ТОПЛОЦЕНТРАЛАТА

Open architectural competition for reconstruction of the former Heating Plant of the National Palace of Culture (“Toplocentralata”) into a Centre for contemporary art and culture
Открит конкурс за реконструкция на сградата на бившата топлоцентрала на НДК и превръщането й в център за изкуство и култура

t.3

Разрез 1-1 | Section 1-1 | M 1:200
1.Голяма зала за изпълнителски изкуства 2.Фоайе 3.Творческо студио 4. Събирателно място за артисти 5.Вход за актьори 6.Гримьорни 7.Съблекални 8.Публично пространство 9.Склад за общи нужди 10.Охрана 11.Общо пространство 12.Съблекалня
13.Инсталационна тераса
1.Big hall for performing arts 2.Foyer 3.Creative Studio 4.Gathering place for artists 5.Entrance for artists 6.Make up room 7.Dressing room 8.Public space 9.Storage 10.Storage 11.Common space 12.Dressing room 13.Roof terrace for installations

Разрез 2-2 | Section 2-2 | M 1:200

Разрез 3-3 | Section 3-3 | M 1:200

Разрез 4-4 | Section 4-4 | M 1:200

1.Изложбена зала 2.Камерна зала 3.Склад за общи нужди 4.Склад за инвентар и декори към камерната
зала 5.Студио за гостуващи артисти 6.Тоалетна 7.Работни места за отдаване под наем 8.Работно пространство
за управление на Центъра 9.Общо пространство 10.Инсталационна тераса

1.Публично пространство 2.Тоалетни

1.Голяма зала за изпълнителски изкуства
2.Гримьорни 3.Складове за инвентар към залата

1.Public space 2. Sanitary
1.Secondary Hall 2.Dressing Room 3.Storage

1.Exhibition hall 2.Secondary Hall 3.Storage 4.Storage 5.Studio for guest artists 6.Sanitary 7.Office for rent
8.Administration 9.Common space 10.Roof terrace for installations

Детайли | Details

отвън навътре и обратно. / In the main stage spaces was performed a glazing system with a dispersed matt glass - detail by Lamberts. This way the spaces allow working in daylight
without inconvenience and visual discomfort from the outside to the inside and vice versa.
Към главните посетителски пространства са предвидени напълно прозрачни стъклени витрини с големи отваряеми части. / The main visitor spaces are provided with fully
transparent glass windows with large openable parts.
От вън на бетоновите елементи е предвидено усилване на конструкцията, което едновременно ще подобри визията, геометрията, индустриалното излъчване на сградата и
ще я приведе към действащите в страната конструктивно строителни норми. / From the outside of the concrete elements a reinforcement of the construction is provided, which
will simultaneously improve the vision, the geometry, the industrial radiation of the building and will bring it to the building regulations in force in the country.

В тавана на съществуващата сграда между двойно Т панелите е създадена система за отопление и вентилация, акустика,
осветление, галерийно окачване и електропреносна система. В долната част на панелите е създадена система с модул 1.5/1.5м
за окачване на тежко сценично оборудване. / In the ceiling of the existing building between the double T panels is created a system
for heating and ventilation, acoustics, lighting, gallery suspension and power transmission system. At the bottom of the panels, a
system with a 1.5 / 1.5m module for suspension of heavy stage equipment has been created.
От вътрешната стена покрай фасадите е изпълнена система за сценични блек аут пердета, които създават черна кутия за
изпълнителски изкуства и допълнително подобряват акустиката. / From the inner wall along the facades is implemented a system
of stage black out curtains creating a black box for performing arts and further enhance acoustics.
Подът е решен като инсталационен, като по този начин може едновременно да се спести от изравняване на съществуващият
неравен технологичен под, да се изпълни топлоизолация и гъвкаво да се окабели. Подовата настилка е гладка дървена, като в
нея са оставени капаци за складиране на сценично оборудване, в зоната на плиткия колектор. / The floor is designed as an

installation, saving space by balancing the existing bumpy technological floor, performing heat insulation and flexibly wiring. The
flooring is flat, wooden, with lids left for storage of stage equipment in the area of the shallow collector.
В пода е изпълнена система за точково позициониране на изнесен пулт за управление на звук и светлина, както и точково
структурно окабеляване, за максимална гъвкавост. / In the floor, a point-to-point system for a remote control panel for sound and
light control, as well as point-wiring structure for maximum flexibility.
В интериора е изпълнен дизайнерски детайл за топлоизолация и акустика едновременно върху бетоновите и тухлените части
на фасадите. / In the interior is implemented a design element for thermal insulation and acoustics simultaneously on the concrete
and brick facades.
В главните сценични пространства е изпълнена система за остъкляване с дисперсно матово стъкло по детайл на Ламбертс. По
този начин пространствата позволяват работа на дневна светлина без това да създава неудобства и визуален дискомфорт

