what now / now what
През 2017 г. Sofia Underground затвори глава в своето собствено развитие: в рамките на изданието, което маркира 20-та годишнина
на тази независима платформа за пърформанс арт, Sofia Underground постави, и отговори на, много въпроси. През 2018 г. предстои да
отворим нова глава и тя започва с въпроса:

КАКВО СЕГА / СЕГА КАКВО
Две прости думи, които съчетани проблематизират настоящото състояние на съществуването ни като човешки същества.
Какво е сега? Какво е съвременно в сегашно продължетелно време? Какво е съвременно изкуство и каква е ролята на публиката тук
и сега?
Какво се случва сега, когато постоянно гледаме, публикуваме, споделяме, съ-съществуваме, съ-продуцираме, съ-създаваме,
достигайки въобразено състояние на живеене.
Какво сега, когато не можем просто да изключим технологията?
Зависимостите и новопоявилите се психични заболявания са дълбоко вкоренени в нашето ежедневие, докато междувременно
заобикалящият ни компютъризиран свят е застрашен от собствения си крах и атрофиране.*
Какво сега, когато технологичната сфера вече генерира свои собствени живи тъкани, интегрирайки се така с биологичната, и в крайна
сметка природа и технология стават едно?
Сега какво? Как можем да бъдем релевантни на това непрестанно променящо се сега?
В свят, който е все повече непоправим, отговори, решения, алтернативи винаги могат да бъдат предлагани, но кои сред тях са
приложими към нашето сега?
*Bruce Sterling, Delete our cultural heritage?, 2004

ОТВОРЕНА ПОКАНА
За включване в програмата на предстоящото през 2018 г. издание на Sofia Underground търсим творби, които задават и/или коментират
зададените по-горе въпроси, предлагайки индивидуална/специфична интерпретация – пърформанс арт проекти, но единствено
предложени във форма на видео документиран пърформанс.
Информация за участие:
Поканата е насочена към предложения за видео документация на пърформанс арт творби.
Краен срок за изпращане на предложения: 20 февруари 2018 г.
Получените предложения ще бъдат разгледани от кураторския екип на Sofia Underground, като резултатите ще бъдат ясни не покъсно от средата на м. март 2018 г. Одобрените кандидати ще бъдат лично уведомени.
Избраните художествени проекти ще бъдат включени в специална изложба с документация на пърформанс арт, като част от основната
програма на Sofia Underground 2018, която ще бъде реализирана в края на м. април в София, България.
Как да кандидатствате:
Изпратете кандидатура за участие – включвайки информация за предлагания пърформанс арт проект и творческа биография и/или
портфолио – на електронен адрес 2018@sofiaunderground.com, не по-късно от 20.02 2018.
В имейла, който изпращате, следва да включите:
– име на автора;
– име и година на създаване на пърформанс арт проекта;
– авторски кредит за видеото, което представя документирания пърформанс;
– продължителност, формат, резолюция и други спецификации на видеото;
– хиперлинк, който води към преглед на видеото онлайн или дава възможност за изтеглянето му;
– прикачени файлове (биография, описание на проекта и др. релевантни).

