the train won’t need any rails nor electricity in order to move and will become 
completely self- sufficient, appearing as uncontrolled perpetual motion. 
After the train, some Light Holes started to swallow persons!
One of them was a young but successful Bulgarian politician, who was too worried and a little bit nervous about himself and his „variable” status of existence. In fact 
the person was engulfed by a sudden strong light. From this moment the bio element was captured into a kind of a transport corridor or the „Zero Space”: a dimension 
parallel to the current time-space line, i.e. the dimension in which the object enters when shifted through remote transport from point (A) to point (B).
Similar to the train, the object acquires space time autonomy and the capability to appear and reappear at different places but to never return to its normal physical 
status.

HR-Stamenov

Бекстейдж от филмирането на сянката за проекта ПРИСъСТВИЕ. В сътрудничество с: 
Paint Syndicate Berlin-Hong Kong. Берлин, 2011
Backstage from the filming of the shadow for the project PrESENCE. In collaboration with: 
Paint Syndicate Berlin-Hong Kong. Berlin, 2011

ИЗЧЕЗВАНЕТО НА БИО-ЕЛЕМЕНТ В СВЕТЛА ДУПКА (ИЗЧЕЗВАНЕТО НА Т. С.), 
2010–2011. Кадър № 174 от видео в стоп моушън. С любезното разрешение на:  
фондация „Спинола бана пер арте” и автора
DISAPPEArANCE OF A BIO ElEMENT INTO lIGHT HOlE (DISAPPEArANCE OF T. S.), 
2010–2011 Frame N.174 from video in stop motion. Courtesy: Fondazione Spinola Banna 
per Arte and the author

Бекстейдж от SPACE 0 SPACE. Палацо Тито, Венеция, 2011
Backstage from SPACE 0 SPACE. Palazzo Tito,venice, 2011

ДЖУЛИО фРИГО, Hr-STAMENOv, МАНУЕЛ СКАНО, ДАВИД ПЕРЕЗ КАРМАДАВИС. 
Кастело ди Риволи, Торино, 2010
GIUlIO FrIGO, Hr-STAMENOv, MANUEl SCANO, DAvID PErEZ KArMADAvIS. 
Castello di rivoli, Turin, 2010
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HR-Stamenov

ПРОМЕНЛИВ ФИЗИЧЕСКИ СТАТУС
Видео 00:01:51, Full HD, 2011

VARIABLE PhySICAL STATUS
video 00:01:51 Full HD, 2011

кадри от  видео     v ideo st i l l s
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  Ленд арт инсталацията Числови редици визира математиката по-скоро в нейния метафизичен, питагорейски смисъл, „в 
който числата едновременно са живи същества и универсални принципи, чието влияние се вижда навсякъде, от движението 
на небесните тела до човешкото поведение”. Питагор, чието учение въвежда и термина философия, не гледа на числата само 
като на средство за обозначаване на количества. По-скоро те са същности, вложени в самите неща, действащи в природата 
формиращи сили. Всичко в света, от материалните обекти като Земята, до абстрактните понятия като справедливостта, по 
своята същност се свежда до числа. Това метафизично позициониране на математиката я поставя като нещо изначално, 
предхождащо всяко човешко творение. Или както особено сполучливо описва школата на Питагор италианският астрофизик 
Марио Ливио – „за тях бог не е бил математик, самата математика е била бог.”*

В този смисъл глаголът „явявам”, използван от Дан Тенев при описание на неговата работа, се вписва изключително точно 
в стратегия та да се извади на показ най-древният съществуващ език, на който се основава хармонията на Вселената. 
В същото време този тип аналитичен подход към работата и тълкуването на ролята на артиста като посредник между 
античния свят на абстрактните символни понятия и този на обкръжаващия ни видим свят влиза в открито противоречие 
с модерната визия на числовите редици, представени с един своего рода „електронен” дизайн. Още повече, нулата, пре-
обладаваща в работата на Тенев, репрезентира едно абстрактно понятие за цифра, един идеален математически обект, 
който в действителност не е бил познат на древните гърци. Те са използвали непозиционната бройна система – тази, при 
която количественият еквивалент на всяка цифра зависи единствено от нейната стойност, а не от позицията, на която е 
разположена при съставяне на числото. Инсталацията мултиплицира върху различни места от земната повърхност именно 
това двояко осмисляне на числовостта. В работата на Дан Тенев нулата функционира като символ на начало от друго вре-
ме-пространствено измерение. И ако в емоционалното възприятие на мащабния проект се съдържа някаква историческа 
аналогия, то тя би могла да се сравни с представянето на платото Наска като съвременно летище, над което се снишават 
свръхзвукови самолети. 

Очертаните параметри дотук индикират движещата сила и притегателната енергия на този ленд арт проект, който не се 
занимава с човешкия устрем да се въведе хаосът в порядък или да бъде преведена организацията на природата на няка-
къв разбираем символен език. Отправната точка на Числовите редици не е човешкото. Логиката на глобалната картина, 
която представляват, не може да бъде разбрана в непосредствената разходка сред геометрично разораните ниви и под-
редените в редици камъни. Точно обратно – тя поражда такъв ефект на отстранение, близък до усещането, когато някой 
разглежда сателитни снимки от мястото, където живее и всичко познато изглежда абсолютно неразпознаваемо. В този 
смисъл, ленд артът на Дан Тенев предлага тотална смяна на земната с космическа гледна точка, при която замяната на 
мащаба на наблюдение обхваща цялата земя, а не поляната до град Меричлери. Това е начинът, по който Числовите реди-
ци добиват смисъл извън времето и пространството и стават разпознаваеми едновременно във всички точки на земното 
кълбо, независимо от това кой и на какъв език ще ги артикулира. 

Ирина Баткова

Проектът на Дан Тенев Числови редици е избран от ArT PrOJECT DEPOT като специално участие в изложбата, извън 
конкурсната програма.

  The land art installation Numerical Rows refers to mathematics in its metaphysical, Pythagorean meaning according to which 
„numbers are at the same time living things and universal principles whose influence is seen everywhere, from the motion of 
heavenly bodies to human behavior.” Pythagoras who was said to be the first man to call himself a philosopher, did not see 
numbers merely as a means of indicating quantities. They are rather entities put into the things themselves, formative forces 
active in nature. All things in the world, from material objects such as the Earth, to abstract concepts such as justice, essentially 
come down to numbers. This metaphysical understanding of mathematics posits it as something primeval preceding all human 
creation. Or, as the Italian astrophycisist, Mario livio, has aptly described the school of Pythagoras: „for them God was not a 
mathematician, mathematics itself was God.”*

In this sense, the verb „appear” employed by Dan Tenev in describing his work fits perfectly into the strategy for displaying the 
most ancient existing language on which the harmony of the universe is based. At the same time, this type of analytical approach 
to the work and the interpretation of the artist’s role as mediator between the ancient world of abstract symbolic notions and 
that of the visible world surrounding us comes into flat contradiction with the modern vision of numerical rows as presented by a 
sui generis „electronic” design. The more so as the zero or naught, predominating in Tenev’s work, represents an abstract notion 
of cipher, an ideal mathematical object, which actually was not known to the ancient Greeks. They employed the non-positional 
numerical system in which the qualitative equivalent of each number depends solely on its value and not on the position is oc-
cupies in composing the number. It is this twofold understanding of numeracy that the installation multiplies at various spots of 
the Earth’s surface. In Dan Tenev’s work the zero functions as symbol of the beginning of another time-spatial dimension. If the 
emotional apprehension of this important project should suggest some historical analogy, it could be compared to a presenta-
tion of the Nazca plateau as a modern airfield above which supersonic planes are coming down for landing.

The parameters outlined so far show the driving force and attraction potential of this land art project, which is not about man’s 
striving to turn chaos into order or to translate nature’s organization into some intelligible symbolic language. The starting point 
of Numerical Rows is not of human nature. The logic of the global picture they represent cannot be grasped during a casual 
walk amid geometrically ploughed up fields and stones ranged in rows. Quite the contrary, it produces an effect of strangeness 
akin to the feeling of someone who is viewing satellite pictures of the place where he is living and all familiar things look utterly 
unrecognizable. In this sense, the land art project of Dan Tenev offers a radical change from the terrestrial to the extraterrestrial/
cosmic vantage point with the transformation of the scale of observation encompassing the whole Earth, not merely the fields 
near the town of Merichleri. This is how the Numerical rows acquire a meaning beyond time and space and become simultane-
ously recognizable at all points of the globe no matter who and in what language will articulate them.

Irina Batkova

Dan Tenev’s Numerical Rows project was chosen by Art Project Depot for special inclusion in the exhibition outside the com-
petition.

* Марио Ливио, „Математик ли е бог?”, изд. „Изток-Запад”, София, 2010 * Mario livio, „Is God a Mathematician?”
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  ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ
Видеодокументация на проекта

ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ се отнася към едно от възможните разбирания и езиковост.
Разглежда се свързаността между число и нещо.
Число, доколкото е неприсъстващо, определя и прояснява присъстващите неща.
Учудващо е как става това пренасяне от разбирането число върху строежа на вещта, без числото да е нещо.
ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ е опитване дали е възможно числа да се явят в собствено присъствие, в смисъла да станат неща сред нещата.

Като замисъл и изработване на идейни проекти ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ датира от 1997 година.
Изграждането на макет на ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ започва през февруари 2010 година. Намира се на 1,85 км северозападно от град Меричлери.
Местоположение с координати: 42°08`28.67”N 25°29`13.25”Е
ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ заема площ от общо 24 600 м² при размери на всяко число 40 х 22 м и размери на изграждащия елемент 5 х 15 м.
Западната платформа на числовата редица, с размер 40 х 255 м, се разполага върху стар рудничен насип с височина 20 м. Числата са изгра-
дени чрез изкопаване на повърхностния слой. 
Източното поле на числовата редица, с размер 40 х 360 м, се разполага в подножието на съседните табани. Контурът на числата тук е изграден 
от варовикови камъни и бетонни отломки. През 2012 година ще се актуализират числата на Западната платформа.
ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ може да се наблюдава от естествените височини на табаните на място или от въздуха.
фотографии и видео от акцията може да се разглеждат на адрес:  
http://www.youtube.com/dantenev; http://www.artreview.com/profile/dantenev; http://www.panoramio.com/photo/43803551

  NUMERICAL ROWS
Video documentation of the project

NUMERICAL ROWS refers to one of the possible understandings and linguistry.
It explores the connection between number and thing.
A number, insofar as it is non-present, defines and clarifies things that are present.
It is surprising how the understanding of number is transferred onto the structure of an object without the number being a thing.
NUMERICAL ROWS probes whether it is possible for numbers to appear in a presence of their own, that is, to become things alongside other things.

As a conception and the making of conceptual projects, Numerical Rows dates from 1997.
The making of a scale model of Numerical Rows started in February 2010. It is located 1,85 kilometers north-west of the town of Merichleri.
location coordinates: 42°08’28.67”N 25°29’13.25”E
Numerical Rows covers a total area of 24,600 sq. meters, with dimensions of each number 40 x 22 m and of the structuring element, 5 x 15 meters.
The West Platform of the numerical row, dimensions 40 x 255 meters, is located on an old 20 meters high mine fill. The numbers are formed by 
digging out the surface layer. 
The eastern part of the numerical row, dimensions 40 x 360 meters, is located at the foot of the neighboring flat mounds (tabani). The contours of the 
numbers are made of limestone pieces and concrete debris. In 2012 the numbers of the West Platform shall be updated.
Numerical Rows can be viewed from the flat elevations of the mounds at the site itself or from the air.
Photos and video can be viewed at:  
http://www.youtube.com/dantenev; http://www.artreview.com/profile/dantenev; http://www.panoramio.com/photo/43803551
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  Дан Тенев

Роден през 1958 в Меричлери. Живее и работи в България.

Образование
1987 –  Национална художествена академия, София – специалност „Графика”

Избрани самостоятелни изложби
2010 –  Числови редици 000000/6N, лендарт, руднични табани „Меричлери”
2009 –  Нови работи, галерия „Зенит”, София; Humanitas of Homo Humanus, Градска 

библиотека, Димитровград
2004 –  Техническото на човека, галерия „ADS”, София
2003 – Икономика, Художествена галерия, Димитровград
2002 –  Обрамчване, акция, Семинар по рецепция на античното, СУ „Св. Климент Ох-

ридски”, София
2001 –  Инсталации и акции, с Веселин Димов, Градска художествена галерия, Варна
2000 –  Да изследваме дълбоките неща на Бога, галерия „XXl”, София
1998 –  Огъване на механични нули в геометрията на 60-те, НДК, София; Рисунки, 

галерия „Арт-36”, София; Битие, Художествена галерия Димитровград; галерия 
„XXl”

1997 –  50 години Димитровград. Пазар. Някои съображения, с Милена Тодева, Худо-
жествена галерия, Димитровград 

1996 –  Балканизация, акция на р. Марица, Димитровград; Насищане на изложбена 
зала, ХГ Димитровград; акция Фибула, ХГ Димитровград; галерия „XXl”

1995 –  Другата пътека, Градска библиотека, Димитровград; Задълбочаване на раздя-
лата – разделяне на остров на р. Марица, Димитровград

Избрани групови изложби
2009 –  Shortlist 2009, изложба на номинираните художници за Наградата „Гауденц Б. 

Руф” за ново българско изкуство, галерия „Райко Алексиев”, София; Атланти да 
I – Отражения от бъдещето, Център за съвременно изкуство „Баня Старинна”, 
Пловдив; Родени независими, Национален изложбен център за съвременно 
изкуство („Шипка” 6), София

2008 – фестивал за съвременно изкуство АКТО, Битоля, Р Македония; Всичко за 
мъжа, Гьоте-институт, София; Народен театър „Иван Вазов”, София

2007 –  Shortlist 2007, Наградата „Гауденц Б. Руф”, СГХГ; Трансформация. Съвременно 
българско изкуство, изложбени зали „Рафаел Михайлов”, Велико Търново

2004 –  Поле, Национална художествена галерия, София
2002 – Анти-Сакс, галерия „XXl”
2001 – 11Б, галерия „Ирида”, София; Не ме гледай с този тон, „Шипка” 6, София; 

vІІІ международно биенале на съвременното изкуство, Кайро; Неформално, 
галерия „Райко Алексиев”

2000 –  AC/DC, галерия „XXl”; Hold your breath, българо-канадски проект, Писцината 
„Сен Мишел”, Монреал

1999 –  фестивал Процес-Пространство, Балчик
1998 – Sofia Underground 2, фестивал за пърформанси, акции и хепънинги, НДК, София
1997 –  Sofia Underground 1, НДК

  Dan Tenev

Born in 1958, Merichleri village, Bulgaria. living and working in Bulgaria.

Education 
1987 –  Graphics, National Academy of Art, Sofia 

Selected solo exhibitions
2010 –  Numerical rows 000000/6N, landart, Merichleri
2009 –  Recent Works, Zenith Gallery, София; Humanitas of Homo Humanus, City library, 

Dimit rovgrad, Bulgaria
2004 –  The Technical of Man, ADS Gallery, София
2003 –  Economics, Art Gallery, Dimitrovgrad
2002 –  Gestell (Putting in Frame), action, Seminar on the reception of Antiquity, St. Kli-

ment Ohridski State University, Sofia 
2001 –  Installations and Actions, with veselin Dimov, City Art Gallery, varna, Bulgaria 
2000 –  Let’s Explore the Deep Things in God, XXl Gallery, Sofia
1998 –  Bending of the Mechanical Zeros in the Geometry of the 1960s, National Palace 

of Culture, Sofia; Drawings, Art 36 Gallery, Sofia; Existence, Art Gallery, Dimitro-
vgrad; XXl Gallery 

1997 – 50 Years of Dimitrovgrad. Market. Some Considerations, with Milena Todeva, Art 
Gallery, Dimitrovgrad

1996 –  Balkanisation, action on Maritsa river, Dimitrovgrad; Saturation of an Exhibition 
Hall, Art Gallery, Dimitrovgrad; Fibula, action, Art Gallery, Dimitrovgrad; XXl Gallery

1995 – The Other Path, City library, Dimitrovgrad; Intensifying the Separation – Dividing 
the Maritsa river Island, Dimitrovgrad

Selected group exhibitions
2009 – Shortlist 2009 for Gaudenz B. ruf Award for new Bulgarian art, rayko Alexiev 

Gallery, Sofia; Atlantis I – Reflections of the Future, The Ancient Bath Centre for 
Contemporary Art, Plovdiv, Bulgaria; Born Independent, National Exhibition Centre 
for Contemporary Art (Shipka 6 Street), Sofia

2008 – AKTO Festival of Contemporary Art 3, Bitola, FYrOM; All About Him, Goethe-Insti-
tut, Sofia; Ivan vazov National Theater, Sofia

2007 –  Shortlist 2007, Sofia City Art Gallery; Transformation. Bulgarian Contemporary 
Art, rafael Mihailov Exhibition Halls, veliko Tarnovo, Bulgaria

2004 – Field, National Art Gallery, Sofia 
2002 – Anti-Sax, XXl Gallery
2001 – 11B, Irida Gallery, Sofia; Don’t Look at Me With This Tone, Shipka 6 Street; 8th 

International Bienale of Contemporary Art, Cairo, Egypt; Informal, rayko Alexiev 
Gallery 

2000 –  AC/DC, XXl Gallery; Hold your breath, Bulgarian-Canadian Project, The Piscine 
Saint-Michel, Montreal, Canada

1999 –  Process-Space Festival of Contemporay Art, Balchik, Bulgaria
1998 –  Sofia Underground 2, Festival of Performances, Actions and Happenings, National 

Palace of Culture, Sofia
1997 –  Sofia Underground 1, National Palace of Culture

ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ
Ленд арт, 2010

NUMERICAL ROWS
land art, 2010
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Н-ЕТЮДИ, дигитален фотомонтаж, 1999
H-STUDIES, digital photo manipulation, 1999

РЕЗЕРВ, инсталация, 2009
rESErvE, installation, 2009
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ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ – МИСИИ НА МАРС, дигитален фотомонтаж, 2004–2009
NUMErICAl rOWS – MISSIONS TO MArS, digital photo manipulation, 2004–2009

СТЕНДОВЕ, гипс, реотан, вариращи размери, 2000
STANDS, plaster, coil, dimensions variable, 2000
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