Таня Митакева
Tania Mitakeva

АРТИУМ ARTIUM

център за култура и образование
реконструкция на площад “Жулиета Шишманова”

Пламена Димова
Plamena Dimova

center for culture and education
reconstruction of “Zhulieta Shishmanova” square
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location: Nessebar - new town
gross floor area: 4875sq.m.
square: 7737sq.m.
year: 2015-2018
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културен център
cultural center
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административни сгради
administrative buildings

местоположение: Несебър - нов град
РЗП сграда: 4875кв.м.
площад: 7737кв.м.
реализация: 2015-2018

В центъра на новия град на Несебър, на един доскоро
занемарен терен, е ситуиран новият културноадминистративен център на града. Водещ принцип
в проектирането е запазване на човешкия мащаб и
подобряване на градската среда. Обновяването на
площад “Жулиета Шишманова” и изграждането на
АРТИУМ - център за култура и образование преосмислят
пространството и го превръщат в място за срещи,
почивка и общуване.
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Тhe new cultural and administrative center of the city In
the center of the new town of Nessebar, on a previously neglected terrain. A guiding principle in the design is
to maintain the human scale and to improve the urban
environment. The renovation of the “Juliet Shishmanova”
Square and the construction of ARTIUM - Center for Culture
and Education redefine the space and make it a place for
meetings, recreation and communication.
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