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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”. 

По 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 по-
добър.” 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. 

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 g
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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 

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, 

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. 

g
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 

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
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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 наЙ-
силните 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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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 

тоалетната за гости – матовата стъклена врата контрастно се 
вПисва в дървената обшивка на антрето, масивният Плот и семПлите 
елегантни форми следват цялостната стилистика 

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 

Адреси на страница ....



     Bravacasa декември-януари/2013                

ИДЕИ+
g

КаКво исКат мъжете…
от Теодора Николова 

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

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 

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. 

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. 

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. 

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

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

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

арх. юлиян ПиПеров

вечният честърфиЙлд, 
модел moon на baxTer

www.baxter.it 

модел paVillon, колекция 
2012 на les aTeliers ruby, 

 www.ateliersruby.com 

новият винтидж - дизаЙн 
тимъти олтън, 

www.timothyoulton.com

боксьорски 
ръкавици от 
колекцията 
на тимъти 
олтън

жюли делПи, фотография на 
хелмут нютън 

ламПата 
beaT на том 
диксън, 

www.tomdixon.
com
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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?”.

КАК ЗАПОЧВАТ рАЗгОВОрИТе ЗА 
ИНТерИОр С мъжеТе? мъже, жени… 
ако знаят какво искат – разговорът 
започва, ако не знаят – разговорът е 
фалшив.

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  

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.

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 :)

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 

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!  

арх. антоние манолова

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

иконичната 
есенция на 
минимализма 
- масата less 
на жан нувел 

Поне една от многото в 
коридора със сигурност ще е 
neW balanCe

кухня 
моноблок, 
дизаЙн на елиза 
и стефано 
джованони за 
VeneTa CuCine 

www.venetacucine.com 


