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В работата си Красимир Терзиев се занимава с критика на реалното,
насъщно обкръжение и с възможностите то да бъде анализирано.
Погледът му на художник се плъзга по неравностите на съвременния
живот, но и се оттласква към непознати светове в търсене на
алтернатива. Той използва всички изразни средства, за да проникне
по-надълбоко във видимия спектър на нещата - рисунка, живопис,
видео, фотография, инсталация, скулптура. За Терзиев различната
перспектива превръща обичайни, всекидневни обекти в изненадващи
фигури при смяната на оптиката. Остротата на виждането и
мисълта включва и естетическото, и социалното, и политическото.
Авторът често борави с реални образи, но накрая нито мястото,
нито времето имат значение. Става дума за по-дълбоки пластове на
съзнанието или вплитането на реалното с фантазното.

—————— Мария Василева
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контурнаскица визуализация



визуализация смаркираненаобживяването отпубликата
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МЕЖДУ МИНАЛОТО КОЕТО Е НА ПЪТ ДА СЕ
СЛУЧИ И БЪДЕЩЕТО КОЕТО ВЕЧЕ Е БИЛО

проект за временна художествена инсталация в градска среда
площадка „Мавзолей“, 2022 г. по програма “Навън“, Столична община,
Дирекция „Култура”

Oбемни двустранно светещи букви, вписани в окръжност с външен диаметър
12.5 м, височина и дълбочина на буквата 52 см - размери, позволяващи
инсталацията да бъде обживяна и посетителите да пребивават в пространството
на кръга; корпус на буквите изработен от стомана; лице от поликарбонат

Обосновка

Предложението тук е за изграждане на хоризонтална структура на
площадката на бившия мавзолей на Георги Димитров, в противовес на вече
осъществените вертикални структури на “Бронзовата кула“ и “Един човек“ в
рамките на програмата за временни художествени намеси в това натоварено
с реминисценции място в сърцето на града.

За разлика от акцентирането на погледа отдалеч и вертикалната насоченост
към небето, които предните два проекта ползват, тук се предлага структурата
на кръг, положен хоризонтално върху терена, позволяващ поглед отдалеч
единствено през нощта когато надписът светне, но заедно с това и
обживяване на самата структура през цялото време с предоставянето
на възможността хората да седнат върху буквите в кръг и станат част от
произведението в символичен но и в съвсем физически приобщаващ план.
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Пространство на въздействие и взаимодействие

Фигурата на кръга се ползва нашироко в моделирането на пространства, които
подчертават нейерархична структура на общуване, демократичност на вземане
на решения или просто неформални разговори и дискусии (в древността:
племенният съвет, в модерността: Европейският парламент, брейнсторминг
сесии). Текстът, изписан в кръга предлага определено интензивно усещане за
настоящето, за наличната ситуация. Присъствието на хората вътре в кръга и
техните взаимодействия създават условия за развитието на наличното във
вектори на бъдещето. Проектът планира специална позиция на медиатор,
който да курира и програмира дискусионен форум, защото освен формата,
която инсталацията предоставя, е необходимо да има и силен събитиен
генератор, който да притегли хората на това място на регулярен интервал от
време: възможни партньори биха били Асоциацията на дебатите, учителите
по история на столичните училища, мрежата на чуждестранните културни
институти.

Съобщението

Текстът, стоящ в основата на предложения тук проект е опит да се синтезира
едно особено усещане за настоящия момент, в който пребиваваме: някакво
усукване в историческото време, при което миналото се преработва,
пренаписва и въобразява наново в забързани темпове: Движението Black Lives
Matter разрушава паметници на исторически личности, които са играли роля
в колониалното потисничество. Във всички страни от бившия Източен блок
продължават да се унищожават паметници от комунистическото минало 30
години след падането на Берлинската стена. Теоретиците на конспирацията
преразглеждат историята, за да намерят улики, водещи до чудовищни
световни заговори или налудни фантасмагории – нови национални произходи,
древни корени и т.н. Накратко, кипи усилен труд по случването на различни
моменти от миналото наново и наново. В същото време въобразяването
на бъдещето е все по-затруднено и се мисли или през рециклирани ретро-
футурологични образи от 1970-те или бива изцяло аутсорснато към машините
и технологиите.

Опитът за осъзнаване на това особено ускване на времето в настоящия
момент е синтезиран в изречението „Между миналото, което е на път да се
случи и бъдещето, което вече е било“.
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ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Изработка на обемни двустранно светещи букви от НЕОН.БГ по тяхна
оферта на основа на идеен проект.

• Основа и страници на букви – черна стомана 1,5 мм.

• Рязане ламарина на лазер.

• Огъване борд на абкант. Заваряване. Шлайфане

• С оглед на издръжливостта на външни условия се прави и поцинковане на
ламарината

• Прахово боядисване по RAL каталог.

• Анкериране основата на буквата.

• Лице - нечупим, негорим поликарбонат опал 10мм .Рязане на рутер.

• Led осветление IP 67 - модули Samsung 1.2W 12V.

• Led захранване IP 67 - максимум две букви на едно захранване.

• Срок за производство: 100-130 работни дни след поръчка и авансово плащане.

• Гаранция на алуминиеви, композитни и акрилни детайли 24 месеца.

• Гаранция на осветление, захранване и електроника 12 месеца.

Забележка:

Цените са на база идеен проект. След изпращаме на актуални ахитектурен,
конструктивен и електро проект цената следва да бъде актуализирана.

Валидност на офертата 30 дни от датата на изготвяне.

https://www.neon.bg/
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онагледяваненамонтаж иокабеляване,вариант 1:директенмонтаж санкерниболтовеза
плочата, кабеленканалпосредатанасечениетонабуквата

онагледяваненамонтаж иокабеляване, вариант2: (чело игръб) п-образенпрофил
(скриващ окабеляването), фиксиранисанкерниболтовезаплочата
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анкерен болт
окабеляване
кабелен канал

1

директен монтаж на всяка буква с анкерни
болтове за плочата, по средата на буквата -
кабелен канал

по
гл
ед
от
до
лу
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2

монтаж посредством двe шини за които са
монтирани буквите, и в които се скрива
окабеляването



18

Красимир Терзиев
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