THE

PODIUM

OF C A P I TA L F O RT

Подиумът се състои от два етажа Партер
и Мецанин, с обществени и търговски
функции, обширни открити и закрити
обществени пространства.
Той служи едновременно за плавен
преход между градската среда и офисните
сгради, както и за разполагане на голям
брой обслужващи обекти: заведения за
хранене, спортен център, търговски обекти,
конферентен център, закрити и открити
рекреационни пространства.
Човешките потоци се разпределят чрез
система от преливащи едно в друго
атриумни пространства. Част от обектите
„плуват” в тези простраснства, докато
другите са разположени по периферията
им.
В тези публични пространства са изградени
различни видове зони за рекреация с богато
озеленяване. На Мецанина е разположена
обширна зимна градина с воден ефект.
По външанта периферия на Подиумът са
разположени открити зони за рекреация в
система от хлътвания на фасадата.
		--------------------Основната цел е на проекта е да се опита
да промени начинът по който се изграждат
партерните пространства на офисните
сгради и тяхната връзка с градското
пространство. Тази цел е разделена на
няколко под-цели:
Първата под-цел на проекта е да допълни
офисните функции с многообразие от
различни обекти за услуги и публични
пространства, в мащаб който е новост за
местните традиции.
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Втората под-цел е да обвърже сградата
с града – да създаде плавен преход
между отвореното и публично градско
пространство към затвореното и частно
пространство на офисите.
Третата под-цел е да създаде почовешки мащаб на пространството
на нивото на терена около сградата,
за да се минимизира дискомфорта
от подтискането на голямата маса на
високите сгради.
Четвъртата под-цел е да обвърже
архитекутрата с интериорния дизайн
и продуктовия дизай в цялостна визия
представяща точното време на създаване
на проекта – началото на 21-и век.
-ENThe Podium has two floors – Ground floor
and Mezzanine, with public and retail functions, vast covered and open public spaces.
It functions at the same time as a smooth
transition between the open urban environment and the office buildings, but also as
a host of many amenities, such as: restaurants, cafes, sport center, retail, conference
center, covered and open recreational spaces.
Human flows are distributed through system
of transfusive atria spaces. Part of the amenity objects “floats” within the atria spaces;
others are located at their periphery.
Many different recreational sites with abundant vegetation are designed in these public
atria spaces. There is a vast winter garden
with water feature at the Mezzanine level.
Open recreational sites are located in a system of “pockets” at the outer contour of the
Podium.
The main target of the project is to change the way the ground spaces of the office buildings are designed and their relation to the urban
environment. This aim is divided to sub-targets:
First sub-target is to complete the office functions with diversity of
amenity and retail objects, as well as public spaces, all together in
unprecedented for the local traditions scale.
Second sub-target is to merge the building with the city – to create a
smooth transition between the open and public urban environment,
to the closed and private office space.
Third sub-target is to create a human scale at the ground level around
the building to minimize the unpleasant feeling of suppression due to
the giant mass of the high-rise buildings.
Fourth is to bind the Architecture with the Interior design and the
Product design in a complete vision for the space, representing the
exact timing of the project – the beginning of 21-th century.
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