
Огледалните повърхности взаимодействат 
със средата като я отразяват – всеки път 
по различен начин, понякога дори загадъчно. 

The mirror surfaces interact with the environment 
by reflecting it – every time in a different way, 
sometimes even mysteriously.

Отблясъците на огледалото привличат 
вниманието и осигуряват видимост.

Mirror glare draws attention and provides visibility.

Огледалото отразява действията на 
посетители и артисти, атмосферата на 
събитията. 

The mirror reflects the actions of visitors and 
artists, the atmosphere of the events.

Огледалните образи са част от света на 
артиста, обърнати образи, които обаче 
могат да създават илюзии и заблуди. 

Mirror images are part of the artist's world, inverted 
images, which however can create illusions and 
delusions.

В огледалото човек сменя роли и става 
изпълнител и зрител едновременно, 
огледалото ни предизвиква да разкрием 
неочаквани таланти. 

In the mirror one changes roles becoming 
performer and spectator at the same time, the 
mirror challenges us to reveal unexpected talents.

Огледалата мултиплицират, те 
подчертават идентичността и придават 
ново значение на архитектурната среда. 

Mirrors multiply, they highlight the identity and add 
new meaning to the architectural environment.

В огледалото всеки сам може да види 
паралелни реалности, а отвъд него може да 
открие света на изкуството.   

In the mirror one can see parallel realities, and 
beyond it one can discover the world of art.

Огледалото е загадъчен материал – 
едновременно присъстващ и отсъстващ, 
видим и невидим, цветен и неутрален.

The mirror is an enigmatic material – at the same 
time present and absent, visible and invisible, 
colourful and neutral.

какво да правим в Топлоцентралата
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Проектната намеса интегрира в един ясен обем голямата зала и 
обслужващите я пространства. Новият обем има разпознаваем 
архитектурен образ и е подчинен на пространствените 
ограничители на структурата на основната сграда. 
Изместването на обема на север позволява оформяне на 
представително фоайе в южната част на сградата, в което ярко 
се  изявява взаимодействието между старото и новото.

The project intervention integrates in a single distinct mass the large hall 
and its adjacent service spaces. The new mass has a recognisable 
architectural appearance and is subordinate to the spatial limitations of 
the structure of the main building. The shift of the mass to the north 
allows the creation of a representative lobby in the southern part of the 
building, where the interaction between old and new is clearly manifested.

новият обем
the new mass

улицата
the street

площадът
the square

сцената
the stage

Проектът запазва идентичността на съществуващите открити 
пространства и тяхното възприемане. Пространствата не 
определят твърди функции, за да позволят максимална гъвкавост 
в използването им. В духа на индустриалната същност на 
средата се предлага единна асфалтова настилка с хоризонтални 
маркировки. Те ориентират посетителите и маркират зони, без 
да създават физически ограничения или препятствия.

The project preserves the identity of the existing open spaces and their 
perception. The spaces do not determine rigid functions in order to allow 
maximum flexibility of their use. In the spirit of the industrial nature of the 
site, the project proposes a uniform asphalt pavement with horizontal 
markings. They orientate the visitors and mark zones without creating 
physical limits or barriers.

Трите зали използват различни пространства на индустриалния 
комплекс и представят на посетителите техните особености. 
Голямата зала заема част от промишленото хале. Камерната 
зала използва полувкопаното пространство на складовата 
сграда. Изложбената зала усвоява мястото на подземни 
съоръжения от запад. 

The three halls use different spaces of the industrial complex and show 
their features to the visitors. The large hall occupies part of the industrial 
hall. The small hall uses the semi-underground space of the storage 
building. The exhibition hall takes up the place of underground facilities 
to the west.

залите
the halls

От днес тук има нова скулптура. 
There’s a new sculpture here.
От днес тук има нова скулптура. 
There’s a new sculpture here.

Тук и колите стават експонати. 
Even cars become exhibits here.

Тук и колите стават експонати. 
Even cars become exhibits here.

Погледни през дупките в площада! 
Peek through the holes in the square!
Погледни през дупките в площада! 
Peek through the holes in the square!

Какво прожектират тази вечер? 
What’s on screen tonight?
Какво прожектират тази вечер? 
What’s on screen tonight?

Ела да се запознаеш с главния герой!
Come meet the protagosnist!
Ела да се запознаеш с главния герой!
Come meet the protagosnist!


