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Път  

Проект за временна инсталация в градска среда - площадка „Мавзолей“ за 2022 г. 

 

Път представлява силно изтеглена във височина правилна пирамида, чиито стени са 
леко огънати навътре. Формата е чиста, минималистична, а повърхността – огледална, 
поради което отразява небето, посетителите и други обекти.  

Път-ят свързва нашия свят с небесния и е израз на стремежа на човека да достигне 
по-висши измерения и да се издигне над земното. Но този Път има и друга посока. Той 
довежда до нас небето и облаците, които се спускат по издължената, извита форма.  

В зависимост от гледната точка, зрителите ще виждат различни отражения. Във 
височина, тъй като отразява небето и приема неговите цветове, формата е видима и 
невидима – на места контурите се открояват ясно, а на места се дематериализират, 
създавайки усещане за магически обект, видим само понякога и само донякъде. В 
долната част, на нивото на очите, пластиката ще действа като голямо вдлъбнато 
огледало, което отразява по интересен начин околния свят и посетителите - една 
устойчива, ясно разпознаваема форма, която предлага поле за променяща се 
образност.  

Път е отражение-фокус на ставащото около него; препратка към идеята за 
рефлектирания свят – свят минал през само-наблюдение и размисъл, изследван и 
осъзнат, но и свят, от който съзерцаващият е част. 

На фона на околните сгради – БНБ, Двореца или дърветата, тя ще се откроява именно 
като път, спокойна отвесна река, която пренася небесната материя към земята. 

Пътят към небето е път към свободата и простора, към новото и по-доброто в нас, а с 
това и към по-добрите нас. 

 . . .  

Скулптурата има стоманена вътрешна конструкция, която осигурява нейната 
устойчивост и надеждно закрепване към терена. Върху тази конструкция, с черна 
ламарина с дебелина 2 mm се изгражда формата на обекта. Така създадената форма е 
облечена с листове супер огледална неръждаема ламарина с дебелина 0.8 mm.  

 

Размери: 

Височина: 13 m 
Основа: 4.80 х 4.80 m (23.04 m2) 
Връх: 20 x 20 cm (0.04 m2) 
  



Визуализации 

 



 

Изглед отпред. 3D визуализация 

 



 

Изглед отстрани. 3D визуализация



 

  



  



 
Ситуация. 3D визуализация и фотомонтаж. 



 
Изглед от югозапад. 3D визуализация и фотомонтаж. 



 
  



 
Изглед от североизток. 3D визуализация и фотомонтаж. 



 
Изглед от югоизток. 3D визуализация. 


