
         

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. 

проект студио b-arch   снимки Софи Делау/Sofie Delauw   текст Теодора Николова

мансардата
на златаря
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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 
идея на реконструкцията е да създаде отворен и светъл интериор, в който 

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

g
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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

g
детайл от напраВения 
по проеКт Конзолен 
шКаф, В Който е 
сКрита Климатичната 
система. Върху него 
– лампата martiNelli 
luce на гае ауленти 
от 1965 г. 

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



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

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
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сабрина бинями и алесандро 
Капеларо (b-arch studio, 
прато) по изящно артистичен 
и интелектуален начин срещат 
миналото и съвременността в 
проектите си – от тоскана до 
петербург и Китай. 
www.b-arch.it

един ден в Прато
снимки Марко Бадиани/Marco Badiani

Представената на предишните страници мансарда се 
намира в Прато, затова помолихме авторите на проекта 

Сабрина Бинями и Алесандро Капеларо (b-arch studio) да 
направят специално за Bravacasa мини пътеводител на 

този все оставащ в сянката на Флоренция град. Ето как 
двамата архитекти ни поведоха през тяхното Прато с 

помощта на приятеля им фотограф Марко Бадиани. 

ИндустрИална археологИя 
Обичаме Музея на текстила и модата, тук всичко е вдъхновение. 

Идваме често на изложби или просто да пием кафе в неговите 
вътрешни дворчета. Не е за изпускане временната изложба, посветена 

на Джанфранко Фере. Музеят е най-големият културен център в 
Италия, посветен на развитието и изкуството на текстила и 

модата от античността до днес. Разположен е в реставрираните 
помещения на бившата текстилна фабрика „Камполми”, истинско 

бижу на индустриалната археология на XIX век, намиращо се в кръга на 
средновековните стени на града. Музеят пази историята и културата на 
региона на Прато, район, посветен на текстилната продукция от повече 

от 800 години. Днес тук има над 7000 предприятия, които изнасят по 
цял свят платове, прежди и иновативни текстилни машини. 

www.museodeltessuto.it

Живеем в центъра, в палацо от XVIII век, и всяка сутрин си позволяваме кратка 
разходка, за да се заредим с енергия. Вие, ако идвате от Флоренция, слизате на гара 
Prato Porta al Serraglio и сте много близо до историческия център, който, макар и 
малък и често пренебрегван точно заради близостта с Флоренция, крие съкровища 
на изкуството. През XV век тук се случва чудо: най-добрите художници на епохата 
се събират между стените на града, рисувайки ненадминати шедьоври, които слагат 
началото на Ренесанса. Донатело, Микелоцо ди Бартоломео, Паоло Учело и Филипо 

Липи превръщат Прато в истинска 
артистична лаборатория, създавайки 
прочутата Работилница в Прато. 
Архитектурата също има блестящи 
образци – от императорския дворец, 
построен от Фридрих II Швабски, до 
църквата Chiesa delle Carceri. Авторът 
є Джулиано да Сангало е любимият 
архитект на Лоренцо Медичи. 
Катедралата има интересна особеност 
– амвон отдясно на фасадата, направен 
от Донатело. Там изнасяли за поклонение 
Колана на Мадоната – реликва, донесена 
от местните търговци на платове, 
които пътували по цял свят. 

Ренесансова Работилница
марко бадиани е визуалист, работещ в сферата на 
комуникациите и журналистиката. творческата му енергия 
движи флорентинския вестник the Florentine (www.theflorentine.net). 
бадиани е и арт директор на Flod. фотографиите му можете 
да видите на instagram.com/marco badiani и flickr.com/photos/marcobadiani.

Съвременно изкуСтво 
Прато винаги е бил допълнение на Флоренция по 
отношение на изкуството. Тук индустрията, новите 
тенденции, стартиращите малки предприятия винаги 
са намирали плодородна почва за развитие. От този 
предприемачески дух се ражда и особеният интерес към 
съвременното изкуство в града. Точно тук, в Прато, се 
намира емблематичният Съвременен център „Луиджи 
Печи”, www.centropecci.it, който скоро отново ще отвори 
врати след реконструкция, курирана от арх. Морис Нио. 
Дори по улиците в Прато се вижда съвременно изкуство. 
Градът предоставя стените си на огромна „галерия под 
открито небе” за графити. На снимката е нашият най-
обичан автор, прочут в целия свят – Blu. 
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ХРаната в ПРато 
Знаете ли какво е cantucci? Бисквитите 

на стария майстор Матеи днес са 
прочути в целия свят и се предлагат 
в най-добрите ресторанти. Раждат 
се в Прато през 1858 г. и са оцелели 

благодарение на сладкарите, запазили през 
годините почитта към традицията, 

любовта към хубавите неща и 
светлината на радостта. Посещението 

на фурната, където ги правят, не е за 
изпускане – Biscottificio Antonio Mattei, 

Via Ricasoli 20. Всеки жител на града има 
персонален запас от тези бисквити 

вкъщи. Също и мортаделата от Прато 
– типичен местен продукт, получил 
признание от Slow Food. Има и едно 

малко магазинче за храна take away, което 
ни е любимо – Cibino, via Magnolfi 32 

(www.facebook.com/pages/Cibino). 

вдъхновенията 
В Прато има специални места, където да се „изгубиш”. Това е град на тъкани, 
цветове, креативност. Могат да се открият производители и търговци на 
невероятен текстил, да говориш с хора, влюбени в работата си, които само 
с докосване на плата отгатват точно състава му. Когато работим по някой 
интериор, прекарваме фантастични дни в „пътешествия” из тези планини 
от тъкани! Ето три наши любими адреса, на които можете да намерите 
наистина фантастични платове – Texrico, Via Bruges 60 (www.texrico.it), O.B 
Stock, Via di San Giusto 10, (www.obstock.it), AVIEM SRL, Via Giuseppe di Vittorio 
41, Монтемурло (на 8 км от Прато).

градът, който рецИклИра 
Богатството се ражда 
от дрипите! Методът за 
рециклиране на парцали направи 
Прато известен град. От 
това рециклиране се раждат 
нови тъкани – перфектни и 
екологични! В Прато се говореше 
за рециклиране много, много време 
преди изискването да стане 
световна екологична норма. 


