градината:
начин на употреба
проект беседка и SPA зона I/O архитекти ландшафтен проект арх. Вержиния Костова
			

от Лидия Манолова снимки Минко Минев Идеи + на стр. 78

		
Сто и трийсет годишна секвоя, беседка, поляна, зеленчуци,
билки, цветя - архитектурата и дизайнът умело режисират естеството,
без да променят контекста и изначалната му хармонична същност.
Резултатът - градина, която е истинско преживяване за сетивата.
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КОНЗОЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ НА БЕСЕДКАТА ПОЗВОЛЯВА ТЯ ДА Е ЧАСТ ОТ ДВОРА,
БЕЗ ДА ВЪЗДЕЙСТВА КАТО ВИЗУАЛНА ПРЕГРАДА. ДЪРВЕНИЯТ ПОД (ОТ IPE ДЪРВЕСИНА)
ОБРЪЩА КАТО ГРЪБ НА ЕДИНСТВЕНАТА СТЕНА - ТЪМНИЯТ ЦВЯТ НА ОБЛИЦОВКАТА
ЗАСИЛВА „ПРОЗРАЧНОСТТА” НА ПОСТРОЙКАТА, ОБЕМЪТ Й СЯКАШ ИЗЧЕЗВА И
ОСТАВА ЕДИНСТВЕНО КОНТУРЪТ



ПОГЛЕД ОТ БЕСЕДКАТА - БЯЛАТА ПОЛИРАНА ПОВЪРХНОСТ НА ТАВАНА ОТРАЗЯВА ПОЛЯНАТА И ДЪРВЕТАТА
НАОКОЛО, ЗАСИЛВАЙКИ УСЕЩАНЕТО ЗА УСЛОВНОСТ И ЛИПСА НА ПРЕГРАДИ. ВЕЧЕР ЛАМПАТА С
АСИМЕТРИЧНА ОПТИКА (ERCO, ОТ ALTRONICS LIGHT) ОСВЕТЯВА ТАВАНА И СЪЗДАВА РАЗЛИЧНА ПОЕТИКА НА
ПРОСТРАНСТВОТО. ДИВАНЪТ, МАСАТА И СТОЛОВЕТЕ СА НА ALIAS (DEHORS SOFA, PLAIN AIR, ОТ СКЛАДА) И
СЪЗДАВАТ ПЕРФЕКТНАТА „ДНЕВНА В ГРАДИНАТА”

П

ПОГЛЕД ОТГОРЕ - КРАСИВА ХАРМОНИЯ МЕЖДУ ДЪРВЕНИЯ ПОКРИВ
НА БЕСЕДКАТА И КЛОНИТЕ НА ВЕКОВНАТА СЕКВОЯ. ПЪТЕКАТА ОТ
ТРАВЕРСИ ПОДЧЕРТАВА ЕСТЕСТВЕНАТА АТМОСФЕРА В ГРАДИНАТА
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реди две години, когато собствениците
купуват имота като място за отдих
от градския живот, дворът е поляна с високи
дървета, чийто пространствен и емоционален
център е вековна секвоя. Концепцията на къщата
като ваканционно убежище насочва вниманието
на преустройството към темите, свързани с
релакса, удоволствието и живота на открито
- спа център, разположен в подземното ниво
на къщата, павилион и цялостен проект за
градината. С ландшафтната концепция се заема
арх. Вержиния Костова. Предпочитанието
є към чистите геометрични форми и обеми,
естествената и честна към природата и човека
среда е в пълна хармония както с желанията
на собственичката, така и с архитектурната
естетика на I/O архитекти - Георги Кътов
и Вяра Желязкова. Заданието към тях е да
проектират просторна открита беседка
в градината. Разположена близо до къщата,
конзолната конструкция (шестметрова козирка
и гръб, без допълнителни подпори) е истинска
g
дневна на открито, от която погледът свободно



g
обхваща пейзажа наоколо. Първичната
функция на навеса - да пази от слънце и
дъжд, да приютява и защитава, е запазена
и подчертана с изразните средства
на модерните архитектура и дизайн.
„Къщата е стара, от 30-те години
на миналия век, и архитектурата є е
характерна за периода. Затова беседката
трябваше да бъде абстрактна, да не
влиза в противоречие с нея”, казват
архитектите. Така дзен внушението
на градината и деликатността на
архитектурата плавно се включват в
общ ритъм, за да създадат цялостната
представа за хармоничен и стилен начин
на живот.

ВЛЯВО: ДВА ГРАДИНСКИ
СТОЛА ОТ БЯЛ БЕТОН
(НА ИСПАНСКАТА
ФИРМА ESCOFET, ОТ
ARCHIPEARL) КРАСИВО
АКЦЕНТИРАТ ЗЕЛЕНОТО
ПРОСТРАНСТВО С
ГЛЕДКА КЪМ БОРОВЕТЕ
И ОТСРЕЩНИТЕ
ХЪЛМОВЕ. АЛЕИТЕ ОТ
ТРАВЕРСИ И КАМЪК СЕ
ДОПЪЛВАТ ОТ ТРЕВНИ
ПЪТЕКИ, ПОЛУЧЕНИ С
РАЗЛИЧНА ВИСОЧИНА
НА КОСЕНЕТО.
ГЕОМЕТРИЧНИТЕ
ЛИНИИ СЪЗДАВАТ
ДИНАМИКА И
ПЛАВНА СИМЕТРИЯ
И СИНХРОНИЗИРАТ
ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ
ГОРЕ: ГРАДИНАТА
Е НЕВИДИМА
ОТ УЛИЦАТА; ЗА
СПЕЦИАЛНО
ОТНОШЕНИЕ КЪМ
ДЕТАЙЛИТЕ ГОВОРИ
ГОЛЯМАТА ПЛЪЗГАЩА
СЕ ВРАТА ПО ПРОЕКТ
НА I/O АРХИТЕКТИ
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СПА ЦЕНТЪРЪТ е разположен
в подземното ниво на
старата къща. Тъй като тя е
с малка площ, собственичката
първоначално се обръща
към I/O архитекти да
помислят за гардеробна
и „нещо друго” в мазето.
Архитектите проектират
естетско пространство за
възстановяване и релакс, което
въздейства върху сетивата
на всички нива. Контрастът
тъмно - светло дефинира трите
функционални зони - басейн,
място за релакс, парна баня с
душ. Облицовката от матов
черен камък визуално отделя
центъра на пространството,
създавайки топло усещане
за уединение, комфорт и
защитеност.

ВДЯСНО: ПОГЛЕД ПРЕЗ ОТВОРЕНАТА ВРАТА КЪМ БАСЕЙНА. ВЪТРЕШНАТА ПОВЪРХНОСТ НА ВРАТАТА Е ОТ СЪЩИЯ КАМЪК, КОЙТО
ПОКРИВА ПОДА, СТЕНАТА И ТАВАНА - ТАКА, КОГАТО Е ЗАТВОРЕНА, ТЯ „ИЗЧЕЗВА” В ОБЩИЯ ЧЕРЕН ФОН

Адреси на страница 158
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ИДЕИ+
ВИСОКИ ТРЕВИ И
КРИВОЛИЧЕЩА ПЪТЕКА
В ОТДАЛЕЧЕНАТА
НИСКА ЧАСТ НА
ГРАДИНАТА Й ПРИДАВАТ
ОЧАРОВАНИЕТО НА
ЗАКЪТАНА ПОЛЯНА В
ГОРАТА

ОРТОГОНАЛНА ПОЕЗИЯ
от Лидия Манолова снимки Минко Минев, Вержиния Костова

Арх. Вержиния Костова проектира градина с подкупваща простота,
в която естествената красота на природата се допълва от лукса на
домашно отгледаните подправки, зеленчуци и плодове.
ДВОРЪТ
Той е разположен зад малка къща със скатен
покрив, строена през 30-те години на
миналия век. Веранда със стълби в задната
част свързва вътрешното пространство с
беседката и градината, която се простира
равно и в дълбочина на парцела, преди
да се спусне в малка падина с дървета и
да затвърди усещането за разходка сред
природата. Прозрачният въздух, близостта
на планината, птиците и старите дървета всичко това е добра причина собствениците
да поставят спа зоната и градината на
преден план в желанието си да превърнат
къщата в стилно и комфортно ваканционно
убежище. Заданието е за семпла, естествена
градина, в която да намерят място всички
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РАЗЛИЧНИ ТЕКСТУРИ И НЮАНСИ СЕ
РЕДУВАТ В ГЕОМЕТРИЧНИ ФОРМИ ПО
ЦЯЛАТА ДЪЛЖИНА НА ГРАДИНАТА,
КОИТО СА ЛЕСНОДОСТЪПНИ И УДОБНИ
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА
РАСТЕНИЯТА

любими на собственичката билки, подправки,
зеленчуци. И много цветя.
КОНЦЕПЦИЯТА
Арх. Вержиния Костова проектира
зеленото пространство така, че да запази
непосредственото усещане за близост с
природата. Ландшафтната визия е лишена от
всякаква преднамереност и екстравагантност,
вместо на ефектни решения той разчита на
чистите линии и ортогонални форми, които
създават стилово единство. „Не искахме нищо
да се натрапва - собственичката изрази желание
за минималистична градина, без ярки цветове
и контрасти. В квадратите по дължината на
парцела се редуват различни текстури, нюанси
на зеленото, аромати, цветове... Така запазваме
ритъма на градината и заедно с това поддържаме
разнообразието, динамиката в нея”, казва
Вержиния.

АРОМАТНА ГЕОМЕТРИЯ
Покрай дългата пътека с настилка от дървени траверси
са разположени квадратите на ароматно-кулинарния
сектор. Богатството от билки, подправки, зеленчуци,
сезонни плодове е смайващо. Вержиния изброява само
някои, докато ги посочва: „Избирали сме всички
растения така, че да са едновременно полезни, ароматни
и красиви - пъстролистен чай, цитрусова мащерка,
мента, маточина, джоджен, риган, девесил, който
много обичам, калоферче... Лукът например цъфти
много ефектно... Зеленчуците също са красиви - чери
доматчета, тикви. По периферията има високи храсти
и пълзящи растения, които ще скрият оградата. Тази
година вегетацията е по-късна, защото е по-хладно. През
юли и август всичко избуява, растенията стават гъсти
и богати и е много красиво!”.



