
OPEN ARCHITECTURAL COMPETITION FOR THE RECONSTRUCTION OF THE FORMER HEATING PLANT OF THE NATIONAL PALACE OF CULTURE INTO A CENTER OF CONTEMPORARY ART AND CULTURE
КОНКУРС ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА ТОПЛОЦЕНТРАЛАТА НА НДК В ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА

I N  T H E  L I G H T  O F  T H E  R E N E W 

The project focuses on preserving the identity of the existing context, with a minimal intervention on the industrial buildings 

present on site. All new architectural elements are incorporated among the existing structures in such a way that they provide 

new functions and connections with the environment, while at the same time unifying and structuring the whole complex.

The new entryway into the complex is disposed amidst the existing buildings: a crystal box, a luminous conduit that serves as a 

landscape signal and a symbol for the entire project. Its transparent volume constitutes a connection between all public spaces, 

it is literally a showcase for Modern art in the Thermal plant, an ‘agora’ opening its heart towards the city.
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1.тоалетни / restroom
2. гардеробна /cloackroom
3. озвучителна кабина /controlroom
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място за външни 
предстявления
оpen air art space

място за външни 
предстявления
оpen air art space

И Д Е Я Т А  |  T H E  C O N C E P T 

Създаване на нов обем като връзка между 
съществуващите сгради
това ще е бъдещият вход на центъра, около 
който ще се развие обществената програма

Placing a new volume as a link and articula-
tion between existing buildings 
This will be the new entry and the public 
spaces will develop around it
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Създаване на втори обем за жилищата и 
ателиетата на артистите, далече от първия
за да им се осигури спокойна творческа
среда

Placing a second volume hosting the artist’s 
studios and atelier far from the public entry to 
give them more privacy
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Oбособяване на две зони в рамките на 
терена
Creating two areas in the site
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ПОСЕТИТЕЛИ
PUBLIC

АРТИСТИ
ARTISTS

Използвайки релефът се създава плавен 
подход към входа
Using the sloppy site to create a movement
toward the entry an lift the small artist’s 
building
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Проектът се стреми да запази идентичността на средата, като се намесва минимално върху съществуващите индустриални 
сгради. Вписвайки между тях нови архитектурни елементи, които обединяват и структурират комплекса, той осигурява 
необходимите нови функции и връзки с околната среда.  Новият вход на комплекса се разполага между съществуващите 
сгради, извисява се като светлинна призма, която играе ролята на визуален сигнал и символ на проекта. Стъкленият обем 
осигурява връзката между всички обществени пространства, той е витрината за съвременното изкуство на Топлоцентралата. 
Архитектурата му го превръща в агората на комплекса, в нейното сърце отворено към града.


