
До неотдавна паметниците на културата са били разглеждани единствено ,като извадени от контекста произведения на изкуството.
Било е трудно да се оцени връзката между изкуството, природата и човека. В днешно време те са свързани и са взаимно не изключващи се. 
Природата е изкуство. Изкуството е човека.
Днес съвременните инсталации демонстрират архитектурни качества, които действат като продължение на творбите, които са изложени в тях, 
като продължение на местата на които се намират, като продължение на променящият се ритъм на живот.
По този начин се удвоява удоволствието от едновременното общуване и субектите из пространството.
С този проект ние предлагаме идеята за изкуството, като преживяване. Търсим нови връзки между природата, изкуството и човека.
Стара Загора е град с история. Град с традиции в редица дисциплини. Град постигнал съществени, научни резултати в космическите
изследвания, космическата физика.
На 07.08.1981г в почти полярна орбита e изведен спътник „Интеркосмос-България-1300“ от типа метеор. Три от уредите на този спътник са
проектирани изцяло от старозагорски екип, тук в нашия град. Комплексът научна апаратура на спътника е насочен да измерва физическите
параметри в резултат от взаимодействието на йоносферата и магнитосферата. Гигански по мащаб проучвания, които съществено влият на
живота на Земята. Спътникът „Интеркосмос-България-1300“ е в космоса и до ден днешен. Освен чисто познавателната си мисия, този
космически експеримент е полезен и за развитието на фундаменталната физика. 
Тази история трябва да се запази, трябва да се покаже на днешното и идното поколение. 
В Стара Загора е запазен технологичния макет на спътника. 
Идеята е чрез използване на широката гама от качествата на продуктите на „Панхим“ този спътник да бъде изложен в градска природна среда.
Старозагорци трябва да се запознаят, да се насладят, да станат част от всичко това и да се гордеят.
Ще се изполват поликарбонатни плоскости за да се получи ограждащ обем. Чрез здравината и устойчивостта и превъзходната термоизолация
ще успеем да запазим този изключителен обект от историята ни. Благодарение на качествата на материала дневната светлина ще бъде
контролирана и чрез предимството от възможността за стопиране на UV лъчите от определен ъгъл и при определена светлина тези плоскости
ще улавят енергията в движенията на природата. Материала е изключително гъвкав ,за това ще може с точност да се постигне желаният от нас
дизайн. При четири от връзките на плоскостите ще има нови индивидуални плоскости, играещи ролята на информационни табла. Буквите ще
бъдат изписани с диоди , които ще се захранват и светят само и единствено при намесата на човека в цялата инсталация. 
Защото както казахме вече проекта има за цел да превърне изкуството в преживяване. 
Има за цел Ти да станеш част от всичко това. 
Как ще стане това?
Чрез инсталиране на велоаргометри. 
Със завъртането на педалите ще се подаде енергия и диодните букви ще се захранят и светнат.
Цялата информация, чрез която спътник „Интеркосмос-България-1300“ достига до нас хората е предназначена за нас хората, но и тя се
променя и зависи от нас хората. От начина ни на живот. От отношението ни към екологията и цивилизацията. Освен всичко изброено до тук с
този проект ние имаме желанието най-вече да стимулираме човека да излезе в природата, да се наслади на историята, да се погрижи за
здравето си чрез по провокативен метод на каране на колело! В основата на инсталацията ще е част от планетата Земя. Отново изградена от
плоскостите на „Панхим“, отново и единствено благодарение на качествата и предимствата, които този материал притежава. Планетата ще
свети в реални цветове показващи цялата и прелест. А една малка червена точица ще свети и ще изобразява нашата малка България, в същото
време гигантска в постиженията и в историята си.

Изготвил: арх.Пламена Гогошева
                   арх.Цветелина Гогошева

                                  
Идеен проект:
Монумент "Интеркосмос България 1300" с използване на поликарбонатните
материали на фирма "Панхим" ООД, гр.Стара Загора


