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Продават в OLX уникалната Къща на Продават в OLX уникалната Къща на 
равноденствието край Каварна 

Уникалната Къща на 
равноденствието край 
Каварна, която през 
2012 г. спечели голя-
мата награда на Съюза 
на архитектите в Бъл-
гария сред 156 проекта 
е обявена за продажба 
в сайта за безплатни 
обяви OLX. Обявена 
е на цена от 650 000 
евро или 1,3 млн. лева.
Крайморската рези-

денция чудо е дело на 

арх. Борислав Игнатов 
от Варна. „Къщата на 
Равноденствието“ на-
право е „заспала“ на-
сред скалите с камен-
ната си облицовка, а 
зеленият й покрив, по-
крит с треви, идеално я 
„маскира“. „Лицето“ й 
пък, цялото от стъкло 
и под наклон, гледа 
към морето. Резиден-
цията неслучайно е 
„космическа“. Прави 
връзка със звездите 
посредством вграден 
слънчев календар, кой-
то отчита ежедневното 
движение на Слънцето 
и смяната на сезоните.
Проектирана е в съ-

ответствие 
с  немския 
с т а н д а р т 
за  пасивни 
къщи и аме-
рикан с кия 
Лийдс“  за 
у с тойчиво 
с т р о и т е л -
ство. Съвре-
менните сис-
теми за кли-
матизация , 
вентилация 
и рекупера-
ция, супери-
золацията й, 
тройните стъклопакети 
на дограмата и окаче-
ната фасада я правят 
ултра нискоенергийна 
- консумацията на ел. 
енергия е от 5 до 7 
пъти по-ниска от тази 
на модерен жилищен 
апартамент.

„В тежката добру-

джанска  зима  край 
морето  къщата  се 
отоплява само с един 
климатик, който иначе 
едва сгрява спалнята 
на един апартамент“, 
посочва арх. Борислав 
Игнатов. 40-годишният 
архитект споделя, че 
когато купил парцела с 
чудна гледка край мо-
рето, вилнеел толкова 
силен северняк, че му 
хрумнало да вкопае 

къщата в ската, за да е 
на завет.
Като всяка пасивна 

сграда, тя гледа само 
на юг. Проектът пред-
вижда отвор, през кой-
то влиза обедният лъч 
и когато слънцето е в 
зенита си, прави слън-
чево петно или извест-
ното слънчево зайче. 
Всеки ден - и през 
зимата, и през лятото. 
Така уловеното слънце 
прави връзката между 
локалното място на 
брега край морето в 
Божурец с Космоса.
А пък в къщата зиме 

е топло, а лете е хлад-
но. „Виновна“ е супе-

ризолацията, която е 
3-4 пъти по-сериозна 
от тази при конвенцио-
налните сгради. Когато 
влезе в режим, къщата 
черпи енергия от оби-
тателите, компютъра, 
телевизора и другите 
уреди.
Но в екстремните 

сезони има централна 
вентилационна  сис-
тема, която изпомпва 
свежия въздух в ниски-
те точки и го изсмуква 
във високите. Предим-
ствата на пасивната 
сграда са, че вентила-
ционната система до-
карва винаги свеж въз-
дух - няма кислороден 
глад, нито главоболие 
или махмурлук и се 
спи идеално.

Къщата 
е с площ 
520 кв.м. 
Входът се 
осъщест -
вява през 
о з е л е н е -
ния  по -
крив ,  от 
който  се 
слиза към 
втори етаж 
– огромна 
и  светла 
всекиднев-

на с кухня (150 кв.м), 
малък спа център със 
сауна, фитнес салон, 
стая за почивка, поме-
щение с хидромасажна 
вана и душ. На първия 
етаж има три спални, 
две бани с тоалет, една 
родителска спалня със 
собствена баня. Всяка 
спалня има отделен 
изход към просторна 
тераса с басейн и не-
повторима незакрива-
ема гледка към морето.
Дворното  място 

е 1000 кв.м. Къщата 
разполага с гараж, пар-
коместа, с нечувана 
до сега климатизация 
и вентилационна сис-

тема.
Огромно  преиму-

щество е и най-нова-
та по рода система за 
регулиране на микро-
климата в къщата и 
видеонаблюдения от 
хиляди километри чрез 
интернет.

              Topnovini.bg

В галерия „Графити“ 
Варна се откри изложба 
живопис-художествен 
текстил на художничките 
Мариета Конова и Ди-
ана Митева. Вернисажът 
„Аберации“ е замислен 
от двете артистки като 
провокация към зрителя 
и най-вече към жените. 
За БТА Мариета Конова  
каза: „”Ние сме двама 
автори и виждаме све-
та еднакво- пейзажи и 
живопис, пренесени от 
платното върху дрехите, 
от общото към индиви-
дуалното.” 
Галерия „ Графити“ 

поднася от 12 февруари 
2017 г. една стойностна 
изложба- вернисаж, на 
който скоростта, с която 
се възприема концеп-

цията на “Аберации“, е 
мигновена.
Организаторите на из-

ложбата са споделили 
със зрителите следното: 
„Съвместният  проект 
– концептуална излож-
ба „Аберации”, включва 
декоративно-експресив-
ни пейзажи на Мариета 
Конова в техника мас-
лени бои върху платно 
и характерни със своята 
актуалност и уникалност 
облекла и аксесоари на 
Диана Митева. Творбите 
на Мариета Конова пред-
ставляват своеобразен 
начин да се „прескочи” 
конвенционалното раз-
биране за пейзажа, а 
интерпретацията на еле-
менти или цели творби 
върху текстилни мате-
рии, е друг негов изказ, 
съчетаващ естетичното 
с функционалното, като 
в основата е симбиозата 
между съвременните и 
традиционните техники 
за декориране. Развитие-
то на технологиите днес 
налага дигиталния печат 
върху текстилни материи 
като водеща световна 
тенденция в дизайна на 
облекло. В конкретния 
проект модерната тех-

нология е в съчетание 
с рисуване на ръка на 
отделни детайли и плас-
тично доизграждане на 
формите с везани гай-
тани, които връщат съз-
нанието на зрителя към 
българската традиция.

„Аберации” е провока-
ция към зрителя – откло-
ненията от нормалния 
курс или модел са зрими, 
както по отношение на 
условното третиране на 
природните форми, така 
и на тяхното цветово и 
пластично изграждане. 
Изложбата на Мариета 
Конова и Диана Митева 
е стремеж да се изобрази 
не просто природата, а 
човешкото присъствие 
в нея, нейния пулсиращ 

ритъм, който въздейства 
индивидуално на всяка 
от тях, за да бъде прене-
сена емоцията чрез плат-
ното или текстилната 
материя у зрителя.
Съвкупността от зна-

ния ,  мисли ,  чувства , 
стремежи, надежди у ху-

дожниците отвежда към 
тяхното индивидуално 
разбиране и възприемане 
на света. Връзката меж-
ду авторите излиза от 
житейските принципи, 

но ко-
муни -
кация-
та тук 
е  по -
с т и г -
ната на 
е д н о 
д р у г о 
н и в о 
– дви-
жеща -
т а  с е 
т в о р -
ч е с к а 
е н е р -
г и я . 
Вс еки 
т в о р -
ч е с к и 
а к т 
дълбо-

ко в себе си има биогра-
фичен характер, свързан 
е с поредица от срещи, 
случки, събития, пъту-
вания, които макар и 

не буквално отразени, 
носят онази магнетична 
енергия и чувствител-
ност, действат осезаемо 
и внушават една или 
друга емоция, която ав-
торите проектират. Така 
в пейзажите са закоди-
рани определени емо-
ционални състояния, оч-
акващи от зрителя съп-
реживяване, а връхните 
облекла и аксесоарите 
излизат от обичайната си 
утилитарна функция и се 
превръщат в споделен 
спомен.”
Съвместният проект 

– концептуална излож-
ба „Аберации”, включва 
декоративно-експресив-

ни пейзажи на Мариета 
Конова в техника мас-
лени бои върху платно 
и характерни със своята 
актуалност и уникалност 

облекла и аксесоари на 
Диана Митева. Твор-
бите на Мариета пред-
ставляват своеобразен 
начин да се „прескочи” 
конвенционалното раз-
биране за пейзажа, а 
интерпретацията на еле-
менти или цели творби 
върху текстилни мате-
рии, е друг негов изказ, 
съчетаващ естетичното 
с функционалното, като 
в основата е симбиозата 
между съвременните и 
традиционните техники 
за декориране. Разви-
тието на технологиите 
днес наложи дигиталния 
печат върху текстилни 
материи като водеща 
световна тенденция в 
дизайна на облекло. В 
конкретния проект мо-
дерната технология е в 
съчетание с рисуване на 
ръка на отделни детайли 

ипластично доизгражда-
не на формите с везани 
гайтани, които връщат 
съзнанието на зрителя 
към българската тради-
ция.
Остава едно мънич-

ко отклонение, което е 
необходимо, за да се 
избере гледната точка, 
която свързва експери-
мента в една естетическа 
провокация. Това е една 
фантастична хрумка на 
Мария Конова и Диана 
Митева-да оставят фило-
софската диря на твор-
бите си в откриването 
на приликите. Спирам 
до тук, защото Ви препо-
ръчвам да се докоснете 
до съвършенството, за 

което думите ми не са 
необходими. 

         Георги ГЕНЧЕВ
                  БТА Варна


