Как да трансформираме невидимата сграда в забележителна?
С хора!
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.
Създаването на зони за активности, липсващи в околността (площадки за деца и
възрастни, обществени тоалетни, зони за разнообразни физически и културни
дейности, достъпност), ще привлече голямо разнообразие от посетители и ще направи
мястото разпознаваемо и запомнящо се, място, където искаш да се върнеш отново.
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.
Предложението следва логиката на оригиналната конструкция на сградите в парцела:
добавена архитектурна материя + моделиране на терена.
Съществуващата структура се третира като даден обект, в който се вплитат нови
елементи. Новата топография и комуникационните връзки организират достъпа и
обединяват дейностите на закрито и открито в мрежа от преплитащи се елементи,
които ще създадат нов културен и развлекателен център в парка и центъра на София.

Показатели:
Застроена Площ на приземен етаж /ЗП/ – 971 кв.м. = 19.8%
Обща Разгъната Застроена Площ – надземна /РЗП надземно/ – 1381 кв.м.
Обща озеленена площ – 2240кв.м. = 46%
Обща проектна стойност – 2 690 000лв. с ДДС

How to make an invisible building visible?
With people!
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 success of the future Center for Contemporary
Art and Culture lies in putting the place on people’s mental map by means of a network of
performing soft elements.
Creating places for activities, including functions that are missing from the surrounding area
(playgrounds for children and elderly, public toilets, body culture parks, access for people
with disabilities etc.) will attract a great variety of people and make the place recognisable
and memorable, a place to return.
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, and in‐between spaces become significant.
The proposal follows the logic of the original construction of the buildings in the site:
additive architectural composition + landscape modification.
The existing structure, stripped down to the skeleton, is treated as a found object in which
new elements are woven. The new topography and communication loops organize the
access on the site and entwine the indoor and outdoor activities as a network of interlaced
soft elements which will generate a new cultural and recreational hub in the park and
central Sofia.

Project data:
Built area – 971 sq.m. = 19.8%
Total built area over ground – 1381 sq.m.
Total greenery area – 2240 sq.m. = 46%
Estimated project cost – 2 690 000lv. Incl. VAT

