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POP-UP LIVING
Ако съвременният лайфстайл се отличава с нещо значимо, то е pop-up културата 

– култура на мобилното, временното, креативното. Към всеобхватния тренд 
включваме и апартамента под наем, а Юлиян Пиперов е нашият великолепен гид 

в изкуството на промяната.  oт Лидия Манолова   снимки Яна Блажева, Радина Ганчева

Предиобед е и октомврийското слънце потапя 
в ярка светлина дневната и кабинета на малкия 
апартамент. Разположен в една от сградите на 
бул. Витоша, той приема отвисоко гледката 
на парка отсреща, а оголената конструкция 

на рушащия се паметник пред НДК звучи като метафора 
на темата за трайното и преходното. Когато преди време 
продава луксозния дизайнерски апартамент, който с любов и 
професионална прецизност проектира за себе си, арх. Юлиян 
Пиперов решава да смени подхода към обитаването – да 
намери жилище под наем, което да носи повече идеята за 
easy living. Приема промяната като средство да изрази себе 
си по нов начин, без да се съобразява с „временния” статут 
на жилището: „Този апартамент е резултат по някакъв 
начин и на моето развитие като дизайнер и архитект. От 

ПОГЛЕД ОТ ДНЕВНАТА 
КЪМ КАБИНЕТА. 
ЕКЛЕКТИЧНИЯТ 
МИКС В ИНТЕРИОРА 
ВКЛЮЧВА ЕДИН ОТ 
НАЙ-ЕМБЛЕМАТИЧНИТЕ 
СТОЛОВЕ НА ЧАРЛС 
И РЕЙ ИЙМС – LCW ЗА 
VITRA. НАД ДИВАНА – 
МАКЕТ НА РАБОТАТА НА 
ПРАВДОЛЮБ ИВАНОВ 
THOUGHT WITHIN A 
THOUGHT WITHIN A 
THOUGHT, 2008

т.нар. overdesign, където всичко е измислено и няма място 
за импровизация, до един такъв интериор, където всичко се 
случва в движение и има възможност за развитие и промяна”, 
казва той. Харесва мястото заради атмосферата на градския 
център наоколо и гледката към парка. Дизайнерският усет 
безпогрешно го води към решенията какво да запази от 
стария апартамент – определено това не са 16-те гоблена 
– най-голямото съкровище на собственичката. Паметта на 
мястото за него е в масивната трапезария от 50-те, двата 
аплика от ковано желязо над шкафа, месинговите дръжки на 
вратите... Към тях прибавя пластовете от собствения 
си живот и нещата, с които не би се разделил – не много на 
брой, но ценни иконични мебели от средата на миналия век, 
дизайнерски премети, постери, картини, книги и списания. 
Малки, но точни докосвания – намерен и претапициран 

АРХ. ЮЛИЯН ПИПЕРОВ С КУЧЕТО СИ ЛЕО В КАБИНЕТА, КОЙТО Е ЛЮБИМА СТАЯ И НА ДВАМАТА. ДЕТАЙЛ ОТ ЗОНАТА 
ЗА СЯДАНЕ В ДНЕВНАТА – ДИВАНЪТ ИДВА ТУК ОТ РАБОТНИЯ КЪТ В ПРЕДИШНИЯ АПАРТАМЕНТ НА АРХИТЕКТА, А 

МАСАТА, КОЯТО ТОЙ ПРОЕКТИРА ПРЕЗ 90-ТЕ, Е САНТИМЕНТАЛЕН СПОМЕН
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ДИЗАЙНЕРСКАТА НАМЕСА В АНТРЕТО Е МИНИМАЛНА – ПОДЪТ Е ПОКРИТ СЪС СИВ ЛИНОЛЕУМ, „ЗА ДА СМЕКЧИ 
ПРИСЪСТВИЕТО НА СТАРИТЕ ВРАТИ С МЕСИНГОВИ ДРЪЖКИ”. ШКАФ ЗА ОБУВКИ И ЛАМПА ИКЕА. ПОСТЕРЪТ ОТ ПРОЕКТА 

VALLEY CURTAINS НА КРИСТО И ЖАН-КЛОД Е ПОДПИСАН ЛИЧНО ОТ АРТИСТИТЕ, СПОМЕН ОТ ИЗЛОЖБА ВЪВ ВАШИНГТОН
ВДЯСНО: СТОЛОВЕ НА РОН АРАД И ПОСТЕР НА VITRA В КУХНЯТА 

ПОГЛЕД ОТ ВХОДНОТО АНТРЕ КЪМ ДНЕВНАТА. „ТУК ГОЛЯМАТА ЕКСТРА Е ГЛЕДКАТА И 
ВЪЗДУХЪТ – ГЛЕДА КЪМ ПАРКА И ТОЙ ВЛИЗА АВТОМАТИЧНО В ИНТЕРИОРА”, КАЗВА 
АРХИТЕКТЪТ. БЕЛИТЕ СТЕНИ, ВИСОКИТЕ ТАВАНИ И СВЕТЛИНАТА СЪЗДАВАТ КРАСИВА РАМКА 
ЗА ДЕЛИКАТНИЯ МИКС В ОБЗАВЕЖДАНЕТО. КИЛИМЪТ В ДНЕВНАТА Е С ЕТНО МОТИВИ, 
ИНТЕРПРЕТИРАНИ В ПАСТЕЛНИ ЦВЕТОВЕ

фотьойл, етажерки от ИКЕА, находки от битпазар, килим с етно мотив 
постепенно създават картината на новото пространство. Вътрешната връзка 
между предметите, която обикновено наричаме еклектика, създава усещането 
за комфорт, което срещаме в стари, обживяни и богати на преживявания 
домове. „Това е и стилът, в който се опитвам да се разпозная сега – в него 
има комбинация между винтидж, висок дизайн, ИКЕА… Въпрос на личен вкус, 
не го налагам на клиентите. Жилището наистина е временно, но като всяко 
такова нещо то може да се окаже по-постоянно от другите”, казва Юлиян. 
Спомняме си интериора на предишния му апартамент, корица на Bravacasa 
преди няколко години – просторен лофт с перфектни архитектурни детайли 
и хай енд обзавеждане. „Друго е усещането тук, друг е стилът. Приятелите ми 
много харесват това място, по-уютно е; в предишния апартамент седиш на 
ръбчето на стола.” Сравненията, макар и неизбежни, са и неуместни – да създава 
пространства с различен дух, които въпреки това носят отпечатъка на личния 
му стил, е работата на всеки архитект. Дори когато мястото е временно.
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С ЕЛЕГАНТНОТО СЪЖИТЕЛСТВО НА ВИСОК ДИЗАЙН ОТ СРЕДАТА НА МИНАЛИ ВЕК, АКСЕСОАРИ И НАСЛЕДЕНИ 
МЕБЕЛИ ДНЕВНАТА Е СЪРЦЕТО НА ИНТЕРИОРА. СТОЛ ОТ СЕРИЯТА ALUMINIUM CHAIR НА ЧАРЛС И РЕЙ ИЙМС ЗА VITRA, ЕТАЖЕРКИ ОТ ИКЕА. МАСИВНАТА МАСА 

СЪС СТОЛОВЕ И ТРАПЕЗАРНИЯТ ШКАФ СА НАСЛЕДЕНИ КАТО ОБЗАВЕЖДАНЕ. „ХАРЕСВАМ ГИ, ЗАЩОТО СА ПРОИЗВЕДЕНИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 50-ТЕ, ПРЕДИ 
МЕБЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ДА СТАНЕ ТАЛАШИТЕНО”, КАЗВА ЮЛИЯН.

ГОРЕ: КАРТИНИТЕ И АКСЕСОАРИТЕ СЪЗДАВАТ В ГОЛЯМА СТЕПЕН ОЧАРОВАНИЕТО НА ИНТЕРИОРА. НАД ТРАПЕЗАРНИЯ ШКАФ: КАРТИНА НА ХУДОЖНИЧКАТА 
КИНА ПЕТРОВА. ВЪРХУ ЕТАЖЕРКАТА – МИНИАТЮРИ НА ДИЗАЙНЕРСКИ СТОЛОВЕ ПРЕД РИСУНКА НА ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ
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В КАБИНЕТА: НАМЕРЕНИЯТ НА УЛИЦАТА И ПРЕТАПИЦИРАН ФОТЬОЙЛ ДЪЛГО ВРЕМЕ СТОИ НА ТАВАНА,  
ПРЕДИ ДА ЗАЕМЕ МЯСТОТО СИ ТУК, ПРЕТАПИЦИРАН ОТ VALIYAN С ДАМАСКА ОТ CITY DESIGN DEVELOPMENT (CDD). 

РАБОТНИЯТ СТОЛ ALUMINIUM CHAIR В БЯЛА КОЖА Е ЕДНА ОТ ПЪРВИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НА СОБСТВЕНИКА. КОЛЕЛОТО, 
КОЕТО Е ЧАСТ ОТ ВСЕКИДНЕВИЕТО МУ, ДОПЪЛВА ИНТЕРИОРА

КОМФОРТНА И ЕСТЕСТВЕНА АТМОСФЕРА НА РЕЛАКС В СПАЛНЯТА. ГАРДЕРОБЪТ 
НА ИКЕА С ОГЛЕДАЛНИ ВРАТИ, БЕЛИТЕ ЗАВЕСИ И НЕУТРАЛНИТЕ ЦВЕТОВЕ СА 
ФОН ЗА АКЦЕНТИТЕ ПО СТЕНИТЕ. НАД ЛЕГЛОТО – КАРТИНА НА ХУДОЖНИЧКАТА 
ДИМИ ДЕРТЛИЕВА, С КОЯТО ЮЛИЯН СПОДЕЛЯ ДОМА СИ. МОКЕТЪТ ТУК И В 
КАБИНЕТА Е ОТ CDD „REUSED” ОТ ПРЕДИШЕН ПРОЕКТ. НАСТОЛНА ЛАМПА 
TOLOMEO НА ARTEMIDE, НИСЪК СТОЛ DSW НА ИЙМС ЗА VITRA И СПИСАНИЯ 
ЗА АРХИТЕКТУРА ДЕЛИКАТНО НАСОЧВАТ КЪМ ВКУСА И ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ 
ПРИСТРАСТИЯ НА СОБСТВЕНИКА



         

В Д Ъ Х Н О В Е Н И Е

ЕДНО КЪМ ЕДНО
Юлиан Пиперов разказва от първо лице за   

нещата, които ни заобикалят в дома и извън него,  
и към които не можем да останем безразлични,  

независимо от мащаба им.

СПИСАНИЯТА  
ЗА АРХИТЕКТУРА 
Те са неизменна част от 
заобикалящата ме среда. 
Абониран съм за Mark, Frame, 
Walpaper... Domus и Abitare 
купувам редовно. Пътувам 
навсякъде, където се случват 
големите архитектурни 
събития -  Милано, Биеналето 
във Венеция, Архитектурната 
седмица у нас. 

Всеки ден го гледам от прозореца 
си и му се радвам, харесва ми. 

Аз съм в групата за защита на 
паметника. В сегашното състояние, 

с оголена конструкция, лишен 
от монолитността, изглежда 

модерно. За мен това е най-
хубавият паметник в София – като 

съвременен изказ, като пластика, 
обеми; всички останали са или соц 
монументализъм, или класически (с 

изключение на този на Стамболов в 
градинката на Кристал). 
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КОПИЯ И ОРИГИНАЛИ 
Харесвам иконите на дизайна от средата на миналия век. 
Особено съм пристрастен към Чарлз и Рей Иймс – преди 
години си купих цялата серия на Aluminium Chair – за 
офиса и за дома. И съм сигурен, че ще са с мен дълги години. 
Темата за копията, за фалшивите „икони” е много актуална, 
защото това е култура, която ние, архитектите, трябва 
да възпитаваме у клиентите си. За съжаление у нас няма 
култура за иконична мебел. Не само клиентите, но и много 
от приятелите ми дори никога не биха си купили чанта Louis 
Vuiton от сергия на тротоара, но купуването на дизайнерски 
копия е масово. Спомням си, докато живях в Съединените 
Щати, работихме по конвертирането на един магазин за 
лампи в театър; столовете, които трябваше да се сменят, 
бяха от първите издания на Иймс от фибростъкло - щяхме 
да се избием кой да ги вземе! Моя колежка обзаведе дома си пак 
с такива оригинали от 60-те – изтъркани канапета на Льо 
Корбюзие; това е винтидж модернизъм, който е по-скъп, 
отколкото да си купиш новото. А тук хората не осъзнават, 
че да имаш оригинал е инвестиция, след 15 – 20 години той ще 
е винтидж и ще си качи цената. За чантите и дрехите е ясно, 
но за мебелите някак по-трудно влиза тази идея.

СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО
Едно от важните за мен неща, които трябваше 
да продължат да живеят и на новото място, са 
картините и постерите. Повечето от постерите 
са  са донесени от Щатите и са  спомени от 
архитектурни и дизайнерски изложби, които съм 
посещавал там. Хубав спомен от изложбата на 
Кристо и Жан-Клод във Вашингтон срещата с тях 
и  подписаният лично постер на проекта „Вратите”. 
За ужас на приятелите ми – художници подхождам 
архитектурно към избора на изкуство, координирам 
го с интериора. Най-добре се вписват в стила ми 
работите на Хубен Черкелов, с когото сме приятели.       

НАХОДКИТЕ
Те са душата на един дом. Избирам ги внимателно и тъй като 
вече нямам къде да ги слагам, мисля много преди да купя нещо. 
Някои са купувани от битпазари, други, като миниатюрите 
на столове и дървената кукла на Александър Жирар на Vitra, 
са спомени от посещения във фабриката и музея. Тежката 
кристална ваза върху шкафа в дневната купих от битак в 
Брюксел – тя е дизайн от 50-те, произведена от най-известния 
белгийски бранд за оловен кристал Val Saint Lambert. Находка е.

IKEA
Кoмбинирането на 

дизайн от висок 
клас с Ikea, намерени 

предмети, стари 
мебели според мен е 

ключът къ създаване на 
интериор с характер. 
Харесвам Ikea, защото 
продуктите стоят 
добре във всякакъв 
контекст - точно 

колкото трябва, за да 
уравновесят нивото. 
Наскоро гледах в еди 

луксозен албум със 
съвременни интериори 

апартамента на 
Ангелика Ташен 

(дългогодишен доайен на 
издателство Taschen) в 
Мюнхен. Дизайнът е на 
Дейвид Аджайе (David 

Adjaye), очевидно за 
милиони, но ниските 

шкафчета покрай 
стената бяха от Ikea.

ПАМЕТНИКЪТ  
1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ

Aluminium Chair в лаундж вариант,  
Чарлз и Рей Иймс, 1958 г.  Произвежда се от Vitra

www.vitra.com

Миниатюри на мебели от 
колекцията на Vitra Design 

Museum, в мащаб 1:6
www.vitra.com

Wooden Dolls,  
колекция от 22 

декоративни кукли, 
създадени през 

50-те г. на XX век от 
Александър Жирар. 

www.vitra.com

One Pound, картина 
от изложбата 

"Отсъствие" на  
Хубен Черкелов
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