~ща на tnесща

ДИ3АV1НЕРСКИ ПОЧЕРК

8ь8

8ceku 101m

~acиMиpaВасилеВа
1\
;аВарила на

noga go таВана - започнал
ga се оформя слеg

gOMa

замазka. Добре премерените

обсъЖgането поне на няkолkо

и оформени пространстВа

Варианта. Решенията били

и пълното

поgчинени на тоВа, че

goBepue

u gали

собстВениците
8ъзмшkност
gетаi1л,

ga

обмисли

ga

собстВениците нямат особен

Bceku

kомпозира уgобен

и В същото Време
обзаВеgен

на

ecmemcku

ПроВоkациите

gOM.

афинитет kъM gърВото,

обичат изчистените форми и
широkuте пространстВа.
ВаЖна роля В изпълнението на
gетаi1л изи2рал и

за нея блиkали отВсяkъgе,

Bceku

още поВече че слеg няkолkото

изпълнителят

апартамента,

gо8ършителните работи

koumo

араюkuрала, хуgшkничkата

koumo CmpukmHO

на Быlарсkоo изkусmВо и В C8ll0H
на gобри образци Быlарсkии мебеllИ
бllагоgарение намесата
на хуgожничkата Красимира ВаСИllеВа
Вukmорuя AUЦlkoBa
Сиuмku: Де!'lиа

спазВал изисkВанията на

за пърВи път се заела

CmaMamoBa

хуgоЖничkата.

с интериора на kъща.
Доброто

Байчо БаеВ,

на

Еllегантна неnринуgеност}MogepeH стИII
и много простор са gocmoOHcmBama
на тази еgнофаМИlIна kbща. Проеkтирана
от арх. Георги ГеоргиеВ
за четИРИЧllенно семеОстВо}
тя е nреВьрната В сВоеобразна г8llерия

npoekmupaHe
само egHa промяна -

Обширното антре, от

koemo

усещането

3 Поглеg от gHeBHama kbM

cb3gaBam

се Влиза В kyxнята и

антрэто. ДВykрилuят

за споkойстВие и у1от.

по желание на gомakuнята

gHeBHama, е обзаВеgено с

портщ

kyxнята била отgелена от

униkално портманто. То,

Врати В

трапезарията. Оттам

kakmo и Всичku мебели
са по npoekm на Красимира

млечноЖЬлт цВяm.

4 Мястото за отgих
okollO kамината е отgелено

налшkило

нататъk

Bceku

елемент

-

от

•

kakmo и Всичkи
gOMa са В

gHeBHaтa. Зеленината

още с ВАИзането

е поgбрана пестелиВо

- kонзолата

на Тихомир ИВаноВ
сыkителстВа с kартина

,

~

.
\

.,
.~

;.~,

I

от общото ниВо на

2 ИзkустВото граБВа

и не се натрапВа.

5

Керамичната настилkа

на Грэgи Асса.

от

3 Ритмичното рэgy6ане

стьлбата

на отgелните kbmoВe
и стойностните akценти

Парапетьт е сьчетание

на

gHe6Hama слеgВа
go горните

gb{i3o,

етаЖи.

метал и месинг.

.
f

10

Красимира Васи/\е8а
е за8Ьрши/\а

xygo)/(ecm8eHo

n/XJCmpaнcm8eHo

ОФОРМllение

8 Xygo)/(ecm8eHama
akаgемия при

п{XJф. Георги Петr;08.
Самсхтояте/\но и
kОllеkти8 е

8

8
y..Iacm881\a

сьзgа8ането

на иgеОните проеkти и
ре8l\изацията на UЗI\O)/(би,

магазинu, общест8ени
сграgи

- панорамния

ресторант на хоте/\

pCaMoko8' 8

Боро8ец мона

на банkа Ьиохим"
на бул Еитоша'.

Hanoc/\egbk

се занима8а

с проеkтирането
на )/(Иl\Uщни интериори.

11

Васuле8а. Д8уkрuл портал
от8ежgа

8

осн08ното

помещение на

gOMa,

разgелено

на три Фунkuионални зони.
Вgясно непретенциозна, но

стилна стълба от8е:Ж:gа !<ЪМ

zopHume етаЖи. До нея, на

g8e стъпала no-8ucoko от
осн08ното ни80, е оформен
!<Ът за почи8kа оkоло

kaMUHama. Проеkтирана от
хуgоЖничkата,

kамината

cllegBa

изчистените

IIИНИИ на Всичkи
еllементи myk
Три ратан08и фотьойла,

egUHcm8eHume италиансku
мебели

8 gOMa, със сер8изни

масичku gооформят тази
зона.

Мястото на

Mekama мебел е 8

най-ос8етената част на

gHe8Hama - go широkumе и
8ucoku прозорци, оmkри8ащи
8елиkолепна 2Леgkа. Стилно
синьо е избраният ц8ят за
kuлима и gu8aнume - също

бълzарсku, kynени от

"REA 4".

Барът и ос8етителните
тела са безспорните аЩенти

8 ефирната zрафиka на
просторното помещение.

Артистичното изпълнение и

12

униkалността им

npugaBam

стойност на целия интериор.

Барът изВиВа gъzа оkоло

Bucokama

kолона, облечена

с kамъk. ОсноВата му е
метална,

са

aBmopcko

kpak

изпълнение на

Тихомир ИВаноВ и Ниkолай
СаВоВ В познатия на
читателите ни стил. НеzoВа

израбоmkа са и kонзолата за
телефона,

kakmo

на осВеГГlliението
и парапетите са изпы\ении

от

7

а плотът и

стилизираният gърВен

6 Мета/\Ната част на бара,
носещата kонстрykция

и

униkалните gръЖku на
бюфета В трапезарията и на

3gpaBko

ИВаноВ.

Погl\еg от трапезарията

kbM

gHe8Haтa.

8 Масата В трапезарията
е сти/\Но сьчетание на

gbp80

и стЬ!</\О. Театра;1ното оkачВане
на заВесите е xapakmepHo
за ЦA/lOтO пространстВо
на ПЬр8ия етаж.

9, 10 Трапезариятае omgel\eHa
сьс

c80g

и шахматно

gBa цВята
npegeH (JIiaH

пogрежgане на

библиотеkата В емпорето.

mepakoma.

Носещата kонструkция с

е оригИН8I\ният пют на бара.

На

13

трите полилея и

ос8етлението

Hag бара са npoekmupaHti
отно80 от Красимира
Василе8а. Съобразени са с
обема на

gHe8Hama.

Вечер приятно ос8етя8ат
цялото

помещение,

а

geHeM

пречуп8ат обилната
с8етлина от8ън.

/\ампите униkати
В xapakmepHama
11 тифанLi техниkа
са работа
I

на атеllието

по ВитраЖ
на хуgожниците
юрио ВаСИllеВ
и НиkОllаО ДрачеВ
14

у.

Вgясно от бара, заg широk

c80g,

е трапезарията. Масата,

бloфетът и стол08ете са
поръчани Въ8 фирма "Лабео".
От трапезарията през

зас80gена 8рата се 8лиза

8
kokemHa kyxня на
"Димат Омега" 8 с8еЖи
тон08е, kомпозирана cnopeg
неголяма,

нуЖgите на семеЙст80то.

Особено 8Huмaниe Красимира
Василе8а е отgел~ на
ц8ет08ете. Като осн08а за

избора им била

nog08ama

настuлkа. В т08а голямо
пространст80 бялото се
оkазало meъpge мною

-

намесили се топлият ц8ят на

mepakomama, тонирането на
стените - заg gu8aHa и оkоло
kaMUHama, сgържаността на
за8есите, смелото решение на
парапетите

на емпорето

и на

стълбите. Осн08ната иgея на
Красимира Василе8а била

ga

съзgаgе поgхоgяща ц8ет08а

cpega, maka

че Въ8

8ceku

момент пространст80то

gpyzu тон08е,
ga се съзgа8а хаос.
Taka артистичното
и 8 същото 8реме споkойно
ga

поеме и

без

из8аяно пространст80
поgkреnя разбирането
на Красимира Василе8а, че

намесата

на хуgожниkа
В оформянето
на интериора

е ВаЖна
за поgробностите

11 ОЧ8{хf3анието на 9Ома е

- от gemaO/la

постигнато с

kартините на бьлгарсkи

тоО може
ga изВаgи
харжтерното

xygо)/(ницu.

за еgин

пpuсьст8ието на

а8тоfXkите мебе!IU и
осВетителните тела и

12 На емпорето с мaлkата
kамина е и биб!IUотечнuят
шkаф. Облш.р8kата с kaМbk
поВтаря kолоната заg бара

8

gHe8Haтa

13, 14 Дамckата спалня,
kоято е и работен kабинеm,
е с gиckретно обза8е)/(gaне.
Отgeлена е уgoбна стая
gрешниk.
с шkаф за kолеkцията и

M8Ilbk

бар. П{XJCторнuят

гаpge{.XJб е

Картините на

•

EgMOHg

ckpum

голямо оглegaло.

заg

rpegu

Лсса,

ДемирgЖuян, Вихрони

Попнеgеле8 и филип Василе8

npuga8am

заВършеност и

изтънченост на интериора.

На меЖgинното ни80 меЖgy
пър8ия етаЖ и емпорето са
стаята за юсти и
спалня

15,16 Стаята на сьпруга е

gOM

gaMckama

със самостоятелна

баня. Просторната стая на
gомakuнята е и неин работен
kабинет, а обза8еЖgането
поgсkаз8а отн080

8kyc

u

kъM

изчистените форми и

J5

guckpemHume цВетоВе.
Спалнята на съпруга пъk
изgаВа kолekционерсkата му
страст. ЦВетоВете са по

наситени, а В юлемия обем на
стаята място е намерил и

малъk бар.
На емпорето е разположен
още egUH у!отен kът за
omgux оkоло по-мaлkа kaMUHa.
ТоВа място е избрано и за
библиотечния шkаф.
на пърВия етаЖ,

Kakmo
maka и myk

mepakomama е съчетана с
g!ошеме. Особеният цВят на
байца е търсен gълю, но за

cMemka на тоВа
постигнатият ефekт е

очеВиgен.
Детсkuте стаи са слънчеВи и
Весели с цВетоВете на

избраните мебели и akcecoapu.
Съобразени са с Възрастта и
интересите на gBaмama
малчугани. Стаята на сина е с

уgобен kът за kомп!отърните
му занимания. Стаята на по

мaлkата gъщеря е с
мноюбройни шkафчета за
kykленсkuте уВлечения.

Обширната баня kъM

gemckume стаи е с gBe
отgелни MllBku.
Този перфekтен gOM е gобър
пример за съчетаВане на
уgобстВото, съзgаgено с
премисля не на

пространстВата и без
натрупВане на мною мебели,
и на изkyстВото, заВършВащо
цялостното зВучене на
иHтepиopa.~

Красимира ВасилеВа

отгоВаря на тел.

16

02/71 76 70
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17 KokemHama
HeBON1Ma kухня
е с Всичkи ygобстВа
за семейстВото.

18, 19 СП8liнята
на gbщерята

е обзаВеgена с Вcuчkо
необхogимоза

MA8ga

госпожица. тьkаните

за заВесите

и за АегАamа ВЬВ Вcuчkи
СП8liНИ са избрани
от магазин ,Кортина'

и магазин )(армонuя'.

20 Стаята на сина
е ИЗgbржана

В Jv10мчешku' цВетоВе.
Мебеюте myk,

kakmo

и В остан8liите

СП8liНИ са проеkтирани

и изработени
от Дизайн-цеНmbра

kbM

"БУАgеkор'.

21 Всяkо от geцama
има сВоя миВkа
gemckama баня.

В

,
'1 .~.
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