
ПРОТОКОЛ №4 

за  обсъждането и дискусия на БРОНЗОВАТА КЪЩА - проект на Пламен 

Деянов 

 Днес,  8 ноември 2017 г.  в галерия „София” в Столична библиотека се 

състоя обсъждането и дискусия на БРОНЗОВАТА КЪЩА - проект на Пламен 

Деянов 

Присъстваха: 

 Томас Щьолцл – първи секретар в Посолсво на Австрия  

 Пламен ДеяноФФ -  автор на проекта 

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

БИЛЯНА ГЕНОВА: (Презентация на Бронзовата къща)  

ПЛАМЕН ДЕЯНОФФ: (Презентация.) 

 

БИЛЯНА ГЕНОВА: Призовавам Ви за мнения, въпроси и 

коментари – всички, които присъстват тук. 

Заповядайте: 

НИКОЛАЙ ТОНЕВ: Ваше Превъзходителство, уважаема 

аудитория! 

Имам сантимент към австрийското, в частност виенското 

културно наследство по простата причина, че моята майка е 

възпитаничка на виенската политехника.  

Искам да кажа следното. Днес е световният Ден на урбанизма и 

това ни навежда на мисъл, че преди да се пристъпи към подобни 

начинания, наистина по-важното е да се реши архитектурно-

градоустройственото начало в тази дейност и дали трябва в едно 

пространство, което още не е решено как ще се развива, да се 

инсталира временна художествена творба.  

Ще се абстрахирам да давам оценка доколко това е наистина 

шедьовър на съвременното изкуство – въобще какво е съвременно 



изкуство: има ли го в България, или го няма? След тази палитра, която 

авторът ни представи, с множество примери от цял свят – от Токио, до 

Париж, Чикаго и така нататък считам, че на нас не ни е представен 

завършен проект.  

Имам усещането, че тук става дума за една импровизация, 

включително, че тя е за временно съществуване. В началото на 

сбирките се каза за шест месеца, сега чета в решението и в доклада на 

Общинския съвет, че става дума за цяла година. Цялата тази идея е 

обект на една безпрецедентна за мен рекламна кампания, включително 

– ако днес някой от Вас е гледал културния блок на Българската 

национална телевизия, включително с известен дипломатически 

привкус. За мен утрешното решение на Общинския съвет е 

предопределено. Така че този вид обсъждания и взимане на 

гражданското и експертното мнение на съответните гилдии, техни 

урбанисти, художници, пластични артисти и прочие, е просто една, 

честно казано, демагогия, игра на демокрация, която с нищо не 

допринася за решаването на същинските проблеми на нашия град – 

урбанистично пространствени, архитектурни. Това е, което исках да 

кажа. Благодаря за вниманието. 

БИЛЯНА ГЕНОВА: Господин Тонев, Вие сте абсолютно прав – 

да, наистина трябва да се промени функцията на този площад и всички 

ние сме съгласни, че предстои и ще се направи конкурс за тази зона. 

Този вид на площада не удовлетворява никого. Мисля, че отговорът на 

Вашия въпрос се съдържаше именно в самия въпрос, защото Вие 

казахте: резонно ли е да се експонира временно едно произведение на 

изкуството, докато не се направи конкурс? Считам, че докато не се 

направи конкурс е възможно да се случи такова нещо, именно защото е 

временно и защото конкурсът още не се е случил. Това е повод за тези, 

които ще участват в конкурса, да преосмислят дали не е добре да се 

включи и концепция за временно експониране или за постоянно 

експониране, за включване на произведения на изкуството в 

урбанистичното решение. За мен това е много добра инспирация за 

всички, които ще участват в конкурса. Това е моят отговор. 



НИКОЛАЙ ТОНЕВ: Може би сте права, но считам, че не с 

временно съоръжение – условно го наричам съоръжение, е методът, 

подходът да се предреши или да се даде някаква насока на 

предстоящите културни… 

Ако позволите, към доклада на вносителите, да включат и 

средствата за демонтажа на това нещо. Защото тук се говори – 

прочетете го, имате решението, текста на предложението на 

вносителите до общинския съвет. Демонтажът също струва пари. 

(…): Всъщност това е предложение за излагане на едно 

произведение на изкуството по-скоро, отколкото предложение за 

архитектурно решение на площада. В случая сме се събрали по-скоро 

за обсъждане на произведение на изкуството, отколкото на 

урбанистичното решение. 

(…): Архитект Къдрева, вярно ли че досега не е имало конкурс за 

този площад? Имало е четири.  

(…): Не съм казала, че не е имало. Казах, че предстои. 

ВЪПРОС: Това е най-важното. Според мен по-важно е, че когато 

нещо се прави – очевидно е, че ще се направи. Вие казахте, доколкото 

си спомням, 25 тона тежи само една част от къщата, която е била 

готова. Колко тона тежат плочите? Колко ще тежи тази къща? Аз 

започвам да се страхувам, честно казано. Приемам, че къщата е добра! 

Но, къде е проектът? 

Освен това, Вие наистина не смятате това да стане от 1, вероятно, 

нали така? 

ВЪПРОС: Вторият ми въпрос: трябва да има строителен график. 

БОЙКА КЪДРЕВА: Директор съм на дирекция „Териториално 

планиране“. Главният архитект ме помоли да дойда вместо него, 

защото е ангажиран. В такива ситуации го замествам. 

Искам да кажа, за да разсея всякакви съмнения, защото вече 

получаваме и жалби.  

Първо искам да кажа: никакво решение не е взимано под никаква 

форма преди утре да мине сесията на Столичния общински съвет. 



Спекулации имаше всякакви. В медиите имаше неправилно 

предадени думи, които не са казвани. Цитираха се експертни съвети, на 

които решение не е взимано.  

Искам да кажа: по нашите закони всяко такова нещо се слага след 

одобрен проект. Препоръчахме на посолството и на автора, няколко 

екипа проведоха процедура. Избран е екип, който ще направи всички 

необходими съгласувания, проучвания проекти, които ще бъдат 

одобрени и след това ще бъде дадено или няма да бъде дадено 

разрешение. Това зависи от земната основа, от много други технически 

фактори. Бъдете абсолютно сигурни, че никакви законови разпоредби, 

правила за безопасност, правила за захранване с електричество със 

сигурност няма да бъдат пренебрегнати. 

Тук разговорът е друг. Презентацията е за нещо друго. Всичко 

друго са технически въпроси, зад които стоят длъжностни лица, които 

имат своите задължения, слагат своите подписи и го правят само 

според българския паспорт. В това бъдете абсолютно сигурни. 

Всякакви спекулации за предопределености, набързо, случайно 

не са уместни. Авторите са тук, ще им отговорим писмено.  

ЛИДИЯ ДАМЯНОВА: Тук ролята на изкуството е очевидно да 

провокира мисленето на хората и според мен това се случва преди още 

къщата да е издигната в центъра на София. 

Пламене, можеш ли да ни разкажеш как се появи идеята къщата 

да се сложи някъде на открито, именно на това място, което е много 

политически заредено в новата българска история? Нямаше ли да бъде 

по-лесно и по-удобно да се сложи в някакъв музей? Защо именно на 

открито? Какъв е смисълът на скулптури на открито – има такива 

например във Вашингтон и на много други места. 

Можеш ли да ни разкажеш малко повече за скулптурите в 

публичното пространство – какъв е смисълът от тях? 

ПЛАМЕН ДЕЯНОФФ: За мен произведенията на изкуството в 

публични пространства са играели огромна роля. Лично на мен са 

допринасяли много за моето развитие. Това са неща, които не само 

провокират, но ни дават възможност да се потопим в ново измерение, с 

нестандартни решения, често и провокиращи. Те са често и мостове, в 



които се събират различни пластове от обществата, в които се обсъжда, 

дискутира. 

На самата Бронзовата къща бяха посветени над 120 изложби в 

последните 12 години. Само в Германия Бронзовата къща се представи 

вече около 8 пъти – 3 пъти в Берлин, 2 пъти в Хамбург, в Щутгард, в 

Хановер. Във Франция имаше около 4 изложби на този проект – някои 

във вътрешно, някои във външно пространство. Имах и много 

предложения тя да остане примерно в Берлин, имаше предложение тя 

да остане в Шанхай на етапа, в който тогава тя се намираше. От самото 

начало бях казал, че моята мечта е, че тези скулптура искам да се 

реализира и да се покаже в публичното пространство в България. 

Когато започнах този проект не съм мислил, не съм мечтал, че тя 

един ден ще стои тук, ще стигне толкова далече. Когато съм идвал в 

България, винаги съм си казвал: къде са тези пространства, къде са тези 

произведения, които ги има във Виена, в Париж, във всеки европейски 

град. Вече има и надпревара коя държава ще има повече скулптури в 

публичното пространство. 

От моя гледна точка не съм очаквал да бъде обявен конкурс. 

Реализирал съм това по мое убеждение. Искал съм да се реализира тази 

скулптура и съм успял да събера около мен много почитатели, преди 

всичко колекционери, директори на музеи, на галерии, които са ми 

помагали финансово да я реализираме. Почти до последния етап не се 

знае как точно ще се развие, но това беше част от проекта. За мен това е 

скулптура, ако някой го нарича съоръжение, си е съоръжения за него. 

За мен е скулптура. Аз съм творец и неслучайно съм избрал и 

материала, неслучайно е показана по тези изложби. В тази й големина 

едва ли би могло да се покаже в някакъв музей. За мен е важно, че тя 

ще бъде в публично пространство, за да може да се заговори по тази 

тема, да бъде видима, да се започне някакъв диалог, а не да се крие тя. 

Другото, свързано с избора на това пространство. Имало е 

конкурси, имало е неща, но факт е, че от 20 години това пространство 

стои празно и не се използва. Говорил съм с много колеги, журналисти, 

с хора от музеи. Въпросът е много деликатен. Но се запитвам: откъде 

накъде пространство, което стои празно от 20 години, трябва да бъде 



като резервирано за някаква идеология или за някое поколение. От моя 

гледна точка, това пространство го е имало и преди мавзолея. Сега 

всеки го свързва с мавзолея и с последните 50-60 години. По 

информация от археолози съществуват исторически пластове и древни 

селища под самия мавзолей, които дори са били унищожени за 

изграждане на мавзолея. Мисля, че трябва да се гледа напред, какво ще 

се случва в следващите години.  

Да се чака конкурс. Моят апел към художниците, към творците, 

колеги, към всички хора – според мен не е конкурсът, който ще даде 

решение за публично пространство. Няма и гаранция какъв ще бъде 

резултатът. Имах възможност да се запозная с хората от общината, 

които работят по проекта. Виждам техните усилия, техните страхове. 

Дванадесет години аз и целият ми екип работим интензивно и сега да 

се каже, че без конкурс няма стойност. Това е скулптура, тя може да 

стои на друго място. Правил съм опит да я свържа с околна среда, с 

история, но това не е необходимо. Никой художник не дава пояснения 

дали неговата абстрактна скулптура е свързана с историята. Този 

площад го познавам празен от двадесет години и не виждам какво тези 

конкурси са променили. 

Производството на самата скулптура изискваше дълъг период и е 

свързана с много разходи. Гледам да избягвам тези информации, но ако 

искате да Ви отговоря, ще Ви отговоря. 

От моя гледна точка, за производството на къщата, материал, 

отливка не се намери фирма в Германия, в Австрия, не се намери 

фирма в България, в Италия, която да произведе тази скулптура. Тя се е 

произвеждала стъпка по стъпка, което беше още по-сложно. Трябваше 

да се изработи със страхотна прецизност, за да може тези елементи да 

съвпаднат един към друг. Само разходите за материала и за 

производството, за транспорт надхвърлят три милиона евро – това е 

вярно, които съм събрал чрез моята фондация, само чрез продажба на 

мои произведения. 

За реализирането на проекта в България по мои изчисления за 

завършването на конструктивните елементи и поставянето на 

площадката ще бъде около 250 до 300 хиляди евро, от които, доколкото 



разбрах, половината ще бъдат поети от австрийското правителство, а 

останалите трябва да видим как ще се съберат чрез спонсори, за да се 

реализира този проект. 

ВЪПРОС: Бихте ли варирали в мястото за разполагане на 

„Бронзовата къща“ и евентуално къде? Готови ли са всички елементи?  

ПЛАМЕН ДЕЯНОФФ: Има още няколко свързващи елемента, 

които трябва да се произведат, но изчаквам решението на общинския 

съвет, за да започна веднага с производството, въпреки че периодът се 

съкрати.  

Другият въпрос беше за мястото. Мое лично виждане беше да се 

обсъди това място – на миналото и бъдещето на това пространства. 

Едно от основанията беше тази видимост и надеждата, че ще бъде 

подкрепен проектът – самото представяне, като знак на приятелството 

между двете държави.  

ВЪПРОС: Тоест не е мислено за друго място? 

ПЛАМЕН ДЕЯНОФФ: Според мен това място е най-интересното. 

ИВАН ПЕТРОВ: Поставям въпроса така: Вие като творец би 

трябвало по-напред от мен да го поставите и той да намери място в така 

наречения „доклад“, който утре ще се обсъжда.  

Вие като творец – казахте една стойност, която Вие сте вложили. 

Въпросът ми към Вас е конкретен: тъй като ще бъде на открито, това е 

публично място, като българин знаете какво е в България и че може да 

бъде присвоено. Вие казвате „къща“, тя е някаква инсталация. 

Предвиждате ли това да има някаква застраховка и кой ще я предвиди, 

или е просто пропуснато?  

Млади Господине, лошото е, че Вие не познавате традицията на 

Столичния общински съвет. За Вас се прави отстъпка от общите 

правила, тъй като има наредба в Столична община за този вид 

лансиране и представяне дори и на произведения на изкуствата. Това е 

хубавият Ви шанс, защото безспорно Вашият живот и творчество е 

доказателство, че в България не сте намерили добрата реализация и сте 

я намерили навън. 

БОЙКА КЪДРЕВА: Господин Петров, моля да отговорим на 

въпроса Ви. 



Първо, Пламен ще отговори на въпроса за застраховката, а след 

това аз ще отговоря дали наистина проектът се прави като се избягват 

някои процедури, като представител на Столична община. 

ПЛАМЕН ДЕЯНОФФ: Много често съм атакуван като човек, 

който няма представа от живота в България. Искам да кажа, че съм 

израснал в България, не съм напускал България, но продължих 

образованието си в други държави, след като съм учил тук в 

Академията. Семейството ми живее във Велико Търново – и майка ми, 

и баба ми, цялото ми семейство е във Велико Търново. Живея повече 

между Виена и Велико Търново по причина, че съпругата ми е 

виенчанка. Децата ми са родени в Австрия и живеят там. Така че 

животът стана по-интересен, с други възможности. Така се получи. 

Относно застраховката за произведението. В тези 120 изложби, 

които сме направили през последните десет години, не е имало никакви 

случаи на злоупотреба, на инциденти. То ще бъде осветено. Ако има 

застраховка, за да се спестят пари, ще бъде евентуално на някакво 

материално ниво, свързано със самата стойност на материала. 

БИЛЯНА ГЕНОВА: Въпросът как се пристъпва към поставяне на 

временно художествено произведение на изкуството на територията на 

Столична община – има наредба и всички изисквания по наредбата са 

спазени. Мина Художествено-експертен съвет, който излезе със своето 

становище. Комисиите, които са отговорни за поставяне на временна 

художествена инсталация, разгледаха предложението. Това са 

Комисията по архитектура и урбанистика и Комисията по култура в 

Столичния общински съвет. Те разгледаха това предложение на две 

свои заседания. Днес беше второто, където проектът беше одобрен. 

Следващият етап е да бъде одобрен от Столичния общински съвет, 

което очакваме – все още не се е случило, затова правим обсъждания, 

защото те биха били безпредметни, ако то вече се е случило.  

След това ще протекат и процедурите по архитектурното 

одобрение на Проекта, за които архитект Къдрева мина, тоест пътят за 

узаконяването предстои и решението на направление „Архитектура и 

градоустройство“. 



БОЙКА КЪДРЕВА: Когато през лятото за първи път видяхме и 

чухме идеята, първото нещо, което казах, когато бяхме с госпожа 

Генова на първата презентация, е, че такова нещо може да се направи 

само при стриктно спазване на много наредби и правила. 

Веднага казах на автора и на заместник-посланика какви са 

процедурите. Направихме им списък от всички изискуеми документи, 

така че те от самото начало работят с ясното съзнание, че това ще се 

направи само по действащите правила. Искам да бъдете абсолютно 

сигурно, че сме информирали всички своевременно и никога не са 

имали мисъл да заобикалят наши закони и правила. Имайте ни малко 

повече доверие за това нещо. 

ВЪПРОС: Госпожо Генова, мислите ли, че ще дискутираме неща, 

които не засягат темата, мястото? 

Господин Деянофф, имам сериозен въпрос: Вие показахте много 

ясно хода на развитието на интереса. Ние все още разглеждаме идея. 

Може би архитект Къдрева ще каже с какво време разполагат хората – 

вече сроковете за процедиране също могат да се кажат след като 

проектът влезе за представяне, обсъждане и така нататък, защото ние в 

момента виждаме Вашето произведение, което според мен е абстрактно 

изкуство, което има своята автономност, което има своята стойност. 

Всички обсъждания се случват с това напрежение: какво слагаме в това 

място? Как това, което слагаме, се свързва с мястото?  

Съжалявам, няма как с неточни параметри да говорим, че това ще 

се случи и ще остане на това място. В момента разглеждаме нещо 

прекрасно, нощем добре осветено, в сняг, в пролетен цвят. 

Защо не беше реализирана идеята Ви във Велико Търново? 

Да Ви кажа и това: ние имахме конкурс след разрушаването на 

мавзолея. Няма да влизам в идеологически нива и да правя 

идеологически внушения. Имаме пространство, което преди всичко е 

обвързване на сградите, които се намират в рамките на това 

пространство и историческата Градска градина, за която никой не 

говори. Историческата Градска градина държи в обхвата си това място. 

Никой не говори за това! Съжалявам. Имаме паркинг, хубаво, ще го 

премахнем. Най-лесното е това. Съставите на Столичния съвет държат 



това място, както Вие казахте, празно. Това място е част от градината. 

Проектът на архитект Владислав Николов, който беше бламиран, 

търсеше приоритет на обвързване… 

БИЛЯНА ГЕНОВА: Моля Ви, нека да се концентрираме само 

върху проекта, който е представен днес. 

ВЪПРОС: Питам Ви: как обвързвате Вашето произведение с тази 

историческа градина? 

ПЛАМЕН ДЕЯНОФФ: Само за госпожата, която присъства на 

всяка от дискусиите и всеки път задава по половин час въпроси и всеки 

път отговаряме по половин час. Ще Ви отговоря с удоволствие след 

това. 

Защо не е във Велико Търново? Когато преди около три, четири 

години се появи за първи път този проект в България, лично ми се 

обади кметът на Велико Търново и ми каза, че това е неговият любим 

проект и той много иска да се реализира в Търново. Това беше в 2011 –

2012 г. Тъй като е бил заместник-кмет по туризъм и развитието на 

Търново, а сега е току-що избран като кмет на Търново, и ми каза, че 

ще направи всичко възможно да се реализира този проект във Велико 

Търново. 

Впоследствие много се написа в медиите за Велико Търново, но 

този проект нито се започна, нито се разви донякъде. До ден днешен 

няма нито писмо, нито покана от страна на община Велико Търново за 

реализирането на проекта. Инициативата тук беше по-конкретна и по-

бърза. 

СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ: Това място е убито преди няколко 

десетки години и реално не е част от града. Никой не минава, никой не 

спира там, абсолютно никой от нас. Това място трябва да се излекува, 

за да започне да се строи нещо върху него – дали ще има конкурс, 

какво точно ще се случи, дали Бронзовата къща. 

Вие как мислите за идеята този проект да започне приобщаването 

на това пространство към града? Да започнем да го чувстваме, да го 

мислим, то да ни събира и да стане живо в крайна сметка след 

седемдесет години откакто го няма реално. 



ПЛАМЕН ДЕЯНОФФ: Благодаря за въпроса. Това е и моята 

мечта и също много бих се радвал, ако се приеме. На срещите в 

университетите, които проведохме, видях, че младите хора по друг 

начин възкликват – те се радват. Те винаги са били положително към 

проекта. Бих се радвал, ако този проект се реализира. Надявам се чрез 

председателството, от друга страна, чрез отзвука на обществото и 

тогава ще се види. Моята мечта е то да стане едно начало за 

преобсъждане и преизживяване на това пространство – ако така се 

възприеме и така остане би ме радвало. 

РАДОСЛАВ МЕХАНДЖИЙСКИ: Заедно с Теодора 

популяризираме съвременното изкуство в България. Искам да Ви кажа, 

че в моите очи този проект е един пробив. Хубаво е, че е временен, 

защото ако беше перманентен, напрежението щеше да е много по-

голямо. Естествено е и сега да има напрежение и моят апел е да не се 

подавате на това нещо. Надявам се, че след него общината ще бъде 

готова да пуска проекти, които да са минали по дневен ред и те да 

бъдат насочени към изграждане дори на още такива скулптури, 

инсталации в градското пространство. 

За мен е изключително важно, че това се случва. За мен това е 

признак за някаква кардинална промяна, признак, че с постепенни 

темпове хората ще започнат в по-масов план да осъзнават, че 

съвременното изкуство има страшно много потенциал и стойност от 

гледна точка и на идеологически, и на туристически принцип и от 

гледна точка дори на някаква идентичност. В момента този вид 

изкуство е силно подценяван и мога да говоря много и с факти. 

Поздравявам Ви и пак казвам: не се подавайте. Естествено е да 

има напрежение. Това е много сериозен пробив в системата. 

БИЛЯНА ГЕНОВА: Благодаря Ви. Също като Вас считам, че 

това е начало и че то ще продължи. Това е и моята амбиция и моето 

желание. 

ДЕСИСЛАВА ПЕТКОВА: С цялото ми уважение към всички 

хора, които стоят в аудиторията, ето едно мнение на млад човек, току-

що завърнал се в България след магистратура по „Архитектура и 

урбанизъм“. Наистина иска да Ви поздравя за това нещо, че се случва. 



Мисля си, че точно такъв проект е изключително важен, за да се 

започне дискусия за място, което има тежко минало. Спомням си, бях 

съвсем малка, когато отидохме с родителите ми и гледахме как рушат 

мавзолея с багери. Това е мой спомен. Неведнъж съм си задавала 

въпроса какво е бъдещето и защо всички в България, когато се отнася 

за такива места – от времето на социализма, какво е тяхното бъдеще и 

тяхната роля в урбанистичното развитие на България, се дърпат назад, 

държат се някак си свойски за болката си, която свързват с това място, 

това пространство. Именно един такъв темпорален проект, временен 

проект е нещо, което да ни даде да разберем, че едно място е толкова 

физическо, колкото и изградено от спомените, които не са само от 

нашето поколение, но както каза госпожата – от това, което е било 

преди това, което се е случвало в различните векове. В момента се 

намираме в 21-ви век и имаме задача да дадем ново начало. 

Последно, териториалното развитие на места, темпорални 

инсталации, съоръжения за временен период от време като стратегия за 

развиване, за търсене на решения, затова Ви благодаря. 

ВЪПРОС: Нямам въпрос, имам коментар. Искам да повторя това, 

което вече беше казано, макар че от позицията на малко по-възрастно 

поколение, поздравления и на Столична община за смелостта и затова, 

че е откликнала на една отдала се възможност. Столична община е 

тежка институция, не очакваме да реагира толкова бързо, така че 

поздравления за тази бърза реакция. Поздравления и на автора за 

инициативността. 

Това, което беше наречено „рекламна кампания“, не знам защо 

имаше негативна реакция. Аз също мисля, че за мен като гражданин не 

като архитект основната функция на тази инсталация би била да 

разкачи това място от тежкия спомен за мумията. Поздравявам Ви за 

тази смелост. Важната дискусия изобщо не е за това колко ще тежи, 

колко ще струва, дали дечицата ще се катерят по нея и ще паднат – 

предполагам, че на предишните дискусии са изнесени подобни 

аргументи от сдружения на майките в квартала. Важната дискусия е как 

то ще функционира за нас като граждани. Този въпрос не е въпрос, 

който ние трябва да отправяме към автора. За мен като гражданин как 



това ще функционира няма никакво отношение към това какво 

господин Деянофф си е мислил, с уважение към труда Ви да правите 

препратки към българската строителна традиция, но ние сме граждани 

и как то ще функционира си е наша работа и това би трябвало да 

обсъждаме днес. И дали искаме такова нещо, което да ни провокира по 

съответния начин. Много моля въпросите за функционирането на 

произведението на изкуството да не бъдат отправяни към автора. 

Това е произведение в публична среда и наш проблем какво ще 

правим ние с него. 

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Моята специалност е театър. 

Единствената обща точка е, че се опитваме да правим театър в 

публични пространства.  

Първо искам да изкажа респект към автора и към целия свършен 

труд за този проект. Този проект живее, минали са толкова много 

представяни, той говори за себе си, за страната, за цялото минало. 

Искам да кажа друго нещо: темата за изкуството в публичното 

пространство напоследък става все по-актуална. Съвсем наскоро бях в 

Института по архитектура, имаше обсъждане на проект за създаване на 

изкуство в публично пространство. Аз лично смятам, че нашето 

общество, че нашият град има голям дефицит за такова нещо. Този град 

живее скучно, живее снобски и затворено, няма изкуство. Публичните 

пространства са за това – да се случват неща, които да предизвикват 

дискусии, да ни обединяват, да ни разединяват, да събуждат живота в 

нашето общество. В този смисъл този проект наистина е сериозен 

пробив. Респект, поздравления и към общината, и към австрийското 

посолство, които правят този жест на тази инвестиция и към автора, 

естествено. 

Лично аз като гражданин на този град съм щастлив, ако този 

проект се случи в София. 

БИЛЯНА ГЕНОВА: Само с една дума ще кажа, че не се 

съгласявам само с едно нещо от Вашето изказване – че в този град няма 

изкуство. В този град има много изкуство, но няма много изкуство на 

открито, което да е достъпно за всички, за децата, което ще привлече 



хората към съвременното изкуство, което е вътре в залите, в музеите, в 

галериите. Има много изкуство в града. 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Не сред вносителите на доклада, но смятам 

да го подкрепя утре. Първо, изказвам уважението си към Вас, господин 

Деянофф и искам да Ви дам, ако приемете, приятелски съвет. Понеже 

Вашата идея, както и много други подобни обикновено в България 

стават обект на коментари, които варират от дребнавото, през 

общинското, до абстрактното. Трябва да знаете, че жителите на София 

и въобще хората в България имат твърде много основания да бъдат 

подозрителни към всяка инициатива, която се възприема, спусната 

отгоре. Затова не им се сърдете. Казвам го, защото усетих нотки на 

раздразнение у Вас при някои коментари и с пълно основание. 

Така както върви дискусията тук, вероятно и на предишни 

обсъждания, уверявам Ви, че утре ще бъде така и на сесията на 

Общинския съвет. Поводът ще бъде използван да се кажат твърде 

много неща, които нямат нищо общо с конкретната идея, но това няма 

да бъде излишно. Това ще бъде още едно достойнство на Вашия 

проект. 

БИЛЯНА ГЕНОВА: Има ли още въпроси? 

ВЪПРОС: Неслучайно се явявам като пловдивски елемент тук, 

първо, защото съм фен още от 2010 – 2011 г. на Бронзовата къща. 

Трябва да кажа, че през всичките тези години съм чакала да видя с 

очите си този проект за Бронзовата къща, но също така и съм се 

сблъсквала със скептицизма си, че надали в България би било 

възможно този проект да бъде реализиран поради редица 

административни, финансови и всякакви аспекти. Трябва да Ви кажа, 

че съм изключително впечатлена и респектирана от процедурата, която 

Софийска община е предприела, за да изследва визията, да проучи 

мненията на гражданите. Голям респект към австрийското посолство за 

този голям проект, за смелостта на Пламен. Трябва да сме напълно 

наясно, че тук има един човек, който носи отговорността за това и 

трябва тотално да му благодарим затова, че той е склонен да направи 

такъв силен, стойностен и смел проект в България. Всички трябва да си 



признаем според мен дори и най-големите скептици искат да видят 

реализирана Бронзовата къща. 

Желая Ви голям успех! Много се надявам Общинският съвет да 

подкрепи това решение, защото преди всичко София е столица на 

България и смятам, че това е много достоен проект за България като 

цяло. 

БИЛЯНА ГЕНОВА: Благодаря Ви. 

АДЕЛИНА ФИЛЕВА: С повечето от Вас се познаваме. Господин 

Петров е член на екипа на градските галерии, той знае как се развиват 

градските галерии. Участвали сме в обсъждане какво да се случи с 

мавзолея. Така или иначе нещата се развиха по този начин, по който са 

сега.  

След два дни ще отбележим 28 години от промените в България. 

За съжаление, в областта на изкуството нещата вървят мъчително, 

тромаво. В музея създадохме Фонд „Съвременно изкуство и 

фотография“. Вече двадесет години се борим, за да съществува той, за 

да можем да откупуваме произведения и те да влизат в нашия фонд. 

Много удобно и лесно е нещата да се развиват само зад стените на 

музея, защото всеки може да дойде, да види и след това да си отиде. 

По-важно е, че нещата не се сключват в областта на скулптурата в 

нашия град, извън стените на музея. Лично аз се уморих да наблюдавам 

само нелоялни възпоменателни паметници. София се превръща в град, 

в който ние само се покланяме на някакво слагане на цветя. Бих искала 

в моя роден град да мога да се зарадвам на цветове, форми, на 

необичайно причудливи неща, на такива, които карат въображението 

ми да работи дори да мога да разкажа нещо за това. Тази скулптура да 

бъде за мен цветна, непринудена и аз да се чувствам добре. 

София е хубав град. Той е светъл, бял, зелен, има необикновени 

дадености и затова мисля, че и нашите архитекти са длъжници, за 

съжаление, а и нашите скулптори са длъжници. Лично аз участвам в 

Комисията в момента за премахване, поставяне на паметници, паметни 

плочи и какво ли не. Искам да ми се плаща здравословно за това, което 

аз гледам. (Оживление.) 



Това какво ни харесва и какво не – много Ви моля! Това е до 

стените на нашия дом. В нашия дом ние закачаме това, което лично 

харесваме. При другото ние търсим неговата обществена значимост, 

приноса му за развитие на обществото, приноса за развитието на 

изкуството.  

Лично аз пожелавам успех на Пламен и ще се радвам, ако това 

провокира други български творци да правят подобни инсталации не 

само в София, но и на други места. Те да бъдат достатъчно любопитни, 

интересни, провокативни за нас.  

БИЛЯНА ГЕНОВА: Благодаря на всички. 

 


