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КЪ ЩА
мя сто: ШЕЛ ТЪР АЙЛЪНД, НЮ
ЙОРК, САЩ
про ект: SCHAP PACHER WHI TE
площ: 118 м2

кон такт: www.schap pacherwhi te.com
фо то гра фия: LAU RA MOSS,
© SCHAP PACHER WHI TE
текст: МАЯ НИ НО ВА

Ако сте гле да ли ани ма цион ни фил ми или аме ри кан ски ко ме дии, със си гур ност
сте по па да ли на един мно гоз на чи те лен над пис. “Gone Fishing” или об що ка за но
“На ри бо лов съм” е та бе ла, коя то ге ро ят по ста вя, ко га то ис ка да бъ де остав ен
на ми ра и да са от да де на не що при ят но. Най-че сто то ва в дей стви тел ност е
ри бо лов. Имен но на та зи си туа ция ми на пом ни про ек тът на Schap pacher Whi te
в Шел тър Айлънд, Ню Йорк - мя сто, из вест но ка то ня ко гаш но убе жи ще за бя га -
щи те ро би. За да зат вър дят до пъл ни тел но ана ло гия та ми с ри бо ло ва, са ми те
ар хи тек ти пот вър ди ха, че то ва всъ щност е ва кан цион на къ ща, по стро ена през
1904 г. до при ста ни ще то, та ка че да е иде ал на имен но за ри бо лов. От там ид -
ва и име то й - Fisher man's Cot ta ge. Дру га до пъл ни тел на по дроб ност е, че то ва
всъ щност е домът на ар хи тек та Стив Ша па чър и ин те риор ния ди зай нер Риа
Уайт, за ку пен пре ди 5 г. от тях ка то та ка меч та на та ал тер на ти ва на нюй орк -
ския им офис. Днес, Стив и Риа сла гат та бе ла та “Gone Fishing” на сво ето сту -
дио и по емат към ос тров Лонг Айлънд, къ де то е тях но то меч та но рус ти кал но
убе жи ще. 

ПРЕ СТЪП НА АР ХИ ТЕК ТУ РА
За не ща стие, ис то рия та на къ ща та не е тол ко ва бе зо блач на, кол ко то из глеж да
на пръв по глед. И по строй ка та, и окол но сти те й, са то тал но за не ма ре ни, ка то
дво рът е на пра во не про хо дим. “Сгра да та бе ше пре жи вя ла тол ко ва мно го не ле -
пи ре кон струк ции през го ди ни те - вгра де ни в по да вра ти, ко и то не се отва рят,
не ле пи те ра ко те ни плоч ки по та ва на и но се щи дър ве ни гре ди, оста ве ни да
гният. Мо же да се ка же, че та зи къ ща бе ше претър пя ла мно го крат но ар хи тек -
тур но из на сил ва не”, ге не ра ли зи ра Стив Ша па чър. Към то ва мо жем да до ба вим
не рав но мер но то раз пре де ле ние на по ме ще ния та, при ко ето има са мо ед на ба -
ня в ця ла та сгра да, и то на вто ро то ни во. Ар хи тек ти те не ис кат да ру шат ду ха
на имо та, а са мо да го на пра вят по-функ цио на лен. Та ка се раж да идея та ня кои
от дей но сти те, ко и то хо ра та по прин цип из върш ват в до ма си, да бъ дат из не -
се ни на ве ран да та и пер го ла та до ба сей на. Тух ли те, из пол зва ни за ре кон струк -
ция та, са ре ци кли ран ма те ри ал от раз ру ше на фаб ри ка в Ню Йорк. “Та ка до не -
сох ме със се бе си част от гра да”, обоб ща ва ар хи тек тът. По то зи на чин къ ща та
пре ра ства в ед но ми ни име ние в аме ри кан ски стил. 

GONE FISHING...
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ЖИ ВЕЙ ЖИ ВО ТА, КОЙ ТО БИ ОБИ ЧАЛ.
БОБ МАР ЛИ
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МО ДЕ РЕН РУС ТИК
“Всъ щност, ние сме мо дер ни сти и сме из вест ни с то ва”, продъл жа ва раз ка за си арх. Ша па чър.
По-къс но той до пъл ва, че не за ви си мо от фак та, че та зи про вин циал на къ ща не от го ва ря на ти -
пич ни те за тях изис ква ния, те не мо гат да ус то ят на не го во то кън три оча ро ва ние и го из би рат за
свой дом. “Оби ча ме да се съ би ра ме с прия те ли, да ги за бав ля ва ме и да гот вим. Та зи къ ща се
ока за иде ал на та въ змож ност да осъ ще ствим всич ко то ва”, до пъл ва ар хи тек тът. Имен но по ра ди
то ва из би ра ме и да за поч нем раз ход ка та си в тех ния дом не по тра ди цион ния на чин, а от стра -
нич ния вход. Там тра пе за рия та си свър зва чрез френ ски вра ти с до пъл ни тел на та “пар ти зо на”,
из не се на на ве ран да та. Вът ре ни по сре ща ед на пъл на рус ти кал на иди лия. Вър ху дюш еме от из -
бе лен дъб са аран жи ра ни гра дин ска пей ка и ня кол ко ре тро сто ла от ко ва но же ля зо. Ма са та (ма -
кар и но ва) е по кри та с боя, коя то ими ти ра съ ста рен ефект. В ъгъ ла не е заб ра вен и ти пич ния
за про вин циал ния стил скрин в бя ло и мал ки стъ кле ни вра тич ки. За до пъл ни те лен рус тик ефект,
стая та е из пъл не на с кош нич ки, ра ко ви ни и до ри ис тин ски ти кви, из пол зва ни ка то де ко ра ция.
Пас то рал на та ро ман ти ка продъл жа ва и в кух ня та, къ де то от но во гос под стват есте стве ни те ма те -
ри а ли ка то всич ки шкаф че та, раф то ве и до ри вра та та на ки ле ра, са из ра бо те ни от дър во в ти пи -
чен рус ти ка лен стил и оцве те ни в ти пич но то бя ло. Ако не сте убе де ни, че то ва е ед на на исти на
рус ти кал на кух ня, по гле дне те гли не ни те съ до ве, об си па ли раф то ве те, ка фе вар ка та с ръж див
ефект и кон сер вна та ку тия, в коя то са при бра ни при бо ри те. На ба ра есте стве но има дър вен под -
нос с до маш ни хлеб че та, кейк и бур кан че слад ко. Мив ка та от но во е в ти пи чен ре тро кън три
стил. То ва, ко ето прив ли ча по гле ди те оба че е сте на та, об си па на с те бе ши ре ни по сла ния. Сво е об -
раз на та чер на дъ ска е въ змож на, бла го да ре ние на бо и те Ben ja min Mo ore, спе циал но съ зда де ни
за цел та. “Все ки наш гост през го ди на та пи ше сво ето по сла ние на сте на та. Ко га то се съ бе рем
на Но ва го ди на из три ва ме всич ко и за поч ва ме от на ча ло”, раз каз ва арх. Ша па чър. 
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ШО ПИНГ МА НИЯ
Риа Уайт, ин те риор ният ди зай нер на до ма, коя то е и един от
соб стве ни ци те, пре кар ва без брой ча со ве по ан ти ква риа ти, аук -
цио ни и раз лич ни па за ри, за да се лек ти ра ме бе ли те за своя
дом. “Всич ко е един по стоя нен микс от но во и ста ро, мо дер но и
кън три. Об еди ня ващ еле мент е чер но-бя ла та те ма, коя то до ми ни -
ра в ця лост ния ди зайн”, обяс ня ват соб стве ни ци те. Стран ни те, но
и спо луч ли ви по куп ки на Риа са най-ви ди ми в днев на та на до -
ма, не по сред стве но до тра пе за рия та. Ма са та и стол че то от дър -
во са за ку пе ни имен но от един “ме бе лен бит па зар” в САЩ, а в
цен тъ ра на стая та за бе ляз ва ме бивш ме ден ко тел, тран сфор ми -
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ран в ма сич ка. Ди ва ни те, ти пич но в кън три стил, са по кри ти с
бял тек стил, не лип сва и сем пло то тъ ка но въл не но ки лим че, в
слу чая в чер но-бя ло райе. Все пак, на ми ра ме и ед на ди зай нер -
ска ме бел - столът Lou is Ghost на Фи лип Старк за Kar tell в млеч -
но бе лия си ва ри ант. За да се за вър нем към кън три ко ре ни те на
ин те рио ра, мо жем да на со чим по глед към стъл би те на до ма и
лю ле е щия се стол с умиш ле но олю ще на боя. До не го се на ми ра
и ед но от най-ин те рес ни те ди зай нер ски ре ше ния в ин те рио ра -
вгра де ни те в ос но ва та на стъл би ще то шка фо ве, в ко и то са при -
бра ни те ле ви зо рът, ко ло ни те и ви део апа ра ту ра та. 
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VI VA LA VI DA
На го ре по стъл би те до сти га ме до две те спал ни на до ма, запа зи ли ори ги нал но то си
раз по ло же ние. Ед на та от тях е глав на та, об за ве де на с го ля мо двой но ле гло. В дру га та
са раз по ло же ни две еди нич ни ле гла, пред наз на че ни за го сти. Ат мо сфе ра та и на две те
ме ста е ед нак ва - свет ли пя съ чни то но ве, мно го тек стил, въз гла внич ки и де ко ра тив ни
еле мен ти. До ка то за глав на та спал ня, рус ти кал на та те ма ти ка е за щи те на от дър ве ни те
лам пи и шкаф че то, то та зи за го сти изо бил ства от при чи ни да я при чи слим към пас то -
рал ния стил. Тек стилът е с фло рал ни мо ти ви, а ле гла та са от съ ста ре но ко ва но же ля -
зо. Мал ка та ма сич ка, раз по ло же на меж ду тях е от дър во, по кри то с бя ла боя и мал ко
мед но звън че, зак ре пе но от пред. Ва за та, два та ча сов ни ка и вра та та зад тях са не по-
мал ко из дър жа ни в ре тро кън три стил. Меж ду ле гла та има и мал ко тъ ка но ки лим че в
ин ди ан ски стил. Ка то рус ти кал но влия ние за глав на та спал ня мо жем да до ба вим и ци -
лин дрич на та въз гла вни ца на тъ мно синьо райе и дру га та - та ка ти пич но де ко ри ра на с
оби ча ни те в кън три до мо ве те то чи ци. 

НЕОБИ ЧА ЕН ОБ РАТ
Тъй ка то раз по ло же ние то на до ма ни при нуж да ва да сле зем от но во на пър вия етаж,
за да раз гле да ме дво ра, мо жем да раз гле да ме ед на от ин те рес ни те но ви ар хи тек тур ни
при до бив ки на къ ща та - но ва та и един стве на ком би ни ра на ба ня в сгра да та. Тя има ди -
рек тен из лаз към ба сей на в за дния двор за по-ле сен до стъп - ре ше ние, про дик ту ва но
от ак тив ния со циа лен жи вот на соб стве ни ци те, ко и то не мо гат да си пред ста вят как
ще на ка рат го сти те, съ бра ни на пар ти в дво ра, да тър сят ба ня на вто ро то ни во. Ма кар
огле да ло то и сме си те лят да са в ти пич ния за до ма ре тро рус ти ка лен стил, душ ка би на -
та но си ду ха на Ню Йорк. “На пра вих ме я от стък ло в сто ма не на рам ка, за да вне се
мал ко ин ду стриа лизъм и да ни на пом ня за гра да”, обяс ня ват ар хи тек ти те. 
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