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Зохион байгуулагч: Ивээн тэтгэгч: Дэмжигч:

Хэвлэл мэдээллийн дэмжигч:



•    Б.Мөнхзул (Монгол)
•    Ё.Төгөлдөр (Монгол)
•    Альберт Александру Дамбону (Румын)
•    Хуан Хуань (Хятад)
•    Kим Сүнжүн (Солонгос)
•    Күрт Бигенхо (АНУ)
•    Мэя Чен (Тайвань) 
•    Даниел Гэймар (Их Британи)
•    Нан Су (Хятад)
•    Николай Фон Салвиц (Герман) 
•    Роберт Зайдал (Герман)
•    Үлрике Шүлер (Герман)  

•   2018.06.27 15:00 Урлагтай яриа уулзалт #1 Николай Фон Салвиц (Герман) 
     MN17 Арт галерей 

•    2018.06.28 14:00 Урлагтай яриа уулзалт #2 Альберт Алексей Дамбону (Румын) 
      ба Хуан Хуань (Хятад) 
     MN17 Арт галерей 

•   2018.06.28 19:00 УБОУМУНаадмын нээлт 
     Үлэг Гүрвэлийн Төв Музей 

•   2018.07.01 13:00 Урлагтай яриа уулзалт #3 Күрт Бигенхо (АНУ) 
     Үлэг Гүрвэлийн Төв Музей

•   2018.07.6-8 15:00-23:00 Хил хязгааргүй асар 
     Play Time амьд хөгжмийн наадам
 
•   2018.07.08 20:00 “Маргааш” бүтээл -ГҮЙГҮЙСҮЙСҮЙ хамтлаг Даниел Гэймар  
     (Их Британи) ба Нан    Су (Хятад)
     Play Time амьд хөгжмийн наадам

•   2018.07.09 16:00 Урлагтай яриа уулзалт #4 Б.Мөнхзул ба Ё.Төгөлдөр (Монгол)
     Үлэг Гүрвэлийн Төв Музей

•   2018.07.09 15:00 Урлагтай яриа уулзалт #5 Даниел Гэймар (Их Британи) ба Нан Су (Хятад)
     Үлэг Гүрвэлийн Төв Музей

•   2018.07.09 16:00 Урлагтай яриа уулзалт #6 Мэя Чен (Тайвань) 
     Үлэг Гүрвэлийн Төв Музей

Наадмын уран үтээлчид: Наадмын хөтөлбөр: 

U L A A N B A A T A R   I N T E R N A T I O N A L   
M E D I A  A R T   F E S T I V A L



Монгол  улс 2016 оны байдлаар 2.6 сая интернэт ба 
ухаалаг утас хэрэглэгчидтэй болж сүүлийн үеийн технологи 
хэрэглээгээр харьцангуй дээгүүрт орж байгаа хэдий ч 
дэвшилтэт технологийг бүрэн төгс эзэмших байдал хөгжөөгүй 
байна.
Монголын Урлагийн Зөвлөлөөс санаачлан Медиа урлагийн 
олон улсын анхдугаар наадмыг 2016 онд Ази Европын сан, 
АНУ-ын ЭСЯ, Гёте институттай хамтран зохион байгуулсан 
билээ. Анхдугаар наадам “Уламжлал ба Орчин цаг” сэдвийн 
хүрээнд 9 улсын 18 уран бүтээлчдийн медиа урлагийн 
бүтээлийг Монголд толилуулсан. Наадмын эрхэм зорилгын 
нэг нь олон улсын мэргэжилтнүүдийг урьж авчран дүрслэх 
урлаг ба медиа урлагийн боловсролыг түгээх юм. Германы 
Колоны Медиа урлагийн академийн уран бүтээлч Кристиан 
Фабель РТДС-ын 30 гаруй оюутнуудад мэргэжил дээшлүүлэх 
сургалт хийж, наадмыг бүтээлийн үзэсгэлэнг 3000 орчим 
хүмүүс сонирхсон юм.
2017 онд Улаанбаатар олон улсын медиа урлагийн наадмыг 
2 дах удаа “Ул мөр” сэдвийн хүрээнд зохион байгуулж 9 орны 
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12 уран бүтээлчдийн бүтээлийг толилуулсан. Германы уран 
бүтээлч Роберт Зайдал медиа урлагийн сургалтыг монгол 
уран бүтээлчдэд явуулсан. Мөн  Нидерландын  TodaysArt 
олон улсын наадамтай урт хугацааны хамтын ажиллагааг 
эхлүүлж Нидерланд Монголын дүрслэх урлагийн салбарын 
солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх болсон билээ. 
2018 онд Улаанбаатар олон улсын медиа урлагийн наадам 
нь медиа дижитал урлагийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор 
салбарын олон улсын хамтын ажиллагаа эрчимжүүлж, залуу 
уран бүтээлчдийг хамруулж  наадмыг 3 дах удаагаа “Хил 
хязгааргүй” сэдвийн хүрээнд 6 сарын 28-наас 7 сарын 13 
дуустал зохион байгуулна.



Урлаг, технологи, хүн төрөлхтөний биет болон төсөөллийн хил хязгаараас ангид оршихуй
Урлаг ба технологи хоорондын заагаас ангижрах, уран бүтээлч болон үзэгчдээс шинэ оролцоо, шинэ хүлээлтийг шаарддаг хил хязгааргүй урлаг бүтээх хүсэл уран бүтээлч, куратор, 
урлагийн байгууллагын чин хүсэл болоод удаагүй байна. Бидний энэхүү хүсэл зорилго өөр хоорондоо хамааралгүй, тус тусын орон зай, цаг хугацаатай мэт санагдах ч технологийн хөгжил, 

амьдралын хэв маяг, ертөнцийг үзэх үзэл бидэнд биет болон төсөөллийн хил хязгаарыг арилгах боломжийг олгож байна. 

Уламжлалт музейн үзмэрээс эрс ялгаатай энэхүү хил хязгааргүй урлаг нь уран бүтээлч болон үзэгч хоорондын харилцаа, тэдний хамтдаа орших орон зай, үзэгчдийн бодол, мэдрэмж, үйл 
хөдлөлөөр амилдаг. Эдгээр бүтээлүүд үзэгчдээс уян хатан чанар, нээлттэй байдал, бусдыг өөр байхыг хүлээн зөвшөөрөх, сониуч байхыг шаардах бөгөөд тухайн бүтээлийг өөрийн орон зай, 

цаг хугацаанд мэдрэх мэдрэмжийг Танд олж авахад тань туслана.
 

Энэ удаагийн Улаанбаатар Олон Улсын Медиа Урлагийн Наадмын хүрээнд зохион байгуулагдаж “Хил Хязгааргүй” үзэсгэлэн биднийг амьд харилцаа, мэдрэмж, өөрчлөлт шинэчлэлт, 
зогсолтгүй хөдөлгөөн, эрх чөлөө дор нэгтгэж байна.  Та бүхнийг хил хязгааргүй урлагаар дамжуулан өөрийн оюун санааны эрх чөлөөг мэдэрч, өөрөө өөрийгөө шинээр нээхийг урьж байна. 

 “ХИЛ ХЯЗГААРГҮЙ”
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Монголын Урлагийн Зөвлөл (МУЗ) нь Монголын Нээлттэй Нийгэм 
Хүрээлэн /Соросын сан/-гийн дэмжлэгтэйгээр Монголын соёл урлагийн 
тогтвортой хөгжлийг хангах, соёлын хосгүй өвийг хадгалан хамгаалахад 
дэмжлэг үзүүлэх эрхэм зорилготойгоор 2002 онд байгуулагдан үйл 
ажиллагаагаа явуулж байгаа нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага 
билээ. МУЗ нь соёл урлагийн салбарт шинэлэг менежментийг нэвтрүүлэх, 
уран бүтээлчдийг дэмжих, соёлын өвийг хадгалан хамгаалах, урлагийн 
боловсролоор дамжуулан хүүхэд залуусыг бүтээлч иргэн болгон 
төлөвшүүлэх болон нийгэм, хувь хүний хөгжилд соёл урлагийн гүйцэтгэх 
үүргийг таниулан сурталчлахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажилладаг. 
Өнгөрсөн хугацаанд МУЗ нь хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа, хүний нөөц, 
удирдлага, санхүүжилтийн хувьд төлөвшин, үндэсний болон олон улсын 
түвшинд үйл ажиллагаагаа тогтвортой хөгжүүлж ирсэн ба тус Зөвлөл 
нь Төв Ази, Хойд Америк, Зүүн Өмнөд Ази, Нидерланд, Франц, Япон, 
Солонгосын болон үндэсний соёл урлагийн байгууллагатай бүтээлч 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн ажиллаж байна.  
МУЗ нь эрхэм зорилгынхоо хүрээнд Урлагийн хөтөлбөр, Олон нийтийн 
урлагийн боловсрол, Соёлын өв, Хөгжлийн гэсэн үндсэн дөрвөн 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг.

Монголын Урлагийн Зөвлөл
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Бум-Эрдэнэ овогтой Мөнхзул нь 1991 онд 
Улаанбаатар хотод төрж өссөн. Түүний уран 
бүтээлийн нэр Зулаа Урчууд. 2009 онд Чингэлтэй 
дүүргийн Ататуркийн нэрэмжит 5-р бүрэн дунд 
сургуулийг дүүргэсэн. 2016 онд СУИС-ийн ДДУС-
ийг зураач, дизайнер мэргэжлээр төгссөн. 2016 
оноос хойш видео арт болон медиа арт инстоляци 
хийж байгаа залуу уран бүтээлч билээ.  
2017 онд Монголын контемпорари урлагийн 
галерейд медиа уран бүтээлчдийн хамтарсан 
“Ээж ээ, би гадаа гаръя” үзэсгэлэнд “Шар хайрцаг” 
медиа инстоляциар оролцсон.
Мөн 2017 онд Италийн Венец хотын Сьерра дей 
Жардинид зохиогдсон “Улаанбаатаржилт” медиа 
уран бүтээлчдийн үзэсгэлэнд “Улаанбаатаржилт”, 
“Өргөө” зэрэг видео арт бүтээлээр оролцож байв.
Мөнхзул Алтан Хальс Индепендент Кино Наадмын 
ерөнхий дизайнераар 2017 оноос хойш ажиллаж 
байна.

Дэлхийг орон зайгаас харвал цайвар цэнхэр цэг юм. 
Хэрэв бид байгаль эх дэлхийгээ хайрлан тэтгэвээс 
тэрээр цайвар ногоон цэг мэт харагдах байх. Абстракт 
тэмдгүүд нь өөрчлөлтийг хийх хүмүүсийг төлөөлөх ба  
удаан хөдөлгөөнөөр дүрслэгдсэн байгаа. Энэ ажил нь 
дэлхийг аврахад хил хязгаар байхгүй гэдгийг харуулахыг 
зорьсон.

Бүдэг ногоон цэг  
VR кино 2018 

Бум-Эрдэний Мөнхзул
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Ёндонжамцын Төгөлдөр  Хиймэл үүр Хааныг барьсан нь,  
Видео инстоляци, 25:20 мин 2016

Монголд олон эрдэмтэн судлаачидтай зэрэгцэн 
эдийн засгийн ашиг хонжоо хайгчид хөдөө орон 
нутагт эртний олдвор илрүүлэх зан үйл, орон нутгий 
сүнслэг түүхийг илрүүлэх зэрэг судалгаа болон 
хайгуулын ажлыг хийж ирсэн байдаг. Малчдын 
эртний мэдлэгээр баян Монголын газар нутаг олон 
хүнд нууцлаг  байдаг. Өргөн уудам нутаг дэвсгэр 
нь хүмүүсийн ойлголтыг ялгаатай болгодог бөгөөд 
энэ нь хувь хүний хүсэл эрмэлзэл, хүлээн авах 
чадвар, зорилтыг өөрчлөх боломжтой юм. Хиймэл 
үүр Хааныг барьсан нь бүтээлд шонхор шувууны 
хиймэл үүрнээс  Говь хүрэх замд уран бүтээлч  
зөвхөн Монголд бие махбодийн хувьд биш харин  
ой санамжинд оршин байдаг матрыг олж илрүүлнэ. 
Монгол-Оросын палеонтологийн экспедиц нь 80-
аад онд Говьд Тзагоносуст олдвор олжээ. Уран 
бүтээлчийн зан үйлээр дамжуулан тухайн нутгийн 
ард түмний оюун санаатай холбогдох нь байгальд 
итгэх итгэл юм. Хөдөө орон нутагт олон талт 
сонирхолтой өрсөлдөөн  хэзээний эхэлсэн бөгөөд 
бүгдээрээ баримтыг цуглуулдаг. Баримтууд нь соёл, 
эдийн засгийн амлалтууд, заримдаа амлалтууд нь 
зөгнөлт байдаг. Харин зөгнөлт хэсэг нь үргэлж уран 
бүтээлчдийг уриалан дуудаж байдаг. 

Ёндонжамцын Төгөлдөр нь АНУ-ын Нью-Йорк 
хотод амьдардаг уран бүтээлч юм. Тэрээр АНУ-
ын Колумбын Их Сургуулийн Дүрслэх урлагийн 
магистрын хөтөлбөрт хамрагдсан. Төгөлдөр 
1997 онд Монголд шүтээн зураачийн мэргэжлээр 
бакалавр мэргэжил эзэмшиж, 2004 онд Германы 
Берлины дүрслэх урлагийн их сургуулийг дүүргэсэн.
2010 оноос хойш   Art Omi, Ghent, NY; Residency 
Unlimited, Brooklyn, NY; Djerassi Resident Artist 
program, CA; Citй International des Arts in Paris, France 
and Tropical Lab 8, Singapore. Fulbright Scholarship 
(2013); the Arts Council of Mongolia/ Open Society 
Foundations (2012); Helen L.Bing Fellowship (2012), the 
Karin-Abt-Straubinger Foundation (2009, 2011) зэрэг 
уран бүтээлчдийн суурьшин суралцах хөтөлбөрт 
оролцжээ. Тэрээр бүтээлээ 2 дах удаагийн “LAND 
ART BIENNIAL – Mongolia 360°-д толилуулсан. Мөн 
Нью-Иоркийн Fisher Landau урлагийн төв, LeRoy 
Neiman галерей, Колумбын их сургуулийн Miriam 
ба Ira D. Wallach галерей, Сингапурын орчин үеийн 
урлагийн институт (ICAS), Монголын уран зургийн 
галерей, Мюнхен хотын Haus der Kunst Германы 
Werkraum Godula Buchholz, KunstvereinGraz зэрэг 
олон галерейн үзэсгэлэнд тавигдсан байна. 
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Уг бүтээл кино урлагийн арга барилаар ба 
шинжлэх ухаанч хандлагаар хийсвэр гоо 
сайхны хил хязгаарыг халихыг зорьсон. Олон 
янзын бүтэц, орон зайн ба цаг хугацааны 
ухагдахуун хоорондын органик харилцаанаас 
тасралтгүй үргэлжлэх адармаатай 
хөдөлгөөнийг бий болгож. Энэхүү олон талт 
харах өнцгөөс бий болсон хүүрнэлээр үзэгчид 
урлагийн бүтээлтэй эрс шинэлэг, билэгдэл 
зүйн түвшинд холбогдоно. 

Тэрээр биологийн мэргэжлээр суралцаж байгаад 
Баухаус их сургуульд шилжиж, медиа дизайнерийн 
мэргэжлээр суралцаж төгссөн. Роберт Берлин 
болон Женад сууршин куратораар ажилладаг.
Түүний инстоляци, дүрс тусгал, экспериментал 
кино хэд хэдэн удаа олон улсын наадамд оролцож, 
Palais des Beaux-Arts Lille, ZKM Karlsruhe, Art Center 
Nabi Seoul, Young Projects Los Angeles, Museum 
of Image and Sound Sгo Paulo, Royal Museum of 
Fine Arts Antwerp, MOCA Taipei зэрэг олон орны 
галерей музейд толилуулсан. Робертын бүтээлүүд 
KunstFilmBiennale наадмын хүндэт шагнал, визуал 
хөгжмийн шагнал тус тус хүртжээ. 

Роберт Зайдал ИРИДИУМ аудио видео үзүүлбэр.
Уран бүтээлчид: Роберт Зайдал ба 
Николай фон Салвиц
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Николай Фон Салвиц Берлинд төрж өссөн, Гамбург 
хотод хөгжмийн зохиолч, дууны найруулагч, 
продюсераар ажилладаг.
Тэрээр Taprikk Sweezee, Gizmog, Fussel зэрэг уран 
бүтээлчдээс гадна хөгжимчин Mouse on Mars, Towa 
Tei, Gebrьder Teichmann, Karachi Files, Kidkanevil, 
Funkstцrung нартай хамтран ажилласан. Түүний уран 
бүтээлийн цар хүрээ нь электроник хөгжмөөс эхлээд 
симфони найрал хөгжимд зориулсан бүтээлүүд, 
инстоляцид зориулсан бүтээл, амьд хөгжмийн тоглолт 
хүртэл багтдаг. Тэрээр кино ба арилжааны урлагийн 
төсөлд бас ажилласан. Николай хамгийн сүүлд Esmark 
on Bureau лейбл дор хөгжмийн 2 цомог гаргасны 
дотор Роберт Зайдалтай хамтран абстракт видеонд 
хийсэн нэг хөгжим багтжээ.
Николай Роберт хоёр хэд хэдэн аудио визуал 
төсөлд хамтран ажилласны дотор Vitreous (2015) 
экспериментал кино нь Франкфурт хотын визуал 
хөгжмийн шагнал хүртэж, Target City Lights, 
Minneapolis and Filmmuseum-д гарчээ. Tempest  
байгаль орчны сэдэвтэй видео инстоляци нь 2017 онд 
Флоридагийн дижитал графити урлагийн наадамд 
шалгарсан байна.

Уг бүтээл кино урлагийн арга барилаар ба 
шинжлэх ухаанч хандлагаар хийсвэр гоо сайхны 
хил хязгаарыг халихыг зорьсон. Олон янзын 
бүтэц, орон зайн ба цаг хугацааны ухагдахуун 
хоорондын органик харилцаанаас тасралтгүй 
үргэлжлэх адармаатай хөдөлгөөнийг бий 
болгож. Энэхүү олон талт харах өнцгөөс бий 
болсон хүүрнэлээр үзэгчид урлагийн бүтээлтэй 
эрс шинэлэг, билэгдэл зүйн түвшинд холбогдоно. 

Николай фон СалвицИРИДИУМ аудио видео үзүүлбэр.
Уран бүтээлчид: Роберт Зайдал ба  
Николай фон Салвиц
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Дуу авиан орон зай- аудио шууд зохиомж 
Уран бүтээлч Хуан Хуань Алексей Дамбону

Art directions and interests of Huang 
Huan and Alexei Damboianu

Мөрөөдөл - Алексей Дамбону

Дуу авианы хийсвэр орчинд сонсогчдыг аялуулна. Энэ аялалд гоо зүйн сайхны тухай 
ойлголт мэдрэмж чухал биш, харин нүсэр аймар үзэгдэл мэдрэх нь чухал. Аялгуу 
хэмнэлд эмх замбараа байхгүй, танигдах хөгжмийн зэмсгийн дуу сонсогдохгүй, 
харин зөвхөн уртаар үргэлжлэх суурь эгшиг, сүрлэг дуу авиа, шуугиан ба гадаа хээр 
бичлэг хийсэн элдэв чимээ сонсдоно.

Мөрөөдөл бол амьдралын  нугачаан дундах дүр төрх, үйл явдал, мэдрэмжүүдээс 
өөрийн мэдэлгүй бүтсэн байдаг. Америк мөрөөдөл өөр төрлийн мөрөөдөл юм. 
Нийгэм, шашин шүтлэг, үндэстний зохион байгуулалтанд орсон хүмүүс мөрөөдлөө 
хайж байна. Оршин амьдрах цэцэглэн дэвжих мөрөөдөл. Гэвч бидний оршин буй 
нь хөгжин дээшилж байгаа нь ашиглалтаас үүдэлтэй байгаль орчны хувирал дээр 
суурилж байна. Хэрэв байгаль орчны өөрчлөлт, ашиглалт хэтэрвэл бидний мөрөөдөл 
өөр бусдын хар дарсан зүүд нь болж хувирна.

Энэ дуу дүрсний бүтээлд хүн ба байгалийн харилцаа нь хөгжил дэвшил, амар 
хялбар, тав тухтай байдалд хүргэх бус аажмаар дарамт зовнилд хүргэж буйг зүйрлэн 
үзүүлсэн. Алсаас харахад бидний амьдардаг хот маань эзэн /host/ орноо сөнөөж 
өөрсдөө хамт үхэж буй шимэгч бактерийн колончлол мэт харагдана.

Байгалиас ангид байхын зэрэгцээ байгальд байгаа 
логик зөрчилдөөнийг үзүүлэхийг хичээдэг.
Ухамсарт бодгалийн байр суурьнаас цаг хугацаа, 
орон зай, урьдчилан таамаглаагүй нөхцөл байдал, 
хоосон чанар, биологийн амьдрал, үхлийн талаар 
экзистенциал хандлагаар танин мэдэх гэсэн уран 
бүтээлийн арга барил нь бидэнд сонирхолтой.
Өдөр тутмын амьдралаа үргэлжлүүлэхийн тулд 
татгалзаж орхисон, хий хоосон зэрэглээ мэт цаг 
хугацааг гажуудуулсан зүйлс л уран бүтээлч бидний 
сонирхолыг татдаг. Шинжлэх ухааны үүднээс болон 
рационал хандлагаар тайлбарлаж боломгүй бидний 
оюун ухаан танин мэдэж чадахгүй хоёрдмол утгатай, 
сэтгэл өвдөм таагүй /үхэл шиг/ юмс үзэгдэл бидний 
бүтээлийн сэдэв болдог. 
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Арканы домог үлгэрт ус чухал үүрэгтэй 
байдаг. 
Усны ариутган цэвэршүүлэх хүч нь олон 
зан үйлд тод илэрдэг. Тухайлбал: Еврей 
Жүүд-Христийн уламжлалд Mikweh 
усанд шумбахад, Исламын ариусган 
цэвэрлэх зан үйлд, Энэтхэгийн Chhat 
festival and the Kumbh Mela наадамд, 
Христийн  адислах ёслолд, Африкийн 
зан үйлийн угаалгад, Японы сүмд орохын 
өмнөх shubatsu ариусгах үйлд ус чухал 
үүрэгтэй байдаг.
Усны сэдвээр бүтээхийн тулд уран 
бүтээлч өөрөө хэдэн сарын турш ямар 
нэг тоног хэрэгсэлгүй усны гүнд шумбах 
туршилтыг Японы домогт Амагийн арга 
барилаар хийсэн байна.

Үлрике Кел хотын FH сургуулиас бакалаврын 
зэрэг хүртэж, Гамбургийн HIGW сургуульд 
урлагаар анагаах чиглэлээр суралцжээ. Тэрээр 
хөдөлгөөнт дүрс-график мошион мэргэжлээр 
Гамбургийн их сургуульд багшилдаг. Үлрике 
график, бизнесийн дизайн, дэлгэцийн дизайны 
чиглэлээр туурвидаг. Тэрээр Ньюренбергийн 
Blue night, Дрезден биенналь, Бонны 
эмэгтэйчүүдийн музей, Ренсбургийн Nordart 
зэрэг орчин үеийн урлагийн олон улсын 
үзэсгэлэнд, Штутгардын кино наадам болон 
Египт, Польш, Бельгид бүтээлээ толилуулсан.  

Үлрике Ostrale 2011 шүүгчдийн нэрэмжит 
шагнал, Германы ProPreum урлагийн шагнал, 
инстоляци урлагийн шагнал 2017 онд тус тус 
хүртжээ.

Ус бүтээгч   
Видео инстоляци 2011 

Үлрике Шүлер 
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сонин унших, оргилж буй ус уух зэрэг.  
Энгийнээр хэлэхэд “Бөөгнөрөл” бол харилцаа 
холбоог үүсгэж, бие биентэйгээ харилцан 
ойлголцох цөм юм.  
“Бөөгнөрөл” нь худалдааны бүтээгдэхүүн 
танилцуулах, сүүлийн үеийн, хамгийн шилдэг 
хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах 
замаар бид аз жаргал, сэтгэл ханамжийг хүртэж 
чадна гэдэгт хэрэглэгчийг уриалж байдаг.  

Олон нийтийг хамарсан, оролцоон дээр 
суурилсан инстоляци, 2007 он 
Японы “Чиндогу”  буюу “Хэрэгцээгүй зүйл” 
бүтээдэг урсгалаас сэдэл аван бүтээсэн 
“Кластер” буюу “Бөөгнөрөл” бүтээл нь 
хүмүүсийг хийлсэн тойрогт  2,3,4,5 эсвэл 
6-аар нэг дор цуглуулан бөөгнөрүүлж, 
нэгтгэх зорилготой өөр ямар нэг утга 
агуулаагүй энгийн нэг зохиомж юм. 
Хийлсэн тойргийн хэрэглээг баяжуулан 
усны сав тогтоогч, үнсний сав , iPod-
ны суурийг байрлуулсан болно.  Ихэнх 
тохиолдолд “Бөөгнөрөл” бүтээлийг олон 
хүн цуглуулан ямар нэг шинэ бүтээгдэхүүн 
танилцуулах үеэр анхаарал татаж, шинэ 
хэрэглэгчийг бий болгох үүднээс хийхэд 
тохиромжтой байдаг.  
“Бөөгнөрөл” бүтээлийг хэрэглэх  маш 
энгийн зааврыг танилцуулсан видео нь хоёр 
хэсэгтэй бөгөөд эхний хэсэгт танилцуулга, 
хоёрдугаар хэсэгт нь төхөөрөмжийг 
хэрхэн олон нөхцөл байдалд хэрхэн 
хэрэглэж болох талаар танилцуулсан 
байдаг. Жишээ нь: хөл бөмбөг тоглох, 
автобусанд суух, мөхөөлдөс захиалах, 

Кластер (Бөөгнөрөл) 
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Күрт нь АНУ-ын Нью-Йорк болон 
Лос Анжелес хотод амьдарч, өөрийн 
бүтээлийн содон санаагаар дэлхийн олон 
үзэгчдийг гайхшруулж чадсан сэтгэн 
бодогч уран бүтээлч юм.  

Тэрээр олон нийтийн оролцоог хангасан 
бүтээлч санаа бүхий  уран бүтээл туурвих 
замаар    урлагт шинэ чиг хандлага 
үүсгэж чадсан.  Түүний үр дүнтэй, хэзээ 
ч мартагдашгүй, өдөөгч бүтээлүүдэд 
хийлсэн цагаригаар хүмүүсийг хооронд 
нь холбон танилцуулах (Бөөгнөрөл), 
анхны гар утасны фото шоу (MPPS), 
хуурамч харилцаа холбоо бүхий  (NOSO), 
дэлхийн урлагийн төлөөллийн бүлэглэсэн 
хувилал бүхий (The Sams) зэрэг багтана. 
Аль ч бүтээл байсан төсөл бүрийн хувьд 
олон нийттэй харилцах, олон нийтэд 
үйлчлэх  арилжааны стратеги, зохиомж, 
хошин шог зэргийг ашиглан олон нийттэй 
харилцах тогтолцоог бий болгодогоороо 
онцлог юм. 

Күртийн урлаг ба дизайны уран 
бүтээл нь ABC News, NPR, CBC 
Radio, El Universal, Tech Crunch, 
Communication Arts, Wired News, 
New York Times Syndicate, Slashdot, 
PC Magazine, Flavorpill, Mother 
Jones, Miami Herald, Metroactive, 
Artweek, Artnet, NME, Iconoculture, 
SF Chronicle, SF Examiner болон 
бусад үндэсний болон олон улсын 
хэвлэлд таашаагдсан байна.  

Тэрээр UC Berkeley их сургуулийг 
архитектурын мэргэжлээр төгссөн 
ба уран бүтээлээрээ  Токио, Рио 
де Жанеро, Мексик, Торонто, Сан 
Франциско, Брүклин зэрэг хотуудад 
үзэсгэлэнгээ гаргаж байсан байна.  

КҮРТ
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GUIGUISUISUI Эрэгтэй эмэгтэй хүн, өрнө дорно, 
өнгөрсөн ба ирээдүй гэсэн 2 хэсэгтэй дуу авиа ба үйл 
хөдлөлийн урлагийн бүтээл.

Электроник дуу авиа ба сэмплинг хольж готик рок, 
блюз, death punk, minimal wave, industrial, ambient 
урсгалын хөгжмийн урсгалаар авангард дуурь тоглоно. 
Дуурийн гол дүрүүд ирээдүйгээс ирсэн Guigui Susu 2 
цаг хугацаагаар аялана. Цаг хугацаа орон зайн аялалтай 
хамт амьдрал үхэл ахин төрөлтийн сэдвийг хөндсөн 
видео анимейшн дэлгэцээр гарна. 

GUIGUISUISUI нэрийн дор олон цомог vinyl, кассет, CD 
гаргаж байсан.
2012 оноос Хятад, Тайвань, Тайланд, Солонгос, Япон, 
Индонези, Сингапур, Малайз, Австрали, Шинэ Зеланд, 
Англи, Франц, Бельги, Нидерланд, Герман, Австри, 
Польш улсуудад аялан тоглосон. 2016 онд Бээжин 
хотын оны шилдэг хамтлагаар шалгарсан. 

Маргааш экспериментал бүтээл- 
GUIGUISUISU Лейбл: Nasty Wizard 
Recordings

Даниел Геймар ба Нан Сү дуэт хоршил
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Тайпей хотод ажиллаж амьдардаг чөлөөт уран бүтээлч куратор. Тэрээр “Дэлхийг өргөжүүлэх нь” үзэсгэлэн, 
(Тайпей хотын дижитал урлагийн 6-р олон улсын наадам 2011) “Ирээдүйн худалдаа”, (TCAC, 2012), Queens 
музейн олон улсын 6-р наадам (NYC, 2013), “нэг наст ургамал” (New Museum, NYC, 2015), Олон нийтийн 
сэтгэлгээ (Варшавын орчин үеийн урлагийн төв) зэрэг олон үзэсгэлэнд куратор хийсэн.
Чен хөдөлмөр ба үнэлэмжийн механизм болон урлагийн бүтээл туурвих бүтцийн асуудалд анхаарлаа хандуулдаг. 
Тэрээр байгууллага институцид чөлөөт нээлттэй бүтэц зохион байгуулалт хийх боломжийг хөндөж, тэр бүтэц 
нь системийг өөрчлөх механизм болж чадах эсэхийг үзэсгэлэндээ эрэлхийлдэг. Тэрээр 2009 онд Тайпей хотын 
орчин үеийн урлагийн төвийг үндэслэн байгуулахад гар бие оролцсон ба 2012-2014 тус төвийн тэргүүнээр 
ажилласан. 

Мея Чен 
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