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Поглед от кабинета
към дневната и
входната зона.
Фламингото върху
отворената врата
е част от огромен
принт, декориращ и
цялата прилежаща
стена – неочаквано
екзотично
избухване в общото
интериорно звучене

ФЛ АМИНГО
В ГРА ДСК АТА
ДЖУНГЛ А

Фотьойл и ниска
маса на Diamantidis,
стояща лампа Atelier
на LigneRoset и
килим на CarpetVista
оформят този кът
край камината –
комфортно място за
четене или релакс,
преходна зона
между дневната и
трапезарията

В новия си проект студио Hush стилизира
деликатно суровата естетика на лофта
и я балансира със загатване на идеята за
пищност в кадифето, в цвета на зеления
лимон или в принта с небе и фламинго.
Резултатът – комфортен пристан за
съвременни градски хора и техните мечти.

проект Hush Architects снимки Георги Петев текст Теодора Николова

П

роцесът на създаване на този интериор е космополитен по своята същност и напълно в ритъма на
днешния ден. Тримата архитекти – Деница Атанасова, Елена Рахова и Димитър Рахов от архитектурно студио
Hush, работят на всички етапи много свързано с младата
двойка, собственици на апартамента в центъра на София, но
клиентите виждат проекта „на живо“ едва когато той е изцяло завършен. Животът и работата им са свързани с много
пътувания и се налага повечето решения и избори за бъдещия
им дом да се вземат от дистанция. Което несъмнено има и
своята добра страна, отваря възприятията, освежава погледа
и те прави по-готов да напуснеш стереотипите. Архитектите имат шанса да започнат работата си по проекта, когато
апартаментът е все още само на долна плоча. Така първоначално планираната при строежа на новата сграда структура
на пространството е променена, без да се налага събаряне на
вътрешни стени. За да се създаде усещане за простор и обилие
от светлина през целия ден, както и за да се засили ефектът
на лофт, цялото долно ниво е отворено. Изграденият в центъра куб, част от който са камината, банята и тоалетната за гости, обогатява многообразието от гледни точки и
зрителни оси, внася динамика и интрига в интериора. За да
се запази чистотата на пространството и да се подчертае
архитектурната декоративност, всички корпусни мебели са
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Канапетата SalBal
на Diamantidis
и килимът на
CarpetVista внасят
усещане за
разточителство
и комфорт в
контекста на посдържаната и сурова
урбанистична
естетика.
Настолните лампи
Paper Lamp на Ligne
Roset нюансират
пласта на топлина
и уют, докато
лампите Tool на
Foscarini-Diesel
акцентират с
дизайнерски прочит
индустриалната
стилистика.
Тя присъства
и в основното
осветление –
прожектори
PointerBase от
Dekko. Контактът
с бетоновите
повърхности
(облицовки от
гранитогресни
плочи) и дървената
настилка (NS Parket)
подчертава шика
на цветовата
комбинация от лайм
и синьо

проектирани или като част от стената, почти сливащи се с
нея, или като етажерки, наподобяващи леки графични щрихове. Продължавайки идеята за комбиниране на прозрачност
и сюжетност в интериора, архитектите отделят зоната
на стълбата с ефектен панел от перфориран метал. По-суровата урбанистична естетика е деликатно стилизирана. За
постигане на характерното присъствие на бетона са избрани
облицовки от гранитогресни плочи с бетонов ефект. Характерните за същата стилистика метални елементи присъстват като фини ажурни конструкции. Индустриалната форма
е изведена като дизайнерски акцент с лампите на FoscariniDiesel. Тази търсена и от самите собственици посока на изразяване на градското живеене се балансира от топлината на
дървената настилка и сдържания разкош на тапицериите – в
богати нюанси на лайм и синьо, декоративната пищност на
килимите, мраморните плотове, поетичността на лампата
на Moooi и изненадващата екзотичност на принта с розовото фламинго. Последните две внасят небето – звездното и
нежносиньото – сред комфорта и лекотата на този градски
пристан. Чистата архитектурна линия и естетизираните
диалози между зоните и обемите получават премерана доза
мечтателност и невъздържаност
hush.bg
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Архитектите
проектират
пространството
като изцяло
обтекаемо и
„завъртат“
логиката на
интериора около
централен обем
куб. С облицовката
от гранитогресни
плочи с ефект
бетон и металните
елементи той
фокусира общата
архитектоника на
интериора. Част
от него е камината,
изработена по
проект на Hush
Architects от
Ринков. В дъното
– трапезарията,
акцентирана от
поетичността на
лампата Raimond
Dome 79 на Moooi,
наподобяваща
небесен свод,
обсипан със звезди.
Трапезарна маса
и столове на
Diamantidis

Трапезарията е
свързана с кухнята,
изработена
по проект на
архитектите от
PantaDesign. Идеята
за чиста линия и
напълно затворени
шкафове, сливащи
се с основните
интериорни
повърхности и
позволяващи удобно
да се прибират и
съхраняват и найдребните кухненски
неща, е водеща и тук
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Поглед към кабинета.
Вграденият
шкаф етажерка
скрива два комина,
отоплителните
тела и офис
аксесоарите. Заедно
с това подчертава

Входната зона е
интегрирана към
изцяло отвореното
пространство
на първото
ниво. Табуретка
Mobidec на Ligne
Roset и огледало
на KareDesign
пестеливо маркират
зоната. Зоната на
стълбата е акцент
в архитектурната
декоративност на
пространството.
Ажурният метален
панел, който я
отделя, има освен
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скосения таван и
създавания от него
уют. Лампи Da +
Dort на Ingo Maurer,
фотьойл Multy
Premier на Ligne Roset
и килим на Carpet
Vista

Второто ниво
включва малко
емпоре, родителска
спалня и баня, стая
на момиченцето
с отделна баня
към нея. За
продължаване
на общата
стилистика
облицовката от
гранитогресни
плочи с ефект
бетон продължава
във вертикал по
цялата височина
на стената
и преминава
от дневната

орнаментна и
конструктивна
функция, свързана с
баланса на самата
стълба. Панелът
подчертава
височината на обема,
играе с идеята за
прозрачност и с
индустриалната
естетика.
Дървената обшивка
на стълбата
продължава в шкафа
под прозореца,
който скрива
отоплителните
тела
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в спалнята.
Създаваното от
това по-хладно
излъчване е
балансирано от
присъствието
на дървото и от
преминаването
на сивия нюанс в
тапицериите и
тъканите
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Отворени към
нови решения,
собствениците
приемат
веднага идеята
гардеробната
стая да е част от
спалнята, за да се
постигне простор и
да се осигури повече
светлина и лекота.
Ажурна преграда
отделя двете зони,
продължавайки
лайтмотива на
фините графични
конструкции.
Леглото и нощните
шкафчета са по
проект, изпълнени
от Panta Design,
фотьойл Ривайвъл
на българския бранд
Коради, стояща
лампа Magnet на
Ligne Roset, аплици
Projecteur 165 на Льо
Корбюзие от Nemo

Горе: Поглед към
гардеробната
Вляво: Детската
баня и стаята
на момиченцето.
Интериорът носи
нежност и усещане
за приказност
благодарение на
много пестеливи
детайли – като
дръжките на
вградения шкаф.
Фотьойл Adwin
на Zuiver, пуф De
Eekhoorn и килим
на Carpet Vista.
Банята продължава
стилистиката с
облицовъчните
плочки Mezza на
Ceramica Bardelli.
Умивалникът от
кориан е изпълнен
от SKV Corian по
архитектурен
проект
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Банята към
родителската
спалня е елегантно
място, изпълнено
със светлина и
предразполагащо
към релакс и
съзерцателност.
Гледката към
покривите внася
нова перспектива
към изчистената
хармония от дърво,
кориан, бяла тухлена
облицовка, огледални
повърхности и
порцелан
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