Родео в Берлин
проект Аксел Шефер, Инго Хьолтерс/Berlinrodeo
от Лидия Манолова

снимки Адриан Шулц

Дизайнерът Аксел
Шефер нарича Берлин
свой дом. И съветва –
който иска да живее
автентично в него,
да научи наизуст
трептенето на
града и да овладее
неукротимата му
енергия.

а пръв поглед лофтът във Фридрихщайн, Източен Берлин, е само още един модерен и
космополитен интериор, в който дизайнерската намеса дори не е водеща. И в същото
време силата на контрастите, ироничното съчетание на изкуство, дизайн и специални
детайли, еклектичната игра не могат да ни оставят безразлични. Аксел Шефер от
берлинското студио Berlinrodeo преобразява бивша фабрика за вълнена прежда в
съвременен лофт, в който дизайнът е напречен разрез на берлинската субкултура. 125 кв.
м отворено пространство, високи тавани, френски прозорци и две зелени тераси са светлият фон,
превърнат в сцена за декоративната игра между ретро аксесоари, барокови тапети, „диви” детайли
– рога, орхидеи и клони от бреза. За старата фабрика, съществувала тук до 2005 г., напомнят
единствено частта от тухлена стена в дневната и височината на таваните. Лофтът е с отворен
план, без вътрешни врати, стените в топъл розово-кафяв нюанс контрастират на тъмния
дървен под. Основното пространство обединява дневна, трапезария и спалня, отделена с параван,
чийто сребърен флорален принт създава изненадващ прозрачен ефект. Комбинирани с подчертано
възхищение към изкуството на поп арта, бароковите и ексцентричните детайли в обзавеждането
звучат с чувство за хумор. И както може да се предвиди, очакваният баланс в интериора се създава
от мебелите, икони от 60-те – фотьойла Egg Chair на Арне Якобсен и масичката на Ейлийн Грей.
Истинското спокойствие в неукротимата смесица от елементи обаче се дължи на естествения чар
на пространството – двете градини, рамкиращи дневната, и зелените растения в интериора. Така
Аксел Шефер ни убеждава, че Берлин не е само дързък и див, но и уютен. www.berlinrodeo.com
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Поглед към масата за
хранене, отделена от
спалнята с частична
стена преграда със
сребърен метален
ефект. Кристалният
полилей пред нея и
прозрачните столове
внасят въздушна
лекота в интериора
Вляво: Kартината Ocio
su teca е рисуван с
пръсти автопортрет
на художника
Паоло Тройло.
Небесносинята
тапицерия на креслото
Egg Chair (дизайн Арне
Якобсен) и пастелните
тонове на килима
от Rugstar са част от
интериора на спалнята



Върху ниската маса
Turn на Nube italia
(www.nubeitalia.com) –
статуетка Puppy Love на
Francois van Reenen,
Южна Африка. Над
шкафа – Lifesavers,
портрет на актрисата
Ума Търман от Мел
Рамос, 2006 г.
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Зоната за сядане
– композиция от
дивани Boston на
La Nuova Casa (www.
lanuovacasa.de), е
разположена до
големите прозорци
витрини в дневната.
Тухлената стена
свързва настоящето
на лофта с
индустриалното му
минало
вдясно: Близък
план на металната
решетка с флорален
мотив, която разделя
трапезарията от
спалнята. На стената –
поп арт творба Women
Diving на Мел Рамос
(САЩ), от 70-те
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Боядисаните в синьо стени, дневната светлина, естествената
зеленина и арт творбите превръщат банята в място със
специален характер. През прозореца, разположен под тавана,
влиза щедра светлина и създава комфортна, релаксираща
атмосфера
Долу: В банята за гости – истински клони от бреза в ролята
на закачалки за кърпи. На срещуположната стена тапетът е
със същия принт бреза, продължавайки темата за природата в
интериора
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