АНАТОМИЯ
НА ПРОЦЕСА
№2
Практиката на Красимира Буцева изследва и проучва историята, паметта,
травмата и политическото насилие
във връзка с източноевропейския комунизъм. Тя е мултидисциплинарен артист, който използва различни медии
– фотография, колаж, филм, намерени
обекти, архиви и инсталации. Независимо от темата, с която се занимава работата є, в крайна сметка тя
представя метакоментар на самата
медия на фотографията. Тя оспорва
демократизиращите качества на фотографията и цифровия образ, като
демонстрира неспособността и неуспеха им да предоставят обективни
репрезентации. Именно демократичният характер по отношение на разпространението на изображенията
премества фотографското изображение от сферата на естетиката в сферата на човешкото взаимодействие и
по този начин в политиката. Красимира Буцева използва тези понятия, за да
използва и активно да манипулира или
имитира естетиката на архивни и намерени изображения, като по този начин заблуждава зрителя и подчертава
субективния характер на медията.
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В контекста на кураторската програма "Анатомия на процеса" практиката
на Красимира Буцева показва, че художникът влиза в ролята на учен от социалните науки–историк, антрополог или
социолог. Историята се разказва чрез
предмети и образи, а художникът е
активен участник в тяхното събиране, куриране и съхраняване. Архивите
предaставляват суров материал, което не означава, че той е интерпретативен, а по-скоро, че е заявка за фактическа информация. Но процесът на
архивиране включва активен подбор,
който се основава на историята, която дадената институция или организация се стреми да разкаже. В настоящата изложба Красимира Буцева поставя
под въпрос ролята на културните и политическите институции и активното им пренебрегване при критичното
изследване на проблематичното минало на комунистическия режим в продължаващия период на преход. По този
начин, метафорично, представените
образи също са в преход, непълни, захабени, гличнати и изкривени - съществуващи в лиминално пространство
между конфликт и разрешение, между
фрагментарност и завършеност.
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Krasimira Butseva’s practice explores and
investigates the history, memory, trauma
and political violence in relation to Eastern
European communism. She is a multidisciplinary artist who employs various media
– photography, collage, film, found objects,
archives, and installation. Regardless of the
topic that her work deals with, ultimately,
she provides a meta-commentary on the
very medium of photography. The artist
challenges the democratising qualities
of photography and the digital image, by
demonstrating the incapability and failure
in providing objective representations. It
is precisely the democratic nature in the
dissemination of images that moves the
photographic image from the realms of
aesthetics to that of human interaction and
thus politics. Krasimira Butseva uses these
notions to employ and actively manipulate
or emulate the appearance of archival and
found images, thus fooling the viewer and
emphasising the subjective nature of the
medium.
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Within the context of the curatorial
programme Process Anatomy, Krasimira
Butseva’s practice demonstrates the artist
taking on the role of a social scientist –
historian, anthropologist or sociologist.
History is told through objects and images
and the artist is an active agent in their
collection, curation and preservation.
The process of archiving involves active
selection that is based on a story that the
institution or entity is seeking to tell. In
the current exhibition, Krasimira Butseva
challenges the role of cultural and political
institutions and their active negligence in
critically examining the problematic past
of the communist regime in the ongoing
period of transition. Thus, metaphorically,
the images presented are also in transition,
incomplete, glitched, and distorted –
existing in a liminal space between conflict
and resolution, between fragmentation and
completeness.
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