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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.

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, re�ecting on the links between visual 
and notional/semantic content. The so-created ‘breaks’ in the 
expositions set certain perceptual parameters and provoke a careful 
re�ection of concepts located in the speci�c architectural space of a 
building built to store a huge, but already empty water tank. 
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Out-of-Body Experience
Опит извън тялото



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. 

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 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 relation-
ship with other elements of consciousness. This exhibition is dedicated to one of the 
strangest human phenomena, namely our presence in ourselves. 

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.

Петер Цанев, Опит извън тялото, 2018
Peter Tzanev, Out of body experience, 2018
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Боряна Петкова, Up/Down перформативна рисунка, детайл,  2018
Boryana Petkova, Up/Down, performative drawing, detail, 2018

Out-of-Body ExperienceОпит извън тялото

Петер Цанев (1967) е професор по психология на изкуството в Националната 
художествена академия в София. Доктор на науките по изкуствознание. Автор е на 
книгите: „Психология на изкуството” (2008), „Психологически подходи в 
изкуствознанието” (2009), «Образ и съзнание в арт-терапията» (2017) в съавторство с 
професор Владимир Никитин, «Неразказаната българска абстракция» (2014) заедно с 
професор Станислав Памукчиев.  

По важни самостоятелни изложби: Екскурсивни обекти (2018) Галерия Credo Bonum, 
София; Преустановяване на обекта (2015) Гьоте институт, София и Галерия Contemporary 
Space, Варна; Инструменти на съпричастност (2011) Галерия „Райко Алексиев“, София; 
Непредвидимо прозрачен. Хетерохронни инсталации (2010) галерия „Ателие 
Пластилин“, София; Ектопластични рисунки и инсталации (2009) Изложбен център 
„Шипка“ 6, София; Упражнения по съвършенство (2006) Галерия „Ирида“, София. 

По важни участия в общи изложби: Изображението вече не е налично (2017), 
кураторски проект на Весела Ножарова, Галерия Credo Bonum, София; Parallel, Daire 
Gallery, Съпътстваща програма на 14-тото Истанбулско биенале (2015); Athens Photo 
Festival (2015) Benaki Museum, Athens; Imago Mundi. Luciano Benetton Collection (2015) 
Giorgio Cini, Venice; Rede�ning the Space of Everyday Life, Curators: Irina Batkova, Ezgi Bakçay 
Çolak, Gaia Gallery, Истанбул (2015); The Forgotten Pioneer Movement (2014), District. Kunst 
und Kulturförderung; Берлин, Германия; Recorded memories (2013), Музей на 
фотографията Брауншвайг, Германия; Защо Дюшан? От обекта до музея и обратно (2012) 
кураторски проект на Мария Василева, Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство. 

Творби на художника са показвани в: National Museum of Contemporary Art, Bucharest; 
Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka; CerModern, Ankara; Warehouse A‘, Port of 
Thessaloniki; Nicosia Municipal Arts Centre; Collegium Artisticum, Sarajevo.

Peter Tzanev (1967) is a professor of art psychology at the National Academy of Art in 
So�a. He is the author of books like The Psychology of Art (2008), Psychological 
Approaches in Art Science (2009), Image and Consciousness in Art Therapy (2017), 
co-authored by prof. Vladimir Nikitin, and The Untold Bulgarian Abstraction (2014), 
co-authored by Prof. Stanislav Pamukchiev.
 
Major individual exhibitions: Excursive Objects (2018) Credo Bonum Gallery, So�a; 
Entkoppelung des Objekts  (2015) Goethe Instutute, So�a, and Contemporary Space 
Gallery, Varna; Emphatic Tools (2011) Rayko Alexiev Gallery, So�a; Unpredictably transpar-
ent. Heterochronic Installations (2010) Atelier Plastilin Gallery, So�a; Ektoplastic Drawings 
and Installations (2009) Shipka 6 Exhibition Space, So�a; Exercises in Perfection (2006) 
Irida Gallery, So�a.

Major participations in collective exhibitions: The Image is No Longer Available (2017), 
Credo Bonum Gallery, So�a; Parallel, Daire Gallery, 14th Istanbul Biennale Parallel 
Programme (2015); Athens Photo Festival (2015) Benaki Museum, Athens; Imago Mundi. 
Luciano Benetton Collection (2015) Giorgio Cini, Venice; Rede�ning the Space of 
Everyday Life, Curators: Irina Batkova, Ezgi Bakçay Çolak, Gaia Gallery, Istanbul (2015); The 
Forgotten Pioneer Movement (2014), District. Kunst und Kulturförderung; Berlin, Germa-
ny; Recorded memories (2013), Braunschweig museum für photographie, Germany. 

Works by the artist have been exhibited at: the National Museum of Contemporary Art, 
Bucharest; Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka; CerModern, Ankara; 
Warehouse A‘, Port of Thessaloniki; Nicosia Municipal Arts Centre; Collegium Artisticum, 
Sarajevo.


