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Един от най-красивите нюанси на синьото „Синя хармония“ бе избран за Цвят на
2020 година. Това ще бъде цветът за България, който ще определя тенденциите
и предпочитанията в интериорния дизайн и архитектурата през следващите
12 месеца.
В инициативата провела се за пета поредна година, по традиция участваха
водещи интериорни дизайнери, колористи, блогъри, артисти за съвременно
градско изкуство. Тази година „Оргахим“ разшири концепцията на „Цвят на
годината“, като покани нови партньори и участници – дизайнери и
производители на паркети, плочки, подови настилки, които допълниха
палитрата от професионални общности, ангажирани с оформлението на дома,
обществените сгради и откритите зони. Според експертите, тенденциите през
следващата година ще бъдат свързани с вдъхновение, спокойствие и
искреност в общуването, но и със самочувствие, увереност и концентрация.
Това ще ни донесе едновременно жизненост и баланс, а цветът, който ги
олицетворява е „Синя хармония“. Очевидно имаме нужда от енергията на
природата и силата на водата за балансиран, одухотворен и вдъхновяващ
живот. Този син нюанс е символ на постоянство, преданост, доверие,
интелигентност, знания и мъдрост, като същевременно се свързва с
разстояние, безкрайност, въображение и креативност. Това е духът на
2020-та година, проектиран в интериора и пространствата около нас.
Партньори на „Орахим“ в избора на Цвят на 2020-та година са: Студио ШкафА – интериорни
концепции, интериорни студиа Voood, PD studio и ATG design, KAI Group, Kronospan, Visionary –
визуални изкуства в градска среда.
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„Синя хармония” е вълнуващо име и отличен избор на Цвят на
годината за 2020г. от палитрата на Оргахим. Един от трите
основни цвята, с които чрез пигментите се постигат всички
останали цветове в палитрата, с която работим ние интериорните дизайнери и разбира се всички хора, които
сами внасят цвят у дома - синият цвят изразява характер,
смелост и увереност, носи силата на водата и ясното небе,
той е категоричен, но и адаптивен, като стабилен партньор
в различни цветови комбинации и е чудесна основа или
акцент в интериора. Бих използвала „Синя хармония” като
акцент на една стена в офис помещение, за да внесе баланс в
емоциите и да въздейства мотивиращо и продуктивно. За
скандинавско излъчване в интериора, този цвят пасва в
комбинация с натурален дървесен декор за пода, бяло и
пастелни тонове за мебелите и текстилните елементи, а в
средиземноморието отново срещаме синьо и бяло като
основа, но с много лимонено жълто и свежо зелено в
допълнение.”
Миглена Стумбова интериорен дизайнер и основател на Студио Шкафа интериорни концепции
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Носи вдъхновение от природата
и засилва креативността.
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Балансира емоциите, въздейства
мотивиращо, продуктивно и
едновременно успокоява.

Внася жизненост и
баланс в начина на живот.
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Зареден с енергия от природата и
носещ силата на водата.
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Миглена Стумбова
интериорен дизайнер
В домашен интериор бих експериментирала с този цвят в пространството за
кулинарни подвизи и трапезарна част, отново като акцент на стена, а в посмел вариант дори и в мебелите. В комбинация с цветове, като шафран,
яйчена черупка, дъб, месинг, керемида или марсала резултатът е един
уютен и стилен интериор.
Нашите балкански ширини са предизвикателство, индивидуалност, и за да
изненадаме интериорната сцена с включването на „Синя хармония” в
неповторима комбинация, то аз бих ползвала метално златно, бургундско
червено, графитено тъмно сиво. В такава комбинация си представям
изискана спалня, в която има акценти в бляскав бял мрамор на пода, стени
в пудрено бежаво, таван в „Синя хармония”, бургундско червени
кадифени завеси, мебели в графитено матово сиво и текстил за спалнята в
светли сиви тонове с графичен десен в стил „Ар Деко”. Това е визия, която
би излъчвала класа и умерен лукс!
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2-9-1

2-9-6

ДОПЪЛВАЩА ПАЛИТРА

1-3-5

Синя хармония
4-35-6

4-2-7
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Студио за архитектура и дизайн
В интериорите винаги се придържаме към изчистени линии и
минималистичен стил, в които нежността на бялото и жилките на мрамора
са водещи. Признаваме нескрито, че за ATG design синьото винаги е бил
любим избор за акцентен цвят и в този ред на мисли „Синя хармония“ е
нюанс, в който се припознаваме, като отличителен за работата ни. Той
пасва много добре на палитрата от бели и сиви тонове и подчертава
естествените материали, като дърво и камък, с които предпочитаме да
работим.
В конкретния проект на спалня - „Синя хармония“ е в главна роля върху
стената срещу прозореца. По този начин чрез отразяване на дневната
светлина цялата стая се потапя в син оттенък и денем придава усещене за
спокойствие и баланс. Същевременно с това търсенето ни е да се изрази
характер и увереност в смелото решение за преобладаващ и наситен цвят в
стаята. Вярваме, че с присъствието на различни текстили в помещението се
постига приятно разнообразие от повърхности, които контрастират с
гладките мебели, огледалата и камъка. Това говори не само за уверен стил,
но и потвърждава изискания вкус на обитателя.
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white

5-15-5

ДОПЪЛВАЩА ПАЛИТРА

3-4-6

Синя хармония
4-35-6

4-33-4
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Арх. Павлина Малинова
Арх. Виктория Грозданова
Арх. Мариета Атанасова
На проектите си гледаме като на приказки. Всяка разказваща различна и
уникална история. Този проект-приказка ни отвежда до прекрасна
спираща дъха гледка към морето. И това беше водещата причина да
изберем по-неутрален стил като скандинавския и елементи от други
ненатрапчиви такива, които да отварят пространството и да запазят
главната роля на морската шир. А за още по-силна връзка с морето и
потапяне използвахме този дълбок син цвят, за да можем да слеем
стихиите на дома и морето вън и вътре в нас. И така започна и ще
продължи тази приказка.
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3-8-5

2-9-2

ДОПЪЛВАЩА ПАЛИТРА

3-13-3

Синя хармония
4-35-6

5-12-4
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Елица Толева
интериорен дизайнер
В интериорния дизайн синият цвят е предпочитан благодарение на
способността си да изпълва с изтънченост и характер пространството, като
в същото време има успокояващ ефект и освежаващо настроение. При
проектирането на този дом са добавени детайли, които внасят усещане за
комфорт,спокойствие и отразяват уникалния стил на клиента и неговите
нужди.
Без значение дали говорим за завеси, декоративни елементи или мебели в
синята всекидневна, няма да направим грешен избор. Тук има от всичко.
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3-8-2

1-11-4

ДОПЪЛВАЩА ПАЛИТРА

2-32-5

Синя хармония
4-35-6

3-33-3
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S Project
Interior Design

Иван Стефанов
интериорен дизайнер
Домът е нашата крепост, нашето лично пространство и именно затова е
толкова важно интериорът да създава уют и спокойствие. Интериорът на
апартамента тук е модерен с отворено пространство, в което имаме
комбиниране на няколко зони в една и усещане за простор. Преобладават
светли тонове на фона на наситено синя интериорна боя. Според
психолозите синия цвят влияе позитивно на хората, свързваме го с вода,
енергия, действа успокояващо. Мебелите и пода са решени в бяло и сиво.
Комбинацията между трите цвята син, бял, сив е класика и символ на уют
и хармония, същевременно светлите цветове носят усещане за щастие и
чистота. Открояват се и премерени акценти в жълто и дървесни тонове като
завършек на модерната визия.
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5-15-3

1-12-5

ДОПЪЛВАЩА ПАЛИТРА

3-13-6

Синя хармония
4-35-6

3-30-3
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VOОOD студио за
интериорен и продуктов дизайн

Станислава Калчева
интериорен дизайнер
"Известен със успокояващия си ефект, синият цвят неслучайно се явява като любим на
малки и големи. Цвят, който свързваме с чистотата, подвижността на водната стихия и
неуловимостта на въздуха. Под синьото въздействие ние преоткриваме себе си поспокойни и смирени.
"Синя хармония" е идеален нюанс за акцент в помещението, защото не е стандартният и
очакван избор. Той е смел и интригуващ и точно заради това го използвахме в елемент от
кухнята. Част от горните рафтове в зоната за приготвяне на храна се комбинират по
деликатен начин със семпло терацо и млечнобял цвят в останалите сегменти. Тази
комбинацията придава на помещението баланс. Допълваме и със столове във
вишневочервен цвят с кадифена текстура, които ще допринесат за фин и изящен резултат,
а малките детайли, като дръжки на чекмеджета, могат да бъдат в златисто.
По-експериментаторско решение е част от стените или дори тавана да бъдат боядисани в
този нюанс на синьото. Смел избор би бил да се използва и „Синя хармония“ в определени
геометрични форми. Визията се балансира добре с пясъчен нюанс на холова гарнитура,
акценти в наситено бежово или медени оттенъци в металните елементи на мебелите. Нека
не забравяме и комбинацията от синьо и жълто, с която няма как да сгрешим никога.
Може да бъде допълнена с минималистични мебели от естествен дъб, кестенови или
тъмнооранжеви нюанси в меката мебел и светъл паркет.
Възможните комбинации със „Синя хармония“ са многобройни и разнообразни, стига да
бъдете смели с въображението си!
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4-7-2

4-50-7

ДОПЪЛВАЩА ПАЛИТРА

5-12-1

Синя хармония
4-35-6

5-20-2
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