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1.
Водещата идея на “Съкровищата на случайното езеро” е да се използва фактът, че по 
стечение на обстоятелствата езерото в Дружба само по себе си се е превърнало в обект на 
изкуството от readymade течението и да се се постави като контрапункт на “идеята Дружбай” 
– митично място в което инфлуенсъри от социални мрежи отиват да покажат ринопластиките и 
избелените си зъби.

Реализирането на концепцията е през поставянето в контекста на езерото в Дружба привидно 
противоречащи си обекти – макет на skyline-a на Дубай с емблематичните си небостъргачи и 
изкуствени палми и произведения на както вече утвърдени имена, които са привлечени и 
работят в подобна ready-made насока, така и на млади артисти от Художествената академия. 
Привлечени от картонената сладост на “Дружбай”, посетителите ще имат шанс да се срещнат с 
резултатите от артистични търсения на хора, които е малко вероятно да са в кръга на техните 
интереси. 



Макета на Дубай ще е с отбелязани места от където да се направи най-доброто селфи, а около 
езерото ще бъдат поставени творбите на артистите. Ще бъде създаден фиктивен 
“инфлуенсърски” профил в youtube.com, instagram, facebook.com, който ще започне да 
отразява “идеята Дружбай” с надеждата да събере последователи и лайкове и постепенно ще 
премести вниманието си върху произведенията на изкуството. Обектите ще обитават една 
среда, но ще бъдат разделени от разстоянието, от философските си концепции и от простия 
факт, че за да се снимаш пред картонения “Дружбай” няма да можеш да виждаш 
произведенията на артистите и обратното.
 
Ще има информационни табели на които ще бъде описана историята на езерото, защо го 
смятаме за ready-made произведение, табела за произведенията и авторите им и 
информационна табела обясняваща “идеята Дружбай”.



2.
Ние от PYM сме убедени, че изкуството като цяло е изключително важно за развитието на едно 
общество. Нещо като подправка важна за приемането на реалността, но също така и инструмент 
за откриване и поправяне на различните аспекти на тази реалност. Поставянето на обекти на 
изкуството в подобна неразработена и нетипична среда би имало множество позитивни ефекти 
като се тръгне от разрушаване на стереотипите според които съвременното изкуство е елитарно 
и мъгляво нещо и се стигне до евентуално запалване на интерес сред локалната публика към 
подобен тип прояви. Контрапунктите между уонаби инфлуенсъри в Дубай и ready-made творби 
на артисти ще са любопитна пресечна точка на мнения. 
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3.
бутафорната конструкция “Дружбай” е разположена върху 
асвалтова основа с гръб към езерото, така че при снимка да 
се вижда водата и част от растителността.
РедиМейд обектите са разположени върху кръглите 
постаментите, за да може да изпъкват и да напомнят 
изложбена зала.



4.  
Примерни размери на оцветената бутафорна дървена конструкция: 4 х 4 х 4 метра

*проекта е илюстративен
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Симеон Шивачев



5.
срок на експониране: 
юни - август 2022



6.
работен график: 
март - май - подготовка на проекта, изработка на нужните обекти, монтаж
юни - август - експозиция
септември - демонтаж
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