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ПРОТОКОЛ №1 

за  обсъждането и дискусия на БРОНЗОВАТА КЪЩА - проект на Пламен Деянов 

 

 Днес,  17.10.2017 г.  в зала №9 на Националната художествена академия се 

състоя обсъждането и дискусия на БРОНЗОВАТА КЪЩА - проект на Пламен 

Деянов 

Присъстваха: 

 Томас Щьолцл – първи секретар в Посолсво на Австрия  

 Пламен Деянов -  автор на проекта 

 Борис Костадинов -  куратор на проекта 

 Биляна Генова – директор на дирекция „Култура”, Столична община 

  

Г-ЖА БИЛЯНА ГЕНОВА – директор на дирекция „Култура” представи 

присъстващите  гостите и даде думата на г-н Томас Щьолцл, който подчерта 

ролята на австрийското посолство относно подкрепата на проекта, след което 

авторът Пламен Деянофф представи подробно проекта. 

БОРИС КОСТАДИНОВ -  куратор на проекта разказа за дейността и работата на 

Пламен Деянофф по Бронзовата къща. 

Думата беше дадена на присъстващите в аудиторията за въпроси и препоръки към 

автора. 

ЛЪЧЕЗАР БОЯДЖИЕВ, художник, подкрепи проекта като изтъкна възможността, 

която той предлага за преосмисляне на проблематичното място в градската тъкан 

– мястото на бившия мавзолей, чрез временно произведение на съвременното 

изкуство, свързано с нашите традиции. Той подчерта, че тази скулптура с 

архитектурна форма и абстрактен изказ ще представи алтернатива на т. нар. 

„сувенирна” стилистика, която се е загнездила в практиката на скулптурните 
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паметници в публичното пространство на българските градове. Той изтъкна още, 

че  присъствието и за 1 година в града ще позволи да се активира въобще дебата  

за използването на публичното пространство. Същевременно, Лъчезар Бояджиев 

подчерта, че и като абстрактна скулптурна форма в града с временно присъствие 

„Бронзовата къща” е добре да се случи, тъй като в София и в България въобще 

липсват подобни явления. Той зададе въпрос за това дали не е уместно да се 

преосмисли нейната функционалност с оглед на предвижданите програми за 

събития – на този етап не е ясно как практически ще се случват те, а и проблемите 

на сигурността на граждани, публика и участници, както и на самото съоръжение 

във времето на престой, трябва внимателно да се преценят. Особено от 

инженерна гледна точка, от гледна точка на опасност от гръмотевици, или просто 

потенциала на скулптурата да привлича вниманието на децата и да стане нещо 

като „катерушка”. 

НЕДКО  СОЛАКОВ, художник, подкрепи проекта и продължи тази линия на 

коментари като добави, че категорично счита, че и дори нещо да не се случва в и 

около „Бронзовата къща”, обекта все едно би бил интересно и полезно явление в 

публичното пространство на града с перспективи за ръзгръщане на бъдещи 

дебати и практики в сферата на съвременните форми на изкуство в градската 

среда. Той изказа пожелание към автора Пламен Деянов да преосмисли тук там 

аспекти както в презентацията на проекта, така и с оглед практическата му 

големина и форма – като пропорция към околните сгради и пространство, и също 

като взаимовръзка с публиката – безопасност и функционалност едновременно.  

КИРИЛ ПРАШКОВ, художник, също изказа обща подкрепа като продължи 

коментарите в посока, че приликата с изходния модел за проекта – една стара и 

прекрасна къща в Арбанаси, вече като че ли е в заден план за сметка на 

приликата с Хрельовата кула в Рилския манастир. 

АРХ. ЖАНА ВЪЛЧАНОВА, препоръча да не се  прави компромис с авторското 

решение по отношение на пропорциите на архитектурно-скулптурната композиция 

и заде въпрос към автора на каква фаза е проекта и има ли изготвен проект за 
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художествено осветление, което е изключително важно за въздействието на 

творбата. 

 

ЯРОСЛАВА БУБНОВА , изкуствовед и куратор, напомни, че проектът на Пламен 

Деянов вече е бил показван в София като планове и сегменти, както и това, че е 

бил обсъждан в професионални среди. Тя изказа желание да се установи обща 

платформа със Столична община, в която да се обсъди възможността за 

дълготрайно използване на мястото на бившия мавзолей през следващите 

няколко години за временното експониране там на добре подбрани, смислени и 

популярни проекти на съвременното изсутво. Идеята, която има вече подкрепа в 

професионалните художествени среди, е да се използва това място по подобие на 

сравними практики в други градове като Лондон, Берлин и т.н. 

Всеобщо беше впечатлението, че проекта е добре обмислен от художествена 

страна и се нуждае ат практическо внимание на архитекти, инженери, изпълнители  

и организатори за да бъде реализиран във вид сигурен и полезен за града.  

 

Водещ протокола: 

Ивана Пасева, 

гл. експерт в Дирекция „Култура” 


