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Елегантно преминаващ границите на жанровите определения за 
лофт, модерна класика, дизайн, интериорът на 

Юлиян Пиперов носи духа и характера на своя собственик - 
бохемски, артистичен, космополитен. 

брейнсторминг*
проект арх. Юлиян Пиперов, арх. Анета Василева, арх. Надя Ченгелиева/studioPiperov

от Лидия Манолова   снимки Мисирков/Богданов, асистент Михаил Илиевски

Разположен на последния етаж в една от старите добре 
запазени сгради от първата половина на миналия век, 
апартаментът впечатлява не само с гледката към покривите 
на централния софийски квартал, но и с внимателния баланс 
между урбанистична атмосфера, бохемско настроение и 
почит към миналото. Юлиян Пиперов и неговият екип 
започват реконструкцията на 160-те квадратни метра с 
идеята, че домът на архитекта трябва да отразява неговите 
естетически търсения и принципи. „Общото ми усещане 
беше за лофт, казва той. Една сграда, строена по проект 
на австрийски архитект през 1939 г., носи духа на времето 
си. Така че намесата, която направихме, трябваше да е 
адекватна.” Без да търси буквални препратки и цитати от 
индустриалната естетика като тухлени стени, видими 

Поглед от входа към дневната - на преден план е кухненският остров с вълнообразния окачен таван от 
еталбонд (от Metatron), който скрива климатичната инсталация и създава индустриална атмосфера в 
интериора. Картината „Лунна пътека” на варненската художничка Кина Петрова е цветен акцент

g

*Brainstorming - мозъчна атака
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Дневната е отворена, но с ясно определени зони - релакс и 
телевизия, трапезария, работен кът. В дъното на стената - 
макет на инсталацията на Правдолюб Иванов Thought within a 
thought within a thought; Aluminium Chair на Чарлз и Рей Иймс в 
бяла кожа (от Адоб дизайн)

вентилационни тръби, бетон, интериорът създава това 
усещане с отворената дневна, в която зоните плавно се 
преливат, с нестандартния окачен таван от метални 
елементи, обединяващ зоната на входа и кухненския остров, 
с облицовките от камък и плочките с ефект на стомана 
и ръжда. Поставени в тази среда, харесваните от Юлиян 
мебели със съвременен и класически дизайн с елегантна лекота 
съжителстват с авангардно българско изкуство и с предмети g
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Кухненският остров с борд от камък, който служи за бар, бърза 
закуска или питие. Тапицираните бар столове са на Montis (от 
Genesis). Над бара - Clusterlamps, на Moooi (от Склада)
Вдясно: Поглед от кухнята към входа на апартамента 
обхваща вълнообразния релеф на окачения таван. На стената - 
фотографията Sick Kiss на Стефан Николаев

- спомени; ореховият паркет, комфортните столове от дърво, ленените 
дамаски на диваните балансират с топлината си типично мъжката 
сдържаност и липсата на бъбриви детайли. Една картина в синьо 
(която като почти всичко тук има своята история) повежда фината 
нишка на аксесоарите в интериора, а в металния контур на лампата 
Arco на Кастилиони от 60-те проблясва едновременно ирония към 
масовизирането на дизайнерската класика и необременена готовност 
да бъде възприемана по нов начин. Съчетанието на мебели с различен 
статус и внушение създава впечатление за свобода и ерудиран избор 
- Пантон, Иймс, Читерио, Жан Нувел са разпознаваемите знаци, които 
прехвърлят мостове между времената и стиловете. От друга страна, 
направените по проект функционални обеми създават невидимия 
комфорт на обитаване и „мислят” за удобството във всяка част на 
дома. Така интериорът не разчита на отделни ефектни елементи, а 
създава внушенията си постепенно, разкривайки ги едно след друго, 
следвайки сякаш името на инсталацията на Правдолюб Иванов в 
дневната - „Мисъл в друга мисъл в трета мисъл”... (Thought within a 
thought within a thought.)

Изпълнители 
Осветление - лампи и прожектори на Erco и 
Dark, от Altronix
бщо осветление - Dekko
Корпусни мебели, MDF облицовки - Pianca, от 
NIDO, и Веселин Николов, фирма Зарт
Камина и барплот - проект и изпълнение 
инж. Красимир Ринков
Дограма - фирма Kapo
Кухня Binova, от Gamma Design
Гранитогрес Мetal на Аpavisa, 
от Gamma Design
Oбзавеждане бани - серия Еlement oт Roca, 
Istanbul от VitrA и Gessy, oт NIDO
Уреди за вграждане от Мiele Center Moskov
Tекстил и аксесоари - Senza Home и BoConcept
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Трапезарията, разположена срещу кухненския остров - балансирано съчетание на 
минималистичната маса Less на Жан Нувел (от Verrsus) с комфортни столове, тапицирани в 
кожа, на Porro (от Gamma Design). Въртящият се модул за тв с двойни стени, в които минават 
кабелите, е направен по проект

Два обема - сивият на камината и белият на 
библиотеката, отбелязват прехода към спалнята 

и банята в личното пространство. На преден 
план: Ниската масичка Rotor Table с въртящи се 

плотове е купена от Милано; диванът с различни 
позиции за сядане е на B&B Italia (от Senza). 

Вратата към спалнята е от стъкло по цялата 
височина на стената; до прозореца се вижда LSW 

Chair на Иймс (от Адоб дизайн)
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Спалнята е с чисти линии и опростени обеми. Естествената светлина и тук е обилна - освен през 
прозорците тя минава през стъклените врати. Вляво е вратата към банята, а в дълбочина погледът 
стига до зоната за сядане в дневната. Лампата е Moon Lamp на Вернер Пантон (от Адоб дизайн) 
Вляво: В просторната баня към спалнята - свободно стояща вана от колекцията Istanbul на дизайнера Рос 
Лавгроув. Мобилната масичка е от същата серия; над ваната - висяща лампа на Dark (Altronix). Бялата 
баня (долу) е за гости, разположена е близо до входната зона. Облицовката от бял мрамор Alaska White и 
уредите от серията Istanbul с футуристичните си форми създават усещане за безплътност и лекота
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Докато проектират сградите, къщите и апартаментите ни, архитектите 
също живеят някъде. Понякога отлагат дълго собствения дом, но само за да 
са сигурни, че когато го завършат, той ще ги изразява правилно. 

да се изразиш правилно  
от Лидия Манолова

арх. Юлиян Пиперов

Сградата Lamont Lofts във 
Вашингтон, отличена с Residential 
Architect Award за 2008 г.

а р х и т е к т и

Основател и водещ архитект на studioPiperov 
- едно от активните, млади, динамични и с висок 
професионализъм студиа с редица значими проекти 
и призове в портфолиото си, Юлиян Пиперов 
възприема интериорния дизайн като извор на 
възможности и предизвикателства. И за архитекта, 
и за клиента. Оказва се, че дори и като клиент 
на самия себе си архитектът изобщо не улеснява 
нещата... 

Кое е по-трудно - да проектираш дом за себе си 
или за клиент?
Различно е. С клиента имаш обширно интервю, 
разговори, постепенно разбираш как живеят хората, 
от какво имат нужда във всекидневието, научаваш 
живота им в подробности. Клиентите често сами 
показват за какво са готови и какво не биха могли да 
приемат... Друго е и когато се прави спекулативен 
интериор - като в Симеоново Ривър парк, където 
в момента проектираме 150 луксозни къщи. В тях 
интериорите са неутрални като визия и материали, 
за да импонират на максимален брой хора; акцентите 
могат да се променят лесно, за да се съобразят 
с психологията и вкусовете на предполагаемите 
клиенти... А когато правиш собствения си 
дом, се бориш със себе си, трудно решаваш как 
да комбинираш нещата, които харесваш. Има 
постоянно съмнение, че ще сгрешиш, че къщата ти 
няма да те отрази правилно, няма да се разпознаеш в 
нея.

Може ли да говорим за лофт, когато сградата не е 

индустриална? 
Оригиналният лофт (genuine loft) е жилище в 
бивша индустриална сграда, където собственикът 
е задължен да запази всички елементи на 
архитектурата. Такива реконструкции с промяна на 
предназначението са широко застъпени в големите 
градове в Америка и Европа. Лофтове от този 
тип у нас са рядкост - затова и липсва вътрешната 
необходимост да се живее в такава среда. Въпреки 

това атмосферата им може да бъде пресъздадена - с 
материали, пространствени решения...

Работили сте пет години като архитект във 
Вашингтон в бюрото на Бил Бонстра 
(Bonstra & Haresign Architects), а името ви стои 
като водещ проектант под една от малкото 
сгради (избрана от 1300 проекта в Америка), 
отличени с наградата на списание Residential 
Architect за 2008 г.
Тази награда е много значима за мен - Lamont Lofts 
във Вашингтон е от тези реконструкции, за които 
говорехме преди малко - бивша фабрика, която 
промени функцията си в жилищна сграда.

Възможно ли е да се получи добър интериор с 
кризисен бюджет? 
Бюджетът е много важен и ние сме хората, които 
препоръчваме как да се разпредели при изпълнение 
на проекта. Основното е да има градация на 
приоритетите, да се комбинират различни нива в 
дизайна и материалите. Фокусираш се върху важните 
неща, за да получиш добрата пропорция. Жилището 
отразява определена икономическа ситуация. Сега 
бихме могли да оценим неща като хубав български 
дъбов паркет, около 40 лв./кв.м; хубави плочки 
за банята могат да се намерят на добра цена; да 
използваме естествен камък - има хубав български 
камък от Ябланица, варовик, стои страхотно… 
Колкото до обзавеждането, не е необходимо 
всичко да е скъпо, важен е добрият баланс между 
предметите и мебелите, които никога няма да 
загубят стойността си, и тези, които могат да се 
сменят във времето... Клиентът трябва да е наясно 
с приоритетите си - и тук е ролята на архитекта, 
който най-добре може да направлява целия процес. 
Например не бих посъветвал никого да пести от 

цената на дивана - това е мебел, която, ако не е 
качествена, след три години трябва да смениш. 

Какви основни принципи следвате при 
създаването на един интериор?
Домът е сложно нещо; понякога клиентът си 
представя само обзавеждане, декорация. Но 
основното са материалите, решенията, комфортът 
на обитаване. Например американците си избират 
къщата по това колко място за багаж има в нея. В 
проекта за моя апартамент също търсихме тази 
практичност - с множество скрити гардероби, 
място за домакински уреди, за обувки и връхни 
дрехи... Работили сме с обеми, които не са свободно 
стоящи, ситуирани са еднакво и не тежат в 
пространството. И тук, както навсякъде, 
предпочитам естествени материали и неутрални 
цветове - бяло, сиво, дърво. Преди десетина години, 
когато започнах да се занимавам с интериори, правех 
едни зелени, червени стени... Сега съм убеден, че 
цветът е най-добре да се появи в акцентите, които 
могат да се сменят - аксесоари и картини, книги, 
възглавници... това да даде цвят. Разпознаваемите 
мебели, които свързваме с определен период от 
дизайна, също въздействат като скулптури и са 
част от духа на интериора. Архитектът трябва 
да обясни на собственика защо са ценни и да разбере 
дали ще се чувства комфортно в тази среда. Защото 
е много важно той да внесе своето усещане в нея. 
Иначе ще се чувства дискомфортно; или трябва да 
намести живота си спрямо новата къща. Това също е 
възможно, но е друг принцип.

www. studiopiperov.com

Поглед към работния кът в дневната с библиотеката и 
Aluminium Chair на Чарлз и Рей Иймс

План на реконструкцията за апартамента на архитекта


