за нас
контакт

Малките разлики
Три години минаха откакто първите студенти от програмата "Дигитални изкуства"
се дипломираха. Някои от тези млади колеги вече спечелиха престижни
международни награди, участваха в изложби в България и в чужбина (включително
във Виена, Берлин, Солун, Варна и на няколко места в София) и представиха
собствени пърформанси в сътрудничество с писатели, музиканти и танцьори. Два
от трите танцови спектакъла, които тази година бяха номинирани в категорията
“съвременен танц и пърформанс” за наградите “Икар”, са направни от или с бивши
студенти от тази програма. Това са Албена Баева и Мартин Пенев. А само преди
няколко месеца Баева и Пенев участваха в тазгодишния “ACT Фестивал за свободен
театър” със собствени танцови пърформанси.

Именно на тези две постановки искам да обърна внимание: на „Cadaver” от Пенев с
танцьора Станислав Генадиев и на „Азамен” на Runabout Project  общ проект на
Баева с Петя Боюкова и танцьорите Александър Манджуков и София Георгиева.

Малко се писа в българската професионална критика за тези две представления,
въпреки че в неформалното и в /полу/ публичното пространство се чуха доста
мнения, повечето от които за съжаление обаче толкова повърхностни и
неадекватни, че първият анализ на тези две работи трябва да се счита за
изключително закъснял.

Някои нарекоха „Cadaver” и „Азамен” „сходни”, докато други  особено в
социалните мрежи  дори обвиниха единия автор в интелектуална кражба от другия.
Абсурдната мисъл, че една идея може да бъде открадната не подлежи на коментар в
тази статия, но ще разгледам доводите защо да говорим за тези две работи като за
„сходни” е толкова неадекватно. По същия начин бихме могли да кажем, че една
постановка на Пина Бауш е “сходна” на „Лебедово езеро”, защото и в двете участва
поне една танцьорка, или че пейзажите на Хокни са “сходни” с тези на ван Ройсдал
или на Тициан, само защото всичките тези пейзажи са нарисувани с масло.

Целта на изкуствоведската критика и на теориите на изкуството е да предложат
анализи, които надхвърлят изтъкването на подобни очевидни повърхностни
характеристики. Досега обаче никой не се нае да предложи подобен анализ за тези
две творби. Фактът, че техните премиери се състояха в рамките на само няколко
месеца разстояние, както и че и двата пърформанса се различават радикално от
постановките, които сме свикнали да гледаме на българска сцена, прави подобен
анализ болезнено необходим.

Изборът на Блистер
Яйца от свободни кокошки
изгубени/намерени
на теория
новини
Портфолио
bg | en
Dear Devil
Сигурно не сте си мислили, че
можете да се смутите от
предложение за целувка. Било
то ...
Живи сме, а вие?
Може би само когато ни
отхвърлят по някаква причина и
останем сами, си даваме сметка
за ...
РадиоЧехов: „Три пиеси 
четири действия“ на Галина
Борисова в Червената къща
„Три пиеси четири действия“ е
компилативно представление, в
което сякаш са събрани изрезки
и хвърчащи листове ...
Малките разлики
Три години минаха откакто
първите студенти от програмата
"Дигитални изкуства" се
дипломираха. Някои от тези
млади ...
София – провинция на
културата
През последните две години,
политиката на Столична
община в раздел “Култура” не е
просто въпрос на ...
Културтрегер: Изложбата
„One on One” в KWБерлин,
куратор Сузане Пфефър
На 17ти ноември в KunstWerk
– Институт за съвременно
изкуство в Берлин беше
открита изложбата „One ...
На кого му пука за Джудит
Бътлър?
Нашето общество няма
проблеми в равноправието на
жените, разбира се. Ние учим,

работим, гласуваме, правим
секс ...
СПОРАДИЧНА
БИФОКАЛНОСТ
художествен проект на ДР
ГАТЕВ със специалното
участие на Станислав
Памукчиев, Венцислав
Занков и Rassim®
С разяснителни бележки
Проектът „Спорадична
бифокалност” представя,
вероятно за пръв път по толкова
категоричен начин ...
„Крал Лир” на Стайко
Мурджев – тазгодишната
гордост на Драматичен
театър Пловдив
"Азамен"
Снимка: Иван Пейков

Имал съм честта и удоволствието да работя с Мартин и с Албена както по време на
тяхното следване в програмата „Дигитални изкуства” в НХА, така и след това.
Гледал съм и двете постановки по няколко пъти  преди, по време на и след тяхната
премиера.

За мен и двата пърформанса са изключително добри работи заради радикалността,
с която разчистват поле за нови форми на изява на местната театрална сцена.
Танцьорите заслужават възхищение за смелостта да надхвърлят в пъти сигурността
на похватите, които много от техните колеги все още предпочитат.

Драматичният театър в
Пловдив откри фестивала
„Сцена на кръстопът” с
постановката на Стайко
Мурджев „Крал Лир”. ...
Свалянето на „Косматия
мъж” – или с какво Лубри
разсърди пловдивските
пуритани
На 17ти септември в Пловдив
се откри фестивала „Град и
публични пространства –
Ритуали на обичайното”, ...
Милен Русков –
„Възвишение”

Нито Албена, нито Мартин са първите, които експериментират с интерактивни
работи за сцена в България. И докато подобни опити досега се посрещаха с
нагласата „Аз нямам проблем да опитаме нещо интерактивно, докато това не ме
засяга”*, тези двама млади колеги успяват да се преборят с това отношение и да
намерят съмишленици, които не се страхуват да работят по начин, по който нито те,
нито техните колеги са работили до този момент.

Какво е общото и какво различното между тези два танцови пърформанса?

Господи – рекох,  освободи ма
от тука! Помогни ми да ся
возвися! Помогни ми да ...
Нови книги
Карта и територия от Мишел
Уелбек ИК Факел Експрес В
ръцете ми е роман ...
Sensitivi Libertatem

Прилики

За тези, които все още не са гледали тези пърформанси (а наистина си заслужават):
„Cadaver” започва с референция към композицията „I Am Sitting in a Room” на
Алвин Люсиер от 1969, при която авторът записва и презаписва собствения си глас,
докато чете текст. Текстът описва физическата ситуация и процеса на звукозапис,
които са в основата на пърформанса, и очаквания резултат от този процес. В
„Cadaver” Генадиев записва гласа си, докато чете текст, а след това манипулира и
модулира записа чрез движенията на мускулите си.

Звуков резонанс ритмично
отеква в зала „Underground” на
ТР „СФУМАТО“.
Съпътстващата го тишината е
друга. В ...
Аз, чудовището или
разпадане на кодовете
Постоянните натрупвания в
представите ни за нещата
постепенно ни отдалечават от

космологичния им характер.
Елизабете Фингер ...
Mатийо Мерсие в галерия
0GMS
“Формите създават отношения
и тези отношения създават
форми” Пит Мондриан
Животът на хората от преди ...
За Дюшан и за нас 
едновременен сеанс
Какъв е специфичният,
български път към Дюшан?
През 1995 г. Лъчезар Бояджиев
създаде серията от ...
Винаги има движение, дори и
в статиката

"Cadaver"
Снимка: Михаил Георгиев

Б. З. Можете ли с няколко
изречения да ми разкажете от
къде е провокацията ви
свързана ...
Нерегламентирана култура

В „Азамен” двамата танцьори са в диалог както с публиката, така и помежду си. Те
записват думи и звуци, които впоследствие модулират чрез движенията си.

Чудесно е, че в София все
повече се говори за това как да
бъде стимулирано развитието ...

Цялата прилика между двата танцови пърформанса се изчерпва с описанието:
„танцьор записва звук, който покъсно манипулира”.

Мълчанието на агнетата

И при двете работи тялото на танцьора е в основата на процеса на създаване на
звук. Самият процес обаче и начина, покойто танцьорите го използват, са
фундаментално различни и точно това прави двете работи  особено в сравнение
една с друга  толкова интересни. Не само звуците, които записват, а и тяхното
значение в контекста на работата са различни. Самият начин на манипулация,
влиянието на този процес върху вида пресъздадени звуци, характерът на танца,
както и взаимовръзката между танцьор, движение и звук са коренно различни.

Разлики

Между двете работи има две фундаментални разлики.

Както вече споменах, „Cadaver” концептуално е свързан с работата на Люсиер.
Пърформансът трябва да бъде интерпретиран като едно произведение на
изкуството, при което физическото изпълнение, записаният текст и интерактивният
дизайн са подчинени на концепцията на работата. Записаният глас бива физически
манипулиран и филтриран до момента, в който вече не може да бъде разпознат като
такъв, а записът се превръща в чист звук  в звука на самото тяло.

Мариус Куркински даде
интервю през изминалата
седмица за в. „Труд”, в което
каза: „Надявам се да ...
Няколко хиляди
Конкурсът Руф стартира
еуфорично преди пет години, а
сега след петото издание и
заслужения орден за ...
Музей на социалистическото
изкуство, открит на
19.IX.2011г.
Този текст на Светлана
Куюмджиева беше публикуван
в брой 32 на в. "Култура".
Решихме да го ...
МЕЛАНХОТОПИЯ
«Меланхотопия» е последната
изложба на Николаус
Шафхаузен като директор на
Вите де Вит в Ротердам
(съкурирана ...

Изкуство и политика  от
Холандия до България
До скоро Холандия беше една
от държавите в Европа с най
силно финансиране за изкуство
и култура. ...
СБОГОМ, МАМО и
ПЛОДОВЕТЕ НА СРАМА
Предистория с факти Мишел
Бонев (Драгомира Бонева)
дойде в България с гръм,
амбиции и много ...
Български Павилион
Проектът «Български
павилион» е платформа за идеи,
дискусии и изложби, чиято
функция е да ...
Отворено писмо
27 март 2011 г. ОТВОРЕНО
ПИСМО Относно:
Националното участие на
България на Венецианското
биенале Уважаеми ...
"Азамен"
Снимка: Иван Пейков

При „Азамен” отношението между концепция, интеракция и изпълнение е съвсем
различно. Погледнато като продължение на работата, която Баева и Боюкова през
последните години представят под името Runabout Project, „Азамен” е инструмент,
на който двама танцьори свирят. Танцьорите са част от инструмента и
едновременно с това следват музиката, която самите те изсвирват. Концепцията на
самата работа е отворена и позволява на танцьорите да променят думите, които
записват, да модифицират хореографията в съответствие с тези думи и по този
начин да променят самата работа при всеки следващ пърформанс. Този похват
обслужва концепцията на работата като инструмент за двама танцьори.

Нашествието на жаби
предсказва земетресение
Четейки текста на Мария
Василева, куратор на
изложбата, се хванах за
определението „умерен
песимизъм”, появяващо се ...
Ноември 2010
Третото, ноемврийско
издание на Анкетата представя
отново няколко млади автора с
това, което искат да кажат в ...
Октомври 2010

Втората разлика между работите на Пенев и на Баева е в начина, по който тялото
взаимодейства със записания звук.

При „Cadaver” мускулното напрежение се превежда в промяна на звука без
значение дали това води до видима промяна в позицията или в позата на танцьора.
Казано по изключително опростен начин: контракцията или разпускането на
определени мускули започва или спира определена промяна на записания звук. По
тази причина движенията на Генадиев, както и тяхното значение са насочени
предимно навътре.

Продължава допитването до
артисти / художници: след
анкетата Септември 2010 идва
ред на Октомври 2010 с ...
Септември 2010
Няколко изложби случили се
през изминалия септември
придадоха на началото на
сезона енергичен оттенък.
Подготвих нещо ...
Архив

"Cadaver"
Снимка: Тодор Ненов

Етикети:
Антистатик(2) Дани Браун (1) Как си
представяте дявола?(1) Борис Зафиров(2)
Театър(1) Червената къща(2) Галина
Борисова(1) Мартин Пенев(1) Албена Баева(1)
Cadaver(1) Азамен(1) Софийска община(1)
София  столица на културата.(1) културни

При „Азамен” физическата позиция и движението особено на ръцете на танцьорите политики(1) съвременно изкуство (5) изложба
са инструментите, който модулират звука. Промяната на звука е директно свързана (7) Феминизъм(1) София Куир Форум(1)
активизъм (1) фестивал(7) Йово Панчев(5)
с количеството движение и с промяната на местоположението на телата на
танцьорите, а не с мускулното напрежение, което е необходимо за това движение. САМСИ (1) др Гатев (1) Станислав Памукчиев
(1) Венцислав Занков (1) Театър (1) Крал
Затова и движенията на танцьорите в „Азамен” са от съвсем друг характер от
движенията на Генадиев в „Cadaver”. На моменти усещането е за гигантска машина Лир(1) ДТ Пловдив(1) Огняна Серафимова (1)
с невидими копчета и лостове, в която танцьорите са хванати, но и която управляват фотография(3) "Ритуали на обичайното"(1)
цензура(1) Пловдив(3) Стефка Цанева(2)
чрез танца си.
Милен Русков (1) книги (4) "Възвишение"(1)
Орхан Памук(1) Мишел Уелбек(2) Кърт
Вонегът(1) съвременен танц(2) съвременен
танц (1) Елизабете Фингер(1) Mатийо

Критика

Мерсие(1) 0gms(1)

изложба(36)

съвременно изкуство(60)
Дюшан(1) Мария Василева(3) САМСИ(4)
Съвременно изкуство(2) танц(4) спектакъл(1)

Независимо от всичките достойнства и качества на тези две работи, те имат и
няколко слабости. На първо място и двата пърформанса имат нужда от насоката на
режисьорска ръка, както и от допълнително развитие на драматургията. Дори и в
технически план двете работи не са разработени докрай. Но всичко това са
дреболии, в сравнение с препятствията, които двамата автори (и техните
сътрудници) са преодолели! Още повече, че тези слабости биха могли да бъдат
отстранени, ако успеем да премахнем някои от пречките, които спират развитието
на подобен тип представления в момента в България. Ще обясна какво имам
предвид след малко.

"Музей на хигиената"(1) култура(1) Маргарита
Бойчева(1) Гауденц Б. Руф(2) награди за
съвременно изкуство (1) Melanchotopia(1) Witte
de With(1) Десислава Димова(7) Музей за
съвременно изкуство САМСИ (1) кино(7)
българско кино(3) Деян Статулов(2)
конкурс(2) Български павилион(2) Венецианско
Биенале(1) министерство на културата (1)
венецианско биенале(2) Вежди Рашидов(1)
Надежда Олег Ляхова(1) Склада(1) анкета(5)
Кирил Кузманов(2) Лора Димова(1) Яна

Работите на Баева и Пенев трябва да бъдат разглеждани като част от актуалните
тендеции в развитието на съвременното изкуство по света. С темите, подходите и
решенията си тези двама млади автори стават част от една традиция на използване
на технологии във визулното, музикално и театрално изкуство през последния век.
Те се различават от колегите си в чужбина само по отношение на мащаба, на
финансирането и на средата, която подхранва и насърчава подобни млади таланти.

Димитрова(1) Кикимото(1) визуални изкуства
(1)

При „Азамен” например се вижда влиянието на работите на Мишел Уайсвис и по
точно на неговия музикален инструмент The Hands („Ръцете”), върху който Уайсвис
работи от 1984 до смъртта си през 2008. Пърформансът на Баева избира посока на
развитие, която може да бъде открита както при работите на танцовата компания
“Линга” от Швейцария, така и при последните представления на носителката на
Грами Имоген Хийп. При танцовия пърформанс на Пенев пък може да се проследи
влианието на автори като Марко Донарума и други.

И преди съм писал, колко полесно е да се финансира дърводелската изработка на
постаменти, отколкото необходимия видеопрожектор за една изложба на видео
работи в България. Проблемът е още посериозен, когато говорим за работи,
разчитащи на сложна и скъпа технология, какъвто е случаят с пърформансите на
Баева и Пенев.

Разликата в средата може да стане ясна, ако погледнем пърформанса “remapping
the body” (“Картографиране на тялото”) на щвейцарската компания “Линга”, която
третира друга тема, но използва сходна технология като „Азамен”. Докато Баева
работи със саморъчно направена технология, в представлението на “Линга” се
използват няколко десетки биомедицински инструменти  всеки от тях с размерите
на кутия цигари и на цена, надхвърляща пълната цена на продукцията „Азамен”!

Не всичко опира до парите разбира се. В среда като нашата, в която липсва
сериозен анализ на експериментите, които наблюдаваме, не можем да очакваме
някой да има желание да финансира или пък някой друг да работи месеци и години
над творби, които се посрещат с повърхностни коментари. Ако не сме в състояние
да обсъдим и анализираме работи, така дълбоко свързани със съвременните,
международни практики, не можем да подобрим и образованието, финансиращата
среда и другите институционални дадености, които биха могли да подкрепят и
насърчат подобен тип работи. И ще продължаваме да изработваме все повече
дървени постаменти, представяйки ги за съвременно изкуство.

* Директен цитат на актьор от Народния театър към режисьора на
моноспектакъл, които му предлага постановката да съдържа инерактивни видео
прожекции.

29.03.2013, 9:14ч. Рене Беекман

1 коментара
29.03.2013, 18:07ч. Попов
Липсата на информация у правещия пърформанса създава усещане за значимост
блажено е незнанието.Липсата на адекватен коментар означава,че проявата е
самоцелнаинтерисува,задоволява само авторасамозадоволяванетака,че не търсете
нито критика,нито съпричастност,нито отзвук.Посоката е друга и контекста е друг
времето е друго,ще го разберете когато влака отмине гарата.
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