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АРХ. БОЙЧО БОЙЧЕВ НИ
ПОКАЗВА СВОЯ МАЛЪК НОВ
АПАРТАМЕНТ ЧАСОВЕ СЛЕД
КАТО Е УСПЯЛ С НЯКОИ
ОТ Т.НАР. ДОВЪРШИТЕЛНИ
РАБОТИ В НЕГО – САМ Е
ЗАЛЕПИЛ ПОСЛЕДНИЯ ПЕРВАЗ.
Таня Червенкова
Снимки: Нора Ангелова

Общ поглед
в дневната зона.
На пода –
красив паркет
от канадски
клен.
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Японска керамика
върху фурнирната
плоскост.
Таблата
върху пуфа
е нестандартно
решение
за холната
масичка.

А

Кътът с диваните
от Валинор, на
стената – малък колаж
от хартия, дело на
художничката Оля
Първанова – част от
екипа на ВБ студио.
Лампата на Инго
Маурер се отразява
в почти огледалния
таван

рхитектът е един от основателите и собствениците на “ВБ студио”, в което успешно се
съчетават различните дейности по оформянето на един дом – от архитектурата, през изработката на мебели до доставката на оборудване за домашните кино и аудиотека. Но за
личния си интериор предпочита сам да свърши нещо дребно и да спести труда на своите
висококвалифицирани майстори, разкъсващи се между многобройните клиенти.
До уговорения час за нашите снимки обаче домакинът не е успял да се справи с нещо от голямо значение за него, пристрастения към изчистената дизайнерска линия. Към специално проектираната аудио-видеомебел с възможност за скриване на всички така нежелани за погледа
кабели все още не е монтирана стойката на шведския тв приемник LAVA. Механизираният
уред ще позволява на телевизора да се завърта в хоризонтална посока и да се гледа направо
от удобната спалня. Ние заварваме кабелите все още разпилени – напълно в духа на поговорката за обущаря, който ходи бос.
А иначе “ВБ студио” винаги предлага на клиентите си най-доброто решение за този често
подценяван елемент на вътрешното оформление – скрито окабеляване и доставка на найподходящата черна техника с прецизно качество на електроника и озвучителни тела. Представители са на много висок клас водещи европейски Hi-Fi производители, познати добре на
т.нар. аудиофили. Един наистина кристален звук усещаме и ние по време на гостуването – на
фона на чудесно концертно изпълнение на знаменития Стан Гец ухото различава отделните
инструменти, сякаш присъства в залата с оркестъра на големия джазмен.
Топъл джазов ритъм се усеща и в интериорната композиция на малкото жилище. Арх. Бойчев
признава, че този път е упражнил малък мъжки диктат, оставяйки на съпругата си само
ролята на оценител и ползвател на сътвореното от него. И е доволен, че тя харесва новия
си дом въпреки твърде изчистената му откъм стандартни елементи на уюта визия. Бурни
овации изразяват и всички гости и приятели, направено е като за списание, е най-честият
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Поглед през
масата за хранене
със столовете
на Филип Старк,
от Мартиком
(снимката вдясно).

Ето как изглежда
пространството,
когато
е затворена
плъзгащата
се преграда.

коментар, с който се шегуват те.
На по-малко от 60 квадратни метра е постигнато единно звучащо съвременно решение, в което функция и образ внимателно се обвързват и взаимно подчиняват. И при по-големи обекти
арх. Бойчев и “ВБ студио” също следват този принцип на единство, но тук, в миниатюрното
пространство, нещата са по-сложни и функцията много сериозно диктува условията. Когато
имаш само неголям хол и една спалня, трябва да дайстваш почти виртуозно. Архитектът
решава да заложи на максимално отворения вариант, който освен че е ефектен, пести и
място. Запазва обособено само малкото антре, а оставя двете зони “ден” и “нощ” без зидана
преграда между тях. Но измисля абсолютно оригинално решение за подвижна стена, която
при желание се затваря с nриплъзване и издърпване едновременно на двете солидни крила
от MDF. В студиото успяват да измайсторят и специалните панти за приспособлението,
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Поглед към кухненския
тракт, ситуиран
в най-логичния ъгъл от
дневната зона, отново
затворен тип мебели,
проектирани
и изработени
от ВБ студио –
зад всяка врата без
дръжки с фурнир
от череша се крие уред
или полезна площ
за съдове и прибори.
Лампа от Лумитрон

което засега рядко ползват, но така или иначе възможността за изолация на двойното легло
е налична в много естетичен вариант.
В изцяло обединеното пространство арх. Бойчев аранжира корпусни мебели от напълно затворен тип като логично продължение на авторската си интериорна интерпретация, насочена към пестене на място и търсене на единен съвременен образ. Композиция от квадрати
със скрито отваряне обгражда като рамка ъгловия диван. Мат и гланц се редуват както
тук, така и върху преградата, една интересна игра по фурнирната бяла повърхност. Другите дървени мебели са от череша, но в нейния естествен жив цвят, който отразява красиво
светлината и старее много ефектно. Проектирани от арх. Бойчев и изработени в цеха на
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Сокоизстисквачката
на Филип Старк
е задължителна
и в този случай.
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Поглед
в огледалните
врати
на гардероба
в спалнята
(снимката вляво)

През отворената
преграда от бял
MDF се вижда
спалнята
от т.нар.
висящ модел,
на този принцип
е и работното
място.

студиото, те са типичен пример за бутиково изпълнение – точно по мярка, поемат максимум
функции и с много изискана визия.
Да има виц в интериора, това е любимият похват на арх. Бойчев, който виждаме много добре
защитен в собствения му малък дом. Виц, който обаче да идва отвътре, да звучи логично и
естествено, а не преднамерено. Както тази подвижна преграда, както млечнобелият лъскав
таван, всъщност полистиролно покритие с невероятен отражателен ефект, визуално увеличаващо недостатъчната светла височина.
А знаменитата лампа на Инго Маурер, виц сама за себе си, веднага центрира атмосферата в
дома на архитекта. Стои и леко, и някак царствено над непретенциозната масичка-пуф, а и
разкошно се оглежда в тавана. Отсреща, над трапезарната маса, є партнира друго интересно осветително тяло, но вече в различна стилистика и ето че и таванът също не я отразява
толкова ефектно. Така е с импровизацията, като в джаз композиция се редуват различни по
ритъм и звучене нюанси от една добре аранжирана тема. В нея “дочуваме” както оригинално
българско изпълнение, така и познати звуци чрез дизайнерски елементи предимно от Филип
Старк.
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В банята
арх. Бойчев е
приложил много
практични и
естетични идеи –
ефектна мазилка
вместо плочки
на стената,
в душкабината –
тикова решетка
на пода и армирано
стъкло върху
огледало
на стената.
и отново
присъстват висок
клас дизайнерски
елементи – мивка,
смесител и
тоалетна чиния
на Duravit,
по дизайн
на Филип Старк.
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