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Собственикът
й със сигурност
обича блясъка, но в
интелектуалната,
естетска и
фина визия на
архитектите
от студио b-arch.
Тоталното бяло,
в което нежно
се конкурират
винтидж и модерно,
е новото златно.



Кухнята от
кориан е
проектирана
по детайл и с
доза ирония е
маркирана от
голям надпис –
табела от
торински
ресторант. В
тоталното
бяло
деликатно
се вмъква
светлосиният
хладилник
Smeg с дизайн,
типичен за
50-те години.
Върху шкафа
вдясно – стара
кафеварка,
модел
Napoletana

Старата дъбова настилка на пода, варосаните стени и гредите на тавана
обединяват различните зони. На преден план – дивани по проект на b-arch,
покрити с лен и декорирани с оригиналните възглавници Cuscimilitary на Flanelle,
бранд, създаден от Сабрина. Възглавниците са ушити на ръка от стари одеяла на
швейцарската армия от 50-те години

огато за първи път влизат в този апартамент в Прато, той е
занемарен, мрачен, пълен с дървен материал. Архитектите Сабрина
Бинями и Алесандро Капеларо – собственици на студио b-arch, са
виждали такива пространства и преди и винаги са успявали да
трансформират анонимната липса на всякакъв чар в модерни интериори, които
притежават особена ефирност и магия. Правят го по специфичен пестелив, но
експресивен начин. Собственикът на апартамента е вещ в занаята си златар,
стар приятел на Алесандро. Макар че невинаги това е гаранция за хармонични
отношения с архитектите, в този случай е. Може би помага и общият им вкус към
винтиджа, през който и двете страни обичат да търсят пътя към модерното.
И уважението към миналото и местните традиции. Апартаментът е разположен
на последния етаж на палацо от XVIII век, обитавано някога от богата фамилия
от текстилната индустрия. Тук са били стаите на прислугата. Основната
g
идея на реконструкцията е да създаде отворен и светъл интериор, в който
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Зоната за хранене
е разположена
в общото
пространство, между
кухнята и дневната.
Боядисаната в бяло
маса от 50-те е обляна
от светлина, идваща
през покривния
прозорец. Около нея
– винтидж столове
от битпазар във
Флоренция. Върху
стария сандък за
пътуване – колекция от
винтидж глобуси. До
него – лампата Harver
на iGuzzini от 70-те

g

тоталното бяло е среда за предмети с история и цветни
детайли. Стените на дневната зона са ръчно обработени
с вар от умели тоскански майстори. Правоъгълните обеми
преливат един в друг и оформят пространствен континуум.
Така апартаментът започва да прилича на галерия, осветена
от гледащите към двора прозорци. Предметите, находки
от антиквариати, разпродажби и магазини на изкусни
занаятчии, както и съвременният дизайн, придобиват нов,
допълнителен смисъл – те са хем част от ежедневието и
неговите жестове, хем обекти на съзерцание, емоционални
мостове между настоящето и миналото.
www.b-arch.it
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Детайл от направения
по проект конзолен
шкаф, в който е
скрита климатичната
система. Върху него
– лампата Martinelli
Luce на Гае Ауленти
от 1965 г.



Дневната зона
е осветена от
технически
лампи, взети
от едно
фотографско
студио. Отделно
няколко лампи
– дизайнерски
класики –
маркират
почерци и епохи
и създават
емоционални
контрасти.
Зеленият метален
типографски
шкаф е находка
от тоскански
битпазар

Много рядка
географска карта
от 30-те години
доминира
в спалнята.
Нощното
шкафче в стил
ар деко е купено
от разпродажба.
В дъното –
лампа Еclisse на
Artemide в жълто

