# интериор

необуржоазен дух в ап. 26
С характер и изисканост се отличава
този просторен апартамент в найновата сграда на британската компания Cleves, комплекс “Есте”.
Интериор: Нина Боянова, Inito design,
Когер и Партнерс, тел. 0887 355 533
Текст: Виктория Дишкова
Снимки: Нора Ангелова

ид

Нина Боянова, Inito design, тел. 8 505 410

ма

(ляво)
# Дневната е разделена
на две зони – трапезария и кът с мека мебел.
Има пряк достъп до
кухнята и кабинета. За
преграждане са използвани стъклени врати с
орнаменти.
# Стената до трапезарната маса е облицована с плочи от гранитогрес със сребърна
шарка. Двете големи
огледала са част от
богатата декорация
в апартамента. Столовете са с различна
форма – едните са облечени с кожа, другите – с
черно кадифе.

рт
11

20

58

# интериор

А

вторите на интериора подхождат концептуално
към различните по квадратура жилища в комплекса – всяко от
тях е подчинено на определена тема, има свое име и се подчинява на определена стилистика. Дизайнът на най-просторните
апартаменти като този, който представяме, носи названието
La Bourgеoisie moderne. Интериорът е съвременна интерпретация на френските буржоазни имения по долината на Лоара. Под знака на еклектиката са
обединени класически архитектурни детайли, характерни за XVIII и XIX в., с
модерни предмети, съвременно осветление и мебели с изчистени форми. Един

(ляво)
# Таванът над
масата за хранене
е с тапет, който
имитира мазилка
със сребърна
патина.
В дъното се вижда
дрешникът
със стъклена
врата.

(дясно)
# Кухнята
е отделена
от общото
пространство
с плъзгащи
се стъклени врати.

от елементите, които веднага привличат вниманието, е стената в дневната,
покрита с елегантни тъмни плочи със сребърни барокови щампи и големи огледала в рамки с орнаменти. Характерни са и декоративните ниши, и таваните
със скрито осветление и красиви корнизи. Стилно допълнение са фотографиите
на френския артист Анри Картие Бресон – те сякаш влизат в дома с емоцията
на улицата и слагат артистични акценти в интериора.
В апартамента няма никаква допълнителна архитектурна намеса. Изцяло се
разчита на организираната с лекота декорация, на баланса на различните
стилове и на една класическа престижна комбинация на черно и бяло.
ма
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#Модерните
шкафчета
в жилището
са украсени
с класически
рамки.

Особена е ролята на богатото осветление – пищните полилеи и стоящите лампи,
които придават тържествена атмосфера, са съчетани със скрито осветление.
Свързващи елементи в интериора са декоративните мазилки, стилните черни
тапети по специална доставка и изисканият текстил.
В кухнята семплите форми на шкафовете с гланцово покритие придобиват свой
характер след противопоставянето им с орнаментни рамки и корнизи.
В основната спалня леглото е от бяла кожа, в която са инкрустирани камъни
Сваровски. Шкафът със старинна форма е в съвременно изпълнение. И тук
огледалата имат силно присъствие. Допълнително е изградено гардеробно

# Връзката
между кухнята
и дневната

помещение, оборудвано така, че да създава максимално удобство при подреждането на дрехите.
Двете допълнителни стаи са обзаведени като за момче и за момиче. Момичешката е в черно и бяло, с графични изображения по стените. Декорирана
е с характерни мотиви от Викторианската епоха, нежни флорални тапети и
романтичен текстил. Мебелите са по поръчка.
Момчешката стая е обзаведена сдържано и по-модерно. Подредена е така,
че да е удобна за обитаване и от млад, и от по-възрастен човек, може да се
пригоди и за кабинет или за втора дневна.
ма
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# интериор
# Меката
мебел е тапицирана с кожа
с изразителни
външни
декоративни
шевове.
Класически
свещници
партнират
на стоящата
лампа.

# Връзката
между къта с
меката мебел
и кабинета.
Отделящата
ги стъклена
врата е
сгъваема.
Кабинетът
може да се
използва като
допълнително
пространство
за парти.
Масата под
свещника е
с плот от
оригинален
розов мрамор
и седеф.
Краката са
от полирана
неръждаема
стомана
с изрязани
барокови
елементи.

# интериор
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ид

ма

рт
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(горе ляво)
# И кабинетът е място
за среща на
модерни и класически мебели
и предмети. И
тук откриваме
характерните широки
рамки – в случая
те са около
етажерката.
(долу ляво)
# Леглото е от
капитонирана
кожа с камъни
Сваровски.
Комодът и нощните шкафчета
имат класическа форма, но
са в съвременно
изпълнение.
(дясно)
# Основната
спалня. Вляво
е удобното
гардеробно
помещение.

# интериор
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ма

рт

20
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(горе ляво)
# Столът, също
по поръчка,
е с дамаска
с изображение на Мария
Антоанета.
(горе дясно)
# Дърворезбованите фризове
са специална
доставка от
Англия.
(долу дясно)
# Гардеробът,
също като
леглото, е с
орнаменти.

ид

# Стаята за
момичето е
решена изцяло
в черно и бяло с
малки цветови акценти.
Тапетите са с
нежни флорални мотиви.
Леглото с
орнаменти е
изработено по
поръчка.

# интериор

(горе)
# Работното
място
в момчешката
стая.
Тук цветовете
и декорацията
са по-сдържани.
(долу)
# Момчешката
стая
е многофункционална –
скритото в
дивана легло
позволява да се
използва като
кабинет или
като втора помалка дневна.

(горе)
# Основната
баня е със същия
гранитогрес
като в дневната.
И тук – съчетание на модерни
и класически
елементи.
(долу)
# В банята
за гости има
голямо пано,
което създава
илюзия за прозорец. Поставени
едно срещу
друго, огледалата дават усещане за много
по-голям обем.

ма
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