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Кътът за разговори
и релакс в дневната.
Канапето и лежанката
са от серията Mass,
дизайн на Lim+Lu.
Модулите, тапицирани
в текстил на Kvadrat,
и основата от месинг
създават красив диалог
на двете материи,
позволяват различни
конфигурации и
стават част от
софистицираната
пастелна линия
в интериора.
Масата Frame,
дизайн на Lim+Lu, е
фина променлива
конструкция от месинг
и мраморни панели

БЕЗГРАНИЧНО
щастие
проект LIM+LU текст ТЕОДОРА НИКОЛОВА
снимки NIRUT BENJABANPOT

Винсент Лим и Илейн Лу се запознават,
докато учат архитектура в Ню Йорк,
а общия си дом създават в хонконгския район
Happy Valley. Флексибилността и деликатно
нежната цветност са сърцето на тяхната
щастлива философия за дизайна.
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Архитектурното
дуо изгражда този
сепариран с плъзгащи
се системи обем
така, че да бъде и
кабинет, и стая за
гости. Зоната прелива
като тоналност и
материали с дневната,
а изумруденозелените
завеси и канапе и
плочките с геометричен
мотив внасят нов
дълбок нюанс в
емоционалното
излъчване на
пространството

П

реместват се в Хонконг, след като завършват
нюйоркския университет Корнел, защото „тук могат
да ни произведат мебел по наш проект дори в единична
бройка на приемлива цена, докато в Ню Йорк това е
възможно само за големи тиражи. Пък и бащата на Лим е
архитект и студиото му е с голяма архитектурна практика тук“. Така
че за Лим, израснал в Хонконг, това е завръщане с много нюанси. Докато
за Лу, чието детство минава в Атланта, с родители, посветили
живота си на изкуството, новият етап е интересно преминаване
от един мегаполис в друг и от семейни разговори за изкуство към
семейни разговори за дизайн. Скоро след преместването си Лим и Лу,
52 BRAVACASA ФЕВРУАРИ/2017

които вече са създали своето студио Lim+Lu, превръщат 120-те кв.м
на апартамента в престижния район Happy Valley в свой дом и във
витрина на своята естетика. Правят го с финес, така че интериорът
е едновременно ясно четим дизайнерски манифест и много интимно,
персонализирано, свежо и софистицирано пространство. „Сърцевината
на нашата дизайнерска философия е флексибилността.“ Следвайки я,
архитектите заменят преградните стени с плъзгащи се системи от
стъкло и метал. Така пространството е едновременно сепарирано и
цялостно, лесно се преконфигурира, а естествената светлина не среща
категорична преграда. „Не искахме асоциации с лофт или нюйоркския
индустриален шик.“
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Кухнята е част
от отвореното
пространство
на дневната
зона и елегантно
балансира
черно-белия и
геометричен вкус на
Лим с по-смекчения
и органичен подход
към формата на Лу.
Масата за хранене
е по проект на
архитектурното
студио – тънък
мраморен плот и
месингова основа,
а облицовката с
черно-бели плочки
изящно развива
графичната тема в
интериора
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Лим и Лу с елегантност създават променящи се пространства. Тази спалня със затворени и отворени преградни стени има изненадващо различно
излъчване. Семпла, спокойна и сдържана в единия случай и с избухвания на декоративност и цвят в другия

Затова архитектите наслагват нежни цветове, керамични плочки с
декоративни десени, мебели и детайли с излъчване на бижу. „Стилът
на Лим е по-черно-бял и по-геометричен. Моят е по-органичен.“
Когато правят дизайна на масата в кухнята например, и двамата са
единодушни за тънкия мраморен плот, но Лим иска черна правоъгълна
база, а Лу – месингова, заоблена. Накрая постигат съгласие за месинг,
но с по-строга геометричност. „И това не беше компромис, а
път към най-доброто решение.“ Повечето мебели в интериора
са от авторските серии на двамата архитекти и в миниатюра
пресъздават концепцията им за флексибилност. Модулността им
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позволява различни конфигурации, а фините месингови рамки, основи
или детайли, комбинирани с дамаски в пастелни нюанси, мрамор
и дърво, превръщат изтънчеността в лайтмотив на интериора.
Тази естетика на мебелите по проект на студио Lim+Lu елегантно
„измества“ общото звучене на интериора от това на лофт към
мекотата и поетичната загадъчност на Изтока. Светлината на
дизайна артистично замъглява границите както във физическия
смисъл на това гостоприемно със своята менливост пространство,
така и в чисто емоционален план. И отваря място за безграничното
щастие. limandlu.com
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Поглед към
основната
спалня с
отворени
преградни
стени, които
отделят зоните
на банята и
на будоара.
Стилистиката
е изградена
на контраста
от чистото
спокойствие на
основния обем
и наситените
с цвят и
декоративност
лични
пространства
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Лекота и изтънчен
бохемски шик във
втората спалня.
Спокойната
графичност
е изящно
акцентирана с
фините черни и
месингови линии
на основата на
лампата и на
стойката за дрехи
и списания. Банята
е с излъчване
на орнаментно
бижу, допълващо
чистотата на
основното
пространство

„Сърцевината на нашата
дизайнерска философия е
флексибилността.“
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