
 Новият Център за изкуство и култура в София е реновация на старата някогашна градска топлоцентрала, павилион от бетонни префабрикати, който в 
течение на десетилетия беше в развалина и който ще се превърне в мястото, служещо за експресия на независими артисти в България и ще позволи да докажем, 
че изоставените индустриални пространства в градските райони имат потенциал за нов живот. Остатъци от предишната й функция ще бъдат експонирани тука 
не само за подчертаване на предишната им функция, но ще бъдат подходящи за свързания с култура нов начин за ползване. 
 Предлаганият проект запазва оригинални елементи на топлоцентралата, включвайки дългият и дълбокият технически канал, разположен из цялата главна 
сграда, който сега ще се използва за целите на комуникация, а също така ще бъде снабден с редица новаторски архитектурни  и кураторски уреди. Те съвместно 
ще осигурят широк спектър от вътрешни и външни обусловености между зрители и артисти, значително надхвърлящи типичното деление на пространството на 
сцената и зрителната зала или пък ще формират нови отношения, ако става дума за създаване, представяне и гледане на изкуството. За да се създаде съответна 
среда за тези положения сградата е разделена на специални зони с оглед на достъп и акустика. Шумните обществени функции в предната част — като вход, 
пространство за събития, изложби и кафене са съединени с подземен коридор с отделен център за артисти с допълнителни специални пространства за усамотение 
и съзерцание за творци, които черпаят формата от собствения вид дейност. Отвън пък съществащата бетонна конструкция ще бъде затворена с бяла, лесно се 
приспособяваща подвижна стена, наподобяваша поканваща входна завеса, която в завиимост от различни потребности — ще удвои размери на пространството 
за събитията или ще подели вътрешното и външното пространство, за да се приспособи към възможните разнообразни функции.   
  
 
 The new Sofia Center for Art and Culture  is a renovation of an old former thermal power station, a prefabricated concrete pavilion which has been a derelict for decades 
that would change into a place for the expression of independent artists in Bulgaria and prove that abandoned industrial spaces in urban areas have the potential for new life.Here 
the remains of it’s previous use would be exposed not only to emphasize it’s previous function but in order to go well in line with it’s new purpose related to culture. The proposed 
design preserves original plant elements including a long deep technical hole in the floor stretching through all the main building which would be used now for circulation, while 
also incorporating a range of innovative architectural and curatorial devices.Together they would provide a wide range of interior an exterior conditions between spectators and 
artists that go well beyond the average event scene-seating area space division or forge new relationships when it comes to creating, presenting and viewing art.To create appropriate 
environments for that the facility has been divided into special zones related to access and acoustics.Public loud functions with the entrance,event hall,exhibition and café in the front 
part have been connected with an underground corridor to a separated center for artists with additional special areas of solitude and contemplation for creators deriving it’s form 
from their type of activities.From the outside however the existing concrete structure would be enclosed with a white adaptable moving division wall which resembles a welcoming 
entrance curtain that depending on different needs would double the event hall size or divide the inside and outside area to fit various possible functions.

СТАНЦИЯТА НА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО СОФИЯ
SOFIA ART & CULTURE STATION

Участъкът се открива към парка от възвишената североизточна страна, където пътеките, водящи в парк ще обикалят около закритите зони за усамотение на творците. 
The site opens to the park from the elevated North-eastern side where paths leading to the park would meander around the enclosed artist solitude zones.

Привличане към изкуството чрез непрекъснато косвено съединение, като едновременно се позволява творческото изкуство да остане несмутено.  
Attracting to art with a seamless indirect connection at the same time allowing the art of creation to remain undisturbed.
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План на приземен етаж,    мащаб   1:200
Ground floor plan,   scale  1:200
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Ситуационни схеми   мащаб    1:200
Situation scheme  scale  1:200

1.1 ФОаЙе/ LOBBY     68.77
1.2 УПравлеНие/ ADMINSTRATION    40.36
1.3 ГардерОБ За ПОСеТиТели/ CLOAKROOM   18.00
1.4 ПрОдажБа На БилеТи/ TICKET SHOP   8.88
1.5 МаГаЗиН/ SHOP     13.26
1.6 УПравлеНие/ ADMINSTRATION    24.11
1.7 иЗлОжБеНа Зала/ EXHIBITION    213.93
1.8 ОТкриТО HALL раЗШиреНие/ OUTDOORS HALL EXTENSION 283.27
1.9 Зала/ GRAND HALL     318.38
1.10 ОТкриТО CAFE/ OUTDOORS CAFE   147.31
1.11 СкладОвО ПОМеЩеНие/ STORAGE ROOM   7.21
1.12 ТОалеТНA/ WC     1.82
1.13 Малка кУХНЯ/ SMALL KITCHEN   7.18
1.14 каФеНе/ CAFE     61.03
1.15 ТвОрЧеСкО СТУдиО/ CREATIVE STUDIO   68.5
1.16 МЯСТО За ПОЧивка/ LIVING ROOM   96.40
1.17 ОБЩа СТаЯ/ COMMON ROOM    26.40
1.18 СкладОвО ПОМеЩеНие/ STORAGE ROOM   5.34
1.19 ТОалеТНA/ WC     4.62
1.20 Склад/ WAREHOUSE     37.24
1.21 раБОТНО ПрОСТраНСТвО/ WORKSPACE   94.01
1.22 ТеХНиЧеСки/ TECHNICAL    21.45
1.23 ФОаЙе/ LOBBY     19.01
        


