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ТЕНДЕНЦИИ ОТ
СВЕТОВНИТЕ
ИЗЛОЖЕНИЯ
ПРЕУСТРОЙСТВО
НА МАЛКО
ЖИЛИЩЕ
МЯСТО
ЗА ЧЕТЕНЕ
ГЕОМЕТРИЯ
В БАНЯТА
ТОПВЪПРОСИ ЗА
ГИПСОКАРТОНА

ЗА 8-МИ МАРТ НАШ ДОМ ПРЕДЛАГА
ДИСК С УПРАЖНЕНИЯ AEROYOBIKA 13 ЛВ

от редактора

Мини, смарт, еко...
Първата голяма вълна изложения в началото на годината заля специализираните списания с прогнози и анализи
за посоките на дизайна. Вдъхновението от природата
чертае пътя на текстила, показа изложението
Heimtextil във Франкфурт (стр. 28). Специално е вниманието към продуктите с изявена идентичност - единични бройки с авторски подпис. Естествените материали в чист вид и необработените суровини са абсолютен
хит, а тенденцията за възраждане на вековни занаятчийски традиции, богати на история и характер, продължава.
Пъстър уют замени тревожното усещане за уязвимо
благоденствие, показа IMM Cologne 2014 в Кьолн (стр.
34). Цветовете са в главна роля, нови, богати и красиви
нюанси се съчетават по неочаквани и вълнуващи начини, видяхме на Maison et Objet в Париж (стр. 14).

Другата голяма тема в списанието е за оползотворяването на малките пространства. Забележителна е
шведската идея за изграждане на миниатюрни самостоятелни жилища за студенти с площ само 10 кв.м (стр.
12). Концепцията “мини, смарт, еко...” е нещо като квинтесенция на съвременния начин на живот. Вижте и
невероятно находчивото решение за един апартамент
на 40 кв. м в Амстердам (стр. 66). Големината на пространството често не зависи само от квадратурата, а
от нейното умно усвояване. В списанието ще откриете и още две добри идеи за преустройство на малки
апартаменти, с които се постига висок стандарт на
обитаване в малка квадратура (стр. 62).
И обърнете внимание на перфекционизма на младите
български дизайнери, който ни дава повод за оптимизъм
(стр. 42, 56).

Антоанета Баева
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автори в броя автори в броя автори в броя автори в броя автори в броя автори в броя

Светослав Тодоров, студио Mode

Питсу Кедем

Светослав Тодоров успя да наложи собствен почерк и стандарт в интериора.
Дизайнер със свежи сетива за тенденциите и с усет за материалите. Абсолютен
перфекционист във всеки детайл. Със специално отношение към високотехнологичните решения и с предпочитания към
изчистената, лаконична визия. Създадено
през 2003 година, неговото студио Mode
работи в областта на архитектурата,
интериорния, продуктовия и графичния
дизайн и има реализирани мащабни частни
и обществени проекти. В броя се представя с интериор на апартамент в
София. www.studiomode.eu

Питсу Кедем е израелски архитект и
основател на архитектурното студио
Pitsou Kedem architects. Той и екипът му
от млади и талантливи професионалисти са едни от най-търсените архитекти в Израел. Проектите им се отличават със стил, подчертана елегантност
и вписване в средата. В броя представяме една от последните им реализации
– превръщането на няколковековна сграда в модерно жилище, където историческата реалност е в хармония със съвременната естетика.

50

Пиет Бун

Здравко Йончев

Пиет Бун започва кариерата си като строителен предприемач. Днес, 25 години покъсно, той е един от най-известните датски дизайнери и заедно със съпругата си
Карин ръководи голямо студио за дизайн,
което обединява архитекти, стилисти,
графични и продуктови дизайнери и занаятчии. Има реализирани проекти в цял свят,
както за частни домове, така и за магазини, ресторанти и хотели. Освен интериори, студиото създава и широка гама мебели. Стилът на Пиет Бун се отличава с
простота, функционалност и елегантност.
В броя се представя с малък апартамент в
Амстердам.

Здравко Йончев казва за себе си, че дълго
време не се определял като фотограф и
над 15 години се е развивал професионално в сферата на спорта. Снимането е
негова страст, на която през годините
отделял значително време и внимание.
Днес вече се занимава с фотография професионално, а ние го открихме за Наш
дом с една една невероятна фотосесия
на изоставената баня в Овча купел.
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исторически аскетизъм
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Една къща
в Тел Авив,
където
различните
епохи
битуват
хармонично
и елегантно
архитектура Pitsou Kedem architects
дизайн Pitsou Kedem, Raz Melamed,
Irene Goldberg
снимки Amit Geron
текст Благослава Банчева

2
Днешният квартал на Тел Авив “Яфа”
е едно от най-старите селища в
света, сцена на редица библейски
събития. Благодарение на интелигентния подход на архитектите
и дизайнерите от Pitsou Kedem

Architects, една историческа сграда
тук получава шанс за нов живот,
отговарящ на всички съвременни
изисквания. Сградата е с площ от
180 кв.м. Разположена е над пристанището и разкрива впечатляваща >

1, 3. Външен изглед
към сградата.
2. От входа се влиза в
широко фоайе. Вляво
е обособен работен
кът, а вдясно е разположена една от
спалните в жилището. Тя е отделена от
общото помещение
посредством въртящи се стъклени врати.
Макар и за сметка на
уединението, това

решение осигурява
повече естествена
светлина.
4. Цветовите
решения в жилището са дискретни и
ненатрапчиви, което
допринася за атмосферата на спокойствие и
безвремие. Вътрешно
стълбище, изградено
от бетон, дърво и стомана, свързва трите
етажа на къщата.

3

4

интериор
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гледка към Средиземно море. Макар
да е трудно да се определи с точност възрастта на постройката,
тя е поне на неколкостотин години.
С течение на времето е претърпяла множество трансформации,
които са унищожили оригиналния й
облик и вътрешното разпределение
на помещенията. Основната цел,
която архитектите си поставили,
била да възстановят първоначалната конструкция, каменните стени
и сегментираните тавани и арки,
включително и оригиналните ма- >

1. Трапезарията е разположена на няколко
стъпала над дневната
зона. Ниша в стената
позволява визуална
връзка между двете
помещения. Изчистеният дизайн на мебелите се вписва отлично
в куполовидното
помещение. Столовете са модел Basel Chair,
дизайн на Джаспър
Морисън за Vitra.
2. Кухнята и трапезарията са разположени
в едно помещение, отделени с широка арка.

3. В кухнята дълъг
работен плот, разположен по продължението
на големия прозорец,
позволява на собствениците да се наслаждават на гледката,
докато приготвят
храната си. Освен
това тази гледка е
видима от различни
позиции на етажа.
4. Дневната е разположена на първия етаж.
Обзавеждането е сведено до абсолютния
минимум.

2

трети етаж
4

втори етаж

3

първи етаж

интериор
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териали (комбинация от керамика
и пясък от плажа). За целта всички
външни елементи в това число и
стенните покрития са били отстранени. Така, стъпвайки върху
историческия облик на сградата,
архитектите създават едно ново и
модерно жилище, в което различните епохи и стилове битуват хармонично и елегантно.

1. Втората спалня в
жилището се намира
на последното ниво,
тип емпоре. Стъклен
парапет и стоманени
въжета “обособяват”
помещението. И тук,
както при другата
спалня, уединението е
пожертвано в полза на
усещането за простор
и повече светлина.
2, 3. Перилата на стълбите са изработени

2
3

4

от стоманени въжета,
като по този начин е
осигурена по-добра
циркулация на въздуха и
естествена светлина
в помещението.
4. Банята е решена
в черно-бялата гама.
Мивките са изработени от Corian, което
придава известна
мекота на минималистичното оборудване
тук.

