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The project is called “Traffic Notions” after the endless hours spent in traffic jams around the 
city of Sofia and the varied notes written on parking tickets. All of the notions/ideas will be 
exhibited as original notes on the parking tickets. The  Ideas conveyed by the notes on 
tickets will be presented in various mediums.  One of the notions is called “I am your 
balance” speaking about the underlying righteous motives all of us have in order to preserve 
the balance in the world, the balance of life – all of  these ‘notions’ will lead to a painting, 
installation or performance describing the very notion in both images and words.
In the rare moments of uncertainty gave me the idea that absolutely everything exists for the 
purpose; If I make a choice not to do anything or it’s opposite, this makes a difference 
because it stabilizes the fragile stability and equilibrium in the world – the balance of life!
This applies to everybody!
 
Traffic notions:
“I am your balance” – installation –seen from one perspective only certain images are 
recognized fully
“Social DHL “ – coffee to a beggar
Exchange of shop assistants in Sofia and Wien
Semaphore cleaning
Survey: What you think of a dog crossing at a green traffic light?
Photo session around Sofia/Bulgaria : Traces of life according to me
 
The very notions within the project differ from one another, but they are literally taken from 
the ideas that sprung from traffic and are not necessarily about one theme or a specific place, 
but rather beyond with a neutral conscience.

Проект на Ния Пушкарова
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Проекта е „Мисли от трафика” – записани върху талони за паркиране по време на дълги 
часове прекарани от мен в задръствания в трафика на града ни, мисли от най различен 
произход и период. Всички талони ще бъдат изложени, както и самите мисли развити 
чрез различни медии в картини, инсталации и фотография, както и перформанс. Едната 
от записаните мисли върху талон за паркиране гласи: „Аз съм твоя баланс!” – мисъл 
уловена в миг на нерешителност, но довела до прозрението, че даже и отказа от 
определено действие подържа крехкия баланс в живота и решението се явява с някаква 
цел поддържаща баланса в света! И това важи за абсолютно всички.
Други мисли от трафика са:
Социален Ди Ейч Ел – кафе за просяка бездомник
Размяна на продавачки от София и Виена
Чистене на светофари
Проучване – Какво мислите когато видите куче да пресича на зелено?
Фото сесия из София и България – остатъци от живот според мен!

Всички идеи се резличават една от друга, но са действително породени по време на 
зъдраствания на трафика в града ни, и не обхващат една основна тема или място- а по 
скоро извън тях с неутрален подход.


