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Индустриални линии

Максимална

полезност на 1800 кв.м.

От Вера Гоцева, Снимки Яна Блажева

Преди два месеца Casaviva откри нов проект на култовото архитектурно
студио Fordewind. Евгения Ходкевич и Борис Енев бяха разработили
изцяло пространството за модна компания в София. На площ от 1800 кв.м.
в иначе нормална жилищна сграда, двамата архитекти са реализирали
индустриален дизайн от най-висока класа. За всичко останало, говориха те.
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Кои са хората зад Fordewind?
Fordewind Architecture Ltd. е мултидисциплинарно бюро
основано във Виена от Евгения Ходкевич и Борис Енев.
Евгения Ходкевич е родена в България. Средното си
образование изкарва във Виена изцяло под знака на
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изучаване на латински език. Учи архитектура в майсторския
клас на Ханс Холлейн в Академията на приложните изкуства
и в Техническия университет във Виена, както и сценография
при Марко Япел в Академията на приложните изкуства.
След следването си работи като свободен архитект и
сценограф в Австрия, Швейцария и Германия. преподава

landscape design в академията на приложните изкуства във
Виена. От 34 години и по убеждение кара ваканциите си
само на къмпинг „Градина“.
Борис Енев е роден в Германия. Средното си образование
кара последователно в Германия, България, Австрия и Чехия
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Гръбнакът на този проект е
архитектурен елемент трак
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(в руски интернат, където развива страст към фотографията
и към някои други неща). учи архитектура в техническия
университет във Виена. Работи като свободен архитект и като
консултант по строителни въпроси в Австрия и Германия.
Последната Коледа си подари сам на себе си един NIKON
D90, с който напоследък е неразделен.
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След печелене на два конкурса в България, бюрото открива
филиал в София през 2004г. След четири години в България
и след избухването на международната финансова и
икономическа криза кредото на офиса ни е DON’T PANIC.
Като цяло искаме обаче Fordewind Architecture Ltd. да се
възприема като label/марка. така че хората зад Fordewind

винаги са и тези хора, които работят в ателието.
Какво сте правили досега заедно?
В последните години освен архитектура и интериорен
дизайн Fordewind работи и над театрални продукции,
филмови проекти и инсталации.
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Създадохме атмосфера на
Iindustrial understatement
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Участвали сме в много конкурси, местили сме се осем пъти
в четири различни държави, имаме 400 000 км изминати с
кола из цяла Европа и две деца, Яара и Клео.
Избор от проектите може да се види на www.fordewind.com
От две години силно се ангажираме за София и поспециално за запазването на старите градски ансамбли
и съхраняването на малкото останали и създаване на
нови социални пространства. В края на миналата година
основахме AZS-Архитектурен Център София.

По-скоро създаваме филм – пишем сценарии на работа и на
преживяване на пространството и режисирате процесите,
организацията и комуникацията във фирмата.
Голямото предизвикателство в дадения проект беше да
убедим служителите на фирмата да се откажат от отделните
затворени работни помещения и да си реорганизират
начина на работа, да е по-отворен и по-комуникативен.

Какво беше предизвикателството в настоящия проект?
Естеството на работа на клиента – мода – включва много
разнородни функции и процеси. частично има нещо
като фирми в фирмите - ателиета, продукт мениджъри,
дизайнери, конструктори, транспорт и логистика,
счетоводство.

Опишете процеса в проектирането на пространството?
Процеса на проектиране ни е експериментален.
Пространствената и функционална концепция стоят
на първо място, като за дадения проект определихме
следните цели и правила - да създадем пространство, което
едновременно да дава спокойствието и уюта на отделни
офис-клетки както и възможностите за комуникация на open
space office.

Ние не възприемаме задачата си да групираме и подредим
функциите и отделите и да ги напълним с мебели.

В нашите проекти елемента светлина е много важен. За
това в много ранна фаза започнахме да работим тясно с
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функционална концепция е
на първо място
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Altronics Light по проекта. С тяхното съдействие превърнахме
осветлението в носещ архитектурен елемент.
Всеки отдел да получи своя собствен характер, но има и
гръбнак, който минава през целия проект като червена
нишка и дава идентичност и единен дизайн на фирмата.
Гръбнакът на този проект е трак – архитектурен елемент,
който носи основна част от осветлението и комуникациите.
Като дизайн линия определихме целта да създадем
атмосферата на Iindustrial understatement - индустриален
шик. всички технически инсталации стават част от
архитектурата.
Тъй като визуализациите лъжат и процеса на развиване на
идеи на компютъра не е достатъчно свободен и директен,
всички идеи и проекти се разработват на макет.
В дадения случай имахме щастието от първите идеи до
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реализацията клиента да е много въвлечен и ангажиран в
работния процес. Само по този начин беше възможно да се
вземат толкова радикални решения.
Какво от дизайна на мебелите е ваше дело?
С изключение на столовете абсолютно всичко е дело на
Fordewind.
Колко време отне работата по проекта?
Около година.
Определяте ли това като най-сложната си задача досега
или има нещо друго?
От интериор през комплексна сграда до градоустройство,
всяка задача е комплексна и има своята специфична
сложност – само мащаба се различава. Има хора които
твърдят, че няма нищо по-сложно от това, да направиш
удобен стол.
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техническите инсталации
стават част от архитектурата
114

115

