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Архитектурна концепция
Нашето проектно решение предлага да се използва пълния потенциал на
съществуващите конструкция и парцел. За тази цел трите съществу-ващи
зали на бившата Топлоцентрала се преустрояват в три зали за изкуство,
като за нуждите на всички второстепенни функции от програмата се
изгражда второ ниво върху залите.
Освободени от второстепенни функции тези наземни нива получават
максимално голяма площ и флексибилност. Показаните в проекта зали и
фоайета са примерни, възможни са множество решения. В общия случай
залите ще бъдат обградени от вътрешни публични пространства, които
ще могат допълнително да се свързват с външните прилежащи публични
пространства благодарение на отваряемостта на всички части от наземното ниво на стъклената обвивка на сградата. Същите отваряеми
части ще се използват и за входове от всички желани посоки. По този
начин това силно трансформируемо наземно ниво ще се превърне в
продължение на публичното пространство в центъра на града.
Вън и вътре тези нови публични пространства ще могат да се използват
за допълнителни арт простарнства-експозиционни площи, скулптурна
градина, външна сцена с амфитеатър и тн. Отвън комплекса е оставен
във вида в който е бил - композиция от три сгради, рамкиращи форумно
пространство. Отказът да се построи допълнителата изискуема застройка на наземно ниво спомага осигуряването на максимална площ и
флексибилност за това форумно пространство.
Във всяка от трите сгради ще има атриуми с верикални комуникации,
които ще свързват публичните пространстава от първо и второ ниво.
Отделно от тях за артисти и персонал ще бъде изградено вертикално
комуникационно ядро в сграда „1а”, което ще свързва зоната за артисти
от второ ниво с голямата зала под нея. На вторите нива на трите сгради
ще се изградят три функции от програмата, които да се възползват от великолепната гледка откриваща се към близкия парк - бар с голяма тераса
в „1а”, студиа за артисти в „2” и ко-уъркинг пространства в „1б”.
С добавянето на второ ниво и съответно по-голяма височина на сградите
се удовлетворява и изискването на заданието за допълнителна видимост
на сградите.
Поставянето на нова минималистична стъклена „кожа” върху стария стоманобетонен „скелет” дава нова визия на комплекса, но все пак предава
и духа на старата група сгради, като им запазва оригиналните пропорции
и композиция. В интериора стоманобетоният „скелет” е единствената, но
със силно присъствие физическа памет за старите сгради.
Семплите прозрачни обеми се „разтварят” лесно в околната зелена
среда на парка и едновременно с това създават разпознавателна
идентичнист за комплекса.
Изграждането на второ ниво върху съществуващата конструкция е
съгласувано с инженер-конструктор и се описва от сбора на получените
полезни товари:
100кг/м2 снежна покривка + 150кг/м2 офисно обзавеждане + 40кг/м2
стоманена конструкция < 330 кг възможен полезен товар.
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