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Интерактивен пърформанс и в България

Това е уникално по рода си събитие, което се провежда за 
първи път у нас.  В събота - 13 септември 2003 г., от 19.00 ч.
в Интернет кафе “МедиаБул” (ул.  “Граф Игнатиев” 32) 
български виртуални артисти и музиканти се 
присъединиха към свои колеги от Амстердам, Брюксел, 
Рейкявик,  Токио,  Ню Йорк,  Рига и Прага.  Интерактивният 
пърформанс  е част от международното събитие - Anamotic,
de Waag,  (http://anatomic.waag.org/), което се представя в 
рамките на фестивала Next  5 Minutes в Амстердам
(http://www.n5m.org).
Инициатор и ръководител на проекта в България е Рене 
Беекман, а организатор - сдружение “Булеварт”.
От българска страна като изпълнители се включиха Рене 
Беекман (http://www.xs4all.nl/~rbeekman), Красимир Терзиев
(http://www.i-space.org/loop4ever) и Димитър Паскалев
(http://blubalu.cult.bg/releases.html).
В рамките на приблизително един час участниците от 
много страни,  в това число България,  използвайки 
различни технологии,  създаваха онлайн в реално време 
дигитален интерактивен пърформанс.  Целта бе всеки от 
артистите да влезе във взаимодействие в реално време със
създаваното от друг и предавано през Мрежата 
изображение/звук - така се получава една своеобразна 
Интернет импровизация,  за която не са необходими 
предварителни уговорки.  Разбира се, участниците в 
София се бяха договорили какви идеи имат и какво ще 
правят,  като освен предварителните “уговорки” за 
съвместни изпълнения всеки от тях бе свободен да се 
впусне в интерактивно участие с други онлайн 
изпълнители. Нашите артисти използваха собствените си 
компютри,  включени във високоскоростната мрежа на 
Интернет кафе “МедиаБул”, като всеки работеше със 
собствен софтуер за генериране и обработка на 
изображения и/или звук.  
Запис на събитието можете да видите на адрес:
http://anatomix.waag.org/n5m/sofia.mov.
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