


Проектът за офисите на канадската PR 
агенция BICOM Communications е възложен 
на монреалския дизайнер Жан дьо Лесар. 
С над 20-годишен опит в изграждането 
на интериор за публични пространства, 
Жан дьо Лесар обръща голямо внимание 
на социалните връзки между индивида и 
обществото. „Това са млади хора от новото 
поколение, умни хора. Моята стратегия в 
дизайна отразява същността на тяхната 
агенция и метода на работа. Разнородните 
характери на 24-мата служители 
също изпъкват от общото“, обяснява 
интериорният дизайнер. 
Проектът BICOM всъщност пресъздава 
малко селище. Отвореното пространство 
е използвано с мисъл за мястото на всеки 
индивид в малкото работно общество на 
агенцията. Вместо отделни работни стаи 
са изградени малки къщи. Постройките 
са разположени около няколко обществени 
пространства като например навяващия 
сантиментални спомени за щастливи дни 
кът около лагерния огън. Всяка къща има 
свой език и функция, които се разкриват 
чрез различната визия на всяка фасада и 
отразяват индивидуалните профили на 
обитателите. В същото време формите 
на къщичките са идентични, което създава 
последователност и усещане за цялост. 
Конструкциите са гъвкави системи, чийто 
дизайн позволява бъдещо развитие с 
разрастването на агенцията.  
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The project of the offices of the Canadian 
PR agency BICOM Communications was 
commissioned to the Montreal-based designer 
Jean de Lessard. With more than 20 years of 
experience in the filed of constructing public 
places interior, Jean de Lessard pays special 
attention to the social liaisons between the 
individual and the society. ‘They are young 
people of the new generation, smart people. My 
design strategy is reflecting their agency and the 
method of operation. The diverse personalities 
of the 24 employees are also shining through, „ 
explains the interior designer.’
The BICOM project actually recreates a 
small village. The open space has been used 
considering the place of each individual in the 
small working society at the agency. Rather than 
having separate working rooms, small houses 
have been built. The houses are situated around 
several public spaces just like the campfire 
area which brings sentimental memories 
about happy days. Each house has its own 
feeling and function which can be observed in 
different vision of each facade and reflect the 
individual profiles of its inhabitants. However, 
the houses have identical forms, which results 
in consistency and feeling of integrity. The 
structures are made of flexible systems, the 
design of which allows for further development 
as the agency expands.  
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