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Вила Орсини в Тоскана
Където миналото
срещна настоящето

Проект и снимки: арх. Сабрина Бинями
и арх. Алесандро Капеларо от b-arch studio
Текст: Веселина Филипова
Когато къщите имат име, означава, че не са какви да е места, а пространства, в които е пренесена персоналността на собствениците, които
са обитавали там. Настоящата история е изцяло дамска и започва отдалеч, с фамилия Орсини, една от най-старите сред италианските благородници. Намираме се в една от многобройните им тоскански вили, която
винаги е наричана „къщата на тъжните жени”, реализирана, традиционно,
за да приюти в златно заточение отхвърлената съпруга.

интериор

Старият гредоред не само е запазен, но подчертан с бяла боя

Р

азположена на перфектна позиция, в близост до река,
между други вили, села и поля, Вила Орсини през 70-80
години има съдба, подобна на много други исторически сгради. Купена от притежател и на други недвижими
имоти, тя успешно е препродавана на различни собственици на отделни части: единственият начин да се запази,
избягвайки разрушението, като радикално се променя
оригиналното й предназначение.
Най-хубавият апартамент, граничещ с градината със
странното бананово дърво и басейна, е обитаван днес от
Анна, за пореден път дама, но адекватна на променящите
се времена: независима, модерна жена, преподавател и
учен, която между поляните и тези каменни стени е избрала своето „buen ritiro” ( от испански - „кътче за приятно

Сега колекцията бюстове на собственичката
е намерила достойното си място

усамотение”). Работата по реставрацията е поверена на
студио b-arch в сътрудничество с q-bic: госпожа Анна избира да бъдат интерпретирани изискванията и вкусовете
на архитектите Сабрина Бинями и Алесандро Капеларо,
известни с интереса си към античните пространства,
които умело превеждат на модерен език, в унисон с историческата памет.
„Веднъж влезли в къщата, попаднахме в безстилни
пространства, зле осветени и тъжни, почти загубили
красотата на заобикалящата природа”, обяснява Алесандро. Проектът е насочен към отваряне и „изчистване”, към
създаване на просторна и светла атмосфера, отворена
към външния свят и също в по-голяма степен практична.
Реконструкцията на зоната Ден направи по-функционални
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камина на газ е превърната в акцент в стаята с
диваните. Срещуположната стена разделя зоната
Нощ.
В това крило на къщата архитектите успяват освен баня, гардеробно и спалня да осигурят още една
баня. Стена от гипсокартон подменя традиционната табла над леглото. Желанието на собственичката е да се придаде на тези пространства елегантна
ориенталска атмосфера, при която естествените

Книгите са на почит в този дом,
затова им е отделено специално място

пространствата с голямата кухня, решена в стил
минимализъм, от стомана и кориан, изолирана посредством стъклена стена. От там се минава към
всекидневната, станала по-широка, благодарение
преместването на вътрешни стени.
Решено е да се запази като присъствие стаята с
оригиналната камина от камък, която е внедрена
в стена с ниши, за да се представи колекцията от
бюстове на Анна, сценографски осветени. Новата

Камината на газ разпръсква топлина
в стаята с меката мебел
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Прекрасно съчетание
на антична мебел
с минимализма
на съвременната кухня

За архитектите от b-arch
е любимо предизвикателство
да разкажат древна история
на съвременен език

тонове на дървото и на цимента изпъкват на фона
на ярките стени в пурпурно. Същите ги откриваме
в банята, с умивалника от кориан и в изтънчената
лудост на полилея с кристали.
В кухнята пространството се рационализира като
се търси да се запази дори известна независимост,
която съществува по принцип в това помещение.
Това крило е отделено от останалата част от къщата с дълъг входен коридор и е приютило стаята
на домашната помощничка, с баня и килер, както и
едно студио.
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Ориенталски влияния
откриваме в спалнята

В резултат Вила Орсини се е превърнала
в пространство, което архитектите са
отворили към външния свят, към чудесния
безкраен пейзаж, където Анна може да се
отдаде на своите страсти, да пише, да
изследва, но също и да посреща приятели,
артисти и студенти, които впрочем често
наминават.

Разположена сред прекрасна
зеленина с двор с басейн
Вила Орсини е перфектното
място за бягство
в лоното на природата

