Formatting
Проектът представя автори, които моделират изложбеното
пространство не само чрез обектите, които представят
комуникационните им стратегии, но и чрез тяхната липса,
разсъждавайки върху връзките между визуално и смислово
съдържание. Така създадените паузи в експозициите задават
определени параметри на възприятие и провокират внимателно
осмисляне на концепции ситуирани
в
специфичното
архитектурно пространство на сграда, построена да съхранява
огромен, но вече празен резервоар за вода.
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The project presents authors who model the exhibition space not only
through the objects that represent their communication strategies but
also through the lack thereof, reflecting on the links between visual
and notional/semantic content. The so-created ‘breaks’ in the
expositions set certain perceptual parameters and provoke a careful
reflection of concepts located in the specific architectural space of a
building built to store a huge, but already empty water tank.
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Отправна точка на този проект е разбирането, че съзнание е не само процес, но и
холистичен пейзаж, където нищо няма идентичност извън отношенията му с други
елементи на съзнанието. Тази изложба е посветена на едно от най-странните човешки
явления, а именно нашето присъствие в себе си.

The starting point of this project is the understanding that consciousness is not only a
process but also a holistic landscape where nothing has its identity outside of its relationship with other elements of consciousness. This exhibition is dedicated to one of the
strangest human phenomena, namely our presence in ourselves.

Феноменалната реалност на присъствието в себе си понякога е прекъсвана от
„пулсации“, които пресичат капсулата на съзнанието и поставят нашето тяло извън
неговата вътрешно конструирана репрезентация. Понятието опит извън тялото се
отнася до образи, които навлизат в пространството на нашето вътрешно присъствие
сякаш по особен начин погледнати отвън.

The phenomenal reality of the presence in ourselves is sometimes interrupted by "ripple"
that crosses the capsule of consciousness and places our body outside its inwardly
constructed representation. The notion of out-of body experience refers to images that
enter the space of our inner presence as if viewed in a particular way from the outside.
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