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1.  Върху  дългия плот на 
камината са разположени 
комбинация от авторски ке-
рамичен съд на Жени Адамова 
за галерия “Теста” с планински 
кристал от родопска мина.
2. Камината е изградена 
като лаконична композиция 

от геометрични обеми. 
Черното огнище, облечено 
с метал,  кореспондира с 
вертикалния обем с ниши,  
отново изработени от ме-
тал. Картината на Атанас 
Хранов допълва хармонично 
тази зона.

изправен архитектът – въпреки тези 
им характеристики, стаите да не ос-
танат визуално празни. Чрез прециз-
ната работа с обеми и материали 
се достига до един краен резултат, 
който въпреки бетоновите подове и 
белите стени и тавани, да е доста-
тъчно уплътнен, да накара обитате-
лите му да се чувстват уютно. 
Основното пространство в жилище-
то е това, в което са организирани 
дневната, столовата и кухнята. Пред-
ната част на помещението, което 
гледа през тераса и градина към Вито-

ша, умишлено е оставено с много лека 
и неутрална разработка. Мебелите са 
светли и ниски. Стената с камината 
също е разработена като чист расте-
риран обем в лек цвят. Уплътняването 
в тази зона е постигнато чрез силен 
декоративен елемент на пода – чи-
провски килим в съчетание с тради-
ционни за Родопите черги. 
Дъното на помещението, най-въ-
трешната му част, за сметка на 
това е силно уплътнена. Там е раз-
положена кухнята. Двете зони са ес-
тествено отделени от едра колона. 

Тъмните петна на масата и на ка-
мината, които навлизат в предната 
олекотена зона, осъществяват връз-
ката между тези две противоречиви 
разработки. 
Кухнята е организирана по нетради-
ционен начин – всеки елемент изглеж-
да различен от другия. Тяхната съв-
купност, в крайна сметка, изгражда 
хармонична, богата на материали и 
обеми група.
Основната спалня е запомняща се по 
няколко причини. Именно в тази стая 
е знакът на този дом – силует на ан-
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