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СЪЩЕСТВУВАЩА КОНСТРУКЦИЯ
- третира се като даден обект
- сграда 1c и кулата се разрушават

EXISTING STRUCTURE
- treated as a ‘found object’
- building 1c and tower to be demolished

НОВА МАТЕРИЯ
- независима конструкция на новите
елементи
- нова подземна част
- преходни пространства – вътрешни
дворове и галерии

NEW STRUCTURE
- all new architectural elements have
independent structure
- semi-underground parts added
- engawas and courtyards creat transitive
spaces

ФУНКЦИОНАЛНА СХЕМА
[1 комуникационна и входна зона
зона събития
артисти

FUNCTIONAL ARRANGEMENT
communication and entrance area
event area
artists’ area

Обществените пространства

Community Fields

Голямата долина

съществуващи тухлени стени: 497,40 m2

The Great Valley

existing brick surface: 497,40 m2

необходима площ тухлени стени: 600,60 m2

Входната зона
Игрището

required brick surface: 600,60 m2

The Entrance

The Playground

ДЕЙНОСТИ
- вътрешнопространствените дейности и дейностите
на открито са третирани с еднаква важност
- комуникацията в парцела и сградите е една
интегрирана система

ТОПОГРАФИЯ
- новата топография организира
достъпа на градоустройствено и
архитектурно ниво

ACTIVITIES
- in/outdoor activities are equal
- the communication on the site and through the
building is one integrated system

TOPOGRAPHY
the new landscape organizes
accesses on urban and
architectural scale

Проектът предлага културно пространство с интегрирана мрежа за физически и психологически отдих,
където вътрешнопространствените културни дейности и дейностите на открито се допълват, преплитат
и са третирани с еднакво внимание. Тази организация се отразява и в структурата на съоръжението:
сградата и ландшафтът се допълват, а междинните пространства стават значими.

This project proposes a cultural venue with an integrated network of physiological and psychological
recreation, where the indoor cultural activities and the outdoor body culture activities complete each other
and are treated equally. This type of organization is reflected in the structure of the development: building
and landscape complement and transfuse each other, in-between spaces become significant.
Игрището

The Playground

Обществените пространства

Community Fields

BRICK REUSE
до 82% от стените на голямата зала могат
да се изградят с рециклирани тухли

BRICK REUSE
up to 82% of the main hall’s walls could be
built with recycled bricks

Според урбаниста Кевин Линч, някои градски
забележителности могат да се видят от
разстояние, а други, чието пространствено
въздействие е ограничено, имат своето място
в съзнанието – на така наречената умствена
карта. Както съвременното градско развитие
е доказало, чисто хардуерните ориентири
(високи, големи) не работят ако към тях
не е създаден софтуер (поведението на
хората), който да подпомогне тяхното
функциониране.
Този проект е базиран на убеждението, че
успехът на бъдещия център за изкуство лежи
в поставянето му върху умствената карта
на хората чрез мрежа от функциониращи
„софтуерни“ елементи.
According to the urban planner Kevin Lynch,
some urban landmarks can be seen from
a distance, whereas others whose spatial
impact is limited have their place in one’s
mind - on the so called mental map. As
modern urban development has proved,
purely hardware landmarks (high, big, shiny)
don’t work unless a software (people’s
behaviour) is created along to make the
building perform.
This project is based on our belief that the
succes of the future Center for Performing Arts
lies in putting the place on people’s mental
map by means of a network of performing
soft elements.

Входът

The Entrance

Голямата долина

The Great Valley

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗЕМЕН И ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ
GROUND AND UNDERGROUND FLOOR PLAN
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ОСНОВНИ ЕКСТЕРИОРНИ ЗОНИ И НАСТИЛКИ
MAIN EXTERIOR AREAS AND SURFACES

поглед към главен вход
entrance area view

