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NEW ROMANCE
Т Р Е Н Д : Красивата илюзия / I S A L O N I P R E V I E W : HOT & HIGH в Милано
Къщата със скулптурите / Дневна на моста / C A S A D E C O R : Интериорът като бижу
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80 секунди ВЕЧНОСТ
текст GRAHAM WOOD/BUREAUX продукция GRAHAM WOOD/BUREAUX снимки WARREN HEATH/BUREAUX

Поглед към
„кулата“, в която се
намира ателието.
Облицована е с
гранит – отпадъци
от каменоломните,
с които работи
Ангъс. Пълзящото
увивно растение
и скулптурите
балансират
облицовката и
целия архитектурен
обем и му придават
въздействието на
произведение на
изкуството
Вдясно: Ангъс и
Рина на входа на
студиото с любимото
си бувие Бела и
фигури от серията
Resistance as
Nurture, композиции
от бронз и гранит
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Артистичната двойка Ангъс Тейлър и Рина Стъцър
живее в околностите на Претория. Техният дом студио,
разположен в подножието на една от най-старите
планински вериги, е широко отворен за вдъхновението
от природата и сам по себе си е скулптура.
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Студиото се отваря
към градината с
високи плъзгащи се
врати, окачени на
метални ролкови
механизми, излети
по старинен
оригинал, открит от
Ангъс в антиквариат.
„През отворените
врати в студиото
влитат какви ли
не птици, така
каним природата
при нас, в нашето
пространство, в
нашето съзнание“,
казва Рина

А

нгъс Тейлър и Рина Стъцър са една от важните сили,
движещи съвременния свят на южноафриканското
изкуство. Освен че те самите са много успешни
и уважавани артисти, тяхно е и едно от найвлиятелните скулптурни студиа – Dionysus Sculpture Works
(DSW). Част от него са Дебора Бел, Джони Бренър, Норман
Катрин и други много характерни и въздействащи лица на
сцената на южноафриканското изкуство. Ангъс е създал
едни от най-разпознаваемите монументални скулптури в
страната. Работи основно с бронз, стомана и камък, но обича
и ефимерността на пръстта и тревата. Скулптурите му
носят пластове от най-древните връзки на човека със земята.
Изваяните от него мъжки фигури, трудно определими като
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възраст и раса, са дълбоко свързани с идеята за вечното
противоборство между трайното и преходното в човешкия
живот. Макар че Рина също е част от DSW и посвещава
много време на студиото и неговите проекти, като работи
скулптури за публични пространства, е по-известна като
живописец. Домът студио на артистичната двойка е
контрапункт на шумно врящия от творчески енергии огромен
съд, наречен DSW. Ангъс и Рина създават тук своето лично,
интимно творческо пространство, където чувството за
спокойствие и връзка с природата пречистват идеите.
Къщата в околностите на Претория е проектирана за
двойката артисти от архитектурното студио на Питър
Матюс (Mathews & Associates Architects).
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Работното място на
Рина. Вдясно: Над
шкафа в спалнята
за гости – една от
версиите на Ангъс
на Portrait of a Plot
House. „Зеленият
камък е вердит
на около 3,6
милиарда години“,
обяснява скулпторът.
Скулптурата на
магаренце е също
на Ангъс, Prava Anti
Monumenta. На
същата страница
вдясно: Поглед
към коридора,
водещ от дневната
към спалните. „Не
ми достигаха
каменните плочи
за настилката
и запълних
пространството
между тях с
полиран цимент
– своеобразна
пукнатина и диалог
между материалите
и времената.
Каменните плочи са
гранит Рустенбург
на 2 милиарда
години."
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Къщата сама по себе си е скулптура, части от нея са облицовани
с гранитни парчета, отпадъци от каменоломните, с които
Ангъс работи. Питър признава, че проектирайки сградата, е
черпел вдъхновение от скулптурите. Това е повлияло и при
избора на материалите със силно присъствие, излъчващи
известна суровост, първичност и грубост, но в същото време
и сила, чистота и прямота. Огромните врати на студиото –
окачени панели от дърво, плъзгани с ролков механизъм, отлят
по оригинал, който Angus открива в някакъв антиквариат,
придават усещането за модерна интерпретация на старинна
кула. Едновременно земно, сякаш пуснало котва в дълбините на
земята, и въздушно, отворено, обляно от светлина, идваща от
градината през широко отворените врати и от скайлайтите
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в бетоновия покрив, студиото е място, което непрекъснато се
мени и изненадва. „Понякога вътре прелитат птици и прилепи,
обичайно скрити в короните на дърветата“, казва Рина и
дори назовава видовете с точните им имена, рисувайки чудна
картина от цветове, криле и звуци. „Широко отворените
врати канят природата да влети в студиото и оттам в
съзнанието ни, в идеите ни, в същността ни. Тя е като муза,
която ни навестява. Безценно е като преживяване.“ Макар че
съществуват нива на творческия процес, които включват
и работа на компютър, всички модели първо се правят на
ръка в студиото, което създава ритъм и баланс, невъзможни
в дигитална среда. „Това е процес, позволяващ човешко
несъвършенство, за разлика от
43
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Голямата маса
за хранене е
изработена от
Кевин Робъртс –
близък приятел и
колега на Ангъс и
Рина. На стената
– Coelacanth,
голямоформатна
гравюра на Уолтър
Олтман.
Вдясно: Детайл от
къта за хранене.
Кухненските плотове
са също от гранитни
отпадъци. Канапето
е прототип, дизайн
на архитекта
Георг ван Гас.
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стерилността на компютризираната хиперперфектност“,
казва Рина. Откакто живеят и работят в къщата си на
изток от Претория, в подножието на планината Магализберг,
Ангъс и Рина все повече насочват мислите си към силата и
присъствието на земята. „Ние сме заобиколени от едни от
най-старите камъни на планетата“, казва Ангъс, който обича
да поставя човешката история в контекста на геологическото
– земното – време. Обича да казва, че ако си представим
съществуването на Земята като едно денонощие, то ние,
хората, сме на нея от последните 80 секунди преди полунощ.
„През повечето време ние не сме били тук. А някои от
камъните наоколо са тук от 6 часа сутринта. И можеш да ги
докоснеш и да съзерцаваш времето, което те представляват.“
Затова и скулпторът предпочита да ги включва в своите
работи с тяхната естествена сурова и груба същност, да
колаборира с тях, а не да ги прави заложници на своите желания
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като артист. „Камъкът е нещо, което вече е, той предполага
по-скоро колаборация, отколкото доминиране от страна на
човека. В него вече има разказ.“ В спалнята виждаме макет на
скулптурата Portrait of a Plot House. Това е портрет на къщата,
в която Ангъс израства, видяна отвън. „Често я рисувам или
скулптирам по памет“, казва той. По този начин изследва
как формите и повърхностите на една сграда, с която имаш
емоционална връзка, могат да изразят усещанията, които ти
асоциираш с нея – както е при портрета. Макетът е поставен
върху няколко камъка. Един от тях е вердит на 3,6 милиарда
години. Ангъс отново търси да изрази съотношението между
човешката памет и опит и дълбините на геологическото
време. Човешки трайното, поддържано като нещо ефимерно
от геологически трайното. Прекрасните секунди на нашата
вечност. С познанието и вдъхновението от това е изграден
и настоящият дом на Ангъс и Рина. www.maaa.co.za
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Маслената
картина Body
Corporate на
южноафриканския
художник Фрики
Екстен, окачена
на стената над
антикварната
индонезийска
лежанка,
доминира този
кът от дневната.
„Тя беше едно
от първите
неща, в които
инвестирахме,
когато
започнахме да
живеем в тази
къща, още дори
нямахме кухня.
– спомня си Рина –
Видяхме я, преди
да е завършена,
и вече знаехме,
че искаме да е
в дома ни.“
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Както студиото (в
дясната част на
кадъра), така и
дневната (точно
зад дърветата) са
широко отворени
към двора, така
че интериорните
и екстериорните
пространства
плавно преливат.
Като междинна зона
върху платформа от
тик е оформен кътът
с барбекюто
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Спалнята е едновременно уединена и свързана с градината. Ако в останалата част на къщата подовете са каменни, а таваните – открит бетон, то тук
скосяването е облечено с дърво за повече интимност. Зад тапицирания гръб на леглото, в дълбоката ниша край витрината е разположена ваната –
приятно място за съзерцание и релакс
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