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Обществена програма

Вертикален поток по стълбище

Арена

Траст сцена

Визуализацилия на залата за представления откъм входа

Първи етаж 1:200

Просцениум

Траверса

Посетители на изложбата

Вертикален поток - външни стълби

Главен вход /
Main Entrance

Главен вход /
Main Entrance

Зона артисти / Помещение за персонала

Връзка с асансьор Връзка с асансьор след работно време

Циркулация

Public 

Ver  cal Flow - By stairs

Arena

Thrust

Visualiza  on of the main building from the entrance

1 Floor 1:200

Proscenium

Traverse

Exhibi  on Flow

Ver  cal Flow - outdoor stairs

Arist zone / Staff  zone

Ver  cal connec  on by elevator Ver  cal connec  on by elevator a  er closing hours

Circula  on

Вход (1B) и Представление (1А)
Входът е първата сграда, с която посетителите се срещат когато пристигат в ТЦ - или от града или от парка. Неговата ниска височина го 
прави интимно място, подходящо за продажба на билети, гардероб, книжарница и тоалетни за гости. От входа, посетителите могат
да преминат към мястото за представление и изложба или да се качат с асансьора или по стълбите до кафето на покрива и терасите.

Сградата за представления е сърцето на новата ТЦ. Тя се запазва като едно голямо открито пространство, където се провеждат няколко 
програми и дейности. Скулптурните стълби, които водят до старите технически нива, дават възможност на посетителите да отидат направо 
към мястото за изложения, намираща се под земята. Работните и фоайе зони се подреждат в линия със стъклената фасада, с много дневна 
светлина и гледки към заобикалящата зеленина – идеално условие за творчески личности да дойдат и да работят по проектите си. 
По-голямата част от пространството е зоната за представления. Това е многофункционална площ, където плъзгащи сгъваеми стени
с акустични възможности, позволяват всякакъв вид подредба в комбинация с подвижни телескопични седалки и зоната зад кулисите,
както и зоната на изпълнителите зад съществуващата преградна стена. Когато сгъваемите стени са затворени, фокусът пада изяло на
сцената и изпълнителите. Когато няма представление, зоната за представления се слива в едно с останалата площ на сградата. Много 
малко елементи са прибавени към това пространство, с изключение на стълбището. Суровата индустриална красота на неговата история 
присъства осезаемо с неговия бетонен таван, напълно оголени колони и греди, освободени чрез неговата нова стъклена фасада и графити 
стени.

Entrance (1B) & Performance (1A)
Th e entrance is the fi rst building visitors encounter when they arrive at the TC from either the city or the park. Its existing low height makes it intimate 
and suitable for program such as ticketing, wardrobe, bookstore and guest toilets. From the entrance, visitors can move directly onto the performance 
and exhibition program, or take the lift  or stairs to the rooft op café and terraces.  

Th e performance building is the heart of the new TC. It is kept as one big open space where several programs and activities take place. Th e sculptural 
stairs leading to the old technical levels allow the visitors to go directly to the underground exhibition program. 
Workspaces and lounge area line the glass facade with lots of daylight and views of the surrounding greenery – an ideal setting for creatives to come 
and work on their projects. Most of the space is the performance area. A multi-transformable area where sliding folding walls with acoustical capa-
bilities allow for any type of setup in combination with movable telescope seating and the backstage and artist area behind the existing partition wall. 
When the folding walls are closed, there is a complete focus on the stage and the performers. When there is no performance, the performing area 
becomes one with the rest of the building. Very few elements are added to this space, except for the stairs. Th e raw industrial beauty of its history is 
very present with its painted concrete ceiling, fully exposed concrete columns and beams, set free by its new glass facade, and the graffi  ti walls.

#

Вход Посетители/
Visitor Entrance

Фоайе/
Foyer

Магазин за рекламни 
материали и библиотека/

Book store

Служебен вход/
Staff  Entrance

Служебен вход/
Staff  Entrance

Работни места - индивидуални и 
групови /Workspace

Сцена на открито /
Outdoor stage

Входно пространство
и Събирателно място за 

артисти /
Ar  st entrance & 

ar  st space

Творческо студио /
Crea  ve studio

Седалки на открито /
Outdoor sea  ng

Гардероб /
Wardrope Асансьoр/

Li   to B1 ,L2,L3

Стълбище към II,III ет./
Stairs to L2,L3

чистене/
Cleaning room

Стълбище към II,III ет./
Stairs to L2,L3

Стълбище към B1/
Stairs to B1

Стълбище към B1/
Stairs to B1

Представления/
Performance

Изложбена зона/
Exhibi  on

Камерна зала/Chamber room

Помещение за инсталациите/
Storage & workshop

HC

Служебен вход/
Staff  Entrance

Камерна зала/
Chamber room

„Сигурно място“/
Safe room


