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Архитектите обръщАт специАлно внимАние 
нА естественАтА светлинА, която нАвлизА 

под рАзличен ъгъл, създАвАйки сенчести и 
слънчеви зони в интериорА 

вляво: АурАтА нА минАлото, която 
одухотворявА вътрешните прострАнствА, в 
къщАтА нА остров тинос е получилА нов, 

съвременен изкАз. визуАлнАтА простотА нА 
декорАциятА е постигнАтА с деликАтен микс 

от стАри предмети и модерен дизАйн, в който 
времето сякАш спирА и интериорът създАвА 

собственА АрхитектурнА история

Превъзходството на 

Простотата
проект Zege Architects   снимки Стивън Клеман / stephen clement    

текст лидия манолова 

Ако някогА сте били 
нА гръцки остров, 
със сигурност 
очАровАнието нА 
трАдиционнАтА 
АрхитектурА е един от 
нАй-незАбрАвимите 
ви спомени. сегА 
влизАме в еднА от тези 
къщи зА вАкАнция, зА 
която без колебАние 
бихме зАменили и нАй-
изискАния съвременен 
АпАртАмент. 



         

верАндАтА, свързвАщА 
двете предишни 
къщи – с белите 
нерАвно измАзАни 
стени, зАоблени 
ръбове и скулптирАни 
детАйли. островнАтА 
АрхитектурА излъчвА 
непосредственост, 
искреност и 
непретенциозност 

детАйл от дневнАтА – зидАни ниши 
изпълнявАт функциятА нА библиотекА от 
двете стрАни нА семплАтА кАминА
 
Горе: къщАтА нА остров тинос, изцяло 
в духА нА циклАдскАтА АрхитектурнА 
трАдиция

а остров Тинос, най-
малкия от прочутите 
Циклади, атинските 
архитекти Тасос 
Зепос и Елени 

Георгиади проектират лятна къща в 
стила на традиционната цикладска 
архитектура, но със съвременни удобства 
и функционалност. Силният визуален 
ефект на къщата може да бъде обяснен със 
заоблената геометрия на пространствата, 
зиданите ниши, боядисаните в бяло 
дървени греди, тайнствените вътрешни 
стълби, светещата в бяло веранда, 
застлана с изтъркан килим, винтидж 
мебелите. Макар че отделните елементи 
изглеждат ясни и подчертани, мистичният 
чар на интериора не е в детайлите, а в 
постигането на естествена хармония 
със заобикалящата среда, с историята, с 
личните спомени и наследства на хората. 
Завършена наскоро, къщата се вписва в 
традицията с естественост и лекота, без 
да „наподобява” старото и без компромис 
със съвременната естетика и комфорт. 
Задачата е предизвикателство за Zege 
Architects, защото да се постигне тази 
специфична амалгама между мистицизъм 
и функционална простота не е лесно. 
Архитектурната концепция е семпла – 
две стари сгради са свързани с веранда, 
за да се оформи новата каменна къща. 
Вътрешните пространства са изцяло 
променени, съобразени с нуждите на 
семейството, запазвайки атмосферата на 
миналото. Освободени от строгостта 
на геометричните линии, фасадата 
и интериорът следват семплите, 
неравни повърхности на покритите с 
бяла мазилка стени. Отсъствието на 
изгладено геометрично съвършенство носи 
основното усещане за неподправеност и 
човечност на къщата – и веднага разкрива 
превъзходството на простотата. 

ЕфЕктът на 
измазанитЕ в бяло 

ниши, стълби и 
стЕни Е характЕрЕн за 
срЕдизЕмноморския 

стил
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кухнятА и трАпезАриятА. стАри мебели, предмети – спомени създАвАт АтмосферА със силнА персонАлност. пАстелни Акценти, 
винтидж огледАлА и повече естественА светлинА определят хАрАктерА нА зоните 

ПодчЕртаната износЕност на 
ПрЕдмЕтитЕ създава историята на 

интериора
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спАлните сА сАмостоятелни зони с мАлкА дневнА и бАня. вдъхновени от природАтА и историятА 
нА островА, рАзличните елементи – зидАни местА зА сядАне, ниши зА леглАтА, лАвици, винтидж 

мебели, се обединявАт от белия цвят и деликАтните цветни Акценти 
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измАзАните стени и подове в бАните допълвАт цялостното плАстично Архитектурно решение;  
в остАнАлите зони боядисАните в бяло дъски нА подА, гредите и сдържАнАтА декорАция, спирАщА до 
нАй-необходимото, внАсят естетикАтА нА трАдициятА

Пастелното синьо дЕликатно сЕ 
намЕсва в дЕкорацията на къщата

сПалнитЕ излъчват аскетизъм, 
Простота и сПокойна 

елегантност 


