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В търсене на колективното въображение на 8 октомври подземните пространства на 

Културен институт „Красно село“ се превръщат в сцена за визуално изкуство, пърформанс и 

звуково изкуство. 

The Image Generator e сайт спесифик хепънинг – инициатива на група артисти и организации от 

Антверпен, Белгия, който се случва за седма поредна година. Събитието е среща на артисти от цял 

свят, които изследват потенциала на взаимодействие между визуално изкуство, звуково изкуство и 

пърформанс, в директен обмен с публиката и пространствата и в търсене на нови творчески 

перспективи за човешкото въображение чрез непрекъснат диалог и промяна. 

  

Платформата за творчески обмен The Image Generator ще бъде представена в София на 8 октомври от 

15:00 до 22:00 ч. в Културен институт „Красно село“, който отваря за първи път своите уникални 

подземни пространства, позиционирайки ги като нов център за съвременно изкуство в софийския 

културен пейзаж. 

Петнадесет визуални и перформативни артисти от Франция, Белгия, Словения, Нидерландия, Мароко, 

Германия, Дания, Китай, САЩ, Турция и България ще се срещнат и работят заедно в рамките на две 

седмици, за да представят на 8 октомври седем часов хепънинг съдържащ сайт спесифик инсталации, 
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театрални и вокални пърформанси, мултисензорна звукова среда, прожекции, съвременен танц, 

музика, радио и имерсивно изкуство. 

The Image Generator – София е инициатива на белгийската Платформа 0090, реализирана от ArtEast 

Foundation на артиста Християн Бакалов и Културен институт “Красно село”, под ръководството на 

Ивелина Кючукова. 

Събитието се реализира с подкрепата на Национален фонд “Култура” и Фламандската общност в 

Белгия. 

 

 
Stela Vasileva – Colorful Gravity 

 

 



 
© Meryem Bayram 

 

 

 

 

Пърформанси и интервенции 

Марк Варункст и Петер Салев – (въз основа на истинска история) #7 Присъствие 

Петер Савел и Саша Кръстарска – (по действителна история) #8 Отсъствие 

Поредица от танцови сола, родени от непрекъснат диалог. 

16:00 – 21:00 

 

 



ЮЮ груп – Segen 

Вокален пърформанс, който взаимодейства с акустиката на мястото, определено от архитектурата, 

историята и социалния живот. 

16:00 (30’) 

Мала Клайне – Венера 

Филм за раждането на Венера, който ни кани да съзерцаваме красотата на творението. 

16:30 (30′) 

Жана Иванова – Borrowed Splendour 

Представление, в което трима участници играят нерепетирана среща. 

17:30 (25’) 

Мала Клайне – Венера 

Филм за раждането на Венера, който ни кани да съзерцаваме красотата на творението. 

18:00 (30′) 

Ашли Седън и Валентина Траянова – Призраци и космонавти 

Лекция-пърформанс представяща радиото като пространство за артистични и научни експерименти. 

18:30 (30’) 

Жана Иванова – Borrowed Splendour 

Представление, в което трима участници играят нерепетирана среща. 

19:30 (25’) 

Мириам ван Имстух и Маркус Бергенер – Yoke 

Пърформанс – комбинация от звукова поезия и сенки, изследващи връзката между светлината и 

сянката. 

20:30 (30’) 

 

 



Мала Клайне – Венера 

Филм за раждането на Венера, който ни кани да съзерцаваме красотата на творението. 

21:00 (30′) 

ЮЮ груп – Segen 

Вокален пърформанс, който взаимодейства с акустиката на мястото, определено от архитектурата, 

историята и социалния живот. 

21:30 (30’)  

 

Jan Van Goethem, Nele Tas and Tine Colen 

ИНСТАЛАЦИИ (в непрекъснат процес от 16 до 22 ч.) 

Християн Бакалов – Free DJ TIG set 

Интерактивна инсталация, в която музиката, танците и костюмите ще предизвикват взаимодействия 

със случайните минувачи. 

Ребека Барон – Détour de force 

Документален видео филм за „мисловната фотография“ на Тед Сериос, който твърди, че използва 

психически способности, за да създаде стотици полароидни изображения. (30’) 



Тине Колен, Ниле Тас и Ян ван Хутам 

Непрекъснато променяща се и постоянно изграждаща се изложба, която споделя различни истории за 

взаимни зависимости. 

Вито Валентинов – Портали 

Интерактивна инсталация, която кани публиката да участва с минимални движения в артистичен 

ритуал. 

Ю Занг – Стените имат уши 

Сайт спесифик, архитектурна инсталация изследваща как личните пространства изтичат към 

заобикалящата ги среда. 

Мерием Байрам – Едноименни обектни последователности 

Склуптурна инсталация, която създава нова генеалогия между абстрактни предмети за ежедневна 

употреба. 

Ванес де Ниер – Махалото 

Съзерцателно ритмично пространство, съставено от разпознаваеми обекти. 

Стела Василева – Цветна гравитация 

Мултисензорна среда, която изследва феномена „цветен слух“. 

Стела Василева – Структура на светлината 

Инсталация, която експериментира със светлината като средство за трансформиране и генериране на 

нови форми в пространството. 

The Image Generator Sofia е създаден от Платформа 0090 в партньорство с: ArtEast Foundation, 

Културен институт „Красно село“, Kunsthal Extra City, Kunst/Werk, Swimming Pool, Fair Arts, 

Топлоцентрала, община София. 

Повече за програмата и участниците на: image-generator.art, билети в мрежата на Ивентим и на 

място пред ОКИ „Красно село“. 
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