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Южна фасада 1:200
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Източна фасада 1:200
East Eleva on 1:200
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Визуализацилия на ТЦ от югоизток
Visualiza on of TP from the south east corner

+ 9,0 m

Разширение (3) и сцена на открито (4)

Extension (3) & Outdoor Stage (4)

L-образното разширение на ТЦ е пряк резултат на практическо решение, как да се доведат хората до терасата на покрива и да се направи
място за кафе, администрация, студиа за гостуващи артисти, и зона за отмора. Вертикалната му циркулация е разделена на две – пред
къщата и зад къщата, като първото е директно от входа, а последното е от зонатa за представление и от зонатa зад кулисите. Панорамната
стъклена фасада позволява приятна гледка към парка, както на посетителите, така и на персонала. Външното свързване на стълбите
позволява на кафенето да работи извън обичайното работно време.

The L-shaped extension of the TC is a direct result of its prac cal solu on of how to bring people to the roof terraces and make room for the café,
administra on, apartments and relaxa on area in a linear func onal layout. Its ver cal circula on is divided in two – front of the house and back
of the house, the first directly from the entrance and the la er from the performer and backstage areas. The panorama glass façade towards the
park allows undisturbed views for both visitors and staﬀ. The exterior stair connec on allows the café to operate beyond normal working hours.

Съществуващият издигнат пейзаж е трансформиран в обширна трибуна. Пръста от снижаването на пода в сграда 2 и от разширяването
на тунелите се използва обратно за да се построи терасовидната зона за сядане. Тук посетителите могат да се наслаждават на театър на
открито, концерти и други, заобиколени от зеленина и ТЦ като впечатляващ фон.

+ 5,3 m

The exis ng raised landscape is transformed into an extensive tribune. Earth from lowering the floor in building 2 and extending the tunnels is
reused to build the terraced sea ng area. Here visitors can enjoy outdoor theater, concerts etc. in green surroundings and with the TC as an impressive architectural backdrop.

+ 0,0 m
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12000.00

550.00

6000.00

6000.00

6000.00

6000.00

6000.00

6000.00

12000.00

6000.00

6000.00

6000.00

A

6000.00

HC
Администрация/Admin
6000.00

Кафе/Café

Студио/
Ar st room 2

Студио/
Ar st room 3

Студио/
Ar st room 4

6000.00

6000.00

Студио/
Ar st room 1

18000.00

Място за почивка/
Ar st living room

B

A

Трети етаж 1:200
3 Floor 1:200

6000.00

6000.00

B

Налични материали

Добавени материали

Exis ng materials

Added materials

Материали:

Materials:

Съществуващата палитра от материали се запазва максималнo. Елементите от бетон като колони, греди и таван се
ремонтират и се връщат към живот. Покривите са най-голямата трансформация на съществуващата сграда. Тук профила
и вида са леко променени и подобрени за да са в хармония със зеления покрив на терасите. Бетонният интериор, след
като се облогороди, се запазва. Всички зидани тухли се обновяват отвън и се украсяват с вертикални улеи (фуги) които
са продължение на вертикалните съединения на стъклата на стъклената фасада. Във вътрешността, всички стени се
запазват по-възможност така както са сега – с пукнатини, цвят, и графити рисунки. Това контрастира с полирания
бетонен под. Новите стъклени фасади и L-образното разширение са всички направени от стъкло и алуминий – рамки,
носещи профили и мрежеста фасада. Минимализмът на тези елементи ясно комуникира какво се добавя в контраст на
това което се запазва.

The existing material palette is maintained as much as possible. Concrete elements like columns, beams and ceiling are repaired and
brought back to life. The roofs are the biggest transformation of the existing building. Here the profile and appearance are slightly
altered and improved to contain the green roof terraces, but all is kept in concrete. All the brick infill’s that are kept are renovated
on the exterior and enhanced with drilled lines in the same spacing as the glass façade mullions. In the interior, all walls are kept as
much as possible as at present – with cracks, color and graffiti paintings. The new glass facades plus the L-shape extension are all in
glass and aluminum – frames, mullions and mesh façade. The minimalism of these elements clearly communicates what is added in
contrast to what is kept.
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