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изгледи от интериора на сградата / interior views изглед от южната фасада / view of the south facade изглед от северната фасада / view of the north facade

оригинални чертежи на конструкцията от архива на Пристанище Бургас / original drawings of the steel construction from the archives of Port of Burgas

Архитектурния подход при проектирането (за сградата и средата около нея) се основава на следните принципи: взаимопроникване на външните и вътрешни пространства, отваряне на обществените зони 
към морето, търсене на хармонична връзка с индустриалната територия и диференциране на старо и ново на принципа на контраста. За разлика от оригиналната сграда, новата е напълно отворена към 
морето. Черният цвят, в който е решена старата конструкция на сградата се противопоставя на новата бяла ефирна обвивка, която обединява сградата и нейните прилежащи пространства. Един от 
основните принципи на реосновните принципи на реконструкцията е новата сграда да продължи да “стои” естествено в съществуващата индустриална среда и нейната уникална атмосфера. Tова вдъхнови използването на Кортен 
ламарина - материал носещ характеристиките на средата.
/ 
The approach in the whole project (for both the building and the public space space around it) is based on the following principles: flow of open and closed spaces; openness of the public spaces towards the sea; 
connection to the industrial landscape; contrast between old and new. Unlike the original, the reconstucted building is fully glazed towards the waterfront. The black color of the original steel construction juxtaposes to 
the white color of the new semi-transparent frame that unifies the whole building and its new spaces. One of the main driving forces is to reconstruct the building in a way that it still fits in its industrial surroundings and 
the unique atmosphere of the Port. This justifies the use of the rusty corten cladding which is directly linked to the natural colors of the background.the unique atmosphere of the Port. This justifies the use of the rusty corten cladding which is directly linked to the natural colors of the background.
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