
КАКВО Е ? 







“Много части от града са кални, мръсни и 

безжизнени... Счупени контейнери 

препълнени с боклук ... Би било перфектно, 

ако денят ни не започва с такава мръсна и 

сива сутрин...” 



“Искам хората да станат по-добри 

и не толкова нервни и забързани, 

но това зависи от тях....” 

“Всеки човек трябва да се грижи за 

непосредствената среда, в която живее. Преди 

баба ми и дядо ми садяха рози на тротоара пред 

къщата си, метяха го, чистеха снега, всички 

съседи го правеха, въпреки, че не е тяхна 

собственост. Много се радвам на поддържани 

градинки пред някой панелен блок. Най-

елементарното е да не цапаме и рушим. Нищо не 

ме спира и го правя.” 

“... най-вече бих искала отношението на 

живущите да стане по-отговорно, да виждам в 

тях желание за промени и стремеж да запазят 

вече направеното.” 



“Трябва за се промени 

манталитета на хората и 

всичко ще разцъфне.” 

“Ако пред входа е мръсно, слизам и за почвам да 

чистя! 

Интересно е как преминаващите хора ме гледат като 

извънземно, но никой на се решава да помогне!  

НЕ е и нужно! Достатъчно е да не си хвърлят 

боклуците безразборно!” 

“Трудно е да сам човек да промени 

масовката и лесно може да стане част от 

нея.” 



Хора с 
желание за 

промяна в 

градската 

среда, но с 

ниска 

ангажираност 

Сиви, 

безлични и 

безжизнени 

градски 

пространства 

 



… and LOVE is the answer… 



ОБЛАГОРОДЯВАНЕ  

 

НА  

 

ГРАДСКАТА СРЕДА 
МИСЪЛТА ЗА  







ЗАЩО 

? 





КАК РАБОТИ 

 ? 









СПОДЕЛЕНО 
СЪЗДАВАНЕ В 

ДВА ЕТАПА 
 



ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА 

ПЪРВИ ЕТАП 

 

workshop.mp4


ИГРА 

ГРАДА 
В 

ВТОРИ ЕТАП 
 



„КАЖИ МИ И ЩЕ ЗАБРАВЯ, 

ПОКАЖИ МИ И ЩЕ 

ЗАПОМНЯ, 

ВКЛЮЧИ МЕ И ЩЕ 

РАЗБЕРА!“ 



ПРАВИЛАТА 

● СТАРТОВ ПУНКТ И УКАЗАНИЯ 
 

Всеки започва пътешествието си от стартовият 

пункт на играта където получава първият 
предмет за вграждане в някоя от инсталациите, 

както и инструкции къде да открие „ключът“ 

към следващата 
 



● STEP BY STEP 
 

Отивайки до определено място, той има 
възможност да „вгради“ този елемент и чрез 

личния си опит и изживяване да усети, че  
всяка голяма картина всъщност е изградена 

от множество малки лесно постижими 
стъпки.  

 

 

 



● ЛИПСВАЩИЯТ 
ЕЛЕМЕНТ 

 
Да усети, че 

липсващото парче не 
само от пъзела, който 

инсталацията 
представлява, но и от 

града е именно 
неговата частица любов 

и внимание .  



● КАРТАТА 
 

Всеки следващ 
предмет може да 

бъде открит в някой 
от партньорските 
обекти в района.  

 

 
 



● ПОБЕДАТА 
 

Накрая играчът се 
връща в изходната 

позиция с 
удовлетворението, 
приятния спомен и 

осъзнатостта, че може 
да променя и влияе.  

 

 
 



Какво нашепна 

„Таляна“? 



Има 

промяна, 

която чака 

да бъде 

отключена. 





Красотата е в очите 

на гледащия! 



КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ В 

 

? 



 

 
ТВОРЦИ ОТ РАЗЛИЧНИ СФЕРИ 

 
ТЪРСЕЩИ НАЧИН ДА РЕАЛИЗИРАТ ТВОРЧЕСКИЯ СИ ПОТЕНЦИАЛ ПРИ 

СЪЗДАВАНЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ИНСТАЛАЦИИТЕ. 
 
 



 

ЛОКАЛНИЯ БИЗНЕС, 
 

 И СКРИТИ ОТ ГЛАВНИЯ ПОТОК МАГАЗИНЧЕТА И 
РАБОТИЛНИЦИ, ЗА КОИТО ПРОЕКТЪТ Е ВЪЗМОЖНОСТ ДА 

ПРИВЛЕКАТ    НОВИ КЛИЕНТИ 
 
 
 
 
 



 

КОМПАНИИ, 
 

 ЗА КОИТО ПРОЕКТЪТ ЩЕ БЪДЕ ИНОВАТИВЕН НОСИТЕЛ НА 
РЕКЛАМНО ПОСЛАНИЕ 

 
 
 
 



 
ШИРОК КРЪГ ГРАЖДАНИ 

 
 

И ГОСТИ НА ГРАДОВЕТЕ (И НЕ САМО), 
КОИТО НЕ СА СИ И ПОМИСЛЯЛИ, ЧЕ МОГАТ ТОЛКОВА ЛЕСНО ДА 

ОСТАВЯТ СВОЯ ПРИНОС. 
 
 
 
 



КАКВО ЦЕЛИМ С 

? 



 
С помощта на 

инсталациите да 
привлечем и да свържем 
хора с различни умения в 
създаването на една по-

добра среда. 
 



За да покажем, че всеки 
един от нас е важен за 
усещането, което носи 

градската среда и може 
да влияе.  

 



Всяка голяма картина 
всъщност е изградена от 
множество малки лесно 
постижими стъпки, които 
всеки един от нас може 

да направи.  
 



За да създадем 
оживление и поводи за 
положителни емоции и 

социален контакт в 
избраните локации.  

 



За да направим местата 
по-цветни, а хората по-
усмихнати и обичащи.  

 



ОБИЧАЙ! 

СЪЗДАВАЙ! 

СПОДЕЛЯЙ! 

ВЪВЛИЧАЙ! 



КАК ДА СЕ ВКЛЮЧА В 

? 





• СТАНИ СЪ-АВТОР НА НЯКОЯ ОТ ИНСТАЛАЦИИТЕ И 
ИЗПОЛЗВАЙ ПРОЕКТА, ЗА ДА МОЖЕ ПОСЛАНИЕТО 
ТИ ДА ДОКОСНЕ ПОВЕЧЕ ХОРА 

• ДОНЕСИ СВОИТЕ УНИКАЛНИ ПОЗНАНИЯ, ТАЛАНТИ 
И УМЕНИЯ И ГИ ВПЛЕТИ В ОБЩАТА „КАРТИНА“ 

• ОТКРИЙ КАК РАБОТАТА С ХОРА ОТ СЪВСЕМ 
РАЗЛИЧНА СФЕРА МОЖЕ ДА ТИ ПОМОГНЕ ДА 
ПОГЛЕДНЕШ ОТ ДРУГ ЪГЪЛ НАД ПРОБЛЕМИТЕ, 
КОИТО РАЗРЕШАВАШ 

• СРЕЩНИ СЪМИШЛЕНИЦИ, С КОИТО ДА 
ПРОМЕНЯШ ЗАЕДНО  



БЪДИ ЧАСТ ОТ ТВОРЧЕСКАТА НИ 

РАБОТИЛНИЦА ПРЕЗ ЮЛИ В ТАЛЯНА, 

ВАРНА 



Включи се и ти! 

За повече информация: 
Арх. Александра Бабунска 

0899604242 
studio.anamorphica@gmail.com  

FB: get involved fall in love 


