движеща сила
проект арх. Юлиян Пиперов, арх. Надежда Ченгелиева/Студио Пиперов
снимки Минко Минев текст Теодора Николова

Апартамент от 30-те
години на миналия век в
стария център на София
с гледка към покриви
и изваяни от времето
фасади е трансформиран
в комфортен дом на млад
финансист. Дизайнерският
подход заменя максимата
„моят дом е моята
крепост” с „моят дом е
моят стимул”.

П

о някакъв начин професионалните
пътища на собственика на този
апартамент и на арх. Юлиян Пиперов
си приличат. И двамата са живели и
работили в САЩ - в Ню Йорк и във
Вашингтон. И двамата притежават
активността и космополитния дух
на вечно търсещия мегаполис. „Исках
дом, който да не ме успокоява, да не ме
обвива като пашкул и да не ме кара да
се затварям в него. Исках дом, който да
ме провокира, да ме изпълва с желание
да изляза и да постигна следващото
нещо, да ме подтиква да бъда все подобър.” За да превърнат тази нагласа
на собственика в интериорен проект,
архитектите Юлиян Пиперов и Надежда
Ченгелиева разполагат с наследство
от полутъмни тесни пространства,
непостроен, но заложен в плана на
сградата балкон и съсипани от годините
дограми, стени и подове. g
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Поглед през плота на високата маса в кухнята към трапезарния кът.
Негативната фуга на тавана и разположеният в нишата плакат от Ню Йорк
наслагват равнини и перспективи. Маса за хранене и столове Calligaris от
Selamore. Стоящата лампа George на Tobias Grau от Altronics е елегантен
доминант с изразителността на арт обект. Архитектурното осветление
от Decco подчертава чистата пространствена линия. Изцяло отворената
ъглова етажерка по проект свързва двете зони и побира готварските книги,
те са на почит тук



Камината от
Ринков подобно на
кухнята разработва
експресивния
контраст на
суровото студено
излъчване на
камъка и топлото
дърво. Етажерките по
проект ритмизират
пространството
и осъществяват
динамичната
връзка на дневната
с входната зона и
антрето

g
Апартаментът не притежава нито
аристократичен, нито декадентски
чар . Затова и архитектите не
оставят миналото му да прозира в
новата интериорна тъкан. Но пък
гледката е полет над красотата на
стара София и съвсем основателно
при реконструкцията е „внесена”
вътре. Интелигентният дизайнерски
подход трансформира даденостите в
съзвучие с темперамента и лайфстайла
на собственика. Зоната ден вече е
изцяло отворена и флуидна. Новата
витрина създава усещането, че кухнята
се рее над покривите. Плътните и
ажурни сектори на библиотеките,
подчертаните ниши, негативната фуга
на тавана, камината и осветлението
дискретно скулптират обема.
Несъстоялият се през годините балкон
е построен и превърнат в място, в
което са разположени гардеробът и
работният кът. „Собственикът искаше
апартаментът да е зареден с енергия,
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контрасти, противопоставяния.”
Образите и метафорите, които арх.
Пиперов използва като отправни
точки , са Ню Йорк, боксът, бикът,
борсите. Търсено е мъжкото звучене,
но не остро агресивно, а с дълбочина
и топлина. „Тръгнахме от сивото
на стените, оказа се много студено,
развихме го в пет нюанса в мебелите
и детайлите. Сгряхме го с конячения
цвят на дървото в подовете и кухнята.
Килимът, постерът и картините
създадоха следващия слой – взел някои
от основните цветове и форми в
интериора и прибавил към тях нови
в нов богат контекст.” Архитектът
надгражда нива, които диалогизират
както помежду си, така и с този,
който ги обживява. „Домът ми ме
учи да преодолявам клишето за себе
си, мотивира ме, тласка ме напред” –
констатацията на собственика е още
едно доказателство, че проектът е
безусловно успешен.

Отворената при
реконструкцията
витрина вкарва
гледката в кухнята.
Запазвайки духа
на старата сграда,
архитектите избират
дървена дограма от
Камбера. Високата
маса по проект и
бар столовете от Bo
Concept оформят
приятен остров
за закуска или
приготвяне на храна,
който сякаш плува
над софийските
покриви. Ефектната
метална база на
масата е графичен

акцент, правещ
красива връзка с
градската среда.
Кухнята е изработена
по проект с
масивен тъмносив
каменен плот,
дървени вратички в
топъл конячен цвят
и масивни дръжки
в нюйоркски
стил. Картината на
Натан Елканович,
направена сякаш
от диамантен прах
и сметана, е любов
от пръв поглед за
собственика, вижда
я случайно в галерия
в Тел Авив



Канапето Alberta
Salotti от SELAMORE,
разположено срещу
камината, създава
центъра на зоната
ден. Чувството
за комфорт
и топлина е
засилено с пачуърк
килима от Carpet
Max, съдържащ
всички нюанси
в интериора. Арт
изражението на
цветовия баланс пък
е картината на Хубен
Черкелов. Познават
се със собственика
от годините,
когато той
живее в Ню Йорк.
Безспорен акцент
на интериора,
картината има
свойството да
преструктурира
елементите му,
показвайки найсилните им страни. В
дъното – пуфове на
Softline от Склада
и единствената,
но изразителна
връзка на интериора
с миналото –
винтидж фотьойл
от старата къща
на семейството
на собственика
във Велинград. До
него – настолна
лампа Little Mary
на Tobias Grau, на
стената рисувана
японска хартия от
Art Collection
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ВДЯСНО:
Банята към спалнята
– изцяло обзаведена
с Vitra, чиста
категорична линия
и в духа на целия
интериор съчетание
от графитени и
конячени нюанси.
Големите огледални
врати на шкафовете
премоделират
пространството.
Хавлии Missoni Home
от Senza Home

На преден план – легло на Alberta Salotti от Senza. Емоционалната
наситеност на спалнята се създава от двете картини на Зорница София.
Настолна лампа Can на Zero от Склада. В дъното – тук по стария план на
сградата е трябвало да има балкон, който така и не е бил построен. При
реконструкцията на апартамента архитектите го построяват и го превръщат в
част от спалнята – място за гардероба и за малък работен кът
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Тоалетната за гости – матовата стъклена врата контрастно се
вписва в дървената обшивка на антрето, масивният плот и семплите
елегантни форми следват цялостната стилистика

Адреси на страница ....
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Какво искат мъжете…
от Теодора Николова

… когато става дума за интериора на собствения им дом. 				
				
Ето отговорите на архитектите и дизайнерите.

арх. Юлиян Пиперов

клиентите няколко книги с интериори,
за да маркират тези, които им харесват.
Мъжете обикновено се насочват към
стените с видима тухла, тъмното
дърво, обшивки с метал и полиран
бетон.

Когато става дума за избор на
кола, жените често първо си
представят цвета. Как започват
разговорите за интериор с
мъжете? Навремето и аз купих
яркочервен mountain bike Cannondale, за
да е координиран с постера на Пол Клее,
под който трябваше да стои… Преди
да започнем проекта, винаги давам на

По-ясни идеи ли имат те от
жените, когато става дума за
това в каква среда искат да
живеят? Всички клиенти са различни.
Като че ли мъжете имат по-ясна
представа какво искат. Някои стигат
до крайности и очакват безпрекословно
да се спазват размерите на помещенията
от функционалната схема, която са
ми дали. Други се оставят да бъдат

изненадани и запалени. Работата на
архитекта е да бъде психолог и да
моделира пространството спрямо
своята представа за нуждите и
вкусовете на клиента.
Кое инстинктивно мъжете се
стремят да изразят по-силно
в интериора си – характера,
статуса или професията си?
Нека първо направя едно уточнение
– при почти всички семейни жилища
интериорът се обсъжда единствено с
жената и мъжът го получава наготово.
Когато проектираме жилище на несемеен
човек, обикновено характерът взима
надмощие.

модел Pavillon, колекция
2012 на Les Ateliers Ruby,

www.ateliersruby.com

Новият винтидж - дизайн
Тимъти Олтън,

For men
Стени в нюанси на сиво
Дърво – орех, дъб, махагон
Шлайфан бетон
Стар, изтъркан кожен фотьойл
Капитонирано канапе
Трофей на стената или полилей от рога
Кожа от зебра на пода
Електрическа китара, мотоциклетна каска,
боксови ръкавици
Самостоятелен барплот
Шкаф с колекция от колички Matchbox или оловни войници
Оголена стена от стари тухли
Портрет на секссимвол – „Мерилин Монро” – софистицирана
версия на голото момиче в шкафчето във фитнеса
Черно-бели фотографии на боксьори
Контраст дъб/черно, стомана, инокс, облицовка от метал
Цветове: петролено синьо, коняк, ръжда, графит, бетон
Beat Light или Lustre Light от Tom Dixon

www.timothyoulton.com



Вечният честърфийлд,
модел Moon на Baxter
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www.baxter.it

Боксьорски
ръкавици от
колекцията
на Тимъти
Олтън

Лампата
Beat на Том
Диксън,

www.tomdixon.
com

Жюли Делпи, фотография на
Хелмут Нютън

Каква е мъжката дефиниция на
лукса в интериора? Като оставим
индивидуалните предпочитания и
декорацията настрана, и при мъжете,
и при жените луксът се свързва с
усещането за простор, високи тавани,
естествени материали – дърво, камък,
стъкло, метал, много слънце, големи
прозорци и вдъхновяваща гледка през
тях.
Жената е готова да си купи
обувки с един номер по-малки,
ако непреодолимо много й
харесват. Мъжете склонни ли са
да жертват функционалността
заради естетиката? Напротив,
склонни са към хиперфункционалност
като желанието на мои клиенти в два
отделни случая да предвидим писоар с
фотоклетка в родителската баня.

ЕМОЦИОНАЛЕН ШИК
Бразилският архитект Гилерме Торес миксира авангардно и с дух и създава
пространство за играещо си градско момче, което се забавлява с професията си
съща толкова, колкото и с колекциите си

Важно ли е за мъжкия интериор
да е проектиран така, че да
е пластичен, да подлежи на
лесни промени с промяната на
живота на собственика, или е
здраво фиксиран в настоящето?
При всички ергенски жилища, които сме
проектирали, сме предвиждали бъдеща
трансформация в семейно жилище. В
някои от случаите тази промяна е била
есенцията и отправната точка при
проектирането.
Кое е най-разпространеното
клише за мъжкия интериор?
Тухлена камина, над която са окачени
еленови рога. Пред нея изтъркан фотьойл
с висока облегалка върху зеброва кожа.

БОХЕМСКА ЕКСТРАВАГАНТНОСТ
Провокирана от младостта на собственика и желанието му да живее в различна,
чисто негова среда, арх. Радина Гешева създава интригуващ свят с безкомпромисен
стил, младежка самоувереност и космополитен дух
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По-ясни идеи ли имат те от
жените, когато става дума за
това в каква среда искат да
живеят? Трудно ми е да разграничавам
клиентите по полов признак. Мъжете в
етап „искам интериор” обикновено са
във връзка и рано или късно жената бива
въведена в проекта. По-често рано.

Когато става дума за избор на
кола, жените често първо си
представят цвета. Когато става
дума за избор на кола, много малко
жени могат да променят посоката
на разговора в посока „мили, кога ще
поръчаш нова кухня?”.

Кое инстинктивно мъжете се
стремят да изразят по-силно в
интериора си – характера си или
професията си? Характерът си личи
по-добре без намесата на интериорен
дизайнер :)

Как започват разговорите за
интериор с мъжете? Мъже, жени…
ако знаят какво искат – разговорът
започва, ако не знаят – разговорът е
фалшив.

Каква е мъжката дефиниция
на лукса в интериора? Качествена
техника, скъпи дивани, съвършени опции
за контрол на отопление, осветление,
звук и сигурност.

Жената е готва да си купи
обувки с един номер по-малки,
ако непреодолимо много й
харесват. Мъжете склонни ли са
да жертват функционалността
заради естетиката? Това зависи от
общата философска нагласа на човека.
Или от общата култура. Или от здравия
разум. Или от липсата на комплекси
относно първите две предположения.
Важно ли е за мъжкия интериор
да е проектиран така, че да
е пластичен, да подлежи на
лесни промени с промяната на
живота на собственика, или е
здраво фиксиран в настоящето?
Някой живее в тристагодишно
наследствено имение, друг заспива там,
където е шапката му. Между двете
крайности изглежда остатъкът от

мъжете на планетата намира начини
да си създава комфорт в рамките на
възможното.
Кое е най-разпространеното
клише за мъжкия интериор?
Най-много ме забавляват плейбой
интериорите от средата на двадесети
век. За най-разпространените не ме е
грижа.
For men
Кожени столове и кресла
Минимализмът като идеология
Много маратонки в коридора
Празна и изрядна кухня
Сиво, камък
Бележки от чистачката относно препаратите,
които трябва да се купят, в близост до входната
врата

Кухня
моноблок,
дизайн на Елиза
и Стефано
Джованони за
Veneta Cucine

www.venetacucine.com

Поне една от многото в
коридора със сигурност ще е
New Balance

Иконичната
есенция на
минимализма
- масата Less
на Жан Нувел

АРХИТЕКТЪТ ЗА СЕБЕ СИ
Ерик Еган си избира стара сграда
с парижки дух, каменна фасада
вътрешни стени с мазилка,
имитираща варовик, импозантно
стълбище от мрамор и желязо.
Населява интериора с дизайнерски
класики на XX век, винтидж,
киноафиши и попарт. Вдъхновяващ
мъжки стил!
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ARTSTYLE
Лофт с духа на
XVIII век с цитати
от модерната
индустриална
функционалност,
оригинални
архитектурни
решения на арх.
Раул Ренцети,
поп арт и
хиперреализъм –
тук живее, рисува,
снима и излага
произведенията си
Енрико Гуарино

ИНТЕЛЕКТУАЛНА
САМОУВЕРЕНОСТ
Идеята за движението и
промяната е заложена
в този интериор (проект
на We’re workgroup),
откликващ на динамиката
на живеене на собственика
– номад, желаещ
уседналост и опитващ
се да събере Ню Йорк и
Тоскана под един покрив



