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Кой е Улай? 

Роден през 1943 г. в бомбоубежище в град 
Солинген, Германия, Франк Уве Лаузипен, 
по-известен като Улай, е на международната 
артистична сцена от края на 60-те години. 
Историята на неговото безспирно, неумор-
но търсене на собствената идентичност и 
неговата социална отчужденост, разкъсван 
между многообразните символични свето-
ве, хора, места и медии, го определят като 
антагонист на конвенционалното изкуство. 
Артистичните му практики са фокусира-
ни върху собственото му тяло и неговата 
социална отчужденост, междуличностните 
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отношения са се превърнали в неразделна 
част от творческата му практика, а работи-
те му са норма в изкуството на пърформанса 
и фотографията. Житейският опит на Улай 
е документиран във фотографии, пърфор-
манси, рисунки, анекдоти и афоризми, свиде-
телстващи за начина, по който той изгражда 
отношения с всеки човек, навлязъл в неговото 
пространство. Творческите му търсения и 
неспокоен характер го отвеждат в Амстер-
дам, Нидерландия, където започва тясно 
сътрудничество с Центъра за съвременно 
изкуство „Де Апел“. 

1 „Артистът присъства“, заглавие на изложба, Улай. „Де Апел“, Център за алтернативно изкуство. Амстердам. 1974. Впоследствие 
Марина Абрамович ще използва същото име за пърформанса си в Музея на модерното изкуство в Ню Йорк (MoMA) през 2010 г., а две 
години по-късно то ще стане заглавие на едноименния документален филм Marina Abramovich: The Artist is Present. 2012.

Фотокредит (1): Той’тя (1973 – 1974) от серията
„Ренесанс на сетивата“, автополароиди тип 108.
Ulay: I Other. Catalogue. Museum and Galleries of 
Ljubljana City Art Gallery



„Не мога да говоря за другите, но лично аз 
станах артист от недоволство, не защото 
изпитвах нуждата да съм креативен или да 
работя по един естетизиран и формален 
маниер. Бях недоволен от себе си, от обще-
ството, от изкуството – говоря за късния 
модернизъм. Не бях сигурен кой съм аз, затова 
реших да разбера чрез фотографията. Сни-
мането задоволи моята нужда от незабавни 
резултати и себеизразяване. „Автопортрети-
те“ ми също така ми помогнаха доста бързо 
да разбера, че самоличността е крехка лодка, 
снабдена с котва, голяма колкото танкер 
насред океана. Осъзнах, че в крайна сметка 
всяка творба на изкуството – съзнателно или 
подсъзнателно – е дело на идентичността, 
на собственото отражение на артиста“ (ав-
торов превод) (Markopoulos 2016).2 

В периода 1972 – 1974 г., на около двадесет–
двадесет-и-петгодишна възраст той се впус-
ка в задълбочено търсене на личностното си 
самоопределение, като прави автопортретни 
снимки с Polaroid, които нарича „автополаро-
иди“. 

„Аз съм самотник от петнадесетгодишен, все 
още съм такъв, така че днес бих се нарекъл 
„несоциален социалист“. Ето защо насочвах 
фотоапарат Polaroid към себе си и играех пред 
фотоапарата, все едно че изнасях пърфор-
манс, но беше по-скоро като пърформативна 
фотография, интимни представления без пуб-
лика, естествено“ (Ulay, Gregorič, Logar, Soban, 
Zaranšek, Paternoster 2016).3 

В продължение на много години той заснема 
стотици автопортрети, вярвайки безрезерв-
но в мощта на моменталната снимка, която 
му помага да открие истинската си иден-
тичност. Докато живее в Амстердам, той 
се свързва с общността на травеститите 
и транссексуалните. Извършвайки различ-
ни промени с тялото си, воден от желание-
то да го изучава и променя, той дегизира 
личността си, облича се като травестит, 
включително си прави пиърсинг, татуиране, 
трансплантация, рязане и т.н. Стремежът 
му да влезе под своята кожа, да реже и проби-
ва кожата си не му помага да открие своята 
идентичност.

Фотографията в същността си винаги ос-
тава на повърхността на нещата, докато 
той е отдаден на по-дълбоко себеизразя-
ване, което в крайна сметка го принуждава 
да премине към нетрадиционните форми 
на изкуство като пърформанс (Пърформанс 
•Паралелни стъпки, паралелни пространства 
[no date]).4 През 1976 г. в Центъра за съвре-
менно изкуство „Де Апел“ той излага Fototot 
(„Фотосмърт“) – девет широкоформатни 
фотографии, на които е изобразен човек, 
който постепенно изчезва във фона, осве-
тен5 от луминисцентните лампи. Публиката 
очаква да види снимки, закачени на стената в 
галерията, но пред очите ѝ се разкрива друг 
неочакван формат на представяне на изку-
ство. Fototot e ключова работа в творчество-
то на Улай, защото чрез нея той преминава 
от фотографията към пърформанса, първо 
самостоятелно, а след това с Марина Абрамо-
вич, която става негов партньор в живота и 
изкуството. 
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Фотокредит (2): Елф, 1974, от серията „Ренесанс 
на сетивата“, автополароиди тип 107. Ulay: I other. 
Catalogue. Museum and Galleries of Ljubljana City Art 
Gallery

2 Текстът Then and Now: Artist, Curators and Performance/Ulay е публикуван първоначално в книгата Great Expectations: prospects for 
the future of curatorial education.

3 Ulay I other. Catalogue. Ljubljana. 2016. // Museum and Galleries of Ljubljana City Art Gallery (ed.) The Transvestite scene, Amsterdam. Ljubljana. 
p. 225

4 От англ. performance – изпълнение, представяне, проява. Терминът възниква в началото на 60-те години на ХХ век в Съединените 
щати и най-общо обозначава „живите“ изпълнения на художниците. Пърформансът е интердисциплинарна форма на артистичен 
изказ, която би могла да обедини в себе си изразните средства на всички изкуства във всякакви комбинации. Няма ограничения 
относно времетраене и места за реализация. Най-простото определение, което можем да дадем, е: представяне на идея чрез пуб-
лично изпълнение на живо. URL: http://ps.alos.bg/dictionary/пърформанс/, проверено на 30.05.2020

5 Авторът манипулира образa чрез незавършен фотографски процес, при който фотохартията не е фиксирана със съответния 
химикал и поради наличието на светлина изображението изчезва. Процесът се нарича „осветяване“.
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Марина Абрамович

Когато среща Марина през ноември 1975 г. в 
Центъра за съвременно изкуство „Де Апел“, 
тя изпълнява своя пърформанс, наречен 
Thomas Lips („Устните на Томас“). За него тя 
използва малка масичка, на която има буркан с 
мед, бръснарско ножче, лъжица и камшик, а на 
стената има малка снимка с размер на пощен-
ска картичка на много красив мъж, наречен 
Томас Липс.6

„Тя седна на масата и яде мед с голяма лъжица 
– за нейно отвращение. Беше гола, чувстваше 
принуда да загребва меда с лъжицата по този 
начин, а след това стана, взе бръснарското 
ножче и изряза петолъчка върху корема си, 
която се разкървави, разбира се. След като 
приключи с рязането, взе камшика и започ-
на да си нанася удари, основно по раменете, 
по гърба, по бедрата, по гърба и т.н. Беше 
много фаталистично преживяване, но много 
убедително. След края на пърформанса тя се 
оттегли в малката стаичка за изпълнители в 
„Де Апел“, а аз отидох при нея, защото изпит-
вах желание да се погрижа за нея, за раните 
ѝ. По-специално за изрязаната звезда, която 
кървеше обилно. Докато се грижех за раните 
ѝ, установихме по-близък контакт, естестве-
но, и струва ми се веднага след това, в съща-
та вечер или на следващия ден се срещнахме в 
малък ресторант и започнахме да си говорим 
и по някаква причина се заговорихме за рож-
дените ни дни. Тя ме попита: „Кога си роден?“ 
Отговорих ѝ: „На 30 ноември“. А тя каза: „Не 
ти вярвам“. И тогава тя каза: „Аз също съм 
родена на 30 ноември“. Голямо съвпадение, но 
тя е с три години по-млада от мен. Това се 
случи“.7

Привличането между тях е силно и не след 
дълго Абрамович се мести от Белград в 
Амстердам, но остава един голям въпрос, а 
именно: могат ли, трябва ли евентуално да 
работят заедно? 

Марина е очарована от неговите полароид-
ни снимки, от амбицията му да се заиграва с 
идеята да бъде жена, да бъде дегизиран като 
травестит и да изследва своята идентич-
ност. Автопортретите му разкриват голяма 
анима, в противовес на анимуса8 и тази съща-
та анима, която той притежава, отправя и 
първоначалния апел за бъдещата им работа 
заедно. Нуждата да се превъплъщава в женски 
образ отпада, след като се събира с Марина 
Абрамович, защото тя е жената, и се връща 
към изпълнение на мъжката си роля. Предвид 
факта, че Абрамович вече е самостоятелен 
пърформанс артист и изпълнява свои собст-

вени доста ексцентрични пърформанси, а 
той вече е направил творческа кариера като 
самостоятелен автор, те са подтикнати да 
направят следващата стъпка към това да 
създадат обща творба. Отнема им около два-
три месеца преди да успеят да легитимират 
въпросната творба като създадена от двама 
души, която впоследствие наричат Relation 
Works („Работи на отношенията“).

„Взехме ролки хартия, разстлахме хартията 
по стените, залепихме я и започнахме не-
прекъснато да рисуваме и да пишем формули 
и текстове, за да се срещнем някъде, което 
щеше да сложи началото на възможното съ-
трудничество помежду ни. Докато прекарва-
хме дълго време на масата, пиейки питие или 
кафе, или нещо друго, на масата стоеше малък 
предмет, онзи добре познат, странен пред-
мет, с две стойки и напречна летва, на която 
висят пет неподвижни хромирани топчета. 
И ако повдигнете топчето в единия край и го 
пуснете, то удря съседното топче и така на-
татък, докато петото топче подскочи; свър-
зано е с Нютоновите закони. Това всъщност 
беше първият (музикален) резултат на нашия 
първи пърформанс, който изпълнихме през 
1976 г. на Биеналето във Венеция. Работата 
беше наречена Relation in Space („Отношение 
в пространството“), за нейното изпълнение 
бяхме голи в това гигантско бивше корабно 
хале, стояхме там на около 20 м един от друг, 
след това тръгвахме един към друг, размина-
вахме се, докосвайки се леко с рамене, но кол-
кото повече се забързвахме, толкова по-силен 
беше контактът, докато накрая се затичва-
хме с всичка сила и се сблъсквахме фронтално. 

Фотокредит (3): Той’тя 1973–1974 от серията „Ре-
несанс на сетивата” автополароиди тип 108. Ulay: I 
Оther. Catalogue. Museum and Galleries of Ljubljana City 
Art Gallery

6 От англ. lips – устни.
7 Ulay I other. Catalogue. Ljubljana. 2016. // Museum and Galleries of Ljubljana City Art Gallery (ed.) Meeting MA for the very first time. Ljubljana. 
p. 228

8 Ulay I other. Catalogue. Ljubljana. 2016. // Museum and Galleries of Ljubljana City Art Gallery (ed.) Meeting MA for the very first time. Ljubljana. 
p. 228

 Кристо и Жан-Клод, друг творчески тандем, са родени на една и съща дата – 13 юни. Самият Кристо споделя, че черпи вдъхновение 
от работата на Марина Абрамович и Улай
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В това се състоеше пърформансът, който 
трая около 57 минути. Така започна всичко 
между нас“.9

Пърформансът

Въпреки че през 60-те и 70-те години на пър-
форманса се гледа като на нещо декадентско 
и хората, които го практикували, не са смя-
тали, че могат да излязат на пазара на изку-
ството, именно новите форми на изкуство са 
причината за разцвета на алтернативните 
пространства, които изникват, за да станат 
тяхна сцена и в продължение на дълги години 
са важни локации на световната арт сцена.

Пърформансът е ефимерен акт, показан 
само веднъж и принадлежащ на своето вре-
ме. Изваден от историческата рамка, този 
артистичен подход е труден за разбиране и 
възприемане от публиката, което съответно 
води до неособения комерсиален успех в онези 
години и принуждава двойката да направи 
определени екзистенциални отстъпки, да 
продаде жилището си и да живее във ван в 
продължение на пет години. Голяма част от 
кураторите се чувстват неудобно да наблю-
дават самообезобразяващите им актове, а 
други просто не намират Абрамович и Улай за 
интересни. Случайност, неизбежна финансова 
нужда или просто алтруистична необходи-
мост води двамата в Болоня за създаването 
на един от най-знаковите им пърформанси за-
едно – този, който завинаги остава толкова 
шокиращ за публиката – Imponderabilia10, 1977. 

На входа на Галерията за модерно изкуство 
в Болоня, предизвикващи и стряскащи публи-
ката с голотата си, те предоставят избор 

на посетителя или да премине с груба сила 
през телата им, или да остане отвън. Мари-
на и Улай си играят безсрамно със срамното 
любопитство на публиката, дремещо дълбоко 
във всеки от нас. Личностното себепознание 
и според двамата минава през физическото 
самоосакатяване и болка и те успяват да ни 
покажат тъмната страна с надеждата да 
видим. Суровите практики, които налагат 
върху телата си, често са опасни за самите 
тях и смущаващи за зрителите.

„В нашия случай, в онзи момент зрителите 
се чувстваха много неудобно, защото ние се 
държахме грубо един към друг, наранявахме 
се взаимно, самоосакатявахме се и от този 
род неща, и пак казвам, през 70-те години 
това беше нещо много смущаващо за гледане. 
Интересното беше, че хората никога не се оп-
итваха да се намесят, да ни накарат да спрем 
да си удряме шамари или да се блъскаме един 
друг и т.н., те не ни спираха. Нито пък напус-
каха пространството. Така че това всъщност 
е интересен социален модел. Защо никой не се 
намесваше да ни спре да бъдем агресивни един 
към друг (или към себе си) и защо не си тръг-
ваха? Това е странен психологически, социал-
но-емоционален момент. Хората обаче лесно 
биха съчувствали на болката, а случващото 
се изглеждаше болезнено, но изобщо не се 
отнасяше за болката, а за мъж и жена, които 
изиграваха травматични страхове за отно-
шения, за взаимоотношенията между мъж 
и жена. Правехме го преувеличено, отчасти 
яростно, но никога с мисъл за болката“.

През 1984 г. Марина и Улай канят колегата 
си – концептуалния артист Рéми Цауг, да 
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Фотокредит (4): „Imponderabilia“. Абрамович/Улай. Га-
лерия за модерно изкуство в Болоня. Видеокадър. 1977

Фотокредит (5): „Наблюдателят“ от Реми Цауг. 
Видеокадър. 1984. Ulay: I Other. Catalogue. Museum and 
Galleries of Ljubljana City Art Gallery

9   Ulay I other. Catalogue. Ljubljana. 2016. // Museum and Galleries of Ljubljana City Art Gallery (ed.) Meeting MA for the very first time. Ljubljana. 
  p. 229

10  От англ. imponderabilia – думата няма аналогичен превод на български език, най-близкото значение може да бъде отнесено към            
  „неща или въпроси, които не подлежат на измерване и разбиране“.
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се присъедини към техен пърформанс и да 
стане негов свидетел. Сценарият на Nightsea 
Crossing („Прекосяване на морето нощем“) сил-
но напомня на друг такъв – The Artist is Present 
(„Артистът присъства“), който Абрамович 
ще направи в MoMA през 2010 г., а визуалната 
препратка е неизбежна. 

„Един мъж и жена, Улай и Марина Абрамович, 
седят, всеки на стол, в противоположните 
краища на продълговата маса, обърнати с 
лице един към друг, неподвижни, сковани, 
вкаменени. Те съществуват. Те не правят 
нищо. Или по-скоро полагат всички усилия 
да не правят нищо. Само да съществуват. В 
продължение на седем часа един след друг. За 
да опитат ежедневното присъствие на една 
Творба, поставена върху пиедестал или окаче-
на на гвоздей в музея. Наблюдателят наблю-
дава. Какво наблюдава? Една двойна статуя, 
която в края на деня ще напусне пиедестала 
си и ще се върне към вълнуващата се маса от 
обикновени хора“ (авторов превод) (Nightsea 
Crossing/The Observer 1984).11 

Неслучайно в нейния най-грандиозен, са-
мостоятелен пърформанс – The Artist Is Present  
– в Музея на модерното изкуство в Ню Йорк 
(МоМа) през 2010 г. тя използва същия подход, 
за да извади зрителя от ежедневния му унес 
и да го накара да погледне дълбоко в себе си. 
Опашки, виещи се километри около музея, не 
отказват никого, всички очакват търпеливо 
срещата с нея, освен един човек. Нейният дъл-

гогодишен партньор в изкуството и живота – 
Улай. Той е извикан от Клаус Бизенбах, тогава 
директор на MoMA PS1 и главен куратор на 
отдела за пърформанс в MoMA, Ню Йорк, за да 
прекрати физическото страдание и преумора, 
на които се подлага сама. Със затворени очи, 
тя седи в очакване на следващия посетител, 
залата е тиха и един човек влиза безпрепят-
ствено. Тя отваря очи, за да срещне един-
ствения, който напълно разбира и съзнава 
силата, която ѝ е необходима, за да премине 
през физическия и емоционален катарзис. Дъ-
лъг момент на вглеждане и сълзи, ръцете им 
се докосват и всичко спира в миг, за да разбе-
рем, че това е просто знак, който двамата 
практикуват, когато пърформансът трябва 
да спре. Впоследствие Улай ще развенчае ми-
товете за този сублимен момент, разиграл се 
пред очите на притихналата тълпа в музея.

„Имахме правила. Едно от тях беше, когато 
добием болезнено изражение или загубим уве-
реност в пресъздаването на първоначалния 
замисъл независимо какъв е той и изразим 
болка, да спрем рязко и веднага – единият 
или другият, или и двамата заедно. Защото 
последното нещо, което искахме да правим 
и желаехме, беше да изразяваме страдалче-
ска патетика, да изглеждаме трогателни и 
сълзливи. Имам огромна неприязън към пате-
тиката. И ние бяхме безкомпромисни към себе 
си, за да не допуснем изразяване на патетика 
дори и за момент“.12
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Фотокредит (6): “Марина Абрамович: В присъствието на твореца”. Видеокадър. 2012

11 Коментар на Rémy Zaugg – участник наблюдател в пърформанса на Марина Абрамович и Улай. 1984. Modus Vivendi // The Observer. 
  Van Abbe Museum (ed.) p. 49-51

12  Ulay I other. Catalogue. Ljubljana. 2016. // Museum and Galleries of Ljubljana City Art Gallery (ed.) Stepping into Pertormance. Ljubljana. p. 223
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Великата китайска стена

Улай и Марина Абрамович вземат решение-
то да прекосят Великата китайска стена 
приблизително шест години преди да успеят 
да реализират проекта си през 1988 г. Пър-
формансът става легендарен заради раздя-
лата им и края на тяхната колаборация. След 
години на преговори с китайските власти 
артистите най-накрая получават разрешение 
да осъществят The Lovers: the Great Wall Walk 
(„Любовниците: Великата разходка по стена-
та“), в който двамата тръгват от противо-
положните краища на Стената, за да се срещ-
нат по средата и да се сбогуват. Абрамович 
тръгва от източния край – при Шан Хай Гуан 
на бреговете на Жълто море, залива Бохай. 
Улай тръгва от западния край – при Джай Ю 
Гуан, на югозападната периферия на пустиня-
та Гоби. След като вървят в продължение на 
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Фотокредит (7): „Любовниците: Великата разходка по стената“. 1988. Ulay I other. Catalogue. Museum and 
Galleries of Ljubljana City Art Gallery

13 The Lovers: the Great Wall Walk („Любовниците: Великата разходка по стената“) започва на 30 март и завършва в края на юни 1988г.    
Подготовката му отнема около шест години, през които картографират района, вадят разрешителни и т.н. В по-голямата си   
част Великата китайска стена е забранена за чужденци, тъй като не е обезопасена и оборудвана от гледна точка на хигиената, 
поради което са необходими определени разрешителни. Стената се простира през седем различни провинции, поради което се е 
наложило да бъдат сформирани общо седем екипа от представители на Органа за обществена сигурност (въоръжени), преводач и 
представител на Министерството на културата. Любопитен факт е, че видео документацията от пърформанса е заснето шест 
месеца по-късно. На Улай и Марина Абрамович се налага да изиграят наново пърформанса след официалната си раздяла. Според 
думите на Улай първоначалната среща е била напълно различна от повторно изиграната пред камерата. Марина Абрамович плaче 
при срещата, казвайки само лоши неща за него.

90 дни, те се срещат при Ер Ланг Шен в Шен 
Му, провинция Шанси. Там двамата се разде-
лят завинаги и всеки поема по своя собствен 
житейски и творчески път.

Улай издъхва на 2 март 2020 г. в Любляна. 
Завинаги напуска тялото си, което десети-
летия наред е негова експериментална сце-
на за изразяване на болката, за множество 
физически и емоционални предизвикателства, 
за изиграване на травматичните страхове 
и взаимоотношения между мъжа и жената, 
в търсене на себе си. Но преди да си тръг-
не Улай закодира в смисъла на пърформанса 
неговото лично откритие, което търси през 
целия си живот – тялото е крайната медия, 
медията от най-висша степен, чрез която да 
представиш своето изкуство.
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