
 Подходът на архитектите Деница Атанасова, Еле-
на Рахова и Димитър Рахов ми напомня нещо, което 
наскоро ми каза японският дизайнер Хиромичи Коно, а 
именно – че да правиш дизайн е като да избереш специа-
лен подарък. Има един допълнителен аспект, един раз-
личен творчески и емоционален нюанс в работата на 
Hush Architects и в предишните им проекти, и в тран-
сформацията на този софийски апартамент, който 
напомня избора на подарък. Вероятно се дължи на дели-
катното отношение към желанията и фантазиите на 
бъдещите обитатели, на чувствителността към ха-
рактерите им и на стремежа пространството да пас-
не максимално добре на тези характери. Деликатност-
та, фината емоционалност и чистотата в подхода 

се четат на всички нива в трансформацията на ста-
рия апартамент. Желанието на обитателите е про
странството да носи нещо от парижките апартамен-
ти, да е светло, едновременно да има преходност между 
различните зони, но и да са частично обособени. Прео
смисляйки тези представи на двойката за градския ѝ 
пристан през своята стилистика, Hush Architects изця-
ло предeфинират пространствената логика, отварят 
обемите, заменят балконските прозорци пистолет с 
витрини. Въпреки неголямата площ реконструкция-
та успява едновременно да окрупни пространствата и 
да оформи основна спалня с гардеробна и стая за гости. 
Носещите колони са вписани в новата функционалност 
и естетика със съответните обшивки и с инкорпори-
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Delicate like birds 
Архитектите от студио Hush трансформират един традиционен стар софийски 
апартамент от 60те в светъл, лек, пресичащ красиви зрителни и сюжетни оси 
градски оазис с дискретен френски аромат. 

_софия  

проект Hush Architects, снимки Георги Петев, текст Теодора Николова 

_ Още с влизането погледът 
обхваща отвореното 
флуидно пространство 
и комбинацията от 
преходност и частична 
сепарираност. Носещата 
колона, разделяща частично 
антрето от трапезарията, 
е инкорпорирана в шкаф 
и двустранно обшита с 
огледални панели. Откъм 
трапезарията огледалото 
отразява зеленината 
зад прозореца и я прави 
част от интериора. 
Обкантяването е в синхрон 
с идеята за общата линейна 
декоративност 



рането им в нови функционални елементи – шкафове, 
камина. Парижката следа е създадена с вкус и премере-
ност, без да се имитират несъществуващи дадености. 
Част от нея архитектите постигнат с преходност-
та на пространствата, друга част – с елементи, при-
емани за репери. Такъв елемент е паркетната настилка 
– обща за целия интериор, включително входната зона, 
кухнята и тоалетната. Архитектите максимално 
подчертават способността на двойно опушения ше
врон да създава „парижко“ звучене на пространството. 
С подобен ефект са и декорациите, цитат на класиче-
ската френска боазри. Комбинацията от гълъбовите 
нюанси на стените и текстилите и кемъл нюансите 
на кожените тапицерии, както и приглушената мека 
светлина, идваща от лампите Dioscuri на Artemide, за-
силват усещането за безвременна елегантност. Заед-
но с пестеливо акцентирания с класически елементи и 
икони на дизайна дизайнерски микс (Tommy M, Eichholtz, 
Vitra, Ligne Roset, Flos) тази комбинация от цветове и 
материи поражда сладостно усещане в интериора, на-
помнящо френското art de vivre. www.hush.bg 
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_ Стената зад коженото 
канапе Buster на Tommy 
M (любимо място на 
собственичката) – латекс 
в две тоналности с 
апликирани MFD елементи, 
е деликатен цитат на 
класическа френска боазри. 
Фотьойлът Caledonian на 
Eichloltz (любимо място 
на собственика) маркира 
зоната с класически клубен 
дизайн (собственикът 
колекционира лули и 
класически клубни емоции). 
Миксът от времена и 
стилове е допълнен от 
Eames Plastic Armchair на 
Vitra. Ниски маси Drum на 
Bolia и Lato на &Tradition. 
Декоративно осветление 
Cone/Hoop/Dome на Ferm 
living. Килим Colored Vintage 
на Carpetvista. Радиатор на 
Cordivari Ardesia

_Камината е изградена около 
носеща колона. Тристранно 
отворена, за да се 
наслаждават обитателите 
на огъня и когато са в 
дневната, и когато се 
хранят в трапезарията. 
Металното обкантване е 
в унисон с другите линейни 
декоративни детайли в 
интериора
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_ Трапезарни столове 
Nata на Bontempi около 
трапезарна маса Ax Table 
на Bonaldo. Лампите Blown 
на &Tradition са в унисон 
с общата концепция за 
сферични осветителни 
тела. И тук продължава 
паркетната настилка от 
двойно опушен шеврон (NS 
parquet). Във високия шкаф 
са затворени хладилникът 
и пералнята. Вратите на 
шкафа са декорирани с 
апликации, наподобяващи 
френска боазри. Кухнята е 
оформена около прозорците, 
само с ниски шкафове и 
подвижен, падащ смесител, 
за да може прозорецът 
да се отваря. Плотове 
от технически камък. 
Абсорбаторът е вграден в 
плота 
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_ Поглед от гардеробната 
към основната спалня. 
Шкафът за телевизора 
частично разделя двете 
зони. От страната на 
гардеробната на него е 
опряно обкантено огледало, 
репликиращо тези в 
антрето и трапезарията. 
Лежанката Tahoe на 
Eicholtz с изумрудената 
си тапицерия и месингова 
основа акцентира зоната 
с чувствено будоарно 
излъчване. Леглото Velvet 
на Novamobili съчетава 
комфорта и лекотата

_ След като терасата е 
усвоена, към спалнята за 
гости е оформен уютен кът 
до прозореца за четене и 
почивка. Декорацията на 
стената, наподобяваща 
боазри, преминава и във 
вратите на гардероба. 
Легло James B на Flexteam. 
Нощни шкафчета Couliss 
и нощни лампи Minikin на 
Ligne Roset. Фотьойл на 
Coradi. Картина на Каролина 
Далкалъчева

_ Паркетната настилка 
продължава и в тоалетната 
за гости. Стояща мивка 
Semplice на Nic Design, 
смесител Isy на Zucchetti, 
огледало по поръчка от 
Vanina Art, постер на Илия 
Груев

Изпълнение на мебелите по проект – Пинт Ком Дизайн / Изработка на камината – Камини Ринков / Сторител indoor master / Паркет – NS parquet
Осветление – Dekko, Barrisol Bg / Tommy M, Eicholtz, Flexteam, Novamobili – от Склада / Bolia, &Tradition, Ferm Living, Bontempi, Bonaldo, Zuiver – от Sofia 
Design District / Nic Design, Zucchetti, Artelinea, Flos – от Martineli / Ligne Roset – от Хеликс 


