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За две седмици 15 студенти по архитектура от университета NTNU в 
Трондхайм, Норвегия, проектират и построяват двуетажна

ДЖОРДЖО БОРДИН: 
„ТЕНДЕНЦИИТЕ МЕ ОТЕГЧАВАТ”
oт Лидия Манолова   снимки B-Line
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ИНТЕРВЮ + РЕПОРТАЖ + MAISON & OBJET

КАКВО ОЗНАЧАВА B-LINE И С КАКВО СЕ ОТЛИЧАВА 
КОНЦЕПЦИЯТА ВИ ОТ СТОТИЦИТЕ ФИРМИ В ИТАЛИЯ, 
ПРОИЗВЕЖДАЩИ ДИЗАЙНЕРСКИ ПРОДУКТИ?
Бих искал да опиша нашата компания като пътуване в света на дизайна 
и мисля, че името B-Line е чудесно поради многобройните му значения. 
Например на английски „make a bee-line” означава да се устремиш 
директно към нещо, да се потопиш в него изцяло, в нашия случай в 
дизайна, разбира се. Чувстваме се различни, защото не се интересуваме 
от ненужна информация, напротив - искаме да произвеждаме продукти, 

които са многофункционални, 
практични. Поради тази причина 
избрахме да работим както със 
световноизвестни дизайнери, така 
и с млади професионалисти, които 
споделят философията ни.
МНОГО ОТ ИТАЛИАНСКИТЕ 
МЕБЕЛНИ ФИРМИ СА 
СЕМЕЙНИ И ИМАТ ДЕСЕТКИ 
ГОДИНИ ИСТОРИЯ. ЛЕСНО ЛИ 
БЕШЕ ДА УТВЪРЖДАВАНЕТО 
НА МЛАДА КОМПАНИЯ 
КАТО B-LINE В ТАЗИ ТЕЖКО 
КОНКУРЕНТНА СРЕДА?
В Италия съществува вродена 
склонност към дизайна, което 
наистина прави нещата много 
трудни. Въпреки това смятам, 
че съществена е именно идеята, 
която компанията има. Когато 

НАГРАДАТА НА ЖУРИТО 
В КАТЕГОРИЯТА 
ДИЗАЙН НА 
ПРОСТРАНСТВО. ТОВА 
Е ВИЗИЯТА НА ИРА 
КОЕРС И РОЕЛОФ 
МУЛДЕР ЗА ИНТЕРИОР

g



     Bravacasa март/2011                

предлагаш нещо коренно различно 
от съществуващия сценарий, то 
неминуемо е победител. B-Line 
се концентрира главно върху 
първичната интуиция. Започнахме 
с леко връщане на дизайнерски 
обекти от 70-те, едновременно 
напълно съвременни и напълно 
забравени.

ПОВЕЧЕТО ОТ ПРОДУКТИТЕ ВИ 
СА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ - 
ТОВА ТРЕНД ЛИ Е?
Да купиш даден предмет и да 
знаеш,че в бъдеще ще можеш да 
го използваш за повече от едно 
нещо, е почти като да закупиш два 
различни предмета на една цена.
Например нашият подвижен 
контейнер Boby, дизайн на Джо 
Коломбо, масата 4/4 на Родолфо 
Бонето и Splash на Кристиан 
Аус са перфектни: лесни за 
приобщаване към всякакъв декор и 
имат множество функции. 

МЛАДИТЕ ВИ ДИЗАЙНЕРИ 
СА ОТ ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ, 
ХОЛАНДИЯ... КАК СТИГАТЕ ДО 
ТЯХ? 
От две години прилагаме една 

конкурсна система, която позволява на нови продукти да бъдат 
включвани в нашите каталози. Процедурата е много проста - всеки може 
да изиска нашия брифинг през май и да представи своите предложения 
в следващите три месеца. След това се преминава през етап на 
оценка, като името на дизайнера не се взима предвид - разглежда само и 
единствено проектът и неговото евентуално осъществяване. Това е 
една много демократична система, която дава на всеки възможност да 
стане B-Line дизайнер и ни е помогнала да открием много млади таланти 
като Стефан Бенч, Кристиан Аус, а преди тях и Матиaс Демакер.

БИХТЕ ЛИ ОПИСАЛИ ЗА КОГО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРОДУКТИТЕ 
НА B-LINE?
Никога не е лесно да бъде идентифициран клиентът на B-Line: ние 
обхващаме доста еклектичен пазар. Клиентът ни почти сигурно живее 
на един от петте континента, предпочита да живее в града и отдава 
голямо внимание на обграждащата го среда. Бих добавил, че той обича 
цветовете и внимателно обмисля и избира съчетаването им, преди да 
прецени в каква гама иска да обзаведе жилището си.

дизайн ИНТЕРВЮ

КАКВА Е РОЛЯТА НА АКСЕСОАРИТЕ В 
ИНТЕРИОРА? КОГА ДА МИСЛИМ ЗА ТЯХ - В 
НАЧАЛОТО НА ИНТЕРИОРНИЯ ПРОЕКТ 
ИЛИ ДА ГИ КУПУВАМЕ ПОСТЕПЕННО?
Повечето хора мислят първо за кухнята, хола и 
спалнята си. Едва след това по много причини 
идва ред на детайлите (закачалки, огледала, 
декор за баня, малки кресла или табуретки и 
т.н.) Добрият интериорен дизайнер прави 
обратното - той е наясно с цялостния облик 
на декора от самото начало. Тези детайли 
са също толкова важни, колкото и всички 
останали елементи в стаята. Във всички 
случаи ние винаги се стремим да предлагаме 
предмети, които могат лесно да бъдат 
адаптирани към разнообразни контексти. 

КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ ПРЕЗ АПРИЛ В 
МИЛАНО ТАЗИ ГОДИНА? ЩЕ ИМА ЛИ 
ИЗНЕНАДА НА ВАШИЯ ЩАНД?
Не следваме стриктно тенденциите в 
сектора. Лично аз се отегчавам, когато видя 
няколко фирми подред да предлагат едни и 
същи на вид предмети, защото са „модерни”. 
Простото търсене на определен стил само 
защото в момента е модерен, е обречено на 
провал, защото съвсем скоро този продукт 
ще стане демоде. За да останем верни на себе 
си, ние ще предложим нови многофункционални 
предмети - изключително оригинално решена 
масичка за кафе, малък фотьойл и бар стол, 
също много специални... Но дизайнерите няма 
да ви разкрия сега, елате и ще ги видите!   
www.be-line.it

g

НАГРАДАТА НА ЖУРИТО В КАТЕГОРИЯТА ДИЗАЙН 
НА ПРОСТРАНСТВО. ТОВА Е ВИЗИЯТА НА ИРА 
КОЕРС И РОЕЛОФ МУЛДЕР ЗА ИНТЕРИОР НА НА 
ПРОСТРАНСТВО. ТОВА Е ВИЗИЯТА НА ИРА КОЕРС И 
РОЕЛОФ МУЛДЕР ЗА ИНТЕРИОР НА БИБЛИОТЕКАТА
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