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задграничен фокус 

СобСтвеникът на този 
апартамент е ценител на 

Съвременните технологии и 
на виното „пино ноар“.  
затова интериорът е С 

привкуСа на Сорта грозде – 
благородСтво, богата иСтория 
и тънък аромат. авторките на 

проекта Са го нарекли  
Neoclassical Virility.

текст Милена ВълкоВа
снимки андрей аВдеенко

мъжки конСерватизъм  
и цвят на любимо вино 

Интериор: V.Concept studio –  Виктория 
Витковская, Анна Гнатенко 

Декор: Анастасия Соколова
Площ: 153 кв. м
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реди реконструкцията екипът заварва някои 
много добри страни на обекта – високи 
тавани, големи прозорци и добро вътрешно 
разпределение. Но има и много носещи 
стени, заради което промените в плана са 
били незначителни. Апартаментът е с две 
спални, две бани, кухня, която е отделена от 

дневната и трапезарията, и с допълнително гардеробно 
помещение в антрето.
Заради по-консервативния си характер домакинът е поис-
кал да има дом в неокласически стил, а дизайнерките са му 
предложили да го допълнят с малко бруталност с елементи 
на лофт. Идеята е била приета и така бетонът на стените 
е запазен, а към него е добавена фина ръчна замазка. По 
този начин на нейния фон още по-добре са изпъкнали 
ненатрапчивите, но важни декоративни елементи.
От V.Concept studio са се придържали към каноните на 
неокласиката, но са добавили елементи, които да прида-
дат на апартамента шик с мъжки привкус и с излъчване 
на традиция и ярък темперамент. Едно от най-ефектните 
решения е цветът за антрето и коридора, водещ към кух-
нята и спалните. Той кореспондира с любимото вино на 
собственика и е създаден специално за този апартамент 

П
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след дълго експериментиране.
Интересно е и решението за осветлението в цялото 
жилище. То е комбинация от съвременна модулна сис-
тема и лампи в класически стил, основно на холандците 
от Brand Van Egmond. Извън антрето и коридора интери-
орът е изпълнен в сиво и полутонове на бялото, но това 
в никакъв случай не го прави скучен и монотонен. Сред 
причините са разнообразието на подовете и на мебелите, 
а също и на материалите, от които са изработени.
В дневната диванът, креслото и трапезарията са в съвре-
менен стил На техния фон ярко изпъкват арката, през 
която се навлиза в тази зона, виненият шкаф и статуята. В 
кухнята са комбинирани бели и черни шкафове и остров с 
мрамор. Част от тавана е покрита с тъмно дърво с изпък-
ващи греди, което напомня изба, продължавайки идеята 
за интериор, свързан с виното.
В кухнята и в основната спалня зоната пред прозореца е 
кът за меко сядане с кожени седалки.  Кожен е и диванът 
във втората спалня. Мебелите са купувани от Гърция, 
Холандия, САЩ, Италия и от скандинавските страни. 
Огледалата със състарен ефект обаче са изработени по 
специална поръчка.
Подовите покрития в дома са комбинация от бетон и 
три вида дъбов паркет, като шарките са различни, за да 
маркират формално зоните, но и да разчупват визуално 
пространството.
За постигането на максимален комфорт за домакина в 
жилището са въведени автоматизирани системи, които 
управляват щорите, подовото отопление и осветлението, 
както и пречистването на въздуха. Собственикът е допъл-
нил ярката си индивидуалност и с помощта на картините, 
нарисувани по негова поръчка.
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