малкото жилище
Щората
заменя
съборената
стена между
дневната и
коридора. На
преден план са
вратите на
шкафа, в който
са пералнята и
сушилнята.

Нина Боянова, тел. 8 505 410

ЩОРА
ВМЕСТО СТЕНА

Провокацията за дизайнера на този неголям апартамент идва
от гледката през прозореца – наоколо са все стари сгради в
центъра на София.
интериор НИНА БОЯНОВА текст ВИКТОРИЯ ДИШКОВА снимки НОРА АНГЕЛОВА

Една от
стените в
дневната е
със специална
мазилка –
“Травертино”
на Oikos. Тя се
изработва
и полага по
оригинална
венецианска
технология.
Освен че е
ефектна,
мазилката е
и практична.
Дори да
се получи
надраскване
или леко
нараняване от
мебел, следата
не личи, тъй
като релефът
е силно изразен.

малкото жилище

Кухнята с
фрезовани
вратички също
е изработена в
Троян.

Трапезарните
маса и столове
са изработени
в Троян от
естествено
дърво.
В облегалките
на столовете
са вградени
метални
орнаменти.
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Диваните с
подходяща
сиво-бежова
дамаска са на
Toni`S design. Нина
Боянова намира
определена
символика в
огледалото с
рамка от кожа
и въжета – то
сякаш напомня за
пътешествие и
в същото време
подсказва, че тук
можеш да живееш
спокойно.

З

а да няма сериозно разминаване и контраст
между интериора и все още запазените фасади,
които са наоколо, Нина Боянова избира особен
подход. От една страна, обзавеждането е рустикално, от друга, липсват характерните за стила ярки
цветове и многото детайли. В ограниченото пространство Нина Боянова внася сдържана пастелна
гама. Изважда на преден план само отделни елементи, характерни за рустика – фрезовки на мебелите, тапети с карета, дамаски с флорални мотиви.
Не подминава и ефектните греди на тавана, и избеленото дърво. Освен при мебелите то се появява и
върху пода. При т.нар. четкан паркет много ясно се
откроява структурата на дървото. Той е от специална серия, при която всеки модел носи името на
сладкиш. В случая това е италианският специалитет
“Панна кота”.
Въпреки че е малко, това е добро и функционално
жилище – освен дневната и кухнята има две спални
и две бани. Холът е твърде малък и по проект е
бил отделен от антрето със стена. Нина Боянова я
заменя с щора, която изпълнява ролята на параван.
Ламелите с ширина 5 см напомнят на капаците на
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Родителската
спалня и
банята към нея.
Карираните
тапети са сред
белезите на
рустика.
Тоалетката
изпълнява и
функцията на
работно място.

Леглата в
детската
стая могат да
се приближат
едно до друго.
Шалтетата
са ушити
специално
за нея по
техника,
подобна на
пачуърк.

Банята е с
каменни плотове
и вградени
смесители, които
също подхождат
на стила.
В детската
стая са
съчетани
два вида
тапети от
различни серии
– с морски и
рустикален
сюжет.
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прозорците и вратите от едновремешните къщи. По
този начин подкрепят стиловото решение. Когато
щората е плътно затворена, масата остава скрита.
При нужда пространството се увеличава, щом тя се
вдигне изцяло нагоре.
Още нещо, характерно за стила, са вградените
гардероби. За да се постигне този ефект, без да
натежават големите мебели, се наложила малка
преработка на оригиналната архитектура. Изградени
са стенички, за да се получат ниши. За вграждане
на гардероби са използвани и всички съществуващи
ниши, образувани около инсталациите.
Малкият апартамент се нуждае и от специално осветление. В ограниченото пространство вниманието е
насочено към основните зони. Затова тук авторката
на интериора предпочита вградените лампи, които
осигуряват достатъчно светлина, без да отвличат
вниманието с формите си. Единствено над трапезарната маса за разкош е поставен полилей.
Апартаментът е в новопостроена сграда на Cleves.
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