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СТАНОВИЩА
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ЕКСПЕРТНО-ХУДОЖЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,
НАЗНАЧЕН СЪС ЗАПОВЕД СОА20-РД91-38/13.02.2020 Г.
НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА,
ОТНОСНО ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПАМЕТНИЦИ И
ПАМЕТНИ ПЛОЧИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 9 СЕПТЕМВРИ
2020Г.

1.

Проект на бюст-паметник на ген. Владимир Вазов
Писмо с рег.№ СОА2Р-ГР94-3438
Вносител: г-н Алекс Нестор - Вицепрезидент на Канадско-Българската бизнес
мрежа
СТАНОВИЩЕ:
Експертно-художественият съвет дава положително становище за реализацията
на проекта. Същевременно препоръчва на инициаторите следното:
•
да бъде коригиран шрифта на текста на бюст-паметника, като бъдат
балансирани композиционно разстоянията (разрядка, шпация). Примерно огромното
разстояние между буквите „Р” и „А”, както и между числата „1” и „888” - които пък са
сбити.
Препоръчваме да се обърнете към графичен дизайнер с необходимото образование.
•
буквата „Ф” да бъде изписана по принципите на българската кирилица;
•
постаментът на паметника да бъде хармонизиран с постаментите на
околните паметници.
Препоръките следва да бъдат изпълнени при изготвяне на техническата
документация.
2.

Проект за изрисуване на калкан -Стенопис „Сердика Лале”
Писмо с рег.№ CQA20-BK66-6502
Вносител: г-н Цветан Бизев - София Графити Тур ДЗЗД
СТАНОВИЩЕ:
Експертно-художествения съвет приема идеята за укрепване на връзката и
приятелските отношения между народите на България и Нидерландия чрез създаването
на съвременен графити стенопис, изобразяващ символи на двете култури.
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Същевременно счита, че начинът на изобразяване на жената от предложения
проект трудно може да се възприеме като символ на българската жена, а оттам и на
българската култура.
Във връзка с това препоръчва на авторите да преработят проекта, като потърсят
по-ясно изразен синтез между двата символа - лалета и български женски образ, да
преработят женския образ доближаващ се до възприятието за българска жена, каквато е
идеята на авторите.
Препоръките следва да бъдат изпълнени при изготвяне на техническата
документация, като Вносителят предостави своевременно информация на Експертнохудожествения съвет за изпълнението на същите.
3.

Проект за изрисуване на калкан - Стенопис „Да дариш живот”
Писмо с рег.№ COA2Q-BK66-5699
Вносител: г-жа Деляна Ангелова - Фондация ,3ижънъри”
СТАНОВИЩЕ:
Експертно-художествения съвет приема идеята за изработване на стенопис
популяризиращ донорството и дава съгласие за реализацията на Проекта.
Същевременно счита, че е необходимо авторите да преработят проекта, като
потърсят и предложат нови решения относно:
• спазване на пропорциите при изобразяване на човешко тяло;
• избистряне (изсветляване) на колорита на творбата;
• прецизиране подредбата и характера на шрифта, тъй като така представен е
трудно четим.
Препоръките следва да бъдат изпълнени при изготвяне на техническата
документация, като Вносителят предостави своевременно информация на Експертнохудожествения съвет за изпълнението на същите.
4.

Проект на паметна плоча на Любомир Левчев
Писмо с рег.№ СОА2Р-ГР94-3239
Вносител: г-жа Марта Левчева
СТАНОВИЩЕ:
Експертно-художествения съвет дава положително становище за реализацията
на Проекта.
5.

Инсталация "Визуализация за шум и пейки в общински имот" Писмо с рег.№ COA2Q-BK66-4252
Вносител: арх. Димитър Механджиев
СТАНОВИЩЕ:
Експертно-художествения съвет счита, че предвид предложението на вносителя
творбата да се превърне от временна инсталация в постоянна, е необходимо да бъдат
направени следните корекции в Проекта:
• По отношение на мрежата - същата следва да бъде изработена от по-плътен
материал (например метална мрежа с по малко око);
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• По отношение на Стойката - същата следва да бъде по-характерна за
възприятие като такава. Не е необходимо да се отличава цветово
• По отношение на указателната табела - същата следва да бъде преместена на
подходящо място, както и да бъде съобразена в подходяща пропорция спрямо творбата.
Вносителят следва да се съобрази с направените препоръки, след което да
предостави проекта за ново разглеждане от Експертно-художествения съвет.
6.
Поставяне на паметна плоча (паметен знак) във връзка със 75
годишнината от края на Втората Световна война и посрещането на Българската
войска от фронта на 17 юни 1945г.

Писмо с рег.№ СОА20-НЦ62-700-[21
Вносител: доц.д-р Иван Сечанов - председател на Съюза на ветераните от
войните на България
СТАНОВИЩЕ:
Експертно-художествения съвет приема идеята за изработване на паметен знак
във връзка със 75 годишнината от края на Втората Световна война и посрещането на
Българската войска от фронта на 17 юни 1945г.
Същевременно ЕХС счита, че по същество идеята за разполагането на паметен
знак на Лъвов мост представлява изменение на вече реализирания проект за ремонт на
Лъвов мост. В тази връзка препоръчва на авторите на проекта да потърсят становище от
оторизиран орган относно възможностите за реализиране на предложената намеса в
пространството на Лъвов мост.
Следва да се има предвид, че предложеното от вносителите място е свързано с
много исторически събития, различни по своя смисъл. В тази връзка, поставянето на
паметен знак, посветен на само едно от тях, би довело до известен конфликт.
По отношение на идеята пред паметния знак да бъдат провеждани церемонии,
ЕХС счита, че мястото е недостатъчно за събития от този тип.
Вносителят следва да се съобрази с направените препоръки, след което да
предостави проекта за ново разглеждане от Експертно-художествения съвет.

за Експертно- художествения съвет:

Председател: проф. Георги Янков ...........(п).............
Членове:
1. Аделина Филева

....... (п)................

2. Димитър Стоянович

....... (п)................

3. арх. Бойка Къдрева

....... (п)................

4. урб. Полина Стефанова

....... (п)................

5. д-р Илия Мечков

....... (п)................

Изготвил: А. Иванов - гл. експерт

/М-у

дата: 09.09.2020
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