ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ

LANDMARK

Чрез премахванто на голямата зала (големa зала за изпълнителни
изкуства) от очевидното й място в съществуващата структура и
поставянето й върху нея, се случват две неща:
На първо място ние създаваме нова забележителност в градската
среда, която ще се превърне в нова икона в силуета на София и ще
допринесе много за идентичността на града. Освен това сградата се
забелязва от далеко и ще служи като ориентир в северната част на
Южния парк. На второ място ние запазваме историческият чар на
съществуващата зала и нейните пространствени качества на едно
непрекъснато отворено пространство.

By removing the great hall (large performance hall) from the obvious
position in the existing structure and putting it on top of it, two distinct
things happen:
First of all we create an urban land mark which will become a newly
established icon in Sofia´s skyline and will greatly contribute to the
identity of the city. Moreover it is noticed as far as the eye can see an
will act as an orientation beacon for the greater south park area.
Secondly we preserve the old and historically grown charm of the existing hall and the spatial quality of one continuous open space.

ГРАДСКА СРЕДА

URBAN FABRIC

Когато съществуващата зала е отворена и не е възпрепятствана от
затворени обеми, ние можем да я отворим и свържем с градската
среда. Изведнъж сградата и пространството пред нея започват да
действат като непрекъснато, вибриращо градско пространство и
полагат основите за един публично разпознат социален и културен
център.

With the existing hall being open and not obstructed by any enclosed
volumes we can open it and interconnect it to the surrounding urban
fabric. Suddenly the building and the open space in front of it act as a
continuous, vibrating urban space and lay the ground work for a publicly embraced social and cultural hub.

ГАЛЕРИЯ

CACHE

Между двата основни пространствени обема, ние създаваме
галерийно пространство. Там не само можете да се насладите на
спиращи дъха гледки към парка и града, но и да получите различна
гледна точка към старата конструкция на топлоцентралата. Освен
това галерията служи като преход между културния център и
голямата зала и позволява големият салон да бъде разделен на 2
секции за допълнителна мултифункционалност.

Between the two main spatial volumes we introduce a gallery space.
There you not only can enjoy breath-taking views of the park and the
city, but take a different perspective on the old structure of the existing
hall. Apart from that, it is a functional cache between the cultural hub
and the great hall and allows the great hall to be parted into 2 sections
for added flexibility.

КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР

CULTURAL HUB

Вътре в сградата, различните части на функционалната програма
са вертикално свързани, через достъпна, наподобяваща облак
структура. Да изпиеш по нещо, да се срещнеш с приятели, да
работиш по проект с колегите в co-working пространството, да си
купиш яка чанта от магазина или да си част от събитие в креативната
лаборатория – освен, че е пространствено изживяване, а не просто
вертикална връзка, облаковата структура те подтиква да опиташ от
всички тези неща!

In the building we vertically connect the different parts of the programm via an accessible, cloud-like structure. Have a drink, meet with
friends, work solely on a project in the coworking space, shop for a
cool bag or be part of a happening in the art lab – apart from being
a spatial experience rather than a functional vertical connection, the
cloud structure encourages you to try each and every of those things!
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3Д РАЗРЕЗ / 3D SECTION

1:200

2

