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Какво е
феминистката
работилница? 

Боряна Росса 

Феминистката работилница е платформа за дискусии, действия и 
социално ангажирано изкуство, обърната към проблемите на же-
ните в капиталистическа България. Надеждата е, че тази платформа 
ще покаже необходимостта от организирани действия за видимост 
на проблемите на жените (както на хетеросексуалните, така и на 
представителките от ЛГБТ обществото) и за защита на техните пра-
ва, в солидарност с представителите на другите полове. 

От 11-ти до 15-ти декември ще има ежедневни неформални срещи 
в the fridge & Хаспел. Работилницата ще се състои oт две секции – 
теоретично-историческа и практическа. Целта на първата е чрез 
лекции и дискусии да набележи проблемите на жените и причините 
за тяхното съществуване – както на местно ниво, така и в контекста 
на съвременния капиталистически свят и неговите политически и 
икономически параметри. Ще обърнем внимание на широк спек-
тър от проблеми – от миграционния труд и сексуалната и джендер 
идентичности до участието на жените в протестни двжения и тех-
ните конкретни организационни и технически стратегии.

Практическата част на тази работилница ще учи на основни умения 
в графичния дизайн, графитите, комиксите, видеото, фотографията 
и директното действие. Тези работилници ще предоставят място 
за обмен на практики и ще бъдат посветени на използването на 
изкуствата за образователна и агитационна цел. Освен технически 
прийоми ще бъде обсъдено идейното съдържание на тези произ-
ведения, както и най-подходящата естетика и форма за неговото 
изразяване. 

Въпреки че проблемите на жените по света са подобни, има такива, 
които са типични за постсоциалистическите страни, в които и до 
сега битува клишето, че по времето на социализма равенството на 
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половете е постигнато и няма какво повече да се желае. Затова тази 
първа Феминистка работилница е обмен с артистични групи от 
Русия и Украйна. 

Нашата надежда е да дадем тласък за създаването на паралелни 
инициативи по конкретни теми. Участниците ще имат възможност 
да работят по свои проекти, които да намерят директно приложе-
ние в практиката.

ЗАЩО ГО ПРАВИМ?

Като че ли всички сме съгласни, че понятието „човек“ включва 
различните полове. Въпреки това доминираща е представата, че 
несправедливостите по отношение на жените не са проблемите 
на „човека“, а на някакво малцинство. Затова се смята, че те могат 
да почакат, докато „универсалните“ и „по-важни“ проблеми бъдат 
решени. Но дали това е така? Първо – можем ли по полов признак 
да класифицираме кои проблеми са приоритетни след като дори 
и количествено жените не са малцинство по отношение на мъжете 
(по-често те са по-голямата част от населението). Второ - какво оз-
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Боряна Росса.  Илюстрация към лекцията на Боряна Росса.
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начава понятието „универсалност“ употребено за да бъдат някои 
проблеми определени като „малцинствени“ (или „само женски“), 
получавайки по този начин статута на по-маловажни?

Между най-често спряганите като приоритетни проблеми в нашето 
общество са: бедност, корупция, здравеопазване, образование, 
емиграция и престъпност. Но те не са нито „по-универсални“, нито 
„по-важни“ от проблемите на жените. Те СА проблеми на жените. 
Разликата е в това, че често тези проблеми засягат жените по-тежко 
от мъжете. 

Понятието „универсалност“ в този случай вулгарно се употребява 
да обозначи нещо, което засяга „всички хора“, но не и как жените 
са третирани в неговия контекст. Спецификите, които се отнасят до 
мъжете в тези случаи се причисляват към „универсалните“ елемен-
ти на проблема. Така мъжете са третирани като „по-универсални“ 
от жените. Това показва, че имаме работа с типичната мимикрия 
на старата позната патриархална йерархия, основана на идеята, 
че въпреки че жените и мъжете са равни, мъжете са „по-равни“. Да 
вземем като пример корупцията - един от „най-универсалните“ и 
приоритетни проблеми на нашето време. Да речем, че някак се 
справяме с корупцията, без да обръщаме внимание на специфична-
та експлоатация на жените в нейната схема. Това означава, че няма 
да обърнем внимание на очакването жените да плащат с телата 
си например или как това се отразява на техните семейства. Ако 
тези детайли изпаднат от сметките ни, защото са „малцинствени“, 
справянето с корупцията никога няма да се осъществи, защото тези 
проблеми ще се репродуцират, оставени без внимание. 

Феминизацията на бедността е пренебрегната на фона на така 
наречената „обща бедност“. Така от вниманието ни убягва също фа-
ктът, че жените имат втори работен ден (домашната работа и грижа 
за децата, паралено с професионалните задължения), който не се 
заплаща. Дори с вишсе образование, професионалната им реализа-
ция е по-трудна от тази на мъжете. Друг проблем е, че домашното 
насилие и трафикът на хора се класифицират като проблеми само 
на жените и децата. Но мъжете (както и някои жени) са организато-
рите на средата, която да позволи това насилие, затова проблема 
е общ. Раждащите жени и отглеждането на децата? Нима в наше 
време някой може надменно да твърди, че това е „женска работа“? 
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Насилието и отхвърлянето на ЛГБТ обществото и конкретно на 
проблемите на тази част от него, която има женска джендър иден-
тичност е също специфична тема. В работилницата ние ще обърнем 
внимание на нея, като резултат от общото отношение към жените и 
женското, но и като незаслужено пренебрегвна вътре в самите жен-
ски движения за равенство. 

В заключение може да се каже, че жените са отделна от мъжете со-
циална група, със специфични нужди и поради това са мишена за 
определен тип несправедливости и дискриминации, вътре в тези 
„универсални“ проблеми. Ако тези въпроси се решат „универсал-
но“, но не и специфично, те ще са решени само наполовина – т.е. 
няма да са решени. Освен това всички тези проблеми са  свързани 
един с друг. Проблемът с емиграцията е свързан с бедността, лип-
сата на перспективи, образователната система и т.н. затова трябва 
да се разглеждат паралелно.

Тези мисли не са нови, но въпреки това съвсем не са популярни в 
България. За да може това да се измени е необходимо организира-
но действие за решаването на женските проблеми. Това действие 
трябва да е инициирано от жените. Защо? Защото най-добра види-
мост на тези проблеми има между жените и то конкретно между 

На нивата, 1937, Христо Станчев и фотография на трактористка от 50те. 
Илюстрация към лекцията на Боряна Росса.
At the Field, 1937, Hristo Stanchev and photograph of a tractor driving
female worker from 1950s. Illustration to Boryana Rossa’s lecture. 
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тези, които виждат, че в обществото техният пол е смятан за мал-
цинствен. Организираното действие трябва да започне от тях – от 
нас, от тези, които смятаме себе си за жени. Следващата стъпка е 
солидаризирането с представители на другите полове, които са 
съгласни, че не могат да представляват универсално човечеството, 
а са само негова част. Затова с тази работилница искаме да пре-
доставим мястото и времето, в което да говорим и да планираме 
действия в солидарност между жени и между жени и мъже, търсе-
щи промяна.

ПРОГРАМА

ЛЕКЦИИ, ПЪРФОРМАНСИ И ФИЛМИ

11 декември

18.30 часа
Коя е съвременната жена и как тя става
видима в днешното общество? 

Въвеждаща лекция на Боряна Росса (Нови леви перспективи) 
и дискуия с Елена Стойкова (Софийски университет), Боряна 
Петрова (ЛГБТ действие), Лиза Бабенко (Московска феминистка 
група), Йоана Станчева и Боряна Пандова (Асоциация на българ-
ските дули). 
 
Защо е необходимо организирано изказване на жените по тех-
ните проблеми? По време на тази дискусия ще бъдат обсъдени 
основните проблеми на съвременната жена, които ще станат 
теми на плакатите, графиките и филмите произведени в рабо-
тилницата. Ще споделим общо знание за вече съществуващи 
инициативи, които се занимават с тези проблеми, както и ролята 
на изкуството в тази дейност. 

12 декември

18.30 часа
Личното е политическо: секс, сексуалност и труд
Лекция на Лиза Бабенко и открита дискусия

Политизацията на частните сфери на сексуалността, сексуални-
те отношения и труда, разгледани в контекста на радикалния 
феминизъм, са във фокуса на презентацията на Бабенко, пред-
ставяща новото поколение феминистки художници и активисти 
от Русия и Украйна и по-специално Микаела, Марина Винник и 
Яков Каждан. Ще бъде също представена работата на Москов-
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ската феминистка група и на руски ЛГБТ активисти и худжници 
през призмата на агресивната сексистка, ейджистка и хомофоб-
ска политика в днешна Русия и неоконсервативните настроения 
в обществото. 

13 декември

18.30 часа
Да отслабнем за лятото
Пърформанс на Микаела 

20.00 часа
Тяло, 2013
Болка, 2011 
Филми на Марина Винник

РАБОТИЛНИЦИ

14 декември

10-12.30 часа
Бърза и бавна социално ангажирана фотография
Работилница с Боряна Пандова и Веселина Николаева 
 
Как да развием тема/идея; как да работим бавно, но и бързо; 
как да снимаме с евтини фотоапарати, да настроим апарата и да 
композираме, какви трикове се използват при снимане на дви-
жение или при лошо осветление.

13.30 часа
Видео
Работилница с Марина Винник

Основни правила за снимане с видео камера, запис на звук и 
монтаж на видео. Работилницата е посветена и на съдържанието 
и формата на социалното видео.

15 декември

10– 11.30 часа
Феминизмът на раждането: алианс между две жени 
Презентация на Асоциация на българските дули

Дулата е специална жена, която е убедена, че всяка жена е спо-
собна да определя обстоятелствата на своето раждане. Дулата 
вярва, че жената може да се справи с физическото и емоционал-
ното предизвикателство на раждането, независимо какъв тип 



7

раждане е избрала. Връзката между дулата и раждащата жена 
ограничава способността на патриархалното общество да дири-
жира сблъсъка на всяка жена с майчинството.

12.30 часа 
Графити, плакати и политически рисунки
Работилница с Микаела

Техники за правене на улични графити и плакати. В работилни-
цата ще се обсъжда и какво да се нарисува, пише и кое е ефек-
тивно.
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Градиш кариера?, 2012, плакат, Умная Маша
Building a Career?, 2012, poster, Smart Masha

„Правиш кариера – мъж в рокля. Домакиня – паразитка“.
“Building a career – man in a skirt. Housewife – parasite.”
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What is
the Feminist
Workshop? 

Boryana Rossa  

The Feminist Workshop is a platform for discussions, actions and 
socially engaged art, addressing women‘s issues in capitalist Bulgaria. 
We hope this platform will show the necessity of organized action in 
our society targeted towards visibility of women’s problems (both of 
the heterosexual and the LGBT community) and for the defense of 
their rights, in solidarity with the other genders. 
 
From Dec 11th to 15th we will meet informally at the fridge & Haspel. 
The workshop will consist of two sections – theoretical/historical 
and practical. The main purpose of the former section is through 
lectures and discussion to define women‘s problems and the reasons 
for their existence – both on local level and within the context of 
the contemporary capitalist world and its political and economic 
parameters. We will review wide spectrum of issues – from migrant 
work and sexual and gender identities, to women‘s participation in 
protest movements and their specific organizational and technical 
strategies. The practical section of this workshop will teach basic 
skills in graphic design, graffiti making, comic strip drawing, video, 
photography and direct action. This workshop will offer a space for 
exchange of practices on women‘s issues, and will be dedicated to 
the use of arts for education and agitation. Besides technical skills, we 
will discuss the conceptual content of the artwork produced, as well 
as the most appropriate aesthetics and form of its expression.  

Although the problems that women face around the world are 
common, there are some of them typical for post-socialist countries. 
In these countries, the cliché that during socialism the equality of 
genders has been achieved, so “do not long for more,” is still pretty 
strong. Therefore this first Feminist Workshop will be an exchange 
between Bulgarian participants and art groups from Russia and 
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Ukraine. Our hope is that this first edition will be a trigger for the 
creation of parallel initiatives on specific topics. The participants 
will have the opportunity to work on their own projects that will be 
directly applied in practice. 

Why are We Doing This? 

It seems that we all agree that the notion “human” includes varieties 
of genders. Nevertheless the idea that women’s problems are 
not concerning the “human being” in general, but some minority, 
is dominating not only in Bulgaria. Therefore it is a common 
understanding, that these issues “can wait,” before “the universal”  
and  “more important” ones get resolved.

But is this true? First – can we classify, on the basis of gender 
outnumbering, which problems are priority when even as such 
women are more than men in most of the countries? Second – what 
does the notion “universal” mean, when applied to some issues, 
so they will be classified as “concerning a minority” (or as “only 
women’s”), as a result obtaining the status of less important ones?

Usually, among the most often mentioned as priority problems in 
our society are: how to deal with poverty, corruption, healthcare, 
education, emigration and crime. But those are nor “more universal” 
neither “more important” than the ones concerning women. They 
ARE women’s problems. The difference is, that most often they strike 
women much harder than men. The vulgar notion of “universal” in 
this case, is used to determine something that concerns “all people,” 
but not also how women are specifically treated within its context. 
The specifications, concerning only men in these cases, are attached 
to the “universal” elements of the problem. Therefore men are 
treated traditionally as “more universal” than women. This shows we 
have to deal with the typical mimicry of the old patriarchal hierarchy, 
based on the idea, that although women and men are equal, men 
are “more equal.” Let’s take corruption as an example – this is one of 
the “most universal” and prioritized problems of our time. Let’s say 
that somehow we resolve it, without paying specific attention to 
the exploitation of women in its scheme. This means that we won’t 
pay attention to the expectation that, for instance, women should 
pay with their bodies or how this will affect their families. If these 
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details fall off of our sight, because they are concerning “a minority,” 
corruption will never be eliminated, because they will reproduce. 

Feminization of poverty is neglected for the sake of the so called 
“common poverty.” Often ignored is  the fact that the salary in most 
professional spheres is lower for women. They also have a second 
shift/working day (domestic work and child care parallel to their 
professional duties) which is not paid. Even if women get higher 
education, their professional realization is much harder then among 
men in most of the spheres. Another problem is that domestic 
violence and human traffic are most of the time considered problems 
of women and children. But men (as well as some women) are the 
organizers of the environment, which allows this violence, therefore 
this problem is a common one. Pregnancy and child raising? Is it 
possible that someone nowadays can arrogantly claim that this 
is a “women’s only deal?” The violence and hostility against LGBT 
community and specifically against its members who have female 
identity is also a specific problem. In this workshop we will pay 
attention not only to this issue, as generally undervaluated, because 
it concernes women and what is “female”, but also as undeservedly 
neglected within the very movements for women’s equality.

In conclusion it can be said that women are a social group, separate 
from men, which has specific needs and therefore a target for specific 
injustice and discrimination, within the above mentioned “universal” 
problems. If these problems however are dealt with “universally” but 
not specifically, they will be resolved only half way, meaning not 
resolved at all. Moreover – all these problems can’t be separated from 
one another: the problem with emigration in Bulgaria, for instance, 
is connected to the problems of poverty, lack of perspectives, the 
educational system etc. therefore they all should be reviewed in 
parallel. 

These thoughts are not new, nevertheless we can’t say they are 
popular in Bulgaria. An organized action is necessary for resolution 
of women’s problems in order for this to be changed. This action 
has to be initiated by the women. Why? Because the best visibility 
of these problems can be obtained by women and specifically by 
those, who see that in society their gender is down looked as a 
“minority.” Organized action has to start from them – us, from those 
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who consider ourselves women. The next step is the solidarity 
with representatives of other genders, who agree that they cannot 
represent the universal human kind, but are just part of it. Therefore 
with this workshop, we would like to provide the place and the time 
where we can talk and plan actions in solidarity between women and 
men, who are longing for change. 

PROGRAM

LECTURES, PERFORMANCES AND FILMS 

December 11 

6.30 pm 
Who is the contemporary woman and what
is her image in today’s society? 

Introductory presentation by Boryana Rossa (New Left Perspec-
tives) and panel discussion with Liza Babenko (Moscow Feminist 
Group), Boryana Pandova (Association of Bulgarian Doulas), Bo-
ryana Petrova (LGBT Action), Elena Stoikova (Sofia University) and 
other participants and guests of the workshop.  
 
Why is there a need of organized women‘s speech on women’s 
problems? What are the existing practices? During this discussion 
we will review the major problems of contemporary women that 
will later become the themes of the posters, graphics and films 
produced during the workshop. We will share collective knowl-
edge about already existing initiatives that deal with women’s is-
sues and will discuss what initiatives are missing. We will comment 
on the role of arts in this process. 

December 12

6.30 pm 
The Personal is Political: Sex, Sexuality and Labor 
Lecture by Liza Babenko and open discussion 
 
Politicising private spheres of sexuality, sexual relations and labor 
in the context of radical feminism is the focus of Babenko’s pre-
sentation. She will present the new generation of feminist artists 
and activists in Russia and Ukraine, more specifically the video 
and performance art work by the Russian artists Mikaela, Marina 
Vinnik and Yakov Kazdan. Socially significant work made by the 
Moscow Feminist Group and other Russian artists and LGBT activ-
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ists will also be presented and discussed. We will look at this art in 
the context of the violent, sexist, ageist and homophobic policy 
of nowadays Russian government and the neoconservative social 
moods. 

December 13 

6.30 pm 
To Slim Down for the Summer 
Performance by Mikaela  
 
8 pm 
Pain, 2011 
Body, 2013. 
Films by Marina Vinnik 

WORKSHOPS

December 14 

10 am -12.30 pm  
Quick and Slow Socially Engaged Photography 
Workshop with Boryana Pandova and Veselina Nikolaeva
How to develop a theme  and a concept, how to work slow but 
also fast, how to shoot with cheap cameras, how to adjust them, 
how to make a good composition, what tricks are used when we 
shoot moving objects or in bad lighting conditions.  
 
1.30 pm 
How to Make Good Video  
Workshop with Marina Vinnik 

Marina Vinnik will present basic rules for shooting with video cam-
era, recording sound and video editing. Besides technical skills the 
workshop will be dedicated to conceptual questions regarding 
the content and the aesthetics of video production for social pur-
poses.  

December 15 

10– 11.30 am 
The Feminism of Birth Giving: Alliance of Two Women  
Presentation by Association of Bulgarian Doulas 

Doula is a special woman, who is convinced that every woman is 
capable of determining the circumstances of her labor. A doula 
believes that women are able to deal with the physical and emo-
tional challenge of labor, no matter what kind of labor they have 
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chosen. The doula helps you to imagine yourself during birth giv-
ing – strong, informed, protected, making decisions and determin-
ing interconnections. The connection between the doulas and the 
woman in labor restricts the power of the patriarchal society to 
direct how women face motherhood.

12.30 pm  
Graffiti, posters, and political drawings
Workshop with Mikaela 

Mikaela will show varieties of techniques for making street graffiti 
and posters. The workshop will not only be technical, but concep-
tual ideas will be discussed – what to draw, what to write, what in 
her experience has been effective and what not. 
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Несигурен съюз, 2013, видео, Яков Каждан
Precarious Uninon, 2013, video, Yakov Kazhdan
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Пуси Райът, 2012, комикс, Полина Петрушина
Pussy Riot, 2012, comic strip, Polina Peretrushina
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Личното е
политическо:
секс, сексуалност и труд 

Лиза Бабенко 

Главната цел на феминистката работилница в София тази година 
е да политизира личните сфери на сексуалността, сексуалните 
взаимоотношения и труда, чрез  проблематиката на радикалния 
феминизъм. Кураторската програма е фокусирана върху новото 
поколение феминистки художнички и активистки от България, 
Русия и Украйна. Да се даде глас на потиснатите и маргинализира-
ните и на техните проблеми (психологическо насилие, сексуална 
дискриминация, отчужден домашен труд и т.н.) е основен феми-
нистки подход, който е използван във видео произведенията и 
пърформансите на руските художнички Марина Винник и Мика-
ела. В контекста на рабитилницата показваме и произведенията 
на Московската феминистка група, и социално ангажираното 
изкуство на руски художници и ЛГБТ активисти, анализирани през 
агресивната сексистка, ейджистка и хомофобска политика на съ-
временното руско правителство и неоконсервативните социални 
настроения в обществото. 
 
Идеите на радикалната феминистка философия, съдържаща се в 
изкуството, което ние представяме, са добре познати, но са опре-
деляни като „недостатъчни“, за да бъде то прието в категорията на 
така нареченото „критическо  изкуство“ (критическое искусство), 
част от съвременното руско изкуство. Това презрително отно-
шение е всеобщо прието от местната патриархална идеология, 
която помага на тази дискриминативна система да продължава да 
съществува. Основната феминистка концепция, която ни интере-
сува, може да бъде изразена в кратката фраза „личното е полити-
ческо“. Тази фраза показва какво е радикалното феминистко изку-
ство и феминистката социална политика днес в Русия, Украйна и 
до голяма степен също в България. 
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Въпреки това, феминистките стратегии за еманципация, сексу-
ално и полово равенство, куиър и ЛГБТ активизъм все пак се 
превърнаха в едни от най-важните и дебатирани теми в руския 
политически и протестен живот. Основните човешки права на 
хомосексуалните в Русия, както и на по-голямата част от жените в 
страната са нарушени, поради това, че тези хора са ограничени от 
дискриминативната рамка на официалната политика. Второ ниво 
на потисничество се създава от консервативното разделение на 
ролите в обществото по полов принцип. Поради това, в тази ра-
ботилница, ние специално обръщаме внимание на публичното 
потисничество на хомосексуалната идентичност, която от една 
страна е криминално преследвана в Русия, а от друга страна, до-
пълнително страда от отношенията в същите тези среди, които са 
структурирани според хетеросексуалния модел на неравенството 
определен по полов принцип. 

Изнасилването, неофициално легитимирано от пост-съветското 
обществено мнение, е показано чрез ЛГБТ проблематиката на 
новото видео на Яков Каждан. Тази феминистка авторска крити-
ка е направена в защита на всички местни сексуални и джендър 
идентичности и малцинства и повдига въпросите за властта и 
подчинението и за невъзможността да притежаваш елементар-
на защита на собственото си тяло. Друг основен въпрос за нас 
е статута на домашния труд, извършван преди всичко от жени, 
както и различните последствия от специфичното икономическо 
и психологическо потисничество, упражнявани върху тях. Дискур-упражнявани върху тях. Дискур-. Дискур-Дискур-
сивните и визуални репрезентации на тези проблеми са предста-
вени и в изложбите Феминистки молив-1 (хостел-галерия Черве-
ният октомври, Москва, 2013) и Международния ден на жената 
(изложбената зала на музея на Работникът и колхизничката, 
Москва, 2013). Тези изложби помагат да разберем кураторската 
политика на Московската феминистка група (курирала изложбите 
– б.р.), която е в опозиция на патриархалните, сексиски, ейджист-
ки и класови взаимоотношения, съществуващи на пост-съветска 
територия. Освен вече споменатите предствители на новата ге-
нерация феминиски художнички и художници (Микаела, Марина 
Винник и Яков Каждан), в презентациите по време на работилни-
цата са включени също и Умната Маша, Виктория Ломаско, Надеж-
да Плунгян, група „Жена“ и др. 
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Като заключение бих искала да подчертая, че патриархалното 
насилие на мъжете над жените, на хетеросексуалните над хомо-
сексуалните, или по-общо – на по-силните над по-слабите е ико-
номическия и културен принцип, по който функционира почти 
всяко общество в днешно време. Поради своята подсъзнателна 
природа, този принцип е по-устойчив и по-трудно преодолим от 
класовите, расови и национални вражди, а физическото, психоло-
гическото и икономическо насилие, върху които ние се фокусира-
ме в този проект, съществуват във взаимодействието между всич-
ки полови идентичности по същия начин, по който те съществуват 
в традиционните (хетеросексуални) взаимоотношения по света. 
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Personal is Political: 
Sex, Sexuality
and Labour

Liza Babenko

The main aim of the feminist workshop in Sofia this year is to 
politicize private spheres of sexuality, sexual relationships and 
labor, within a radical feminist problematic. The curatorial program 
is focused on the new generation of  feminist artists and activists 
from Bulgaria, Russia and Ukraine. Giving a prime voice to the 
subordinated and marginalized and their problems (psychological 
violence,  sexual discrimination, alienated domestic labor etc.) is a 
basic feminist approach, which is represented in the video and the 
performance art work by Russian artists Marina Vinnik and Mikaela. 
In the context of the workshop we also present the art work of the 
Moscow Feminist Group and the socially significant art by other 
Russian artists and LGBT activists, analyzing them through the 
violent, sexist, ageists and homophobic policy of the current Russian 
government and the neoconservative social moods.  

The main concepts of the radical feminist philosophy, that are 
present in the art works that we show are quite well-known, but are 
still considered insufficient for this art to be accepted in the category 
of the so-called “critical art” (kriticheskoe iskusstvo) in the Russian 
contemporary art world. This contemptuous attitude is commonly 
accepted by the local patriarchal ideology that enables the system to 
continue to exist. The main feminist idea that we are interested in can 
be expressed in the short phrase: “personal is political.” This explains 
what radical feminist art and feminist social politics mean today in 
Russia, Ukraine and to a big extent in Bulgaria.     

Nevertheless feminist strategies of emancipation, sexual and gender 
equality, queer and LGBT activism finally became some of the most 
significant and controversial themes in the Russian political and 
protest life. The basic human rights of Russian homosexuals and the 
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biggest part of the women population in the country, are violated, 
because they are restricted within the discriminative framework 
of official politics. In addition to that the conservative division of 
gender roles constitutes a second level of oppression. Therefore, 
in this workshop, we specifically address the public oppression of 
homosexual identity, which from one side is criminally prosecuted 
in Russia, and from another side, is structured according to the 
heterosexual model of gender role division. 

„Момичетата“ на Нижни Новгород, 2013, серия рисунки, Вика Ломаско
“The Girls” of Nizniy Novgorod, 2013, drawing series, Vika Lomasko

„Две от нашите дами се омъжиха за клиенти. А къде да търсиш мъж след 45? 
Не по клубовете, я“.
“Two of our ladies got married to their clients. Where to look for a husband after 
45? Not clubbing, of course.“



25

Rape, unofficially legitimized by the post-soviet common sense, 
is addressed within the LGBT problematicof Yakov Kagdan’s new 
video. Author’s feminist critic advocates for all local sexual and 
gender identities and minorities, raising the questions of power and 
subordination, and the inability to have basic protection of one’s own 
body. Another main issue is the status of the domestic labor, primarily 
executed by women, and the different consequences of this specific 
economic and psychological oppression for them. 

The discursive and visual representations of these issues are 
presented by the exhibitions Feminist Pencil-1 (Red October gallery 
hostel, Moscow, 2013) and The International Woman Day (the 
exhibition hall of the Museum of the Worker and the Peasant, Moscow, 
2013). Study of these exhibitions will help us to also understand 
the curatorial policy of The Moscow Feminist Group which is in 
opposition to the patriarchal, sexist, ageist, classist and other 
discriminative relations existing on post-soviet territories.  Except the 
already mentioned  representatives of the new generation of feminist 
artists (Mikaela, Marina Vinnik and Yakov Kazdan), we included also 
Umnaya Masha, Victoriya Lomasko,  Nadia Plungian, art collective 
Zena and others. 

Finally, I would like to stress that the patriarchal violence of men over 
women,  heterosexuals over homosexuals or better say - the stronger 
over the weaker, is the economic and the cultural principle according 
to which almost every society functions nowadays. Because of its 
mainly subconscious nature, this principle is more persistent and 
harder to overcome than class, race and national animosities, and 
the physical, psychological and economic violence, we are focusing 
on, exists in the interactions between all gender identities, the way it 
exists within the traditional heterosexual relations around the world.
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Марина Винник

Болка, 2011
видео
5,38’

Тяло, 2012
видео
9,12’

В Болка (2011), едно от най-известните феминистки видеа на Ма-едно от най-известните феминистки видеа на Ма-
рина Винник, жени на различна възраст, от различна класа и на-
ционалност, включително и активистки от Московската феминист-
ка група, говорят за травматичните си любовни/сексуални връзки 
в постсъветския партиархален свят. Техните директни и много 
лични изказвания за психологическото насилие, което са прежи-
вели от руските мъже, са подредени едно след друго. Това е гласа 
на 99% от жените от бившия Съветски Съюз. Но заедно с това  от 
този филм чуваме протестния глас на едно ново поколение млади 
жени. Това произведение беше номинирано за престижната на-
града Кандински през 2011, в категорията „Медийно изкуство“. 

Винаги съм мечтала за сватбена рокля (2012) е друго видео на 
Винник, което заслужава да бъде споменато. Това видео е нейна-
та феминистка критика на очакванията от брака в съвременното 
руско общество, където патриaрхалната и комерсиална идеоло-aрхалната и комерсиална идеоло-рхалната и комерсиална идеоло-
гия, проповядваща „романтичната любов”, е много силна. Виде-
ото е продуцирано от фондация ProArte в Санкт Петербург и бе 
показано на международния Куиър фестивал, провел се в града 
през 2012. 

Тяло (2013) е друга значима работа на Винник, която ще бъде по-(2013) е друга значима работа на Винник, която ще бъде по-2013) е друга значима работа на Винник, която ще бъде по-) е друга значима работа на Винник, която ще бъде по- е друга значима работа на Винник, която ще бъде по-е друга значима работа на Винник, която ще бъде по-
казана в София по време на работилницата. В тази работа Винник 
отново дава глас на маргинализираните и потиснатите. Жени от 
различни слоеве на обществото говорят за собствените си тела, 
изследвайки интимно, а понякога и радикално, заедно със зрите-
ля, как тялото им изглежда, как се усеща и се измъчва в патриар-
халния свят, доминиран от модни стандарти и сексуално насилие. 
В съвременна Русия е разпространено схващането, че женстве-
ността и мъжествеността трябва да бъдат стнадартизирани чрез 
строги роли определени по полов признак. Освен това, в средите 
на руското съвременно изкуство, говоренето за женската сексу-
алност се смята за срамно и недостойно. Затова видеото бе пока-
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зано на „CinEmancipation (КинЕманципация)”, Киев (2013), филмов 
фестивал, организиран от групата Феминистка офанзива, както и 
на филмовия фестивал To-Kino във Вилнюс през 2013. 
Радикалната политическа стратегия, видима във всички работи 
на Винник, присъства и в новото ѝ видео Огледало (2013). Това е 
работа сглобена от изказванията на хора живеещи в Русия, които 
се гледат в огледалото. Омразата към себе си, самоунижението, 
физическото и символно насилие над себе си, травмите от детинс-
тво, тиранията в семейството, липсата на уважение и любов към 
собствената сексуалност могат да бъдат изразени от една дума, 
използвана от Винник: болка. Да се политизира личния опит и да 
се направи сферата на пола част от социалния дискурс е една от 
главните задачи, които Винник си е поставила във феминистката 
си практика в изкуството.
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Тяло, 2012, видео, Марина Винник

Body, 2012, Video, Marina Vinnik
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Marina Vinnik

Pain, 2011
Videoshort
5,38’

Body, 2012
Video-short
9,12’

In Vinnik’s most important feminist video Pain (2011), women from 
different age, class and nationality, including activists from the 
Moscow Feminist Group, speak about their traumatic  love/sexual 
relationships in the post-soviet patriarchal world. Their direct and 
very personal speeches, about the psychological violence they 
have experienced from Russian men are showed one after another.  
This is the speech of the 99% of the women from the former Soviet 
Union. What we hear from this film is the protesting voice of the 
new generation of young women. This work has been nominated for 
the prestigious Kandinsky Award in 2011 and  was shortlisted in the 
category of Media art. 

I Have Always Dreamed of a Wedding Dress (2012) is another video 
by Vinnik worth mentioning. This video is her feminist critique of 
the marriage expectations in nowadays Russian society, where the 
patriarchal and commercial ideology, promoting “romantic love,” is 
very strong. The video was produced by ProArte Foundation in Saint 
Petersburg and was shown at the International Queer Festival, Saint 
Petersburg in 2012. 

Body (2013) is the second significant work by Vinnik that will be 
shown in Sofia. Again, in this work, Vinnik is giving prime voice to the 
marginalized and subordinated. Women from different social strata 
talk about their own bodies,  intimately and sometimes radically 
exploring along with the viewer how their body looks, how this body 
feels and how it struggles in the patriarchal world dominated by 
fashion standards and sexual violence. It is a common understanding 
in contemporary Russia that femininity and masculinity should be 
standardized by strict gender roles. Moreover, within the  Russian  
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contemporary art world, talking about female sexuality is considered 
shameful and unworthy. Therefore the video was shown at the film 
festival CinEmancipation, Kiev (2013), organized by the Feminist 
Offensive (Feministichna ofenziva) group and at To-Kino film festival in 
Vilnus in 2013.  

Similar radical political strategy can be observed in all works by Vinnik 
for instance in her new video Mirror (2013). This is a work assembled 
from the direct speeches of Russian people who look at themselves 
in the mirror. Self-hatred, auto-humiliation, physical and symbolical 
auto-aggression, childhood traumas, tyranny in the family, absence 
of respect and love towards ones own sexuality--all these can be 
expressed in one word that Vinnik would use: pain. Politicizing 
personal experience and making the sphere of sexual relations part of 
the social discourse are among the main tasks Vinnik is fulfilling in her 
feminist art practice. 
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Болка, 2011, видео, Марина Винник

Pain, 2011, video, Marina Vinnik
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Народоволки, 2012, стенсил, шест портрета, Микаела
Narodniki-women, 2012, stencil, six portraits, Mikaela
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Микаела

Докато той е на работа (2103) 
Пърформанс. Видео документация. 

Да отслабем за лятото (2013)
Премиера на пърформанса. 

Първия проект на Микаела, добил известност в Русия, е феминистка-
та улична интервенция Народоволки, която е вдъхновена от книгата 
Жени народнички: руски жени, жертвали се за мечтата си за свобода 
на Маргарет Максуел. Максуел изучава историята на това револю- Максуел изучава историята на това револю-Максуел изучава историята на това револю-
ционно движение от края на XIX век в Руската империя и пише моно-век в Руската империя и пише моно-
графия за приноса на женски политически фигури, които са били сис-
темно пренебрегвани от официалните руски историци. С този проект 
Микаела участва в първата в съвременната руска история радикална 
феминистка изложба, озаглавена Феминистки молив-1 в галерията на 
хостела Червеният октомври в Москва през 2012, както и в изложба-
та Международен ден на Жената. Феминизъм: от авангарда до съвре-
мието в изложбената зала на музея Работникът и колхозничката в 
Москва през 2013.

Микаела работи по темите на сексуалното и домашното насилие, но 
се занимава и с въпроса за това какво е да си младо момиче или да 
отраснеш в партиархално семейство, позовавайки се на своя собст-
вен опит. Тя ползва пърформанс изкуството като политически еман-
ципаторен инструмент за женска субективация и като средство за 
женска солидарност. Нейният пърформанс Докато той е на работа 
(2013), показан на Виенския куиър фестивал през 2013 и в рамките на 
Московското експериментално джендър училище през 2013, ще бъде 
предствен в София като видео документация. Тази работа засяга ико-
номическия статус на неплатения домашен труд, от който жените са 
напълно отчуждени и са осъдени да извършват в патриархалното се-
мейство, а това е особено разпространен модел сред ниските класи. 
Освен това експлоатацията на този евтин домашен труд извършван 
от постсъветските жени работничнки в Европейския Съюз е станала 
изключително печеливша и, поради това, силно разпространена (така 
както и един друг труд на жените предимно от Третия свят: проститу-
цията).
Домашната работа означава чистене, пране, пазаруване на храна, 
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готвене, отглеждане на деца и др. Вместо достъп до висше образо-
вание, типичната руска жена/майка/дъщеря от неоконсервативно 
семейство се сблъсква с праха, боклука, тежките торби, постоянното 
готвене и, като капак на всичко, с мъж, който ѝ крещи. Тук виждаме 
сблъсъка между труда, разделен по полов признак, и неолибералния 
капиталистически режим. Неоконсервативната патриархална идеоло-
гия в Русия и Украйна подсилва образа на „добрата домакиня” като ос-
новен модел за живота на жените от нисшите класи. Именно тази иде-
ология на домашния труд, крепена от конкретни морални конструкти, 
е тази, която опустошава жените физически и психически.

Премиерата на Да отслабнем за лятото, ще се случи по време на 
работилницата. Пърформънсът изследва как жените мислят за тялото 
си в контекста на съвременните политики на пола. Общото опреде-
ляне на слабата фигура като красива, а слабите жени като успешни, 
желани, здрави, престижни и от по-висша класа, се конструира и сек-
суализира през комерсиалната патриархална култура. Разкриването 
на тази йерархия в господстващия ред, определен от пола, е задачата, 
която си поставя  Микаела като художничка. Тя казва: „Пропастта 
между идеалното въображаемо тяло и реалността е толкова голяма, 
че един ден се разболяваш от нея”. Опита да посигнеш този свой „иде-
ален образ”, за „да бъдеш обичана от някой мъж” най-често води до 
анорексия и хранителни разтройства, които не могат да бъдат регули-
рани. Хранителните разтройства са една от най-непрестижните теми 
в сферата на съвременното изкуство в Русия. Езика на пърформанса 
позволява да се влияе върху този факт и да се преодолее агресивно-
то самоунищожение чрез терапевтичното влияние на феминисткото 
изкуство.
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“Момичетата“ на Нижни Новгород, 2013, серия рисунки, Вика Ломаско
“The Girls” of Nizniy Novgorod, 2013, drawing series, Vika Lomasko

„Пак се пазарят – искат на едро. Тук да не сме пазар за зеленчуци!“
„Some want a wholesale. Are we something like a farmers market?“
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Докато той е на работа, 2013, пърформанс, Микаела
While He is at Work, 2013, performance, Mikaela
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Избери жена, 2013, стенсил, Микаела заедно с група 
Феминистка инициатива, Москва
Choose a Woman, 2013, stencil, Mikaela in collaboration with 
Feminist Initiative Collective, Moscow
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Mikaela

While He is at Work (2103) 
Performance. Video documentation. 

To Slim Down for the Summer  (2013)
Premiere of the performance. 

Mikaela’s first well-known project in Russia was the feminist street in-
tervention Narodovolki,  inspired by the book Narodniki Women: Russian 
Women Who Sacrificed Themselves for the Dream of Freedom by Margaret 
Maxwell. Maxwell studied the history of the revolutionary movement 
in late XIX century’s Russian Empire and wrote a monograph about the 
contributions of female political figures, who have been systematically 
ignored by official Russian historians. With this project Mikaela took part 
in the first (in contemporary Russian history) radical feminist exhibition, 
named Feminist Pencil-1, at the Red October Hostel’s Gallery, Moscow 
(2012) and also in the exhibition International Women’s’ Day. Feminism: 
From Avant-garde to Present Days, Museum Exhibition Hall of the Worker 
and the Peasant, Moscow (2013).

Mikaela works on the topics of sexual and domestic violence, on the ex-
perience of being a girl or coming of age in a patriarchal family, all based 
on her personal experience. She is using performance art as a political 
tool for emancipation, female subjectivation and for creating solidarity 
among women.  Her performance While He is at Work (2013),  shown at Vi-
enna Queer Festival (2013) and at the Moscow Experimental Gender School 
(2013) will be presented in Sofia as video documentation. This work 
concerns the economic status of unpaid and alienating domestic labor 
of women, who most often are  doomed to it in the patriarchal, low class 
family. Moreover, the exploitation of this cheap domestic labor of post-
soviet women workers within the European Union became extremely 
profitable and therefore popular (like another predominantly Third World 
women labor: the prostitution). Domestic work means cleaning, wash-
ing, buying food, cooking, nursing and  more. Often instead of getting an 
access to higher education, a typical Russian wife/mother/daughter from 
a neoconservative family, faces dust, garbage, heavy packages, litter bins, 
constant cooking and, on the top of all that, a man shouting at her. Here 
we see the clash between gendered labor and the neoliberal capitalist 
regime. Neoconservative patriarchal ideology in Russia and Ukraine re-
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inforces the image of the “good housewife” as a core model for women’s 
lives within the low class strata. Precisely this ideology of domestic labor, 
supported by particular moral constructs, is what destroys women physi-
cally and psychologically. 

The performance To Slim Down for the Summer, which will be premiered at 
the workshop, is an exploration of the way women experience their body 
within the context of current gender politics. Considering slim women 
as more beautiful, therefore successful, desirable, healthy, prestigious to 
have and an upper-class is a construct created and sexualised through 
the commercial patriarchal culture. 

To reveal this very hierarchy within the prevailing gender order is the task 
which Mikaela sets up before herself.  As she says: “The gap between ideal 
imaginary body and reality is so vast that one day it makes you ill.” The at-
tempt to achieve this “ideal image” of self  in order “to be loved by a man” 
leads most often to anorexia and impossible to regulate eating disorders. 
Eating disorders are considered to be some of the most unprestigious 
topics in the field of contemporary art in Russia. Performance language 
allows to re-act on this fact and to overcome violent self-destruction 
through the theraputic effect of the feminist art work.
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“Момичетата“ на Нижни Новгород, 2013, серия рисунки, Вика Ломаско
“The Girls” of Nizniy Novgorod, 2013, drawing series, Vika Lomasko

„Някои клиенти искат да пикаем върху тях, аз пък бих се изсрала с 
удоволствие, за всички жени“.
„Some clients ask us to pee on them, but I would shit over for all women 
with, a big pleasure.“
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Да отслабнем за лятото, 2013, пърформанс, Микаела
To Slim Down for the Summer, 2013, performance, Mikaela
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Лиза Бабенко
Украйна/Русия

Лиза Бабенко е изкуствоведка, критичка, кураторка и филмова и театрална 
режисьорка. Родена е през 1988 година, живее и работи в Киев и Москва. Завършва 
Московското кураторско лятно училище Как да правим изложби политически, 
с ръковопдител Виктор Мизиано, а също така и магистърската програма по 
Философия на културата в Руската антропологическа школа в Руския държавен 
хуманитарен университет в Москва. Тя също има бакалавърска степен в областта на 
културологията от Академията Киев-Мохия, Киев. В момента тя участва в украинската 
група Феминистка офанзива и в Москвската феминистка група.  Тя също работи с 
Центъра за изследвания на визуалната култура в Киев, където курира изложбата Да 
произведем революция, 2012, в художествения център Лаб-Комбинат; пърформанса 
на Кети Чукров Афган-Кузминки, в контекста на изложбата Двойна игра – специален 
проект от Първото киевско международно биенале за съвременно изкуство Арсенале 
2012; курира и Първия украински първомайски конгрес на творческите работници, 
левите и феминистки групи, 2012. Бабенко публикува в списанието Арт Украйна. 
Нейният последен колаборативен проект с американският художник и куратор Антон 
Видокл, театралната пиеса „Енергията на Космоса е неунищожима!“, показана на 
изследователския конгрес „Бившият Запад: Документи, съзвездия, перспективи“ 2013, 
Haus der Kulturen der Welt в Берлин и в Sofia Contemporary фестивал, София. 

Liza Babenko
Ukraine/Russia

Liza Babenko is an art-critic, curator and theater\film director. Born in 1988 she lives and 
works in Kiev and Moscow. She finished the Moscow Curatorial Summer School Doing 
Exhibitions Politically supervised by Victor Miziano.  She holds an MA in Philosophy of Culture 
from the Russian Anthropological School at the Russian State University for the Humanities 
(Moscow). She also holds a BA in Cultural Studies from the Kiev-Mohyla Academy (Kiev).  
Currently, she is a participant of the Ukrainian group Feminist Ofenzyva and the Moscow 
Feminist Group. Babenko works with the Visual Culture Research Center, Kiev, where she 
curated  the exhibition Towards the Production of the Revolution,  2012, hosted by the Art 
Center “LabCombinat;”  Keti Chukhrov’s performance Afghan-Kuzminki within Double Game-
-a special project of the First Kiev International Biennale of Contemporary Art Arsenale 
2012 and also The First Ukrainian May Day Congress of Creative Workers, Leftist and Feminist 
Groups, 2012. Babenko writes for the Art Ukraine magazine. Her last  collaboration with artist 
Anton Vidokle, a theater play for which she did research and directing, called Energy of the 
Cosmos Is Indestructible!!! was presented at the  Research Congress Former West: Documents, 
Constellations, Prospects, 2013, Haus der Kulturen der Welt, Berlin and at Sofia Contemporary, 
Sofia, Bulgaria.
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Марина Винник
Русия

Марина Винник работи в областта на видео арта и киното, активистка от Московската 
феминистка група, Москва. Родена през 1984 в Москва, сега живее и работи а Санкт 
Петербург. Винник завършва Всерусийския държавен институт за кинематография 
(ВГИК) и работи по документални и игрални филми в руската филмова индустрия. 
Като художничка е направила няколко видеа, сред които Майки (2007) и Глад (2008), 
основани на нейните джендър изследвания.

Marina Vinnik
Russia

Marina Vinnik is a video artist and a filmmaker, activist of the Moscow Feminist Group. Born 
in 1984 in Moscow, currently she lives and works in Saint Petersburg. Vinnik graduated from 
the Russian State Institute for Cinematography (VGIK) and worked on documentary and 
feature films within  the Russian film industry. As an artist she made several videos, based on 
her gender research,  among which are Mothers (2007) and Hunger (2008).

Веселина Николаева
България/Холандия

Живее и работи в Утрехт, Холандия и София, България. През 2001 завършва Утрехстката 
академия по изкуствата, Холандия. През 2010 е номинирана за Dutch Doc Award за 
най-добър докуметалистки проект, също получава Base Grant от Холандакста фондация 
за визуални изкуства, дизайн и архитектура,  а през 2005 получава Голямата награда 
на Четвъртия международен фестивал на фотографията в Лоц, Полша.   Другия нейни 
награди са 2005 Canon Award 2004 (в контекста на ‚De Zilveren Camera 2004‘), Наградата 
за дебютанти на холандската фондация за визуални изкуства, дизайн и архитектура 
през 2004 и др.

Vesselina Nikolaeva
Bulgaria/NL

Lives and works in Utrecht (NL) and Sofia (BG). In  2001 she graduated from the Utrecht 
Academy of the Arts, The Netherlands.  In 2010 has been nominated for the Dutch Doc 
Award for best Documentary project, she also received the Base Grant from The Netherlands 
Foundation for Visual Arts, Design and Architecture and in 2005 she received the Grand 
Prix of the 4th International Festival of Photography, Lodz, Poland. Other awards of hers 
are the 2005 Canon Award 2004 (within the framework of ‘De Zilveren Camera 2004’), The 
Beginners’ Grant, The Netherlands Foundation for Visual Arts, Design and Architecture in 
2004 and others.
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Микаела
Русия

Микаела е радикална феминистка, графитистка, работи независимо в областта на 
пърформанса, и е членка на активистката група Феминистка инициатива. Тя е родена 
през 1983 в Москва, Русия, където понастоящем живее. Завършава психология в 
Московския Държавен Унивеситет „Ломоносов“ и анимация в Московското държавно 
училище за изкуства и театър. 

Mikaela
Russia

Mikaela is a radical feminist, independent performance and graffiti artist, a member of the 
Feminist Initiative Activist Group, Moscow. She was born in 1983, Moscow (Russia), where 
she currently lives. Graduated from the Lomonosov Moscow State University,   department 
of Psychology and from the Moscow State Art and Theatre School, department of 
Animation. 

Боряна Пандова
България

Боряна Пандова (1979) е визуална артистка. Занимава се с фотография, видео и 
дизайн. Авторка е на няколко документални филма, фотографски изложби и кратки 
клипове, представяни на местни и международни изложби и фестивали. Участва в 
социално ангажирани проекти. Води курсове за документално видео. Боряна Пандова 
е дула, консултантка по кърмене и активистка в подкрепа на правото на жените да 
раждат свободно; правото на хората да упражняват информиран избор и правата на 
родителите да отглеждат децата си, според убежденията си. 

http://burria.blogspot.com 

Boriana Pandova
Bulgaria

Boriana Pandova (born 1979) is a visual artist. She works in the field of photography, video 
and design. She is an author of several documentary films, photo exhibitions and short 
videos, shown at local and international exhibitions and festivals. She participates in socially 
engaged projects. She also teaches documentary video. Boriana Pandova is a doula, breast 
feeding consultant and an activist in support of the right of women to make informed 
decisions and parent’s rights to raise their kids according to their own values. 

http://burria.blogspot.com 
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Боряна Петрова
България

Боряна Петрова завършва НХА, специалност живопис, през 2012 г. По време на 
следването си прекарва половин година в Академията за изящни изкуства в Милано, 
Брера. През 2010 г. е част от международната изложба La Via Erasmus в Италия, а през 
2011 г. е българският представител на международния фестивал за рециклирано 
изкуство Drap Art в Барселона. Боряна е член и съосновател на Младежка ЛГБТ 
организация „Действие”. С проекта си “Същност” прави опит за вникване в сложния свят 
на трансполовите хора и да представи емоцията, която според нея бушува в периода 
на преход.

Boryana Petrova
Bulgaria

Boryana Petrova graduated from the National Academy of Arts, Sofia, Department of Mural 
painting, in 2012. During her studies she spent half a year at the Academy of Fine Arts, 
Milano, Brera. In 2010 she took part in the international exhibition La Via Erasmus in Italy, 
and in 2011 she represented Bulgaria at the International Festival of Recycling Art Drap Art 
in Barselona. Petrova is a member and co-founder of the LGBT Youth Organization Deystvie. 
In her project Essence she attempts to enter the complicated world of transgender people 
and represent the emotion experienced during the period of transition.

Боряна Росса
България/САЩ

Родена в София, 1972, живее и работи в София и Ню Йорк. 

Тя работи в областта на пърформанса, филмa, фотографията, дигиталните изкуства,  
прави  собствени кураторски проекти. Заедно с Олег Мавроматти основава групата 
Ултрафутуро през 2004, с която участва в множество международни изложби. Боряна 
Росса  завършва наскоро дисертацията си «Полът след Студената война» в университета 
Ренселаер, Ню Йорк. Преподава видео, кино и интердисциплинарно изкуство в 
департамента Трансмедия в Сиракузкия университет, Ню Йорк.  Въпреки, че основно  
живее в Ню Йорк, продължава да бъде активна и на родната сцена. Произведенията 
ѝ са показвани в световно известни музеи и форуми като Музей за модерно изкуство 
(МУМОК) Виена; Национална художествена галерия Захета, Варшава; Бруклинския музей, 
Ню Йорк; 1 и 2 Московско биенале; 1во Балканско биенале, Солун и др.  
 
http://boryanarossa.com

Boryana Rossa
Bulgaria/USA

Born in Sofia, 1972, lives and works in Sofia and New York. Rossa works in the field of 
performance art, film, photography and digital arts, she also makes curatorial projects. In 
2004, together with Oleg Mavromatti, she established the group ULTRAFUTURO, which 
participated in numerous international projects. Rossa recently finished her dissertation 
Gender after the Cold War at the Rensselaer, Troy, NY. She is currently an Assistant Professor 
at the Syracuse University, NY. Although she mostly lives in the US, she continues being 
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active in Bulgaria as well. Her works have been shown at internationally renowned museums 
and forums such as the Museum of Modern Art (MUMOK) Vienna; National Art Gallery 
Zacheta, Warshaw; Brooklyn Museum, New York; 1st and 2nd Moscow Biennial; 1st Balkan 
Biennial Thessaloniki etc.

http://boryanarossa.com

Елена Стойкова 
България

Д-р Елена Стойкова е главен асистент в катедра Социология в Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“, където води авторски курсове по Анализ на съдържанието 
и Социология на пола. Защитава докторска дисертация по темата за жените през 
социализма в България. Изследователските ѝ интереси са в сферата на социалните 
изследвания на пола и пресечностите (intersectionalities), историческата социология и 
социологията на образованието. 
 
Elena Stoykova
Bulgaria
 
Dr Elena Stoykova is an Assistant Professor at the Department of Sociology, “St. Kliment 
Ohridski“ University of Sofia. She is lecturing courses in Content-Analysis and Sociology of 
Gender аt the University of Sofia. She wrote her PhD about the women during the socialism 
in Bulgaria. Her major fields of interest are Gender Studies and Intersectionalities, Historical 
Sociology, Sociology of Education. 

Йоана Станчева
България

Живее и работо в София, България. Завършва Оксидентал колидж в Лос Анжелис, 
Калифорния в областта на дипломацията и визуалните изкуства. Учи филмова теория в 
Амстердам. Активна членка на Асоциацията на българските дули. 

http://tinkersgold.tumblr.com 

Ioana Stancheva
Bulgaria

Lives and works in Sofia, Bulgaria. Graduated from Occidental College in LA, California, in 
the fields of diplomacy and visual arts. Studies film theory in Amsterdam. She is an active 
member of the Association of Bulgarian Doulas. 

http://tinkersgold.tumblr.com
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Феминистка работилница 
11-15 декември, 2013 
the fridge & Хаспел

Feminist Workshop
December 11-15, 2013 
the fridge & Haspel
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