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Бягство от Троя
(Цикъл рисунки от 2020-2021)

Практически без съпротива промених
първоначалната си стратегия и оставих
темата да ме погълне...
Културното наследство на „Енеида“ на
Вергилий е колосално, но не смазващо.
Чуйте невероятната, дълбоко драматична
и танцуващо въздушна „Дидона и Еней“ на
По същото време, през 1983 г., швейцарският
Започнах да смесвам на компютъра триизмерни
Хенри Пърсел. Художникът може да черпи и
философ, пианист и теолог Ханс Урс фон Балтазар дигитализирани модели на скулптури от XVIII век с
разработва, посещавайки произведението
приключва своето монументално изследване
подчертано драматично движение и композиция, докато
през сто врати. Множеството силно
повредени илюстрации, започващи още от
от пет части „Божествена драматургия“
се получи „смес“, която запази само общия дух и една
четвърти век, със забулените си изморени
(Theodramatik). В около две хиляди страници
специфична турбулентност, вече присъстваща в работите
издраскани повърхности, разпалват още
и с едно изумително познание на класическия
ми от цикъла „Гледки от ателието“. Една от скулптурите,
по-силно въображението. Всеки може да
и модерния театър пенталогията развива
които използвах, беше „Еней и Анхиз, напускащи Троя в
тезата, която бих резюмирал така: вплетено в
пламъци“ на френския скулптор Пиер Льопотр (1659-1744). конструира и да изгори собствената си Троя.
Моята Троя е вътрешната крепост на нашите
драматургичното вдъхновение на нещо по-голямо Произведението е направено на базата на восъчен
закостеняващи и механични ментални
от вселената, вътрешното ни субективно усещане ескиз на скулптор от предишното поколение – Франсоа
конструкции, които трябва да бъдат поразени
за живота, времето и историята е неизбежно от
Жирардон, който от своя страна се вдъхновява от
драматичен, театрален характер.
обширната си колекция от антични скулптури. След малко и опожарени като циклично обновяващо
Всичко това ме доведе до една сутрин, в която се търсене открих същата композиция, изпълнена в мрамор, се жълто цвете. Бягащи и осиротели от
поредната Троя, зад нас е пожар, а пред
събудих с желанието да започна един нов цикъл
гипс, бронз, восък от различни автори, разпръснати
нас е пътят към нови житейски, пластични и
работи, даващ форма на (цитирам моя дневник): във времето и пространството. Там, където исках да
разказвателни форми.
„...нещо, което се вихри в една космическа,
дематериализирам с цел универсалност, имаше вече
необхватна за езика, турбулентна драматургия радикално дематериализирана и универсална тема,
Николай Константинов
колкото отвън, толкова и отвътре.“
чакаща... моя вариант.
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Escape from Troy is a series of drawings supplemented by an
installation in virtual reality.
My rediscovery of Virgil is a bit paradoxical; it happened in a
period when I had to prepare a course in transmedia storytelling.
It seemed to me a little superficial for someone to theoreticize in
this field without an initial submergence into the foundations of
narratology, the science of tales and narration, developed to a great
degree, among others, by Tzvetan Todorov and Julia Kristeva (all
roads lead to Bulgaria!).
Narratology introduced me to Julia Kristeva’s 2008 book Teresa,
My Love (a novel about Saint Teresa of Avila), who was the first
modern time author to write in the first person. Teresa’s book had
been called The Interior Castle. I also discovered (all by myself) one
of the infinite “strange correlations” in the development of culture,
which Tzvetan Todorov liked to discuss on conferences in his final
years. In the 1983-1985 period was completed another work that is
fundamental to narratology, Paul Ricœur’s Time and Narrative. The
premise of the book is that the motor of our sensation of passing
time is of a narrative type.
Around the same time, in 1983, the Swiss philosopher, pianist and
theologian Hans Urs von Balthazar completed his monumental
study of five parts Theological Dramatic Theory (Theodramatik).
In approximately two thousand pages and showing an amazing
knowledge of the classic and the modern theatre, the pentalogy
develops a concept, which I would summarize in this way:
interwoven into the dramaturgical inspiration of something bigger
than the universe, our internal subjective sense of life, time and
history is inevitably of a dramatic, theatrical nature.
All this led me to a morning when I woke up with the wish to start
a new series of works taking the shape of (as I had written in my
diary): “...something, which moves in a vortex within a cosmic,
linguistically elusive, turbulent dramaturgy, operating externally as
much as internally.”
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I started to merge on the computer three-dimensional digitalized
models of 18th century sculptures with emphatically dramatic
motion and composition, until I accomplished a “mixture” only
preserving the general spirit and a specific turbulence already
present in my works from the series Views from the studio. One
of the sculptures I used was Aeneas and Anchises leaving Troy in
flames by the French sculptor Pierre Lepautre (1659-1744).
The work had been created on the basis of a wax sketch model by
a sculptor from the previous generation, François Girardon, who in
turn had taken inspiration from his expansive collection of antique
sculptures. After a bit of searching I found the same composition
executed in marble, plaster, bronze, wax by different authors
spread across time and space. Where I wanted to dematerialize
something for the purpose of achieving universality, there was
already a radically dematerialized and universal topic, waiting for...
my interpretation.
With virtually no resistance, I changed my original strategy and let
myself be engulfed by the topic...
The cultural heritage of Virgil’s Aeneid is colossal, but not crushing.
Just hear the incredible, deeply dramatic yet lively opera Dido
and Aeneas by Henry Purcell. The artist may explore and expand,
looking up a work through a hundred different doors. The multitude
of heavily damaged illustrations dating back to the 4th century,
veiling the image with their weary scratched-on surfaces, may stir
the imagination even stronger. Everyone can construct and burn
down their own Troy.
My personal Troy is the internal fortress of our stagnating and
mechanical mental patterns, which must be destroyed and burned
down like a cyclically re-emerging yellow flower. Running destitute
from yet another Troy, behind us is a raging fire, and ahead of us
lays the road to new worldly, plastic and narrative forms.
Nikolay Konstantinov
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Nikolay Konstantinov. Studio views and new works

Интервю на
Мария Василева с
Николай Константинов
М.В.: Да започнем с кратко представяне. Каква е
твоята история и как се озова в Брюксел?
Н.К.: Озовах се Брюксел през 1990 г. в следствие на
препоръка на моя позната, която току-що беше
завършила Висшето национално училище за
визуални изкуства – „La Cambre“. B момента, в
който взимах самолета за кандидатстудентските
изпити, и през ум не ми минаваше, че вследствие
на туристическата ми виза и куп непредвидени
проблеми и събития, щях да остана блокиран
в северна Европа цели десет години. Когато
самолетът ми кацна отново в София, беше минала
една вечност. По-разтърсващо и интензивно събитие
от това завръщане след десет години си остава само
раждането на дъщеря ми.
Ако трябва да опиша тези десет години съвсем
накратко, бих казал, че завърших следването
си с висок успех. Три месеца по-късно се състоя
първата ми самостоятелна изложба в голяма
интернационална галерия и след една година
педагогическа специализация бях поканен да
преподавам в „La Cambre“ – училището, от което
почти вчера бях излязъл и където преподавам до
днес.
Ако обаче трябва да задълбоча малко това гладко
описание, бих казал, че тези години бяха толкова
трудни, в голяма степен в следствие на липса
на всякакви стипендии или друга подкрепа,
че единственото нещо, което ме спаси, беше
абсолютната ми невъзможност да се чувствам
потопен във враждебен свят.
Както някои се раждат с гърбица, аз съм се родил с
доверие, без това въобще да е моя заслуга.
М.В.: Както вече спомена, преподаваш в École
nationale supérieure des arts visuels de La Cambre.
Каква специалност? Доколкото знам, в училището
се занимавате с виртуална реалност. Откога е
въведен този предмет и какво представлява
обучението?
Н.К.: Специалността, която преподавам е „Дигитални
изкуства 3D“. Разработването на педагогически
проект, директно свързан с виртуалната реалност, е
съвсем скорошна инициатива, горещо приветствана
от студентите, която много бързо и убедително даде
първите си плодове.
Виртуализирането не е директно свързано с
дигиталните технологии. Нашето въображение
виртуализира реалността в галактики от сънища,
фантазии, потенциални субективни конструкции,
дефинирайки по този начин една фасетка от
човешката ни същност. Всеки роман, който ни
“грабва”, ни потопява в една виртуална реалност.
От тази гледна точка дигиталната технология е
само една нова допълнителна възможност. Това
антропологично, общочовешко измерение на
виртуализирането на реалността е опорният
стълб на новата магистърска програма, наречена
“Фикция и виртуалност”, която, за моя голяма
радост, развиваме в тандем с новата ми българска
колежка – д-р Александра Чаушева. Не, това не
означава, че в бъдеще част от студентите, излизащи
от „La Cambre“, ще имат намек от български акцент,
но за сметка на това се надяваме да им помогнем
да развият един разширен набор от съвременни
изразни средства и най-вече едно начало на
методология за задълбочаване на личните им
творчески търсения.
Моята авантюра с виртуалната реалност започна
няколко години преди масивното навлизане на
тази технология в супермаркетите и масовата
култура. Вследствие на непредвидимо стечение
на обстоятелствата, преди около десет години,
паралелно с работата ми в „La Cambre“, работих
като художник експерт в областта на виртуалната
реалност, свързана с индустриалния дизайн и главно
с автомобилната индустрия. През този период имах
шанса да се запозная с прототипи на технологиите,
които в момента променят някои аспекти на нашето
съвремие. Същият този период оказа силно влияние
върху бъдещите ми пластични търсения.

An interview of
Maria Vassileva with
Nikolay Konstantinov

Пазител, 2016. Гипс, 34 х 29 х 22 см
Guardian, 2016. Plaster, 34 x 29 x 22 cm

М.В.: Не те познавах, но преди няколко години
те забелязах сред океана от художници с твоите
скулптури. Помага ли ти триизмерното мислене
на скулптор в работата ти с 3D технологиите?
Прилики и разлики?
Н.К.: Разбира се, че ми помага! Чувствам се
привилегирован, че по стечение на обстоятелствата
имам по няколко години практика, както в
дигиталната триизмерна реалност, така и в
недигиталните пластични търсения. Това понякога
води в работата ми до необичайни и изненадващи
за самия мен комбинации от двата типа технологии.
За да дефинирам кратко моя начин на преливане на
енергия между виртуалните търсения и скулптурата,
бих казал, че определено предпочитам „нечистите“
хибридни решения.
Между дигиталната и традиционната скулптура
има много интересна динамика. Днес виртуалното
моделиране е толкова усъвършенствано, че от
определена гледна точка недигиталната скулптура
може да изглежда като опит да се танцува „Лебедово
езеро“ с тежък водолазен скафандър.
Това обаче е само един формален аспект. От
културна гледна точка всичко това изглежда
различно. Каквато и виртуална технология да
използвам, досега не съм успял да оставя отпечатъци
от пръстите си върху дигиталната триизмерна форма
по естествения начин, по който едно дете го прави с
топка глина. Това не е само детайл. Първите човешки
произведения на пещерното изкуство са отпечатъци
на ръце. Те ни казват нещо много по-дълбоко и
различно от „ние сме космати и примитивни“.
От тази позиция, между дигиталните и „ръчните“
технологии в изкуството няма място за конкуренция.
Те се взаимоосветяват и взаимодопълват.
Освен това кой е казал, че да се танцува
„Лебедово езеро“ с водолазен скафандър би било
безинтересно?
М.В.: Върху какъв авторски проект работиш в
момента?
Н.К.: Основният авторски проект, върху който
работя в момента е развиването на „Studio Visit“.
Това е един виртуален свят, който има формата
на скулптурно ателие с гигантски размери. В
това ателие съжителстват виртуални скулптури и
инсталации. Инсталациите включват значително
количество текст и имат характера на автофикция.
Една от специфичните характеристики на този
многогодишен проект е отношението към мащабите,
пространството и монументалното присъствие
на текста. „Studio Visit“ започна да се развива
преди шест години. Първата му фаза беше чисто
концептуално, писмено дефиниране на параметри
и взаимовръзки. След това постепенно се появиха
първите форми и днес посетителят може да се
разхожда вътре с каска за виртуална реалност. Една
друга характеристика на този проект е, че от него
непрекъснато нещо „прелива“ към реалния свят:
скулптури, все по-голямо количество рисунки, поезия
и това лято дори по учудващ за мен начин „преля“
един малък роман. Имаше години, през които
животът ми буквално минаваше пред екрана по
дванадесет часа на ден. В момента си давам сметка,
че прекарвам две трети от времето си в писане
и рисуване. Не, писането не е отново на екран.
Определено предпочитам молив и бележник.

М.V.: Let’s start with a short introduction. What
is your background and how did you end up in
Brussels?
N.K.: I found myself in Brussels in 1990 on the
recommendation of a female acquaintance, who
had just completed the Higher National School of
Visual Arts, La Cambre. As I boarded the airplane
to take the admission exams, I could have hardly
imagined that on account of my tourist visa and
a multitude of unforeseen problems and events
I would be stuck in Northern Europe for a whole
decade. When I finally landed in Sofia on my return,
it felt like I’d been away for ages. A more shaking
and intense event than this ten-year overdue return
was only the birth of my daughter.
If I were to describe those ten years in a nutshell,
I would say that I completed my studies with high
grades. Three months later came my first solo
exhibition at a renowned international gallery and
after a 1-year teaching specialization I was invited to
lecture at La Cambre – the school that I had left just
yesterday, so to speak, and where I teach to this day.
If, however, I may expand a little bit on that smooth
account, I would say that those years were so hard,
mostly due to the lack of any scholarships or other
support, that the only thing that saved me was my
absolute inability to feel trapped in a hostile world.
Just like some people are born with a hump, I was
born with trust, without claiming any credit for that.
М.V.: As you already mentioned, you teach
at École nationale supérieure des arts visuels de
La Cambre. What do you specialize in? As far as
I know, your focus at the school is virtual reality.
When was this subject introduced and what’s the
training like?
N.K.: The module I teach is called “Digital arts 3D”.
The development of a teaching-oriented project
directly linked with virtual reality is a very recent
initiative, ardently embraced by the students, which
shortly thereafter and very convincingly bore its first
fruits.
Virtualization is not directly related to digital
technologies. Our imagination virtualizes the
reality into galaxies of dreams, fantasies, potential
subjective constructs, thus defining a tiny facet
of our human essence. Any novel that we find
“captivating” immerses us into a virtual reality.
In that sense, the digital technology is just a
new additional opportunity. This anthropological,
universal dimension of reality’s virtualization is the
pillar of the new Master’s program called “Fiction
and Virtuality”, which, to my great delight, I work
toward with my new Bulgarian colleague – Dr.
Aleksandra Chaushova. No, that doesn’t mean
that part of the future students graduating from La
Cambre will have slight Bulgarian accents; we rather
hope to be able to help them develop an expanded
set of modern means of expression, and most
importantly, a basic methodology for broadening
their personal creative pursuits.
My adventure with virtual reality began several
years prior to the massive advent of this
technology in places like the supermarkets and in
mass culture in general.
As the result of an unforeseeable chain of events,
about ten years ago, in parallel with my work at La
Cambre, I was engaged as expert artist in the field
of VR oriented to industrial design, and mainly to
the automobile industry. In this period, I had the
chance to get acquainted with prototypes of the
technologies that are currently changing some
aspects of our present. This same period had
a strong effect on my future efforts in terms of
plasticity.
М.V.: I didn’t know you, but several years ago I
noticed you among the multitude of artists for
your sculptures. Does the three-dimensional
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„Бягство от Троя“ е цикъл от рисунки и инсталация
във виртуална реалност.
Преоткриването ми на Вергилий е малко
парадоксално, свързано с един период, в който
трябваше да подготвя курс по трансмедийна
наративност.
Струваше ми се малко повърхностно да се
теоретизира в тази област без едно първоначално
потапяне в базите на наратологията – науката за
разказа и наративноста, развита в голяма степен
и между много други от Цветан Тодоров и Юлия
Кръстева (всички пътища водят към България!).
Наратологията ме срещна с „Тереза моя любов“,
2008, на Юлия Кръстева – труд, посветен
на Света Тереза Авилска – първият автор от
модерните времена, пишещ в първо лице в
книгата си „Вътрешният замък“. Открих също така
(и сам) една от безкрайните „странни корелации“
в развитието на културата, за които Цветан
Тодоров обичаше да говори на конференции
към края на живота си. В периода 1983-1985 г.
е завършена фундаменталната за наратологията
„Време и разказ“ на Пол Рикьор. Тезата е
следната: двигателят за усещането ни, че времето
тече, е от разказвателен тип.

www.structura.gallery

thinking of a sculptor help you in your work with
3D technologies? What are the similarities and
what are the differences?
N.K.: It helps, of course! I feel privileged that
due to different circumstances I’ve had several
years of practical experience with both digital
three-dimensional reality and non-digital plastic
endeavors. In my work this sometimes results in
combinations of the two types of technologies,
which are unusual and surprising even for me.
To define in brief my way of energy transmission
between the virtual pursuits and sculpture, I would
say that I definitely prefer the „impure” hybrid
solutions.
Between the digital and the traditional sculpture
there are very interesting dynamics. Virtual
modelling today is so advanced that from a certain
point of view the non-digital sculpture may look like
someone’s attempt to dance „Swan Lake” with a
heavy diving suit.
This is but a formal aspect. From a cultural
perspective it all looks different. Whatever virtual
technology I’ve used so far, I’ve never managed
to leave my fingerprints on the digital 3D form in
the natural way that a child does on a lump of
clay. That’s not just a detail. The first examples of
human cave art are indeed hand stencils. They
communicate something way more profound
and different than „We are hairy and primitive”.
Seen from that position, there is no place for
competition between the digital and the „manual”
technologies in art. They shed light on each other
and complement one another.
Besides, who knows, maybe a performance
of „Swan Lake” in a diving suit would be quite
interesting.
М.V.: Is there a project of yours that you are
currently working on?
N.K.: The main individual project that I’m working on
at present is the development of Studio Visit. This
is a virtual environment, which takes the form of a
huge sculptor’s studio. The studio accommodates
virtual sculptures and installations. The latter
contain a substantial volume of text and can be
characterized as autofiction. One of the specific
traits of this long-running project is the attitude
towards the scale and the space, as well as the
monumental presence of text. Studio Visit started to
shape out six years ago. Its first phase was a purely
conceptual, written definition of parameters and
interrelations. Then, gradually the first forms started
to appear and today the visitor can walk inside
with a VR helmet. Another characteristic of this
project is that something constantly „flows” from it
into the real world: sculptures, a growing number
of drawings, poetry; this summer, to my surprise,
even a small novel „flowed through”. There have
been times when I literally lived my life in front of
the screen, twelve hours a day. Now, I realize that I
spend two thirds of my time writing and drawing. But
no, I don’t write on a computer screen. I definitely
prefer a pencil and a notebook instead.
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Гледка от ателието 009, 2017. Печат, хартия, вариращи размери / Studio View 009, 2017. Print, paper, dimensions variable

Посещение в ателието
„Посещение в ателието“ е инсталация във виртуална реалност, която утопично
възпроизвежда едно ателие – свят на художник. Посетителите, посредством очила за
виртуална реалност, могат да се възприемат едни други и да общуват, дори ако са
физически разположени на различни места (например в различни градове, музеи).
Работата включва книга и реални произведения, свързани с VR инсталацията. „Посещение
в ателието“ е проект в процес, който вече има седемгодишна история и ще продължи да
се развива през следващите години. Виртуалното посещение позволява на посетителя да
избере своя собствена траектория и поведение.
През 2011 и 2012 г. бях нает като консултант-художник от компания, специализирана
във визуализацията във виртуална реалност. За първи път имах достъп до инструментите,
които използвам и в момента, които по онова време бяха във фаза на разработка и почти
неизвестни на широката общественост. Намерих странно поетичен този нов режим на
съществуване, в който виртуалните обекти са уловени, витаещи в несигурно състояние,
между архивирана база данни, възможност за материално съществуване, производствени
ограничения, изоставяне или реализация.
За „Посещение в ателието“ първоначалният ми подход беше да създам виртуално
пространство, в което да съхранявам произведения в различна фаза на реализация: в
процес, завършени, изоставени или просто утопични. Нямах намерение да свързвам
различните елементи в конкретна постановка. Един от принципите, към които се
придържам и до днес е да „складирам“ във виртуалното ателие само произведения,
подготвени и оптимизирани за 3D печат. Потенциалната възможност за материална
реализация (утре, след години или никога) ги поддържа в специфичен режим на
съществуване.
Връзката между различните творби първоначално е замислена като такава, съществуваща
между обекти, просто натрупани на едно и също място и принадлежащи към един и същ
сегмент от живота, а не като смислова връзка между различни елементи на арт инсталация,
въпреки че арт инсталацията може също да следва подобна логика. Този начин на работа
ми даде много свобода. След известно време обаче тази стратегия достигна своя край и аз
приех без съпротива връзките, които се появиха между различните елементи.
На този етап работата беше видима под формата на дигитални фотографии с монументални
размери или на гипсови отливки на парчета, идващи от същата вселена, и носеше
наименованието “Гледки от ателието”. Започнах да пиша текстове около година преди
създаването на първите форми, но ми отне няколко години, за да приема връзката между
форми и текст, така както тя се появява в настоящата версия на работата. „Изгледи от
ателието“ стана „Посещение в ателието“ през 2019 г. с настъпването на ерата на очилата
за виртуална реалност и развитието на графичните карти.
Парадоксалното напрежение между авангардистката природа на виртуалната реалност
и начина, по който тази хипермедия има тенденция да възпроизвежда антропологичното
измерение на пространствеността и на символизираната материалност, ми дадоха идеята
да обединя една серия от кратки текстове в една утопична автоцентрирана митология,
разказваща „началото на началата“.
Както пише Дейвид Съмърс в книгата си „Реални пространства“, имаме впечатлението,
че двуизмерността на живописта, фотографията и киното преди е била „истинската“
виртуалност, докато сега завладяващата виртуална реалност в 3D и в реално време
се стреми да възстанови традиционните пространства, надарени със символична
същественост, като по този начин отново свързва практиката с антропологичните
измерения на художествения израз.
За мен виртуалната реалност като (артистично) изразно средство дава видимост и
изражение на света, който психиката ни моделира, символизира и виртуализира всеки
ден. Това е лицето на нашия всекидневен живот, което, парадоксално, принадлежи на
вселената на мита. Вярвам, че триото „пластичност, виртуалност и текст“ позволява да се
създадат фино настроени поетични машини.
Ако приемем, че виртуалната реалност като артистично изразно средство е на страната
на мита и е подхранвана от онова, което нашата психика моделира, виртуализира
и символизира всеки ден, ние влизаме в забранена зона, казвайки „да“ на
субективизирането на едно монументално време и на просперитета на символите по
начин, дискредитиран от известен тип модерна чувствителност.
Доколко е валиден днес този евентуален конфликт?
Фактът, че всичко това е само VR променя ли проблематиката?
Настоящата ми работа използва тези въпроси като поетичен материал.
Николай Константинов
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Studio visit is a virtual reality installation utopianly reproducing a studio - the world of an artist. The visitors with VR
headsets make a virtual tour of a site (here, it is an artist’s studio built in VR). They can perceive each other and
communicate even if they are physically located in different places (e.g. cities, museums). The work includes a book
and physical pieces taken from or in correlation with the virtual reality experience. Studio visit is a “work in progress”
that already has a history of 7 years and will continue to develop in the years to come. It is a virtual visit that leaves the
visitor free to choose his/her own pathway inside of it.
In 2011 and 2012 I was hired as a consultant artist by a company specialized in visualization in virtual reality. For the
first time, I gained access to the tools I still currently use which, at the time, were in their development phase and almost unknown to the general public. I found this new cognitive regime strangely poetic. It was already integrated into
certain fields of production and gave access to a world where the objects were captured hovering in an uncertain state
between archived database, potentiality of material existence, fantasy, desire, industrial constraint, abandonment.
For Studio visit, my initial approach was to create a virtual space and to store – equally virtual – pieces in it, of which
some appear in their production phase and others just as objects stored without any particular staging. One of the
principles I adhere to this day is to „store” in the virtual studio only works prepared and optimized for 3D printing. The
potential for material realization (tomorrow, in years or never) keeps them in a specific mode of existence.
The relationship between the different pieces was initially conceived as a link, existing between objects merely
accumulated in the same place and belonging to the same slice of life, not as a meaningful relationship between
different elements of an art installation even though an art installation could well follow a similar logic. This way
of working gave me a lot of freedom. After a while though, this strategy reached its end and I accepted without
resistance the story that the different pieces were building.
At this stage, the work was visible in the form of digital photographs of monumental dimensions or in the form of
plaster casts of pieces coming from the same universe, and was called Studio views. I started writing texts about a
year before the first forms were created, but it took me several years to accept the relationship between forms and
text, as it appears in the current version of the work. Studio views became Studio visit in 2019 with the advent of
the era of virtual reality glasses and the development of graphics cards.
It is this paradoxical tension between the avant-gardist nature of virtual reality and the way this hypermedia tends
to reproduce the anthropological dimension of spatiality and of symbolized materiality that I consider as a narrative
opportunity. They gave me the idea to combine a series of short texts into a utopian self-centered mythology, telling
the „beginning of the beginning.”
As David Summers writes in his book Real Spaces, we get the impression that the two-dimensionality of painting,
photography and cinema used to be the “real” virtuality, whereas now the immersive virtual reality in real-time 3D
seeks to reconstruct traditional spaces endowed with a symbolic substantiality, thus reconnecting the practice with
the anthropological dimensions of artistic expression.
To me, virtual reality as an (artistic) medium gives visibility and expression to the world that our psyche modelizes,
symbolizes and virtualizes every day. It is the face of our daily life that, paradoxically, belongs to the universe of
myth. I believe that when developing an immersive experience, the trio “plasticity, virtuality and text” allows to create
poetic machines whose relationship to the frame of experience is extremely fine-tuned.
If we accept that virtual reality as an artistic medium is on the side of myth, nurtured by what our psyche modelizes,
virtualizes and symbolizes every day, we enter a forbidden zone, saying „yes” to the subjectivization of a monumental time and to the prosperity of symbols in a way discredited by a certain type of modern sensitivity.
To what extent is this possible conflict valid today?
Does the fact that it’s all just VR change the issue?
My current work uses these questions as poetic material.
Nikolay Konstantinov

