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Никлас Халберг (Niclas Hallberg) је рођен 1965 у Гетеборгу, Шведска. Самостални
уметник је у задњих десет година. Бави се углавном видеом, фотографијом, инсталацијом,
перформансом и сликањем. У својим радовима се бави и експериментише питањима који
се тичу идентитета, мушкости и хуманости. Користи  покретне слике да изрази осећања,
провоцира и изазове промене као и да документује перформанс. Често користи себе као
глумца и на тај начин ствара осећај интимности. Учествовао је на више самосталних и
групних изложби у Шведској и иностранству. Стварао је видео радове и фотографије по
поруџбини другин уметника и музеја. Учествовао је на неколико интернационалних
пројеката фокусирани на сарадњи и разменi, који су резултовали изложбом и видео
пројекцијом. 2004 оснива удружење Formverk (art zone) са својом супругом такође
уметницом, са којом и сарађује Стина Персхдотер (Stinа Pehrsdotter ) у Ескилстуни,
Шведска. До скора су Ескилстуни водили ументички простор, галерију где су
oрганизовали експерименталне изложбе и водили пројекте. Тренутно се налазе у Србији
тачније у Банатској Дубици, где настављају рад који су започели у Ескилстуни.

Niclas Hallberg Inner departur

Гледајући радове Никласа Халлберга прво што опажамо и оно што он намерно
истиче је његово тело и питање идентитета, друга ствар коју уочавамо је начин
комуникације и потреба за комуникацијом. Прво ћу се осврнути на комуникацију, која је
доста изражена код сваког уметника али код Никласа она избија у први план и уме да
обухвати цео рад, нема задовољавања пуким појављивањем, излагањем и представљањем.
Он не може да крије своје незадовољство он мора да критикује. Његов следећи рад мора
да буде одраз незадовољства неуспеле комуникације. Само изложени рад без његовог
пристуства без реакције публике је пораз. Многи његови видео радови и перформанси се
односе на недостатак комуникације или потребе за комуникацијом. Као што је
најдиректнији пример овде перформанс Infectious Manipulation.



Infectious Manipulation, Virtual Performance. Stina Pehrsdotter and Niclas Hallberg performed for
Manipulated Image curated by Alysse Stepanian Friday, March 12, 2010 Santa Fe Complex Santa Fe, USA.

Перформанс који је по начину представљања имао један специфичан начин
комуникацје у односу на сам њен садржај. Перформанс  је презентован као живи пренос
преко интернета за изложбу у Санта Фе, у Новом Мексику. Перформанс се састоји од
централне фигуре Никласа Халлберга обнаженог, огољеног и у паници. Око њега се
налазе неколико видео радове на којима се налазе он и његова супруга Стина Персдотер
имитирајући људе који само причају а не комуницирају. Он се као такав креће у паници
налазећи место на подијуму, где бива обавијен најлоном, пластиком док не постане
тотално изолован од свих звукова који му уствари наносе бол. Особа која га увија у најлон
има заштитну одећу и гас маску. Она улази у ''загађени'', ''радиоактивни'' простор као
''сталкер''. У тренутку кад бива изолован у чаури од пластике, видео радови око њега се
гасе.

Рад настаје из немогућности комуникације са људима, као немогућност да се каже
ућутите, људима који само причају, неслушају и не могу да стану. Ово је један од начина
на који настају видео радови Никласа Халберга полазећи од перформанса који бива
забележен у видео форми. Начин на који је перформанс приказан, преносом на велику
раздаљину, велику раздаљину од публике објашњава и тежину и дубину проблема који је
у реалном времну овде и сад.



Други рад на који би се осврнуо рад који исто има неиздрживу потребу да се нешто
каже и да на нешто укаже. У питању је фотографија Bliv vid din lst (Stick to your last) која
је имала за основу на неки начин перформанс као и акт сликања.

Bliv vid din lst (Stick to your last)

До Никласа долази информација о Кристини Ериксон која је у то време била
министар за кулутуру у Ескилстуни (Шведска),  информација о њеном лошем раду,
лошим одлукама за културу града Ескилстуна. Информација је везана за фијаско који се
десио у Кини и покушају да се изведе једна не тако јефтина изложба. Информација о којој
се није смело причати, за коју је мали број људи знао. Разрешење овог проблема Никлас
опет налази у уметности, иако није сликар одлучује да оличи њен лик у лику Мао це Тунга
на платну, а себе поставља у пози сликара који седи испред платна са четком у руци. Себе
је обукао до пола у латекс и високим потпетицама, у устима има gang ball и маску преко
целе главе са прекривеним очима. Немоћан испред једне ружне слике друштва са којим
нема суочавања. Врхунац овог дела је као што се може видети на фотографији је
суочавање дотичне министарке за културу и настале фотографије. Да ли она открива
причу иза слике или не, ми незнамо, али ту се некако рад завршава и та комуникација има
свој затворени круг.

Све што Никлас Халберг покушава да каже он то ради са телом. Ако нешто не
може поднесе у својој глави аутоматски се то одражава на цело његово биће. Све то личи
на неко само кажњавање али оно има за циљ да провоцира комуникацију. Да у
Никласовом раду нема само затварања и тоталног одсецања у акту перформанса од
остатка света као у ова два рада, осврнућу се на још неколико радова који иду од
избацивање емоција, до једне здраве комуникације што са публиком, другим уметницима
као и самим собом.



Рад 73 дана за људска права (73 days for human rights) је настао у тренутку када је
Никлас добио позив да учествује на бијеналу минијатура у Горњем Милановцу. Рад се
састоји од црно белог видеа на којем се види како плаче, и штампе на свили једног фрејма
из видео рада. Видео рад траје 30 секунди и понавља се у лупу даноноћно током 73 дана
бијенала. Рад је реакција на људска права у Србији, реакција на један нелагодан осећај у
вези односа друштва на геј популацију, роме и друге религије. Овде видимо да Никлас
нема директну комуникацију са публиком, већ тежи да изазове реакцију, он не говори о
проблемима људских права директно већ се отвара и избацује емоције на један физички
видљив начин. Уместо да се затвара због незадовољства као што то чини у предходно
наведеним радовима, он се овде отвара, односно прилагођава своју комуникацију
ситуацији да би постигао оно што жели а то је да створи реакцију и разговор који једнио
може да мења стања. Овде имамо и један јак контраст између једне традиције нарикача.

73 days for human rights,
9th International Bienniale for Miniature Art, Gornji Milanovac,Serbia 2008

Следећи рад је омаж Пипелоти Рист и Кевину Којоту (Omage to Pipilotti Rist and
Kevin Coyne) у којем Никлас користи рад You Called Me Jacky (Pipilotti Rist) у којем она
прати песму Кевина Којота, док се иза ње види снимак из воза у покрету.



Omage to Pipilotti Rist and Kevin Coyne 2008, video 4.56 min

Никлас ствара рад који има исти аранжман, сем певања које у његовом извођењу.
Халлберг објашњава да је оно што га је навело да креирате свој комад је љубав за рад
Рист и да је његов омаж није копија, али преноси исту мисао и осећања, као код њеног
дела, рекавши да је његова намера била да буде што сличније могуће са оригиналним.

Питање идентитета Neo Verus part 1, 2 and 3, три видео рада која су представљена
заједно као што се може видети на фотографији. На два видео рада десно која иду заједно
Никлас себе представаља десно као типично обученог мушкарца, ципеле, панталоне,
кошуља, сако, коса и брада. До њега имамо видео рад где се он лишио свих наведених
атрибута уз додатак штикли. У оба видео рада имамо покрет главе који се окрећу и
осматрају две крајности једног идентитета. Видео рад лево приказује процес бријања
целог тела, и то на један насилан начин, где нестаје идентитет једне мужевне слике
мушкарца. Питање је да ли је комуникација у самом уметнику лишавање и поновног
проналажења идентитета. Да ли је могуће кретати се кроз свет само као уметник, да ли се
морамо облачити и бити препознатљиви већина грађана, ако желимо бити део друштва?
Да ли је форсирање имиџа насиље над самим собом? Да ли граница ове две крајности коју
показује Никлас стварно толико тешка и насилна?



.

Neo Verus part 1, 2 and 3

Ово су нека питања којима Никласов рад тежи дати одговор, као и у радовима
Infectious Manipulation, Bliv vid din lst (Stick to your last), 73 days for human rights, где
жељом да се нешто каже и укаже имамо затварање у чауру, везивање уста и очију, сузе, и
тоталног губљења идентитета. Увек се поставља питање какав би рад био да  уметник
нема свих тих проблема? У константном преображавању у ''обучену'' особу која иде да
плати рачуне и уметника који је огољен и чист пред собом, постоји једно насиље над
идентитетом којој је потребан вентил, а то је здрава комуникација којој Никлас Халберг
тежи.


