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Предлагаме да дадем видимост на структурата не чрез 
промени в околния ландшафт, а чрез издигане на постройката 
към върховете на дърветата. 

We propose to make the structure visible not by diminishing the 
surrounding landscape, but by erecting an extension above the tree 
tops.   
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2.1.2

1.1.1 

3.8.2

1.2.1 

2.1.1 3.33.3
5.1 

5.1 

5.2 

5.1 

5.1 

5.2 

1.1.1 

1.3.1 

2.4 2.2.1

2.3

2.3

3.4

3.6

3.5.2

4.6

4.6

План на първи етаж 1:200 @ A1
First floor plan 1:200 @ A1

План на втори етаж 1:200 @ A1
Second floor plan 1:200 @ A1

Разрез A-A 1:200 @ A1
Section AA 1:200 @ A1

Южна фасада 1:200 @ A1
South elevation 1:200 @ A1

Изглед към входа 
Entrance view

Външните материали са ограничен до три - бетон, стъкло и трева. Бетона е от части от съществуващата сграда и от части нов. Куб от шлайфан бетон има структърна фукция и сищо така съдържа 
входното фоайето. Стъклото е прозрачно и огледално на различни нива. Партерните блокове са покрити с чиста стъклена завеса, които формират нови помещения и показват съществуващата сграда 
отзад. Втория етаж е облицован в огледални стъкла без рамки. Центъра е разположени в море от бетон и трева, междо който има части от гранитогрес за мероприятия.

Тhe exteorior palette is limited to three materials - exposed concrete, glass and grass. We propose to retain large parts of the existing building’s concrete structure largely untouched. A polished concrete box has a structural 
function and also contains the main foyer. The round floor concrete walls are clad in clear glass curtain walling to form new spaces and display the existing buildings behind. The new second floor extension is clad in 
frameless mirrored glass panels. The grounds of the Centre sit in a sea of grass-crete, interspersed with communal areas defined by granite sets.    


