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КОНТЕКСТ 

МЯСТО ЗА ВЪЗТОРГ, МЯСТО ЗА ВИК
„Площадка Мавзолей“ е емблематично място в град 

София, неразделна част от площад "Княз Александър I 
Батенберг“. Площадът е сърцето на нашия град – 

сборен пункт от десетилетия за колективен и личен 
катарзис, където поколения българи са прекарали 

стотици часове от живота си.  

Място за празници, за нови начала, възторзи и 
манифествации, но и място за гняв и протест. Тук се 

създават и разцепват партии, идеи се раждат и се 
сгромолясват, раздвояват се емоции, гласовете на 

тълпата ликуват или отхвърлят. 

Това място е символ на най-човешкото ни преживяване 
от най-ранна възраст: полярността на емоциите ни. 



ИДЕЯ 

ЕДНО БРУТАЛНО СЕЛФИ
На вътрешния ни „площад“ вечно се редуват 
противоположни емоции. Монументалната 
инсталация „Разцепване“ пресъздава и кондензира 
всички национални разцепвания през разцепването 
на най-личното – на Аза между „Осанна“ и „Разпни 
го“, идеализацията и обезценяването, любовта и 
гнева, радостта и тъгата.  

Това твърде човешко лутане в крайностите, 
махалото на личната и груповата емоция, сега 
може да се огледа в едно специално огледало.  

Разцепеният площад може да види себе си 
отстрани в две полуглави, които представят две 
полярни емоции.  

Градският минувач може да види себе си сред 
гигантските глави в безкрайно огледало, където 
реалността се разцепва на частични обекти и 
познатите сгради и тела се подреждат в нов 
калейдоскоп около зрителя. 

С помощта на огледалния куб-камера, разцепената 
глава и зрителят се превръщат в тълпа от 
редуващи се до безкрай емоции.



АРХИТЕКТУРНА КОНЦЕПЦИЯ 

ТЪЛПА, ЗАТВОРЕНА В ИЛЮЗИИ
Арт инсталацията представлява скулптури на две полуглави в 
огледален куб-камера. Скулптурите илюстрират радост и гняв, 
изрязани наполовина и поставени една до друга. Отражението в 
огледалото изпълва полуглавите, всяка става съвсем цяла и 
отделна. В зависимост от разстоянието и ъгъла, от който се 
наблюдава инсталацията, зрителят вижда различна илюзия.  

Има четири еднакви страни с отворени огледални кубове, които 
отразяват не само фигурите, но и средата. Северната страна 
отразява сградата на Националната галерия, южната - градската 
градина и гранд хотел София, западната - БНБ и източната - сградата 
на Джеймс Баучер. Илюзията от рефлектиращата среда във всяка 
страна на инсталацията е различна. Получават се странни 
преплитания на фасади, дървета, небе и светлина. Отвътре 
зрителят губи представа за реалността. Естествената светлина от 
слънцето се мести, което създава допълнителни ефекти от лъчите и 
сенките върху фигурите и огледалата. Както се вижда на една от 
снимките, при по-ниско слънце, едната фигура попада в сянка, 
докато другата е осветена. 

Илюзията става по-близка до истинската реалност, а реалността се 
оказва грешна...



Погледната фронтално в далечина, инсталацията е от две половини на глави, една до друга в отворен огледален куб.

АРХИТЕКТУРНА КОНЦЕПЦИЯ  

ФРОНТАЛЕН ПОГЛЕД



Когато зрителят се приближи към огледалата, главите започват да се размножават. Във всяка страна от огледалния куб се 
създава илюзията за безрай от повтарящи се в пространството, една след друга две противоположни емоции на един и същ 
човек.

АРХИТЕКТУРНА КОНЦЕПЦИЯ  

ФРОНТАЛЕН ПОГЛЕД ОТ БЛИЗО



АРХИТЕКТУРНА КОНЦЕПЦИЯ  

СНИМКИ НА МАКЕТ 1:10



Визуализация в реален мащаб. Скулптура с човешки размер. Квадратни огледала с размер два метра и 
половина.

АРХИТЕКТУРНА КОНЦЕПЦИЯ  

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В МАЩАБ



АРХИТЕКТУРНА КОНЦЕПЦИЯ  

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В МАЩАБ



Визуализация в реален мащаб.

АРХИТЕКТУРНА КОНЦЕПЦИЯ  

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В МАЩАБ



3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ



КОНСТРУКЦИЯ  

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



ИНСТАЛАЦИЯ 

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



СКУЛПТУРА 

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



ПЛАН СХЕМА 

ОСВЕТЛЕНИЕ
Инсталацията ще се освети с 
въшни прожектори, насочени 
към главите от долна гледна 
точка. Така, по тъмно, 
скулптурите ще са още по-
внушителни. Не се предвиждат 
прожектори от горна гледна 
точка или насочени към 
огледлните повърхности, за да 
се избегне рефлектиране на 
светлина към зрителите.  
 



СНИМКИ НА МАКЕТ 1:10



















БЛАГОДАРЯ!


