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ГОСТ РЕДАКТОР

У НАС
Как то обик но ве но се случ ва у нас
всич ко “от чуж би на” ид ва със зак ъс не -
ние, но пък удар но. В слу чая - мо ло -
ве те. Смът но при ли чат на соц-ар хе ти -
па си ЦУМ, са мо че по-го ле ми, по-лъ -
ска ви, по-по-най и ми ри шат на не въ -
здър жан ка пи та лизъм. Мо ло ве те се
на ме стват аг ре сив но на ме ста, твър де
тес ни за тех ни те на пом па ни га ба ри ти
и не до ми сле но си туи ра не. Зав зе мат
ста ри па зар че та, от хап ват си от пар -
ко ве, раз бу тват це ли квар та ли, пльо -
сват ав то мо бил ния си тра фик вър ху
трам вай ни рел си и тес ни улич ки. Пре -
тен ди рат за озе ле ня ва не с 2-3 па лми
в каш пи. А за ар хи тек ту рен облик да
не го во рим - ре цеп та та за ус пе шен
бъл гар ски мол е: фа са да, ком би ни ра -
ща по не 4 ви да “мо дер ни” ма те ри а ли,
ня кол ко чуп чи ци и ова ли, по веч ко бле -
стящ алу ми ний и стък ло нав ся къ де
(до ри къ де то ня ма нуж да), по въ змож -
ност синьо.

КОС МИ ЧЕ СКА СТАН ЦИЯ
Чух ме , че мо ло ве те би ли ка то кос ми -
че ска стан ция - мо жеш да не из ли заш
с дни, по не же имаш всич ко жиз не но
необхо ди мо вът ре. Ужас! Най-пре кият
път чо веш ко то съ ще ство да се пре -
вър не в брой лер е да гле да ри а ли ти и
да хо ди “на мол”. Ед нак ви те хо ра, ми -
на ли през шо пинг калъ па, ста ват все
повече. А как ъв то ни на ро да, та ка ва
ни и дър жа ва та, и бих ме до ба ви ли -
та ки ва ни и мо ло ве те.

CCS
Въ змож но ли е един стве на та връ зка с
пар ка да е из меж ду ко фи те от зад?
При ця ла та кли ен те ла от май ки с ко -
лич ки? Ну ле во от но ше ние към ме сто -
по ло же ние то и чу дес но то съ сед ство с
парк. Да не го во рим за огром ни те
“за пер де ни” ви три ни към бу ле вар да,
от ко и то яв но ня ма нуж да, по не же
молът се е обър нал “навът ре” и не му
пу ка коя му стра на нак ъде гле да.

MALL OF SO FIA
Ня ма сре да, ня ма къ де да си по чи неш,
про сто ма га зи ни, ма га зи ни... Най-ин те -
рес но е как от ки но то те из хвър лят ка -
то мръс но ко те през тес ни тех ни че ски
ко ри до ри, къ де то оче вид но из ли за вен -
ти ла ция та на кух ни те. 

SKY CI TY
Ня маш шанс до ри с кар та и GPS да се
ори ен ти раш меж ду ета жи те и ес ка ла -
тор ни те пле те ни ци, кое нак ъде е и кол -
ко са сград ни те те ла всъ щност? Ос вен
то ва има до ста квар та лен прив кус ка то
ня ма fo od court, би ха ка за ли мо лу ва -
щи те хо ра.

SER DI KA CEN TER
При ли ча на ре ста ври ран ком би нат от
соц-а, кой то има но ва по ла и си пов -
ди га фус ти те ка то ру са ки но звез да, за
да под ма ми жер тви в тър бу ха си. Има
си оба че и стра хот на ат рак ция - пар -
кинг-вър те леж ка! Мно го е яко да се
вър тиш по не го, са мо пред ният шо фьор
да не е бав ен. Ко га то си вът ре в мо ла
въоб ще не зна еш къ де си - вие ти се
свят, под зе мя та ли си? 

THE MALL
Каз ват, че бил най-го ле мият на Бал ка -
ни те. Съ всем ис кре но приз на ва ме, че
още не сме го по се ти ли - страх ни е
да вле зем при об езу ме ли те тъл пи.

НА ДЕЖ ДИ
На дя ва ме се, че ма кар и късно, у нас
все пак ще дой де мо да та на ин ве сти -
ра не в по лез ни об ще стве ни сгра ди и
про стран ства. Ни що чуд но до то га ва да
има ме ня кол ко “ум ре ли” изо ста ве ни
мо ла, ко и то да се пре фа со ни рат в мул -
ти функ цио нал ни за ли за ку лтур ни съ -
бит ия. А меж ду вре мен но ще се рад ва -
ме, че има шанс мол-мо да та да пре -
вър не Ви тош ка в чу дес на ту ри сти че ска
ули ца със за ве де ния на от кри то, от къ -
де то лъ ска ви те ма га зи ни са из бя га ли...
на мол.�

ПО КА НИХ МЕ СТУ ДИО FUNKT, ЗА ДА
КО МЕН ТИ РАТ ЕД НО ЕС КА ЛИ РА ЩО
ЯВ ЛЕ НИЕ - ИЗ НИ КВА НЕ ТО НА МО ЛО -
ВЕ ИЗ СТРА НА ТА НИ НА ВСЯ КО ВЪ -
ЗМОЖ НО МЯ СТО И ЕФЕК ТЪТ, КОЙ -
ТО ТО ЗИ ФЕ НО МЕН СЪ ЗДА ВА ВЪР ХУ
ГРА ДО ВЕ ТЕ И НА СЕ ЛЕ НИЕ ТО ИМ. ОТ
FUNKT НЕ НИ ПЕ СТЯТ И ЩА ТЕЛ НА
ДИ СЕК ЦИЯ НА СИ ТУА ЦИЯ ТА С МО -
ЛО ВЕ ТЕ В СТО ЛИ ЦА ТА...

Сту дио funkt са арх. Ма рия Ва си ле ва
Ба ле ва, арх. Или ан Хад жиин, арх. Ма -
рия Ба ле ва-мл. и Ло ра Ва рий ска. Име -
то на сту дио то ид ва от функ цио нал -
ност та, коя то за тях е ос но вен прин -
цип в про ек ти ра не то. Сред про ек ти те
им се на реж дат как то част ни ин те рио -
ри, къ щи и жи лищ ни сгра ди, та ка и
ме бе лен ди зайн и об ще стве ни сгра ди.

WWW.FUNKT.EU

funkt: мо ло ве те са най-пре кия път
чо век ът да се пре вър не в брой лер
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