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Насаме 
зад витриНата 

проект и снимки Mark+Vivi   текст Цветана Шипкова 

Тази уютна семейна сцена сякаш от картина на холандски художник осветява 
улицата на някогашното канадско градче Верден, сега квартал на Монреал. 

Дизайнерите Вивиана де Лоера и Марк Фекете преобразяват бивш магазин за 
автомобилни гуми в свой дом, студио и художествена галерия. 

ивиана е от Мексико, а Марк – от Канада. 
Запознават се в колежа за архитектура 
и проектиране на околната среда в Сан 
Луис Обиспо, Калифорния. След като се 
дипломират, създават студиото си Mark+Vivi 

и няколко години работят в архитектурни фирми 
в Лос Анджелес и Сан Франциско. После решават да 
се установят в родния град на Марк – Монреал. „От 
Калифорния ни прогони невероятната загуба на време 
при ежедневното пътуване от работа до къщи и 
обратно. Прекарвахме часове в шофиране, потискаше 
ни мисълта, че замърсяваме средата и пилеем природни 
ресурси. Една от целите на преместването ни в Монреал 
беше да се отървем от зависимостта си от автомобила 
и да преминем на обществен транспорт. Сега работим 
от къщи и вече не замърсяваме природата.” 
Хора като Вивиана и Марк не мечтаят за дом в 
престижните стари квартали на Монреал. На новото 
място те прекарват първата си година в търсене на 
проект, с който „да се забавляват”. Откриват го в 
образа на магазин за гуми, строен през 1920 г. в квартал, 
някога известен с уличните си банди, но с потенциал 
за промяна. Превръщат го в дом, място за работа и 
галерия, където излагат работи на местни артисти и 
проекти за експериментална и устойчива архитектура. 
„Искахме да създадем дом, който да послужи като 
катализатор за работата на местните дизайнери, 
архитекти и артисти, които без нас не биха имали 
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витрината действа 
катО пОстОянна 
мини излОжба и 
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шанс да покажат проектите си пред общността. Получихме 
поразително добър отклик от съседите си. Сега, когато не 
си губим времето в пътуване, можем да го използваме, за да 
се запознаем с тях и да подкрепим местния бизнес”, казват 
дизайнерите. Когато ги питат каква е тяхната мисия, Вивиана 
и Марк отговарят: „Искаме да съживим къщите на нашия град 
една по една”.    www.markvivi.com

гОлямата маса в центъра на първОтО нивО е и рабОтнО 
прОстранствО, и трапезария, и бар за гОстите на вернисажите 
вивиана и марк Обичат да гОтвят заеднО в кОмпактната, нО 
ОтличнО Организирана кухня
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Организацията на прОстранствОтО на гОрния етаж 
същО е Оптимална. ОбзавежданетО е скрОмнО, нО 
всички врати и прОзОрци са сменени с енергийнО 
ефективни дОграми, а ОтОплениетО е с кОнвертОр с 
вградени в стените въздухОвОди

важнО за архитектите е билО максималнОтО изпОлзване на дневната 
светлина в интериОра, пОдчертанО От графичнОтО решение на банята 


