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Търсим емоция, балансираме времето, което прекарваме в самоорганизация в 
системата от постоянно развиващата се прекаризация. Екзотизмът като магия на 
чуждото и същевременно новото е свързан с народностното мислене за различното, с 
историята на колонизацията и развитието на империализма. Можем обаче да 
използваме понятието за екзотично обърнато наопаки, като нещо, което няма да ни 
възбуди със своята неочакваност, с внезапния поток от неизвестното, а със своята 
планираност. Можем да се отнасяме с него като с развлечение, да го използваме като 
възстановяване, като средство за запазване на здравето и естествеността или като 
начин за опознаване на скритите, все още табу или грешно интерпретирани явления.  

Работите на двамата художници Войн де Войн и Лубри, които трябва да си призная 
познавам от една единствена изложба в Прага и от страниците на галерия „Sariev 
Contemporary“, ме интересуват именно от аспекта на перформативната спонтанност. 
Двамата имат много общо – преди всичко източника, от които черпят, професията, 
начина на развлечение, стила и естетическите предпочитания. Въпреки че 
мотивацията им е различна – Войн де Войн изследва механизмите, причините, 
системите, мимикриите и концепциите от името на отделните обществени прояви, 
Лубри по-скоро улавя повърхнината на онези обществени, но също семейни и 
приятелски събития в различни форми. Когато говоря за повърхнината, нямам предвид 
повърхността.  

Още Зигфрид Кракауер, немски и американски филмов и културен критик, теоретик, 
социолог и писател, се заема с повишено, дори етнографско внимание с 
проследяването на повърхнината на обществените явления. Лубри говори за 
метафората на замъгленото огледало, в което обществото се отразява в неговите 
фотографии, които в същото време не са документален кадър, а свързан свят, „втора 
природа“ – име на една от неговите изложби, което често се споменава в текстовете за 
Лубри. Използва момента, когато фотографският образ създава нова енергия, 
осигуряваща на света на фотографията повече живот, повече емоция отколкото в 
истинския такъв. Принуждава всички, които не са отвърнали пуритански поглед от тях, 
да се замислят над това, за живота който водят или само да сравнят живота в и пред 
снимката. Тя „втората природа“ не е природата на хората пред камерата, а на човека 
зад нея. Позволява му втори живот, втори поглед, втори свят, но не по начина, както 
когато фотографът – субект дебне интересуващия го обект, също не и паралелно 
когато субектът (творец) бяга в друга реалност. Отваря му, а косвено и на нас, друг 
удължен живот, реален въпреки преобличанията, позите, екстравагантността, 
представянето, играта и маскирането, под които естественото оживява, необвързано 
от безкрайния самоконтрол.   

Лубри заснема събития, които действително се случват – може би с изключение на 
няколко сцени за модни и лайфстайл списания. В същото време, обаче, избира такива 
прояви, които по своята същност имат перформативен характер, за които сме 
свикнали да се подготвяме, да отделим време за тях и време за възстановяване след 
това, да се облечем, да очакваме, накратко такива от които очакваме преживяване. 



Фотографиите му не подлежат на никаква йерархия, авторът никога не казва: това е 
изкуство, а това е само снимка от ваканцията или от вечерната забава. Тази липса на 
определяща позиция е характерна в моралната плоскост, когато той се интересува от 
разнообразни, за някого и крайни човешки прояви и аспекти на обществата, 
многообразието им, сходство и особености. Не са предмет на решение от някой, който 
управлява дадения момент с натискане на спусъка. Лубри се отказва от позицията да 
властва зад фотоапарата и избира да се слее с камерата.  

Видеата и пърформансите на Войн де Войн изследват високите изисквания към 
перформативността на нашия живот. В тях се смесват елементи от социални и 
психологически анализи от системните модели на обществото с неговите ирационални 
прояви. Събитията са придружени от целия символичен апарат, който понякога има 
буквални значения и употреби, а друг път по-свободни и естетически качества, и е 
съставен от индивидуалните вкусове на участника. В случая с двамата автори, езикът 
на костюмите и маските има отношение към новия интерес към областта 
идентичността, ключовата тема за пространство на бившия източен блок в 90-те 
години на миналия век. Днешната идентичност е все по-зависима от променящото се 
отношение на субекта и обекта, и преминаването на субекта в състояние на обект. 
Затова е важно да отбележим, че Войн де Войн не е само протагонист в собствените 
си пърформанси, които Лубри често снима, но също така актьор в своите видеа и 
често обект във фотографиите на Лубри.  

Войн проследява различни обществени прояви – от такива, които наподобяват 
окултни, сексуални и карнавални ритуали, RPG (ролеви игри) или рефлексии на лявата 
философия. От формална гледна точка Войн се интересува от жанровете на 
пърформанса, музикалния клип, игрите, видеата, от стила „Tableau vivant“ с 
припокриването му в живата и едновременно с това инсценираната действителност. 
Интересуваме именно усилието да се разбере този сравнително нов феномен (макар и 
с прототипи в декадентството), организиран в реалността, когато цели групи от 
обществото имат готовност да живеят своята жива картина в света. Тя може да 
изглежда като регресия към детството или потребност да се допълни монотонният 
живот в човека. Обикновено това се случва планирано, независимо дали под формата 
на игри, развлекателна употреба на наркотици или адреналиново приключение и 
спорт. Театралният и зрелищен акцент на пърформансите на Войн де Войн създава 
напрежение между обичайната ситуация и специалното преживяване. Спорадичната 
сложност и неточност на изпълнението и драматургичните пролуки предупреждават за 
това амбивалентно отношение на реалността, конструираната фикция и имитацията. 
Войн де Войн се опитва да каже, че старите теоретични модели, изследващи това как 
функционираме, трябва да намерят опора в емпиричните методи, с които изкуството 
не трябва да борави, но може да покаже тяхната ефективност. 

Изложбата е част от по-голям разменен проект, в които планирам да представя 
няколко открояващи се творци от Чехия и България. През месец март в Чешкия център 
в София беше показана изложбата на Вацлав Гирса „Сестри, да се държим“. 
Едновременно с „All Tomorrow Exotic“, в галерия „Ластици“ в Пловдив има експозиция 
на двама чешки фотографи Лукаш Ясански и Мартин Полак с название “Църкви и 
рисунки”, а в галерия „Sariev Contemporary“ в Пловдив изложбата на Иржи Кованда 
"Nothing in the Middle". През октомври предстои проектът на пражката художествена 
група „Rafani“ в софийската галерия „The Fridge“ и изложбата на Збинек Баладран в 
Института за съвременно изкуство отново в София. Следва продължение… 

Едит Йержабкова, куратор 

---



We are looking for emotions, we are trying to balance time spent on self-organization in the 
system of loosening the traditional nine-to-five jobs. Exotism as magic of the foreign and 
therefore new is associated with the idea of ethnic differentiation, with history of colonization 
and imperialistic evolution. Yet, perhaps there is another way to use the concept of the 
exotic, not as something that excites us by its suddenness, unexpected influx of unknown, 
but by its planned appearance. We can handle exotic recreationally, use it for recovery, as a 
tool for maintaining health and nature, or as a way of learning about the hidden, still taboo 
and poorly interpreted phenomena. 

The work of two artists Voin de Voin and Lubri – whom I knew until recently only from one 
exhibition in Prague and Sariev Contemporary Gallery website – interests me precisely for 
this aspect of performative spontaneity. They both have a lot in common – particularly the 
source of their art manifestations, profession, forms of entertainment and their styling and 
aesthetic preferences. Nevertheless, their motivations distinctly differ – while Voin de Voin 
examines mechanisms, causes, systems, mimicry and concepts for social manifestations, 
Lubri captures rather the surface of the social, but also family and friends events in a variety 
of forms. When I speak of the surface, I do not mean superficiality. 

Sigfried Kracauer, German and American film critic and cultural theorist, sociologist and 
writer, already devoted increased, almost ethnographic attention to monitoring the surface of 
social and cultural living. Lubri himself speaks of the metaphor of a foggy mirror where the 
society is reflected through his photographs, but his photos do not serve as a documentary, 
they are a related world itself, "second nature" – based on the name of one of his exhibitions, 
often cited in the texts about Lubri. The artist uses the moment when the photographic image 
creates a new energy, the moment which gives the world of the photograph more life, more 
emotion than it has outside of the photograpph. It makes us who do not turn away from the 
sometimes explicite content of his photos to think about the life the photos themselves live 
and to compare the life on the photograph and in front of it. This "second nature" therefore is 
not the nature of people in front of the camera, but of the man behind the camera. It gives 
him a second life, second look, second world, quite the same like when the photographer is 
stalking the object of his interest, which is not a parallel world for the artist to escapeto. It 
opens to him (and indirectly also to us) another expanded life, very real despite all masking, 
posing, extravagance, performance, playing and camouflaging under which the nature 
revives, not bounded by the infinite self-control. 

Lubri shoots events that are actually happening – except for some scenes for fashion and 
lifestyle magazines. At the same time, he often bases his work on these events – which by 
their nature have a performative character to which we are accustomed to prepare, dedicate 
special time for viewing and for recovery, to which we dress up and look forward to, from 
which we expect an excitement. His photographs are not subject to any hierarchy, the author 
never says: this is art and this is only vacation or party photos. And this lack of evaluating 
position is also characteristic on the moral level when he is interested in various and for 
some people extreme manifestations of human activities and community aspects, their 
plurality, similarity and peculiarity. They are not subject to judgement of someone who 
controls a given moment by pressing a shutter button. Lubri gives up this power position 
behind the camera and choses merging with the camera instead. 

Voin de Voin videos and performances examine the high demands on the performativity of 
our lives. They mix elements of social and psychological analysis of systematic society 
designs with its irrational manifestations. The events are accompanied by the entire symbolic 
apparatus that sometimes has precise meanings, but other times has more independent and 
aesthetic qualities and it is composed from individual tastes of their participants. This talk of 
costumes and masks relates (for both artists) to a renewed interest in the idea of identity, a 
key theme of the former Eastern Bloc in the nineties. Today's identity is increasingly linked 
with the changing relationship between the subject and object, and transition of the subject 
into a state of the object. It is therefore quite significant that Voin de Voin is an actor in his 
own videos, but also the protagonist in his performances, which are often photographed by 
Lubri, so he is a frequent object of Lubri‘s photos. 



Voin monitors various social phenomena, ranging from those which take form of occult, 
sexual and carnival rituals and RPG games to those which reflect leftist philosophy and 
modernity. Formally, Voin is interested in the relationship between the genres of 
performances, music videos, games and tableaus vivant with their overlaps into the lived as 
well as dramatically staged reality. It is this effort to understand this relatively new behavior 
(albeit with prefigurations in decadence) – the reality of the staged – when the society groups 
set up to live their picture of the world. It may seem like a regression to childhood or a need 
for adventure as a complement to the monotonous working life. However, this happens most 
of the time by planning, either games, recreational drugs or adrenaline sports and 
entertainment. Theatricality and spectacularity of Voin de Voin‘s performances create tension 
between the usual situations and special experience. The occasional complexity, imperfect 
execution and dramaturgic gaps refer to this ambivalent relationship between reality, 
designed fiction and imitation. Voin tries to say that the old theoretical models of examining 
our operations must be changed. It is necessary to rely more on empirical methods, to which 
the art is not meant to serve, but can reveal their efficiency. 

The exhibition is part of a larger exchange project, by which I plan to introduce several 
distinctive artists from the Czech Republic and Bulgaria. The exhibition entitled "Sisters, Stick 
Together" by the Czech artist Vaclav Girsa already took place in the Czech Centre gallery in 
Sofia in March. Simultaneously with the exhibition "All Tomorrow Exotic", the show 
"Churches and Drawings" by two Czech participating photographers Lukas Jasansky and 
Martin Polak is taking place in the Rubber Gallery in Plovdiv. At the same time in Sariev 
Contemporary Gallery in Plovdiv, there will be Jiří Kovanda‘s show "Nothing in the Middle". In 
October, this will be followed by an exhibition project of the Prague art group Rafani at The 
Fridge in Sofia and Zbynek Baladran’s exhibition at the ICA gallery also in Sofia. Other 
events will be announced later. 

Edith Jerabkova, curator 

 

 

 


