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Фабрика за Култура  е съвременно предложение как можем 
да усвоим потенциала на изоставена  Топлоцентрала, като 
изградим   независим артистичен център, който да подпомага 
развитието на съвременните изкуства, артисти и публики в 
сърцето на София.
Нашата реконструкция е с визуално разпознаваем архитектурен 
образ като едновременно с това запазва в Главната сграда  
съществуващите белези на идентичност.  Фабрика за Култура   
пресъздава  ново обществено пространство за култура, 
осигурява условия за широк набор от артистични прояви (танц, 
театър, музика, визуални изкуства, архитектура и др.), както и 
образователни и социални дейности. 
Главната сграда постига оптимална мултифункционалност 
благодарение на Специалните замислени за проекта прозорци 
и пана-тип сенници на релси,обвързани с съществуващата 
конструктивната  система която осигурява променяща се среда 
и възможност за оформяне на “пространства в пространствата”.
Осов принцип за въртене е приложен както за паната/сенници 
така и на фасадните прозорци   за оптимален контакт със  
ситуацията. 

The Culture Factory is a contemporary proposal on how we can 
harness the potential of an abandoned Thermal Power Plant by 
building an independent artistic center to support the development 
of contemporary arts, artists and audiences in the heart of Sofia.
Our reconstruction has a contemporary architectural image while 
keeping the existing features of its identity in the main building. The 
Culture Factory recreates a new public space for culture, providing 
conditions for a wide range of artistic events (dance, theater, mu-
sic, visual arts, architecture, etc.) as well as educational and social 
activities. The main building achieves optimal versatility thanks to 
the specially designed window and shutters/interior boards, tied to 
the existing construction system that provides a changing environ-
ment and the ability to shape “spaces within a space.” An axis  prin-
ciple is applied to both shutters/interior boards  as well as facade 
windows for an optimal contact with the surrounding site plan.
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