


         

Поглед към дневната. 
Щедро обляното в 
естествена светлина 
Пространство 
носи усеЩане за 
лекота и безметежие. 
мебелировката е 
елегантна, в хармония 
със старинните 
осветителни тела. 
бялата мека мебел е 
таПицирана с текстил, 
Предназначен за 
екстериорна уПотреба. 
„семейството има три 
малки дъЩери и често 
кани гости. освен 
това са и заПалени 
колекционери на 
вино – сПоделя 
дизайнерката. – 
не искахме да се 
Притесняваме, че някой 
може случайно да 
разлее червено вино 
върху бялата дамаска.”

Джули Додсън сбъдва мечтата на всеки 
млад интериорен дизайнер, като получава 

мащабен проект и подобаващ бюджет. 
С майсторска виртуозност тя създава 

неустоимо пространство, носещо лекотата 
на южнокалифорнийския бриз и топлината 

на южняшкото гостоприемство. 

проект Джули Додсън/Julie Dodson   снимки Джак Томпсън/Jack Thompson  
текст Мария Гальова-Джурова

Блестящо
попадение
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равилото, че най-добрата 
реклама е препоръката, 
напълно важи за случая на 37-

годишната Джули Додсън – собственик 
на малка компания за интериорен дизайн 
в Хюстън. Упорита и креативна, Джули 
менажира по няколко проекта наведнъж, 
но за своите 10 години практика така 
и не попада на истински вдъхновяващ 
клиент. До деня, в който строителят 
на голяма еднофамилна къща я препоръчва 
на собствениците на имота. Те са млада 
двойка, търсеща човека, способен да 
преобрази новата сграда в есенция на 
бляскавия комфорт. 

„Започнах с интериорните проекти, 
когато бях на 26 – споделя Додсън. 
– Работила съм по доста интересни 
поръчки, но за пръв път получавам 
проект от такъв мащаб. Да не говорим 
за преживяването по време на работата 
– те са страхотни клиенти. Човек не 
трябва да приема всяка поръчка. От 
опит се научих да избирам хора, с които 
ще ми харесва да работя.” 
В интериорен план къщата мечта на 
младата двойка е завидно равновесие 
между масивност и лекота: камък, плочи 
и греди, от една страна; елегантни и 
облени в светлина пространства, от 

друга. Голямото предизвикателство за 
дизайнерката се оказва постигането 
на хармония при вплитането на най-
характерното за двойката 
в духа на интериорa. „Той ловува и 
обича планината. Тя пък носи порива на 
свежия южнокалифорнийски бриз в себе 
си. И двамата почиват на Западния бряг 
всяко лято, така че искаха къщата да 
напомня на лятна вила, но максимално 
филтрирано и изтънчено. И пак 
трябваше да си остане непретенциозна, 
защото те двамата са такива – просто 
едни щастливи хора.” Додсън докосва 
и стария бляскав стил на Холивуд – 

интериорът сякаш е бяло платно, напръскано тук-там със 
злато, дървесно кафяво и сюрреалистични драскулки на най-
неочаквани места. Трудно е да се преброят всички полилеи 
в къщата – те са навсякъде, от различни епохи и в различни 
варианти. „Осветлението беше голямо перо. Признавам, че 
въпреки това надвишихме предварителния бюджет. Но сега 
прави огромно впечатление, то е като бижу за къщата – 
прави я завършена и специална.” 

стоПляЩите елементи в дневната са дъбовата Подова настилка, откритите тавански греди и камината от френски варовик. еленът 
върху камината е излят от бетон и е находка на семейството от местен антикварен Пазар. картината зад него е на робърт дейбър

двата Полилея от акрил на AllAn Knight, които висят в 
коридора, внасят модерен Привкус в интериора

Поглед към зоната за релакс на Патиото. излъчването е 
рустикално и все Пак елегантно
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втората дневна

антикварната лежанка от ShAbby 
SlipS в диалог на времена и форми с 
асиметричното канаПе SAntA bArbArA 
на John SAlAdino. старинната френска 
камина е от ChAteAu domingue



         

Поглед към кухнята. 
рустикалните 

елементи (дъбова 
Подова настилка, 

тухлена стена и 
открити тавански 

греди) стоПлят 
студеното 

излъчване на 
мраморния 

кухненски остров. 
високите столове 

са ПреПравени 
ПомоЩни масички 

от акрил на brACe 
And blACK, с 

възглавнички от 
изкуствена кожа. 
акцентът на това 

Пространство са 
двата кристални 

Полилея от bAKer 
ChriStAl

Долу: банята 
за гости е в 

златистокафяво. 
таПетите са twig’S 

CorteCCiA 
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траПезарията е изблик на разточителния 
разкош. коПринените таПети с китайски 
мотиви са ръчно рисувани с техника 
от XViii век. сПираЩият дъха Полилей 
над траПезарната маса е наПравен от 
миниатюрни бронзови верижки, дизайн на 
bAylAr Atelier за hudSon Furniture

Поглед към антрето. 
антикварният кристален 

Полилей е от XiX век и е 
Произведен в генуа



     Bravacasa декември-януари/2014                

банята към основната сПалня е Просторна 
и елегантна, с елементи на хумор. малкото 
столче до ваната е една от любимите веЩи на 
собствениците. намират го в round top и се 
влюбват в Причудливия дизайн

родителската сПалня е решена в неутрални 
тонове. тежките коПринени завеси са с 

Поръчкова бродерия. статуетката на масата 
е стил ар деко и е куПена от галерия в 

калифорния. Паното на стената е всъЩност 
сгъваем Параван на John SAlAdino


