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Изглед от Южен Парк
View from South Park

“
Тя ще бъде „облечена“ в 
огледално стъкло, което е 
не далече от оригиналната 
идея за невидимост. През 
деня сградата ще отразява 
парка и града отвън и ще 
ни кара да се вглеждаме, 
така както ще ни 
предизвика и изложеното 
вътре изкуство. 

Clad in mirrored glass kin 
with the originator’s wish for 
invisibility, in daytime the 
building will reflect the park 
and city beyond, and—now 
a vessel for the art within—
will invite introspection in the 
same way as art itself does.

                                                  “
                                     

Източна фасада 1:200 @ A1
East elevation 1:200 @ A1

Северна фасада 1:200 @ A1
North elevation 1:200 @ A1

Изглед към изложбена зала и кафе бар
View of exhibition hall & cafe

Пространството на новият етаж е осветено от интегрирани led панели, които дават перфектната светлина за изложби, събития и обитаване. Неструктурни 
стени могат да бъдат разположени без ограничения защото светлинния модел дава гъвкавост на пространството. Подът е дървена настилка. Механичните и 
електрически инсталаций са скрити в подови и тавани сервизни зони. Пространството е оформено със стъкло, което предлага гледки към парка и града отвъд.

Тhe second floor ceiling is made of integral LED panels which give uniform light for exhibitions, stage events and habitation. Non structural partition walls can be positioned 
without limitation in relation to the light pattern, giving the space a great flexibilitiy of use. The floor is engineered hardwood flooring. Mechanical and electrical services are 
housed within floor & ceiling zones. The permiter of the space is formed with glass which is clear from the inside and offers 360 degree views of the park & city beyond.

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.    


