
Проект: Арт център "Топлоцентралата" 

 

Предложението ни за арт център “Топлоцентралата” е с мотото "Под общ покрив". 
Той е мост свързващ разнородни елементи по един оригинален, игрив и 
хармоничен начин. Той създава естествен преход между вкоравеността на 
градската мрежа и флуидността на природната среда. 

Tри основни идеи: 

1. Създава вертикален акцент и обединява формално композицията чрез 
единствен категоричен жест - лек и гъвкав текстилен покрив. Наблюдателната 
кула създава визуален акцент, видим над дърветата и позволяващ на 
посетителите да се насладят на гледката отгоре към арт центъра и съседните 
площи. Покривът и кулата имат и втора функция - прожекционен екран за реклама 
на дейсностите, случващи се в центъра. Покривът обединява отделните обеми и 
програми и е контрапункт на вертикалността на дърветата. 

3. Организира зададените функции в един компактен обем, оставящ свободен 
площад на Северозапад и достъпна природна среда на Югозапад. Комбинира 
креативни, културни и образователни функции с общи публични пространства и 
инфраструктура в една отворена система, позволяваща едновременно 
независимост, но и обмен между обществените, артистичнит пространства, 
изпълнителите и преподавателите, 

3. Интериорните пространства са взаимосвързани и предлагат максимална 
гъвкавост. Програмата е решена в компактна форма, позволяваща 
взаимодействие и синергизъм между различните дейности и 
ползватели.Основните три зали за изложби и представления са разположени във 
близост в проста и ефектна композиция. Те споделят общи комуникационни площи 
и двете зали за представления споделят гъвкавкаво сценично и задсценично 
пространство, което позволява множество сценарии за представления. 

 

Обща надземна застроена площ: 1467 кв.м. 

Застроена площ партерен етаж: 969 кв.м. 

Озеленена площ: 2880 кв.м. 

Прогнозна обща строителна стойност: 2 978 230 лева. 

  



Project: Art Center "Toplocentralata" 

 

Our proposal for art Center "Toplocentralata" is under the motto "Under a common roof". 
It is a bridge connecting diverse elements in a novel, lively and harmonious system. It 
creates a natural transition from the rigidity of the urban grid to the fluidity of the natural 
environment. 

 

Three project concepts: 

1. Creates a vertical landmark and an unifying formal element with one single defining 
gesture - light flexible textile roof. The viewing tower creates a focal point visible above 
the trees and also enables visitors to enjoy the top view to the art center and the 
adjacent areas. It would double as a projection screen lit by night and showing 
information about the current events. The roof unites the separate volumes and 
programs and is counterpoint to the verticality of the trees. 

2. Organizes the program in a single compact building ensemble leaving free a public 
plaza on the Northeast and a landscape area on the Southwest. Combines creative, 
cultural and educational functions with shared public spaces, performance spaces and 
infrastructure in an open system, enabling independence but also exchange between 
the public, artists, performers and educators.  

3. Interior spaces are interconnected and offer maximum flexibility. Program is resolved 
in a compact form enabling interaction and synergy between the different activities and 
users. The three main performance and exhibition spaces are placed in proximity in а 
simple and effective composition. They share communication areas and also the 
performance halls share flexible stage and backstage areas enabling multiple 
performance scenarios.  

 

GFA above ground: 1467 sq.m. 

Floor Area Ground Floor: 969 sq.m. 

Green Area: 2880 sq.m. 

Estimated Total Project Cost: 2 978 230 BGN 

 


