


Да разбираш, че сигурност няма, е далеч повече от
това да си съгласен с теорията, че всичко се
променя, и даже от това да наблюдаваш прехо-
дността на живота. Идеята за сигурността е осно-
вана на чувството, че в нас има нещо постоянно, 
нещо, което устоява във всички дни и промени на 
живота. Опитваме се да се уверим в неизменността, 
трайността и безопасността на това устойчиво 
ядро, на този център и душа на нашето същество, 
което наричаме Аз. Защото го смятаме за реалния
човек – субекта, мислещ нашите мисли, чувстващ 
нашите чувства и знаещ нашето знание. А всъщност 
не разбираме, че сигурност не може да има, докато 
не си дадем сметка, че този Аз не съществува.*

Във все по-сегрегиран, объркан и заплашен свят ние
все още храносмиламе миналото или се опитваме
да предскажем бъдещето. Това води до растеж на
тревожността и на различни разстройства, освен
цялата дезинформация, глобална пандемия, полити-
чески провали и екологични катастрофи. За да
разберем несигурността не означава само да се 
изправим лице в лице с нея, но и да станем едно
с нея. Разбирането идва с осъзнаването. Единстве-
ното сигурно нещо е промяната, постоянния преход,
трансформацията на енергия, потока на времето.
Тези променливи константи са служили като про-
вокации в темите на фестивала Sofia Underground.
След пандемичното онлайн издание, събитието се
завръща във физическото пространство с изложба,
презентации и пърформанси на различни места с
целта да разпространи артистични послания за
епохата на тревожността.
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 Кризата е изместване отвъд предела на познатото, 
установеното или очакваното. Тя буди атавистичното, от 
една страна, изискване за радикално действие, а, от друга, 
строго придържане към вече установеното. Във време на криза 
състоянието на тревожност се манифестира като радикален жест, 
който едновременно да очисти настоящето и да възстанови 
миналото в бъдеще време.
 Кое оправдава тревогата? Безпричинната тревога е пре-
разход на делиричния индивид. Нужно ли е да се оправдае 
тревогата? Кризата оправдава тревогата и я актуализира като 
пределно състояние. Че всяка криза е до време, ще рече, че има 
и друго време, което сега не е. Необходимо е да си представим 
кризата временна, за да предотвратим неизбежната тревога.
 Съвремието ни е неизбежно тревожно в своята кратко-
временност. Дали от неговата мимолетност настоящето е тревожно 
или именно тревожността прави съвремието кратковременно? 
Радикалният жест на тревогата си служи с езика на кризата, 
строящ и унищожаващ градове, разлагащ действителността във 
виртуалност и безкрайно екстензиращ в разпада на сигурно 
послание.
 Временна криза представя автори, които активно работят 
с разпада, фрагмента и несигурното. В серията Ore Lucis Изабел 
Нешева използва процеса на горене като фотографски метод,
разлагайки химическия състав на полароидната плака. Като 
резултат се получава поетична документация от разпада на 
фотографската медия. Петър Чиновски превежда сигналa от 
медийните източници, отразяващи войната, в News from the War -
компютърно генерирани линеарни рисунки, които сами по себе си 
са изпразнени от информационното послание и единствено загла-
вието препраща към тревожното настояще. Деконструирайки идеята 
за национална идентичност, София Димова, Мартайн де Хейле и 
Сара Постол създават паспорти от въобразени националности. 
Във време на хуманитарна криза националността като социален 
конструкт става все по-крехка. Въпреки кризата, предразсъдъкът 
по националност остава като че ли най-устойчив. Сива зона/
Диспозитив на Никола Стоянов работи с виртуалния модел на 
градското пространство и се движи в територия изпразнена от 
практика. Still Confessions на Nasztaszja Filippovtsi осци-
лира около животозастрашаваща заплаха и произтичащия от нея
сковаващ страх в инсталация и live coding пърформанс. Паметник 
на последната сигурност от Елена Чергиланова издига в монумент 
преходността на природата в изоставеното пространство на 
изложбата.
 Временна криза e мимолетен жест, който превръща насто-
ящата тревога в грижа. 

ВРЕМЕННА КРИЗА
МАТРИЦАТА / 28 април 2022

 A crisis is a shift beyond the known, established or 
expected. It evokes an atavistic, on the one hand, demand for 
radical action and, on the other, a strict adherence to what 
has already been established. In times of crisis, anxiety is 
manifested as a radical gesture that can cleanse the present 
and recover the future.
 What justifies anxiety? Unreasonable anxiety is an ex-
haustion of the delirious individual. Is it necessary to jus-
tify anxiety? A crisis justifies anxiety and actualizes it 
as a border state. That every crisis is up to a certain date 
means that there is another time that is not here now. We need 
to imagine the crisis as temporary in order to
prevent inevitable anxiety.
 Our time is inevitably anxious in its temporality. Is 
the present troubling because of its ephemerality, or is it 
the anxiety what makes contemporaneity short-lived? The rad-
ical gesture of anxiety uses the language of crisis, building 
and destroying cities, decomposing reality into virtuality 
and endlessly extending into the disintegration of a certain 
message.
 Temporary Crisis gathers artists whose work actively 
engages with disintegration, fragmentation and uncertainty. 
In the Ore Lucis series, Isabelle Nesheva uses the combustion 
process as a photographic method, decomposing the chemical 
composition of the Polaroid plaque. The result is a poetic
documentation of the disintegration of the photographic
media. Peter Chinovsky translates the signal from media broad-
casts about the war into News from the War - computer generated 
linear drawings, which in themselves are devoid from the in-
formation messages and only the title refers to the disturbing 
present. Deconstructing the idea of national identity, Sofia 
Dimova, Martijn de Geele and Sara Postolle create passports of 
imaginary nationalities. Amidst a humaitarian crisis, nation-
ality as a social construct is becoming increasingly frag-
ile. Despite the crisis, national prejudice seems to persist.
Nikola Stoyanov’s Gray Zone / Dispositive works with the vir-
tual model of an urban space and moves through a territory 
emptied of practice. Nasztaszja Filippovtsi’s Still Confes-
sions oscillates around a lifethreatening menace and the re-
sulting numbing fear within an installation and a live coding 
performance. Monument to the Final Certainty by Elena Cher-
gilanova postulates in a monument the transience of nature 
within the abandoned space of the exhibition.
 Temporary Crisis is an evanescent gesture that turns 
the current anxiety into concern.

TEMPORARY CRISIS
THE MATRIX / 28 April 2022



1.
TRANX/MATRIX
SABAPRODAKTION

1. Културната, социалната или политическата 
среда, в която се развива нещо; 

2. Калъп, в който нещо е отлято или оформено.

И в двете дефиниции матрицата включва прехвърляне 
от суперструктура и колектив към индивид, от 
матрица към действителна опора. По същия начин, 
както е средство за транспорт на всички стоки в 
мрежата на световната икономика (еквивалент на 
всички стоки), картонът се превръща в матрица 
за отпечатване на изображения без съзнателен 
или рационален филтър. Той е връзката в недрата 
на консуматорското общество, която разкрива 
премахването на ready-made масовото съзнание.

SABAPRODAKSCION (развито в SABAPRODAKTION) се по-
явява като запазена марка за визуална продукция 
във фензина MEKONG - storie di surrealta ‘quotid-
iana, Болоня, 2006 г. С годините „рошавата кост“ 
(екстремен естетически синтез на SPKT) продължи 
да се разпространява в градскaта среда на най-
големите градове в Европа, свидетелствайки на 
вярата в номадството и постиндустриалния ъндър-
граунд, които са в основата на проекта.

1.
TRANX/MATRIX
SABAPRODAKTION

1. The cultural, social or political environment 
in which something develops; 

2. A mold in which something, is cast or shaped.

In both definitions the matrix entails a transfer 
from the superstructure to the individual, from 
the collective to the individual, from the mold 
to the actual support. In the same fashion as it 
is the means of transportation of all goods in 
the global economy network (the equivalent of all 
goods) the cardboard becomes the mold to print
imagery with no conscious or rational filter. The 
root connection of consumerist society which re-
veals the removal of ready-made mass conscious-
ness.

SABAPRODAKSCION (eventually evolved in SABAPRO-
DAKTION) appears as a visual production trade-
mark on a comics fanzine, MEKONG- storie di sur-
realta’ quotidiana, Bologna, 2006. By the years 
the ‘hairy bone’ (extreme aesthetic synthesis of 
SPKT) kept on spreading over the urban furnish-
ing of the biggest cities of Europe, witnessing 
the faith in nomadism and post-industrial under-
ground which is the core of the project.



2.
НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА
ПЕТЪР ЧИНОВСКИ

Компютърно генерираните линеарни рисунки са 
изведени от снимки на телевизионен екран по време 
на излъчване на новини за войната. Принтове на 
всяка върху прозрачно фолио са поставени една върху 
друга. За непреките участници и наблюдателите от 
дистанция събитията се свеждат до поток от медийна 
информация. Всички заключения са предхождани от 
допускания за достоверността на източниците. 
Аналогично на въпроса за съответствието между 
картата и територията, съществува и този за 
съответствието между репортаж и действителност.

Петър Чиновски е визуален артист, роден в София.
Завършва графика във Велико Търново. Той има 
интерес към синтетичното, man-made, машинно 
произведеното и артефакта. Проследява функцията 
на изображението като средство за публична кому-
никация и превеждането на суровото преживяване в 
символни езици. В работите си той търси скъсяване 
на дистанцията между двуизмерно и триизмерно и 
често работи в слоеве от различни материали.

2.
NEWS FROM THE WAR
PETER CHINOVSKY

The computer-generated linear drawings were
created from photographs of a television screen 
during a news broadcast about the war. Prints on 
transparent foil are placed on top of each other. 
For indirect participants and distanced observ-
ers, the events are reduced to a flow of media 
information. All conclusions are preceded by as-
sumptions about the reliability of the sources. 
Similar to the correspondence problem between the 
map and the territory, there is also the corre-
spondence problem between reportage and reality.

Peter Chinovsky is a visual artist born in Sofia. 
He studied Graphic Art in Veliko Tarnovo. He’s 
interested in the synthetic, man-made, machine-
made, and artificial. He traces the function of 
the image as a mean for public communication and 
translation of crude experience into symbolic 
languages. With his work he seeks to shorten the 
distance between two-dimensional and three-di-
mensional and often works in layers of different 
materials.



3.
ORE LUCIS
ИЗАБЕЛ НЕШЕВА

Реакционният продукт от процеса на окисление 
включва освобождаването на фотони и електрони. 
Те са отговорни за създаването на изображението, 
което виждаме. Още през първите секунди след 
момента на запалване започват да се появяват 
абстрактни образувания и цветове. Изгарянето на 
прясно заснет филм прави възможно образуването 
на различни визуални данни. Огънят е основен 
елемент като инструмент за създаване.

Изабел Нешева (р.1997) е български съвременен 
артист, живеещ и работещ в София. Тя завършва 
философия и френски език в Нов Български Универ-
ситет. Интересът и към фотографията започва от 
2009 г., след като попада на стар Start 66. Пред-
ставяла е свои фотографии в 18-то годишно изложе-
ние на Фотоакадемика (2017) и галерия Червената 
точка (2018). Позната е и с участието си във 
Виолетов Генерал (2018-2019).

3.
ORE LUCIS
ISABELLE NESHEVA

The reaction product of an oxidation process in-
cludes the release of photons and electrons. They 
are responsible for creating the image that we 
see. It is during the very first seconds after the 
moment of ignition, that abstract formations and 
colors begin to appear. Combustion of freshly 
exposed film enables the formation of different
visual data. Fire is a fundamental element as a 
tool of creation.

 Isabelle Nesheva (b. 1997) is a Bulgarian con-
temporary artist, living and working in Sofia. 
She Philosophy and French Language at New Bul-
garian University. Her journey as a photographer 
began in 2009 after stumbling upon an old Start 
66. She has exhibited as a photographer at Pho-
toacademica’s 18th annual exhibition (2017) and 
in The Red Dot Gallery (2018). She is also known 
for performing with the musical project Violetov 
General (2018-2019). 



4.
„ДОБРЕ ДОШЛИ В...“
СОФИЯ ДИМОВА, САРА ПОСТОЛ,
МАРТАЙН ДЕ ХЕЙЛЕ

Проектът подчертава стигмите около националнос-
тите и как първоначалната преценка на хората един 
за друг се основава на стереотипи. Стереотипите 
изграждат разделения в обществото и създават 
определена дефиниция на реалността. Нашите пас-
порти могат да бъдат използвани срещу нас по 
начина, по който сме разпознати и обезобразени 
(идентифицирани и изкривени). Нашата индивидуал-
ност е захвърлена, за да влезем в ролята на 
поредния гражданин. Дълбоко вкоренените проблеми 
на нашите родини са втъкани в изработените 3D 
въображаеми паспорти. Държавите са копия на 
реалността, целящи да изградят образ въз основа 
на явните предразсъдъци.

 София Димова (р.1996) е мултидисциплинарен 
артист, роден във Варна. Завършила е Академия 
Минерва (Грьонинген, Нидерландия) със специалност 
Изящни Изкуства през 2019. В своята практика София 
създава взаимовръзка между лични фундаментални 
търсения и социо-политически проблеми.
 Родена през 1997 в Жельона Гора, Полша, 
Сара Постол е живяла по-голямата част от живота 
си в чужбина, като често е мигрирала от държава в 
държава, заради работата на родителите си. Черпи 
вдъхновение от този начин на живот, като творбите 
и концепциите и са обвързани до голяма степен с 
миграция и емиграция, преминаването на граници и
пътуванията от същността до ума и вътрешните 
търсения.
 Мартайн де Хейле (р.1994, Холандия) завършва 
магистърска степен по MADtech в института Frank 
Mohr. Той израства с жаждата за ритъм и звук. 
Работният му процес се състои в създаване на 
звукови аранжименти, които са преработени през 
дигитални медии и музикален хардуер (модулни 
синтезатори и 3D програми). Това може да се види
в последната му работа Televisions have ADHD 
too, която се основава на неговия опит с ADHD и 
визуализирането му в 3D отпечатани телевизори.

4.
"WELCOME TO..."
SOFIA DIMOVA, SARA POSTOLLE,
MARTIJN DE GEELE

The project underlines the stigmas surrounding 
nationalities and how people’s initial judgment 
of one another is based on stereotypes. Stereo-
types not only build division in society but also 
create a certain definition of reality. Оur pass-
ports may be weaponized against us, the way in 
which we are identified and twisted. Our individ-
uality is lost as we are typecasted into the role 
of just another citizen. The deeply rooted issues 
of our homelands are embraced by the making of 3D
imaginary passports. The countries are copies of
reality, aiming to construct an image based on 
the explicit prejudices.

 Sofia Dimova (b.1996) is a Bulgarian mul-
tidisciplinary artist. She graduated with a BA 
in Fine Arts from Academy Minerva (Groningen, The 
Netherlands) in 2019. In her practice she ex-
plores topics in socio-politics and personal re-
lationships through site-specific installations, 
performance, text, and other mediums.
 Sara Postolle (1997, Poland) is an artist 
based in the Netherlands. She graduated with a 
BA in Fine Arts from Academy Minerva. She was 
brought up abroad for most of her life, having 
often migrated from country to country due to 
her parent's jobs. Home is an ambiguous concept
within her practice, claiming this “Home” to be a 
state of mind. Her work revolves largely around 
concepts of migration and border-crossing through 
the travel of self and the mind.
 Martijn de Geele (b.1994, The Netherlands) 
is a graduating MADtech masters student at the 
Frank Mohr Institute. He grew up surrounded with 
an intrigue for rhythm and sound. His work process
consists of making sound arrangements, which he 
reprocesses through digital media and hardware 
(modular synthesizers and 3D software). This can 
be seen in his most recent work Televisions Have 
ADHD Too which is based on his experience with 
ADHD, visualised in 3D printed televisions.
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5.
СИВА ЗОНА / ДИСПОЗИТИВ
НИКОЛА СТОЯНОВ

Градът - трансфигуриран в сива зона, изпразнена от 
хора, светлини, потопен под водата или изхвърлен 
в дивия космос, прегънат отвъд способността ни, 
той представлява капсула изпразнена от своето 
естество, изпразнена от структурите на властта, 
изпразнена от социалното тяло. Диспозитив без 
практика, без свое знание и експертиза, без инсти-
туциите ни и без време - чиста сглобка. Проектът 
представя виртуално пространство сглобено от из-
кривени модели на познатата ни градска среда. 
Фотограметричен ландшафт през погледа на микро-
секундни сателитни тикове, осветен нарочно и 
безцелно, канещ зрителя на виртуално шляене из
подземията на съзнанието на град Варна.

Никола Стоянов е роден във Варна през 1994г. 
и получава класическо образование по философия 
и история на технологията във Великобритания. 
Интересите му включват пресичането на инфра-
структура и технологични апарати с изкуство и 
всекидневния живот. Дългогодишен преводач и 
фотограф, той обича да преплита хуманитарното с 
научното. Въпреки постоянстващия му фокус върху 
фотографията, като артистична медия, трудът му
често пресича границите, преливайки се в абст-
рактен експресионизъм и дигитално изкуство.

5.
GRAY ZONE / DISPOSITIVE
NIKOLA STOYANOV

The city - transfigured into a gray zone emptied
of people, of lights, immersed under water or 
discarded in the wild cosmos, folded beyond prac-
ticality, it represents a capsule emptied of its 
nature, emptied of its structures of power, emp-
tied of its social bodies. A dispositive without
practice, without knowledge and expertise, with-
out our institutions and without time - a pure 
assemblage. The project presents a virtual city-
scape assembled out of distorted models of our 
familiar urban environment. A photogrammetric 
landscape through the view of microsecond tics 
of satellites, lit knowingly and aimlessly, a 
virtual dérive of Varna’s unconscious.

Nikola Stoyanov was born in Varna in 1994 and has 
received a classical education in philosophy and 
history of technology in the UK. His interests 
include the intersection of infrastructure and 
technology with art and everyday life. A trans-
lator and photographer he likes to intertwine the 
humanities with technology. Despite his heavy 
focus on photography as an artistic medium, his 
work often crosses this border into abstract ex-
pression and digital generative art.



6.
STILL CONFESSIONS 
Fuck. I fucked the priest
NASZTASZJA FILIPPOVTSI

Насилникът е криво отражение на жертвата си в 
някоя случайна кална вдлъбнатост на плоското 
съществуване. 
*
/Нарцис се удави в храчка.
Дориан Грей е на метадон./

Still Confessions е опит за илюстрация на вът-
решното възприятие на ежедневието като живото-
застрашаваща ситуация; На секундата мълчание, 
която предизвиква сковаващ страх едновременно от 
и за съществуващото.
Still Confessions превежда непосредствената пер-
цепция на предстоящата или въобразена реакция 
на насилника в своеобразен спазъм на изкривени 
сигнали и фрагментирани изображения.

Nasztaszja Filippovtsi е ентусиаст в сферата на 
аудиовизуалните изкуства. Завършва бакалавърската 
си степен с дипломна работа на тема "Тялото в 
съвременния театър и пърформанс". Експериментира 
с аналогово видео и визуализации на живо. Има 
участия във фестивалите Малък Сезон (2019, 2021), 
Spring Algorave (2020), Sofia Art Week (2020).

6.
STILL CONFESSIONS 
Fuck. I fucked the priest
NASZTASZJA FILIPPOVTSI

The abuser is just a distorted reflection of his 
victim in a random muddy puddle on the surface 
of existence.
*
/Narcissus has drowned in sputum.
Dorian Gray is on methadone./

Still Confessions attempts to illustrate the in-
ner perception of everyday life as a life-threat-
ening situation; of the second of silence that 
evokes a numbing fear both of and for one’s ex-
istence.
Still Confessions translates the immediate per-
ception of the imminent or imagined response of 
the abuser into an analogous spasm of distorted 
signals and fragmented images.

Nasztaszja Filippovtsi is an off-place audio-vi-
sual enthusiast. She completed her Bachelor's 
degree with a thesis on "Corporality in contem-
porary theatre and performance". As of recently 
she's experimenting with analog video and live 
visualizations. Nasztaszja has performed at the 
festivals Small Season (2019, 2021), Spring Al-
gorave (2020), Sofia Art Week (2020).



7.
ПРЕВАНТИВНО
СДРУЖЕНИЕ „ИЗКУСТВО В ДЕЙСТВИЕ“
/ОРЛИН ДВОРЯНОВ

Сдружение „ИЗКУСТВО В ДЕЙСТВИЕ“ е НПО в частна 
полза, регистрирано през 1990г. в град София. 
Основна цел на „Изкуство в действие“ е да спо-
мага за развитието на съвременното изкуство в 
България. Основни дейности на сдружението са 
организиране и участие в изложби, пърформанси, 
фестивали, симпозиуми, мултимедийни спектакли, 
издаване на рекламни и информационни материали
за съвременно изкуство, включващи множество изяви 
както в страната, така и в чужбина.

Орлин Дворянов е роден в гр. София, България през
1951г. През 1982г. завършва НХА (София), специалност 
„Декоративномонументални изкуства“ (стенопис). 
2003г. - доктор по методика на изобразителното 
изкуство – СУ „Св. Климент Охридски“. От 1991г. 
до днес Дворянов преподава в СУ „Св. Климент 
Охридски“ дисциплини свързани със съвременното 
изкуство. След политическата промяна Дворянов 
е сред съучредителите на сдружение „Изкуство в 
действие“ (1990), а от 1998 г. до днес е негов 
председател.

7.
PREEMPTIVELY
ART IN ACTION ASSOCIATION
/ORLIN DVORYANOV

Art in Action Association is a private bene-
fit NGO registered in 1990 in the city of Sofia. 
Their main goal is to promote the development of 
contemporary art in Bulgaria. Amongst their ac-
tivities are the organisation and participation 
in exhibitions, performances, festivals, sym-
posiums, multimedia performances, the publish-
ing of advertising and information materials for 
contemporary art, including numerous events at 
home and abroad.

Orlin Dvoryanov was born in Sofia, Bulgaria in 
1951. In 1982 he graduated from the National 
Academy of Arts (Sofia), with a degree in Decora-
tive and Monumental Arts (mural painting). Since 
1991 Dvoryanov has been teaching contemporary 
art at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 
and received his Ph.D. in Fine Arts there in 
2003. After the political change, Orlin Dvoryanov
co-founded the Art in Action Association and is 
its chairman since 1998.



8.
ЧАКАЛНЯ II
АГАТ ДЕ ЛИМОЖ & ВИКТОР ДУЛЕТРА

ще пеем за тези които чакат
ще взривяваме в тишина
ще разтревожим покоя
пеейки нежно ядна поема
история за празни столове чакащи тяло
история за санитезирана декорация
за изкуствени цветя
хладта която ни води в пространство чакалня
откривайки занимание против скука
занимание свободно без броене на овци
ще чакаме заедно като ядосани момчета
предлагащи шоу
за да разсмеем децата около пътя

Двамата изпълнители взаимодействат помежду си и 
с различни реквизити, като души озовали се във 
вакуум. Те ще пеят, ще се движат бясно и ще пушат 
грубиянски. Може би ще плачат, може би ще се 
смеят. В очакване на слънцето.

8.
WAITING ROOM II
AGATHE DE LIMOGES & VICTOR DELÉTRAZ

we will sing for those who wait
we’ll blow things up in silence
we’re going to shake up the calm
sing an angry nursery rhyme softly
a story of empty chairs waiting for bodies
a story of sanitized decorations
of plastic flowers
the cold that takes us in the space made for waiting
finding a hobby to counter boredom
a free solution without counting sheeps
we’ll wait together like angry boys
by offering a show
to make the children laugh on the roadside

The two performers interact with each other and 
with different props as different souls found in 
the void. They will sing a song, move trashly and 
smoke in a rude way. Maybe they will cry, maybe 
they will laugh. Waiting for the sun.



9.
ПАМЕТНИК НА ПОСЛЕДНАТА СИГУРНОСТ
ЕЛЕНА ЧЕРГИЛАНОВА

Ти си неуязвим. Не издадоха ли
силите контролиращи съдбата ти
сигурността на прахта? Нима не е
необратимото ти време реката, в чието
огледало Хераклит съгледа
преходността си? Чака те мраморната плоча,
която не ще прочетеш. Гравирана
с град, дата, епитаф.
Другите са също сънища на времето,
не твърд бронз, чисто злато. Те са прах,
като теб; вселената Протей е.
Сянко, ще настигнеш що те чака,
фаталната сянка дето чака на ръба.
Знай: донякъде си вече труп.*

Елена Чергиланова е артист от София, работещ в
пресечната точка между графичен дизайн, аналогова
фотография и експериментално видео. Учила е кому-
никационен дизайн в Berliner Technische Kuns-
thochschule и в момента работи като фрийлансър 
със сценографите от Studio Pistolet. Участвала е 
в различни художествени проекти, включително в 
груповата изложба Future Oracles (Sofia Art Week, 
2021) и наскоро открива първата си самостоятелна 
изложба The Evidence (Æther, 2022).

*
Хорхе Луис 
Борхес
На онзи, който 
ме чете

9.
MONUMENT TO THE FINAL CERTAINTY
ELENA CHERGILANOVA

You are invulnerable. Didn’t they deliver
(those forces that control your destiny)
the certainty of dust? Couldn’t it be
your irreversible time is that river
in whose bright mirror Heraclitus read
his brevity? A marble slab is saved
for you, one you won’t read, already graved
with city, epitaph, dates of the dead.
And other men are also dreams of time,
not hardened bronze, purified gold. They’re dust
like you; the universe is Proteus.
Shadow, you’ll travel to what waits ahead,
the fatal shadow waiting at the rim.
Know this: in some way you’re already dead.*

Elena Chergilanova is a Sofia-based creative, 
working at the intersection of graphic design, 
analogue photography and experimental video. She 
studied Communication Design at the Berliner
Technische Kunsthochschule and is currently work-
ing as a freelancer with the production designers 
from Studio Pistolet. She has participated in 
various artistic projects, including the group 
show Future Oracles (Sofia Art Week, 2021), and 
recently had her first solo exhibition The Evi-
dence (Æther, 2022).

*
Jorge Luis 
Borges
To the One Who 
is Reading Me



"To understand that there is no security is far 
more than to agree with the theory that all 
things change, more even than to observe the 
transitoriness of life. The notion of security 
is based on the feeling that there is something 
within us which is permanent, something which en-
dures through all the days and changes of life. 
We are struggling to make sure of the permanence, 
continuity, and safety of this enduring core, 
this center and soul of our being which we call 
"I." For this we think to be the real man - the 
thinker of our thoughts, the feeler of our feel-
ings, and the knower of our knowledge. We do not 
actually understand that there is no security 
until we realize that this "I" does not exist."*

In a more segregated, confused and threatened 
world we are still digesting the past or trying 
to predict the future. That leads to the growth 
of anxieties and various disorders, besides all 
the misinformation, global pandemic, political 
failures and ecological disasters. To understand 
insecurity does not only mean to face it but 
to become one with it. Understanding comes with 
realisation. The only thing that is certain is 
change, constant transition, the transformation 
of energy, the flow of time. Those constants have
always served as provocations in the themes of 
the Sofia Underground festival. After the on-
line pandemic edition, the event will return to 
the physical realm with an exhibition, presen-
tations, showcases and performances in different 
venues with the aim to spread artistic messages 
for the Age of Anxiety.

SOFIA UNDERGROUND ?0??
Insecure Wisdom // Несигурна мъдрост
26 – 30 April 2022

*
Alan W. Watts
The Wisdom of
Insecurity:
A Message for an 
Age of Anxiety 
1951
-
© 1979
Marry Jane Watts




