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Улица Сезам
проект ABCD studio

от Лидия Манолова

снимки Калин Зарков

Преобразен с магията на дизайна,
интериорът на Училище за чужди езици
Александър в София преподава думите за стил
и креативност така, че никога да не бъдат
забравени.

Не само нови знания и нови приятели, но и ново преживяване на
средата, която заобикаля учениците. Не просто стандартни
класни стаи, кабинети и коридори, а място, в което всеки да се
чувства специален – деца, родители, преподаватели, екип. Намесата
да е минимална, ефектът забележим. Задачите, които включва
редизайнът на училищното пространство, далече не се изчерпват
с това, но архитектите от ABCD studio – Савина Белинчева и
Калин Зарков, намират идеята на собствениците на веригата
училища за чужди езици Александър за нестандартна и вдъхновяваща.
„Интересното е, че тук идват да учат както деца, така и
възрастни. Уроците се провеждат и денем, и във вечерните часове,
а броят на учащите се променя, така че дизайнът трябваше да е не
само естетически привлекателен за всички възрасти, но и да е гъвкав
и функционален”, казват архитектите. Концепцията за интериора
идва от космополитния дух на училището – Александър е една от
големите организации за чуждоезиково обучение. Възприемането
на чуждите езици като отворена врата към света се превръща в
основна тема на дизайнерското решение – графични градски пейзажи
с характерни силуети на сгради от Ню Йорк, Лондон, Париж,
карта с оригинално графично изображение на петте континента,
символи, които препращат към английската традиция, мигновено
установяват връзка с основната функция на пространството.
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„Представяхме си дългия коридор, покрай който са
разположени учебните стаи, заседателната зала, кабинетите,
като улица – с различни зони, които организират дейностите
в училището. Използвахме силните цветове от логото на
Александър – жълто, синьо, червено, за да ги акцентираме.
Сивото, което е основен фон на пространството, е
практично (стените в училищата се замърсяват бързо) и
стилно.” Запазвайки основната идея на дизайна, всяка зона
в интериора придобива собствен характер – различна като
цвят, декоративни детайли, атмосфера. Представата за
училището като унифицирано пространство се променя
и на нейно място архитектите създават съвременна,
креативна и визуално дисциплинирана визия за учебна среда,
в която езикът на съвременния дизайн, постерите, чернобелите фотографии е балансиран от декоративни детайли,
които внасят усещане за домашна атмосфера и уют. Така
естетическата основа на една смислена идея – дизайнът на
учебната база в София да се превърне в отличителен знак
на всички училища Александър в страната, е получила найдобрата си реализация.

Училищният коридор – общ поглед и детайли. Графичното
оформление на стените е проектирано от ABCD studio. Освен че свързва
учебните стаи, заседателната зала, директорския кабинет и кафе
зоната, коридорът е и място за почивка. Декоративните предмети –
огледало във формата на традиционна английска телефонна кабина,
ретро часовник, метална лампа – създават артистична атмосфера

Училища за чужди езици Александър
Тел. 02/4441888, 02/96355333, 0887144471; email: alexanderels@mail.bg



L I F EST Y L E

НА ТАЗИ СТРАНИЦА И ВЛЯВО: Заседателната зала е
многофункционално отворено пространство.
Стъклените стени я обединяват визуално с коридора.
Мебелите са изработени по проект, столовете са от ИКЕА

Учебните стаи са
боядисани в синьо
или червено, с
графични рисунки
на стените. Масите,
изработени по проект
от метал и цветен MDF,
са индивидуални, но
лесно могат да се
комбинират
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Горе и на страницата вдясно: Директорският кабинет.
Интериорът съчетава модерен и класически дизайн,
корпусните мебели са проектирани от ABCD studio.
Диван от състарена кожа, лампи и аксесоари от
шоурум Kare, столове от шоурум Хеликс

Кафе-барът на
училището предлага
артистична и уютна
атмосфера във
винтидж стил, с
елегантни малки
маси, ниски кресла
и столове Thonet.
Както и в останалите
зони на интериора,
тапетите и чернобелите фотографии
продължават темата
за космополитност
и творчество,
а принтът върху
стъклената врата –
графичната идея за
градски пейзажи
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