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лесно, веднага, щом мускулите се отпуснат и най-
малкият шум ни извади от нея. Понякога дори 
нямаме впечатлението, че сме спали, границата 
между будното състояние, съня и спомена от 
него е размита. Тази граница ни заинтригува и 
затова решихме я да заснемем във формата 
на видео. Крехкостта на състоянията и фината 
стъклена топка, маркираща границата между тях, 
са в директен диалог с инсталацията в голямото 
пространство.

М.В.: Крайният резултат е поетично, ефимерно 
и като че ли безвременно произведение, 
засягащо вечни теми и комуникиращо със 
зрителя на емоционално ниво. И все пак – 
как конкретиката на случващото се днес се 
проявява в него?

М.Н.: Отделните стъклени плоскости, звука и 
парчетата от счупена сфера отразяват и поглъщат 
заобикалящата ги среда. Все по-трудно е 
разграничаването на виртуално и реално, будност 
и сън, първичен и вторичен образ и смисъл.

М.Д.: Спомням си една ситуация в жури, което 
разговаряше с колега и го попита дали би могъл 
да се опише като една гъба, която, движейки 
се из света, попива всичко, което види и чуе. 
Всеки преработва спомени и впечатления през 
собствения си филтър. Колкото и анекдотично 
да звучеше тогава, както и сега, смятам, че 
особено в ситуацията на дистанция и промяна 
във възможния ни начин на общуване през 
последните месеци, не би било възможно да 
изключим случващото се около нас, което в 
момента е толкова значително. 
Интегрирането на общото става още по-силно, 
когато сме поставени в ситуация на едно 
паралелно общо в рамките на колектива. 
Споменахме някои от конкретните препратки, 
като екрана, прозореца, крехкостта на ситуацията, 
невъзможността за цялостност, та дори и 
невъзможността за близост или за досег един с 
друг в реално време и пространство. Нуждата от 
колективност също е задействана от изолацията. 
Експериментът ни дава едно ново начало, един 
рестарт. Ситуацията е пряко вплетена в нишките 
на проекта. Спомените от последните 12 месеца 
са нечетливи, размити, неясни. Какво се случи 
точно и как можем да го разчетем в бъдещето? 
Къде остават собственият досег и присъствие? 
Какво се случва със следата от творящата ръка? 
Въпроси, които ме вълнуват и в личната ми работа, 
и които ние задаваме заедно. 

С.Г.: Конкретиката се появява без да сме 
я поставяли като крайна цел. Неизбежните 
промени в начина ни на живот изплуват в 
това, че създадохме проекта, разговаряйки 
през екрани, своеобразни прозорци, в които 
дори визуализацията на материалите беше 
преобладаващо виртуална. Гледането през 
прозореца и невъзможността да отличиш какво 
сега е реално и какво не е, усещането, че то 
се случва от дистанция и се маркира от едно 
почукване по стъклото – екран, прозорец, крехка 
повърхност, върху която можеш да конкретизираш 
нещо. Общата работа също е и реакция на 

случилото се в последната година. Надявам се 
експериментът ни да е път към рефлексия и ново 
начало.

М.В.: Вие сте в момента най-активното младо 
поколение в изкуството. Какво мислите за света 
на изкуството днес? Как възприемате ролята 
на институциите и собственото си участие в 
обществените процеси?

М.Н.: Моето усещане е, че пандемичната ситуация 
“освети” много от проблемите в областта на 
изкуството, но и отвори много голямо поле за 
разговори и рефлексия. Възникна, като че ли 
с нов глас въпросът за изкуството “на живо” и 
изкуството във виртуалната среда. Проведоха се 
много дискусии с разнообразна аудитория. От 
една страна, това направи възможен достъпа 
на хора от различни континенти да бъдат част от 
един общ дискурс. От друга, това ни показа по-
ясно неравнопоставеността между артистите от 
различни части на света. В по-локален план стана 
видима липсата на културна инфраструктура, 
оскъдните програми за финансиране на изкуство 
и култура, и тежката бюрокрация. Положително 
беше, че се формира работна група, която 
започна разговор с Министерството на културата 
и Столична община за ситуацията, в която се 
намира един свободен артист. Чудесно ще бъде, 
ако в сектора има повече солидарност и респект 
един към друг. За себе си, опитвам да се уча от 
грешките си, често адресирам чрез работата си 
обществени и политически проблеми, поддържам 
процеса на работа активен.

М.Д.: Неизчерпаем въпрос, който тепърва ще се 
променя скоропостижно и който сам по себе си 
загатва и крехкостта на взаимодействието между 
обществото, институциите и хората на изкуството. 
В един период, през който институциите останаха 
затворени в Германия и културата е на пауза, 
перспективите се губят и трябва да се дефинират 
наново. Докато имаше период, през който 
галериите имаха право да бъдат отворени, музеите 
останаха затворени. От месеци вече има само 
едно далечно ехо, което кънти с гръм в съзнанието 
на всички. А ехото е зов, зов за разпознаването 
на важността на изкуството и на рамките, в които 
то се случва. В моето съзнание въпросът по-скоро 
е какво би се случило, ако се продължи по същия 
начин, а не толкова как от художествена гледна 
точка случващото се се интегрира и проявява 
в актуални проекти. Това тепърва ще се види. 
Въпросът е и към обществото, което не трябва 
да забравя важността и ролята на изкуството в 
самото себе си, не само обратното. 

С.Г.: С риск да прозвуча наивно оптимистична, 
иска ми се да вярвам, че нуждата от и значението 
на изкуството изплуваха по-ясно през последната 
година. Крехкостта на съществуването на 
независимото изкуство и тези, които го правят, 
също излезе много повече наяве. Смятам, че 
мащабът на подкрепата и отвореността към новото 
са много важен индикатор за това колко развита, 
демократична и ефективна е една институция. 
В личен план, а и с опита, който трупам, се 
убеждавам, че бъдещето е и в самоинициативата, 
в общите усилия, в съпричастността и смелостта. 
Усещам колко е важно личното участие в 
обществените процеси и че можем да не бъдем  
просто свидетели, на които нещо им се случва. 
Искам да предам това послание с различни 
средства и действия.

Изложбата ЧУХ ТРЕПТЕНЕ НА КРИЛА ПРЕЗ 
ПРОЗОРЕЦА е осъществена с помощта на:
Кунрад Екер (звук), Калин Серапионов (оператор и 
постпродукция), Тилман Рюдигер (оператор).

when we are in a situation of parallel common 
within the team. We mentioned some of the specific 
references, such as the screen, the window, the 
fragility of the situation, the impossibility of achieving 
wholeness, and even the impossibility of being close 
to or touch each other in real time and space. The 
need for collectivity is also triggered by isolation. 
The experiment gives us a new beginning, a reset. 
The situation is directly woven into the threads of 
the project. The memories of the last 12 months are 
illegible, blurred, vague. What exactly happened and 
how could we identify it in the future? Where is one’s 
own touch and presence? What happens to the trace 
of the creative hand? Questions that excite me in my 
personal work and that we ask together. 

S.G.: The specifics appear without us making them 
the ultimate goal. The inevitable changes in our way 
of life emerge in the fact that we created the project 
by talking through screens, i.e. windows where even 
the visualization of the materials was predominantly 
virtual. Looking out the window and the inability to 
distinguish what is real now and what is not, the 
feeling that it is happening from a distance and is 
marked by a tap on the glass – a screen, a window, 
a fragile surface on which you can concretise 
something. Our joint work is also a reaction to what 
happened in the past year. I hope our experiment is 
a path to reflection and a new beginning.

M.V.: You are currently the most active young 
generation in art. What do you think about the 
art world today? How do you see the role of 
institutions and your own participation in social 
processes?

M.N.: I feel the pandemic cast light upon many of the 
problems in art, but also opened a very large field 
for conversation and reflection. The question of live 
art and art in the virtual environment seemed to be 
asked by a new voice. There were many discussions 
with a diverse audience. On the one hand, this 
enabled people from different continents to be 
part of a common discourse. On the other hand, 
it showed us more clearly the inequality between 
artists from different parts of the world. On a more 
local scale, the lack of cultural infrastructure, the 
paltryfunding programmes for arts and culture, and 
the burden of red tape, all became apparent. It was 
positive that a working group was set up to start a 

conversation with the Ministry of Culture and Sofia 
City Hall about the situation of freelance artists. 
It would be great if there was more solidarity and 
mutual respect in the industry. For myself, I try to 
learn from my mistakes. In addition, I often address 
social and political problems through my work and 
keep the work process alive.

M.D.: An inexhaustible issue that is yet to change 
rapidly and which in itself hints at the fragility of 
interaction between society, institutions and artists. 
At a time when institutions have remained closed 
in Germany and culture is at a standstill, prospects 
are being lost and need to be redefined. While there 
was a period when galleries were allowed to stay 
open, museums remained closed. For months now, 
there has been only one distant echo that resounds 
like thunder in everyone’s mind. And the echo is 
a call to recognise the importance of art and the 
framework in which it happens. In my mind, the 
question is what would happen if it all continued like 
this and not so much how, from an artistic point of 
view, current events are integrated and manifested 
in current projects. This remains to be seen. It is 
also a question to society, which must not forget the 
importance and role of art in itself, rather than just 
the opposite.

S.G.: At the risk of sounding naively optimistic, I 
want to believe that, in the past year, it has become 
much clearer how necessary and important art is. 
The fragile existence of independent art and those 
who make it has also come to the fore much more. 
I believe the scale of support and openness to the 
new is a very important indicator of how developed, 
democratic and effective an institution is. Personally, 
and with the experience I am gaining, I am becoming 
convinced that the future lies in self-initiative, in joint 
efforts, in empathy and courage. I see how important 
personal participation in social processes is and feel 
that we can’t just be witnesses to whom something 
is happening. I want to convey this message by 
various means and actions.

The exhibition I HEARD A FLUTTER OF WINGS AT THE 
WINDOW was realized with the help of:
Koenraad Ecker (sound), Kalin Serapionov (camera 
and postproduction), Tilmann Rödiger (camera).

ТОЗИ ПРОЕКТ Е РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА / THIS PROJECT IS REALIZED WITH THE FINANCIAL SUPPORT OF THE MINISTRY OF CULTURE

The Cultural Perspectives Foundation has 
implemented its project by holding the annual joint 
performance of artists selected for the national 
scholarship “Reaching for the Stars” as an event 
at its Culturama Festival. One of the Foundation’s 
goals is to help young artists grow by giving them an 
opportunity to show their talents to new audiences, 
develop their understanding of aesthetics and, in 
doing so, make great leap forward on their path.
It is important to help them get used to participating 
in collaborations without fear that doing so would 
harm their creative identity. This difficult format 
contains an essential element that represents an 
extraordinary adventure – the journey of learning 
how and to what extent the artist should put their 
EGO aside when they have to immerse themselves 
in a joint creative process. An adventure like in A 
Midsummer Night’s Dream.
In this process, my role was a mixture of artist and 
producer, but I would prefer to refer to myself as an 
agent provocateur who was present in the creation 
on many different levels. It all started with a search 
for common ground between the artists, i.e. ideas 
and topics that excited all of us, and ended with their 
articulation in the space. Helping my colleagues 
as an organiser was a rare and very interesting 
experience for me, especially since it was in a field 
different from mine. The act of looking on from 
the side lines as I formed an opinion about and 
assessed the three girls’ work, opened many doors 
for me to fields of information that took me back to 
philosophical topics and science papers, which were 
like an opportunity to soar in spaces that lead to new 
forms of expression. The first thought that popped 
into my mind on this topic of common experience 
was provoked by the current fragility of our world. I 
connected this theme with a sentence from On The 
Wire by Yordan Yovkov: “Was it a dream, was it real – 
I don’t know”, a line I paraphrase whenever I refuse 
to believe something my psyche keeps telling me is 
true.
The pandemic has spun a nightmarish web across 
the world, but has allowed another timeline to open 
up, where many processes can take place and be 
observed. The music in the installation spills out at a 
new frequency of awareness, following the breaths, 
murmurs and movements people make during 
sleep. Breathing is the most important element in 
everything from living to singing. A process of relaxed 
controlled movement that creates the cushion on 
which you lay all your fantasies in order to extract 
music from the experience. Thus, the solution was 
to come up with a common dream where we had 
the common goal of experiencing the sensation 
of exploring our dreams. The conditionality of 
doing or sharing something under the guise of 
somnambulism, as an alibi for the experience and 
mess you have created.

Ina Kancheva

Проектът на Фондация Културни перспективи 
реализира годишния общ пърформанс на 
избраните артисти-стипендианти на Националната 
стипендия „С усилия към звездите“, като събитие 
на своя фестивал „Културама“. Една от целите на 
Фондацията е да подкрепя младите артисти за 
растеж и развитие, да им даде  възможност да се 
представят пред нови публики и да развият своите 
естетически възгледи, така че това да доведе до 
качествен скок в по-нататъшния им път. 
Важна задача е да им се помогне да разгърнат 
нагласата си за участие в общи колаборации, 
без да се страхуват, че ще нарушат творческата 
си идентичност. В този не лек формат има един 
елемент, който е същностен и е изключително 
приключение – как и до каква степен да сложим 
егото на артиста в страни, когато той трябва да се 
потопи в общ процес. Приключение като „сън в 
лятна нощ“.
В този процес моята роля беше смесица между 
артист и продуцент и по-скоро мога да я нарека 
„агент-провокатор“, който присъства в създаването 
на много и различни нива. Полето се разпростира 
от търсене на допирни точки между артистите, идеи 
и отправни теми, които ни вълнуват, до тяхната 
артикулация в пространството. Да подпомагам 
колегите си и като организатор за мен е рядко 
и много интересно преживяване, особено в 
различна от моята сфера. Страничният поглед, 
мнение и оценка към работата на трите момичета 
отвориха за мен самата много врати към полета 
от информация, връщане към философски теми и 
научни разработки, които бяха като възможност 
за реене в пространства, които водят до ново 
изразяване. Моят първи импулс за тази тема към 
общото преживяване дойде от чупливостта  на 
света ни в момента и го свързах с едно изречение 
от „По жицата“ на Йордан Йовков: „Сън ли е 
било, истина ли е било – не знам“, което доста 
често е моя лична „парафраза“, когато отказвам 
да повярвам на нещо, за което психето ми 
непрекъснато повтаря, че е вярно.
Един жизнен момент в кошмарната рамка на 
пандемията е фактът, че се отваря друга времева 
рамка на протичане и наблюдение на много 
процеси. 
Музиката в инсталацията е представена в една 
нова честота на осъзнаване, проследявайки 
дишането, мълвенето, движението по време 
на сън. Дишането е най-важният елемент 
от живеенето... до пеенето. Процес на 
спокойно контролирано движение, което 
създава „възглавницата“, на която полагаш 
всичките си фантазии, за да  извлечеш музика от 
преживяването.
Така решението беше да се измисли един общ 
сън, в който имаме обща цел и тя е усещането за 
сънуване и изследване. Условността да направиш 
или да споделиш нещо, под прикритието на 
сомнамбулизма, като алиби за опита и бъркотията, 
които си сътворил.

Ина Кънчева
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА



М.В.: Малко преди физическата реализация 
на проекта идеята вече е изчистена и 
техническите параметри са установени. 
Какви са усещанията ви дотук за съвместната 
артистична работа – по принцип и в 
конкретния случай? Можете ли да назовете 
предизвикателствата, подводните камъни, 
удовлетворенията?

М.Н.: Работният процес по проект, в който всички 
елементи трябва да изградят един съвместен език 
в група от артисти е голямо предизвикателство. 
В конкретния случай ние проведохме работните 
си срещи онлайн, в момент на пандемия и 
социална изолация, които до голяма степен 
белязаха споделените ни усещания за настоящето 
и променящите се „очертания“ на реалността. 
Процесът в такава колаборация преминава през 
дълги дискусии, свързани с начина ни на работа, 
с теми, които ни вълнуват и практиките, които сме 
имали до момента. Това е задълбочен и дълъг 
период на опознаване и отдаване на доверие. 
Започнахме със запознанство, за да стигнем 
до едно общо цяло. Този път преминава през 
различни препъни-камъчета, но всички те водят 
до изводи, свързани с индивидуалната и общата 
рефлексия върху процеса на работа, с промяната 
на центъра, с опити и грешки, които са много 
ценни.

М.Д.: Колективната работа сама по себе си е 
предизвикателство, което от своя страна носи 
със себе си много позитиви. С времето се научих 
да я ценя и търся. Преди няколко години имах 
възможността да създам колектив от 4 художнички 
в Берлин, с който участвахме в поредица проекти. 
Пътят, който изминахме, докато стигнем до един 
общ визуален език, ни отне 3 години, въпреки че 
следвахме паралелно в една и съща академия и 
имахме директен поглед върху работата на другите. 
Колаборацията може да се случи най-ползотворно 
в момент, в който имаш доверие в себе си до 
някаква степен, за да можеш да се довериш и на 
отсрещния човек.
Едно от най-големите предизвикателства е да 
се отпуснеш и да оставиш част от контрола, да 
позволиш работите да се развият естествено. 
Letitbe!, ако не дори Letitgo! 
С Мария и София избрахме формата на тотална 
колективност, в която авторството е оставено 
настрана и всичко е от и на всички. Силата, която 
се усеща, когато не си сама, е неповторима. 
Смелостта да се експериментира е вдъхновяваща. 
Интензивният обмен с други артисти и артистки, 
и доверието, което той изисква, е незаменим. 
Това бяха и все още са личните ми причини да 
участвам в проекта. 

С.Г.: Експериментът в начина на съвместна 
работа беше една от главните ми мотивации 
за участие. За разлика от техническите и 
материалните моменти от работата, измислянето 
и развиването на идеята са неща, които винаги 
съм правила сама. Беше ми любопитно да 
споделя хрумванията, лутането и търсенето. Това, 
което определено ми даде като позитив, беше 
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задълбочения поглед в начините на мислене и 
изработване на една идея от друг човек. Това 
беше особена алтернатива за споделяне и работа 
заедно, особено във време, в което физически 
не се събирах с хора, но с Мария и Марта се 
виждахме през екраните редовно и заедно 
развивахме проекта. Предизвикателство е да 
приемеш авторството за общо – да не мислиш 
кой кое е измислил от цялата изложба, но в същото 
време да носиш общата отговорност. Това е едно 
дори екстремно споделяне в работния процес и 
мисля, че може да се научи доста от него. 

М.В.: Как стигнахте до сегашната концепция 
и образ на проекта? През какво преминахте и 
какви други идеи отхвърлихте?

М.Н.: В началото на нашите срещи започнахме 
да разглеждаме темата за съня, като състояние 
на съновидение. Ситуация, в която се намираме 
без часовник и компас, сблъскваме се с кошмари 
или потъваме в тишина. Започнахме да мислим 
за тялото, за психическото здраве, за дишането, за 
отпускането и подготовката ни преди сън. От там 
за общото ни социално тяло и неговата уязвимост. 
За границите, които поставяме. За света през 
стъклото или екрана, и следите, които остават.

М.Д.: Концепцията се разви след като при 
първите ни срещи и разговори установихме 
припокривания в теми и търсения, които ни 
вълнуваха и все още го правят. Въпреки че всяка 
от нас има различен подход и тотално различна 
артистична практика, може би отчасти заради 
ситуацията и времето, в които сме, от части по 
благополучно стечение на обстоятелствата, ние 
назовахме общи интереси, които ни дадоха 
импулс за поредица от срещи. Събирайки най-
различни идеи и търсейки гореспоменатия общ 
език, ние установихме, че крехкостта е тази, която 
ни заинтригува най-много. Самият процес на 
работа, опознаване, изслушване, креативност, 
събиране на идеи, търсене на общото, е много 
експериментален по натура, което го прави 
и крехък. След множество различни идеи за 
реализацията им ние достигнахме до една 
амалгама на крехкостта, както във въпросите, 
които си задаваме, така и в идеите, и не на 
последно място и в тяхната реализация. 

С.Г.: Концепцията намерихме след редица 
разговори, в които всяка споделяше какво я 
вълнува, над какво работи, кои теми биха я 
заинтригували. Решенията не са се взимали 
винаги лесно, защото държахме всяка да е 
искрено удовлетворена от тях. Спряхме се на 
понятието за съня като една отправна точка и 
метафора, но тръгвайки от него, от безкрайността 
на темата и множеството ù третирания в 
историята, стигнахме до нещо по-крехко, почти 
невидимо, стигнахме до едни безплътни записи. 
Отхвърлихме страшно много идеи, материали и 
варианти за излагане в пространството. Оставихме 
само няколко основни елементи, които да градят 
пространството – стъклото и неговата сянка, 
звукът, прожекцията.

M.V.: Shortly before the project’s physical 
implementation, the idea has already been refined 
and the technical parameters have been set. 
What are your feelings so far about joint artistic 
work – in general and in this case? Can you list the 
challenges, pitfalls and satisfactions?

M.N.: It is extremely challenging to work on a project 
where the artists have to come up with a common 
language to become a cohesive group. In this case, 
we held our working meetings online, in a time of 
pandemic and social isolation, and those meetings 
largely marked our shared feelings about the present 
and the shifting boundaries of reality. In such 
collaboration, the creative process consists of going 
through lengthy discussions about the way we work, 
topics we find exciting and our past experiences. It 
was a deep and long period of getting to know each 
other well enough to gain each other’s trust. We 
started by becoming acquainted in order to reach 
a state where we merged into one whole. This path 
passed through various stumbling blocks that, 
through trial and error and continuous re-centring, 
all led to very valuable conclusions regarding our 
individual and joint reflections on the work process.

M.D.: Teamwork can be a challenge that, once 
overcome, brings many benefits. Over time, I learned 
to appreciate and seek it out. A few years ago, I had 
the opportunity to create a team of 4 artists in Berlin, 
and we took part in a series of projects. The journey 
we went on to reach a common visual language took 
us 3 years, even though we studied concurrently 
at the same academy and had a direct view of the 
other’s work. Collaboratingis most fruitful when 
you have enough self-confidence to trust the other 
person.
One of the biggest challenges is to relax your grip 
sufficiently to allow things to develop naturally. Let it 
be! Or even,“Let it go!”
Maria, Sophia and I chose total collectivity, setting 
authorship aside and letting everything come from 
everyone. The power you feel when you are not alone 
is unique. The courage to experiment is inspiring. 
The intensive exchange of ideas with other artists, 
and the trust required to do so, is an indispensable 
experience. Those were and still are my personal 
reasons for participating in the project.

S.G.: The experiment of working together was one of 
my main reasons to join. Unlike a work’s technical 
and material aspects, conceiving and developing an 
idea are things I had always done on my own. I was 
curious to see what would happen when I shared 
the notions stemming from wandering through 
my mind and exploring its corners. One definite 
advantage was the in-depth look I took at how others 
thought and worked out a concept. It was a special 
opportunity to share and work together, especially 
at a time when I could not get together with people 
in person, but Maria, Marta and I regularly saw each 
other on our screens and developed the project 
jointly. The challenge was to accept authorship was 
common, to avoid dwelling on who came up with 
what in the whole exhibition and, at the same time, 
to bear joint responsibility. This is an extreme form 
of sharing in the work process, and I think you can 
learn a lot from it.

M.V.: How did you come to the current concept and 
image of the project? What did you go through and 
what other ideas did you discard?

M.N.: In our early meetings, we started to look at 
sleep as a dream state. A situation where we have 
no clock or compass, encountering nightmares or 
sinking into silence. We began to think about the 
body, about mental health, about breathing, about 
relaxing and preparing for sleep. This took us to 
musings about our common social body and its 
vulnerability. About the boundaries we set. About the 
world through the glass or screen, and the traces 
that remain.

M.D.: We developed the concept when, after our 
initial meetings and conversations, we found 
overlaps in topics and searches that excited us, and 
still do. Although we all had a different approach 
and a completely different creative process, we 
identified common interests, perhaps partly due 
to the situation and time we are in and partly by 
serendipity, and that gave us an impetus to hold a 
series of meetings. In gathering a variety of ideas 
and looking for the common language we talked 
about earlier, we found that fragility was what 
intrigued us the most. The very process of working 
together, getting to know each other, listening, being 
creative, gathering ideas, searching for what we 
have in common, is very experimental in essence, 
which also makes it fragile. After coming up with 
many different ideas to realise, we reached an 
amalgam of fragility, comprising questions we ask 
ourselves, ideas we have and, last but not least,ways 
of realising them. 

S.G.: We ended up with the concept after a series 
of conversations where each of us shared what 
excites her, what she is working on and what topics 
intrigue her. Decisions were not always made easily, 
because we wanted everyone to be truly happy 
with them. We focused on the concept of sleep as 
a starting point and metaphor, but setting out from 
there, i.e. from the infinite range of the topic and its 
many treatments in history, we reached something 
more fragile, almost invisible –we reached some 
disembodied records. We rejected an awful lot of 
ideas, materials and options concerning exposure 
in the space. We were left with only a few basic 
elements to build the space – the glass and its 
shadow, the sound, the projection.

M.V.: What do each of you consider the heart of 
the exhibition, the one thing that will give viewers 
a key to its full perception? It can be a word, topic 
or object. Can you suggest a sentence that comes 
closest to its essence?

M.N.: The exhibition creates a space where the 
audience is invited to discover almost invisible 
matter that exists in the aggregate state of half-
sleep.

M.D.: If we tell a story an infinite number of times, 
does it always stay the same? How does its totality 
feel? Where are its traces? Our minds render 
memories of such stories immaterial and give them 
a new, ephemeral quality, like shadows.

S.G.: Can you cross the same water in the river 
twice? Can you dig a memory out of the depths of 
your mind twice and end up with the same image 
both times?

М.В.: Кое според всяка една от вас е сърцето на 
изложбата, онова, което ще даде на зрителите 
ключ към пълноценното ù възприемане? Това 
може да е дума, тема, обект. Можете ли да 
предложите едно изречение, което най-силно се 
доближава до същността му?

М.Н.: Изложбата създава пространство, в което 
аудиторията е поканена да открие една почти-
невидима-материя, съществуваща в агрегатното 
състояние на полусън.

М.Д.:  Ако разкажем една история безброй много 
пъти, тя винаги ли остава същата? Как се усеща 
нейната цялост? Къде остават нейните следи? В 
съзнанието ни материалността на спомена за нея 
е иззета и му е придадена една нова, ефимерна, 
тази на сянката. 

С.Г.: Можеш ли да преминеш два пъти през една 
и съща вода в реката, можеш ли от дълбината на 
ума да извадиш спомен два пъти по един и същи 
начин?

М.В.: Как се стигна до заглавието на изложбата?

М.Н.: Заглавието се появи като нощна пеперуда. 
Влезе в разговорите ни и започна своето 
спираловидно движение. Премина през 
множество метаморфози и кацна на стената.

М.Д.: Заглавието носи със себе си различни нива 
на интерпретация, но също така обобщава много 
от идеите, които събрахме и декларирахме като 
общи и припокриващи се.
Едно упражнение, което правих през пандемичния 
семестър със студентите си, е да ги накарам да 
водят дневник на всекидневните си дейности 
във формата на рисунки, снимки, запис на пулса, 
съня, определени часове, записи на различните 
климатични промени през един определен ден, 
поглед през прозореца и други. Едно от най-
типичните за изминалите месеци ежедневие, което 
протича вътре, изолирано от външното.
Точно този поглед отвътре навън и отвън 
навътре през самото стъкло стана важен 
импулс в търсенето на заглавието. Къде остават 
приглушените звуци на случващото се отвън, 
към което ние не можем да бъдем част в 
актуалната ситуация? Какво чуваме приглушено в 
далечината?
Вторият решаващ фактор за заглавието е символът 
на нощната пеперуда, която въплъщава в себе 
си оксиморона, който се движи през цялата 
инсталация. Търсейки светлината, тя се блъска в 
прозореца или изгаря в лампата. Ние я чуваме 
приглушено, кръжейки някъде над нас.

С.Г.: Конкретният начин, по който намерихме 
заглавието, имайки предвид цялостната идея на 
проекта, дойде от английската дума “flutter” – 
пърхане, трептене на крила. Докато разглеждахме 
определенията ù в речниците, попаднахме на 
пример за използването ù – “a flutter of wings 
at the window”. Заглавието, събиращо толкова 
нива от това, което правим, долетя само през 
прозореца ни.

М.В.: Разкажете от какви елементи се състои 
инсталацията и как те си взаимодействат в 
цялото. 

М.Н.: Поканата, която получихме от Ина Кънчева, 
като финалистки на стипендията „С усилия към 
звездите“ в областта на визуалните изкуства, 
беше да работим заедно по един общ проект, като 
група от съавтори. Елементите, които изграждат 
инсталацията трудно могат да бъдат разделени, 
тъй като си взаимодействат на различни нива. 
Светлинните източници съдействат за появата на 
вторични образи. Чрез насочена светлина следите 
по стъклената повърхност, често невидими без 
нея, се трансформират отново в образ или сянка. 
Звуковата среда е дело на артиста Кунрад Екер 
(Берлин). Той създаде четириканална звукова 
инсталация, която използва атмосферни шумове, 
но и такива, които тялото генерира по време на 
сън. Високоговорителите са ситуирани високо в 
пространството на галерията, като са насочени 
към центъра ù, където звуково образуват „остров“.

М.Д.: С риск да се повторя, невъзможно е да се 
разгледат отделните части на инсталацията като 
независими елементи, защото те са част от едно 
цяло.  
Инсталацията се състои от видео работа, серия 
рисунки с текст и светлина, и звукова среда. Всеки 
от елементите взаимодейства с другите или взима 
един от тях като изходна точна. 
Видеото е базирано върху идеята да заспим, 
за да се събудим – тип кратък сън, практикуван 
от редица учени (например Томас Едисън), при 
който се държи сфера в ръката преди заспиване 
и събуждането идва при нейното изпускане и 
падане. В този момент тялото минава през нещо 
като рестарт, а креативните идеи се изливат и най-

добрите от тях изплуват на повърхността. 
Крехкостта на този момент на събуждане, 
преминаването от едно състояние в друго, е 
изразен в изложбата чрез материала на стъклото, 
който ние ползваме поради чупливостта му, 
но също така като асоциация със споменатия 
прозорец или екран, през който се срещаме и 
наблюдаваме една друга месеци наред. 
Събирайки набор материали, ние комбинираме 
различни източници в една обща композиция чрез 
сканиране, копиране, обработване, колажиране 
и отчуждаване на тези елементи. Сенките, които 
стъклата хвърлят по стените, са комбинация от 
събирани текстове, записки, скици от работния ни 
процес, цитати от един съновник и вечен календар 
от 1990-та година и светлинни рисунки. Текстовите 
части са третирани като рисунъчен елемент и 
невъзможността да се прочетат изцяло е ключова 
за тях. Светлинните рисунки са пряко свързани с 
полета и траекторията, от една страна, на нощната 
пеперуда, от друга – на паркура на посетителя, 
който кръжи около стените, търсейки подходящ 
ъгъл на падащата светлина, при който стъклата 
да му разкрият още нещо. Една траектория 
на движение, оставяйки следи след себе си, е 
интерпретирана в директни осветявания върху 
фотохартия в пълната тъмнина на лабораторията. 
Преценени движения на ръката, която държи 
светлинен лазер, имитират хаотичното движение и 
полет на пеперудата. 
Звуковата среда ни препраща в един невидим 
остров. Интимни звуци, като дишане, обръщане, 
допир и отдалечени отражения от нещо паралелно 
случващо се, ни обливат. Чуваме ги някъде над 
нас, като жужене по тавана, докато сме легнали в 
хоризонтално положение. 

С.Г.: Видеото се позовава на референцията за 
т.нар. „творчески сън“, състоящ се от кратки 
заспивания от няколко минути в интервал от 
два часа в продължение на цялото денонощие. 
Целта на тази практика е да се изпадне само в 
първата фаза на съня, тази, която за кратко време 
позволява на ума да се отпусне, да генерира 
сънища, образи и идеи, като същевременно, 
когато се събуди, човек да се чувства отпочинал 
и зареден с енергия. По време на тази фаза 
мускулите се отпускат, дишането става по-
дълбоко, а пулсът се забавя. „Творческият сън“ е 
практикуван от много хора в историята именно с 
цел по-добра кондиция за творчество и откриване 
на нови идеи. Това е и най-крехката фаза на 
съня, от нея може да се излезе изключително 

M.V.: How did you come up with the exhibition’s 
title?

M.N.: The title appeared like a moth. It entered our 
conversations and began its spiralling movements. It 
went through many metamorphoses and landed on 
the wall.

M.D.: The title can be interpreted on different levels, 
but also summarises many of the ideas we have 
collected and declared as common and overlapping.
One exercise I did with my students during the 
pandemic semester was to have them keep 
a diary of their daily activities in the form of 
drawings, photos, heart rate measurements, sleep 
assessments, events at certain hours, records of 
different weather changes on a certain day, notes 
of what they see through the window, etc. The most 
typical aspects of everyday life over the past months, 
the ones that take place inside, isolated from the 
outside.
It was precisely this look through the glass, from the 
inside out and from the outside in, that became an 
important impetus in the search for the title. Where 
do the muffled sounds of what is happening outside 
go, i.e. the occurrence we can’t be a part in the 
current situation? What do we hear muffled in the 
distance?
The second decisive factor in choosing the title 
was the symbol of the moth, which embodies the 
oxymoron that moves throughout the installation. In 
seeking the light, it crashes into the window or burns 
in the lamp. We hear it muffled, circling somewhere 
above us.

S.G.: The title, given the project’s overall concept, 
came specifically from the English word “flutter”, 
as in flapping or fluttering wings. While looking at 
its definitions in dictionaries, we came across an 
example of its use: “a flutter of wings at the window”. 
The title, which brings together what we do on so 
many levels, flew in through our window.

M.V.: Tell us what elements the installation 
consists of and how they interact as a whole.

M.N.: The invitation we received from Ina Kancheva, 
as finalists for the visual arts scholarship “Reaching 
for the Stars”, was to work together on a common 
project as a group of co-authors. The elements that 
make up the installation are difficult to separate as 
they interact on different levels. The light sources 
are arranged to create the appearance of secondary 

images. Through directed light, the traces on the 
glass surface, which are often invisible without 
such light, are transformed again into an image or 
shadow. The sound environment is the work of the 
Berlin artist Koenraad Ecker. He created a four-
channel sound installation that uses atmospheric 
noises, but also those generated by the body 
during sleep. The speakers are situated high in the 
overhead space of the gallery and point towards its 
centre, where they form akind of sound island.

M.D.: At the risk of repeating myself, it is impossible 
to see the individual parts of the installation as 
separate because they form a whole.
The installation consists of a video, series 
of drawings with text and light, and a sound 
environment. Each of the elements interacts with the 
others or takes one of them as a starting point.
The video is based on the idea of   falling asleep 
in order to wake up, i.e. taking a nap of the type 
practiced by a number of scientists (such as Thomas 
Edison), where the person holds a sphere before 
falling asleep and is roused when they drop it on the 
floor. At this point, the body goes through something 
like a reset, where creative ideas stream out and the 
best ones rise to the surface.
The fragility of this moment of awakening, the 
transition from one state to another, is expressed 
in the exhibition through the glass material we use. 
We chose it for its fragility, but also as an allusion to 
the windows or screens through which we have been 
meeting and observing each other for months on 
end.
We brought together a set of materials to combine 
different sources into one common composition 
by scanning, copying, processing, collating and 
separating these elements. The shadows the glass 
casts on the walls are a combination of texts, notes 
and sketches collected in our work process, quotes 
from a dream diary and a perpetual calendar from 
the 1990s, and light drawings. The text parts are 
treated as a pictorial element, and the impossibility 
of reading them properly is key to their impact. The 
light drawings are directly related to the field and 
the trajectory of the moth, on the one hand, and 
on the other, to the route taken by the visitor as 
they circle around the walls, looking for a suitable 
angle of incident light at which the windows reveal 
something else. This trajectory of movement, leaving 
traces behind, is interpreted as direct illumination 
on photographic paper in the complete darkness of 
the laboratory. Measured movements of the hand 
holding a portable laser mimic the moth’s chaotic 
movement and flight.
The sound environment sends us to an invisible 
island. We are flooded by intimate sounds, such as 
breathing, turning and touching, as well as distant 
reflections from something happening in parallel. 
We hear them somewhere above us, buzzing in the 
ceiling, while we are lying down.

S.G.: The video makes a reference to the so-called 
“creative sleep”, consisting of naps lasting a few 
minutes at 2-hour intervals over 24 hours. The aim 
here is only to fall into the first phase of sleep, the 
one that allows the mind to relax for a short time, 
to generate dreams, images and ideas, and, at the 
same time, to feel rested and full of energy when 
you wake up. During this phase, muscles relax, 
breathing becomes deeper and heartbeat slows. 
“Creative sleep” was practiced by many historical 
figures, so they could be in a better condition to 
create and discover new ideas. This is also the most 
fragile phase of sleep, and one can come out of it 
very easily – as soon as the muscles relax and the 
slightest noise pulls us out of it. Sometimes we don’t 
even realise we’ve been asleep, as the line between 
waking, sleeping and the memory thereof is blurred. 
This line intrigued us, so we decided to shoot a video 
about it. The fragility of the states and the fine glass 
ball marking the line between them are in direct 
dialogue with the installation in the large space.

M.V.: The end result is a poetic, ephemeral and 
seemingly timeless work, touching on eternal 
themes and communicating with the viewer on an 
emotional level. And yet, how do the particulars of 
what is happening today manifest themselves in it?

M.N.: The individual glass panels, the sound and 
the pieces of a broken sphere reflect and absorb 
the surrounding environment. It is increasingly 
difficult to distinguish between the virtual and the 
real, wakefulness and sleep, primary and secondary 
image and meaning.

M.D.: I remember a situation where a panel of 
judges asked a colleague to describe himself as a 
sponge that, as it moves around the world, absorbs 
everything it sees and hears. Everyone processes 
memories and impressions through their own filter. 
It sounded anecdotal then, as it does now, but I 
think that, especially due to the necessity in recent 
months to distance ourselves and change how we 
communicate, it will not be possible to exclude the 
significant things currently happening around us.
The common becomes even more deeply integrated 


