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Досьє | Студія дизайну інтер’єру & архітектури Let’s design
Фото: ?????????????
Студія дизайну інтер’єру & архітектури
Let’s design створена у 2013 році.
Її співзасновники – Юлія Подолець та Віталій
Литвин, чий професійний стаж роботи складає
10 років. Напрями роботи: громадський дизайн,
житловий дизайн, архітектурне проєктування.
Студія Let’s design – команда дизайнерів та
справжніх поціновувачів свого ремесла, які
пристрасно вірять, що всі повинні мати продумане
середовище, яке живить і підтримує їхнє життя.
Для нас робота над проєктом – це унікальний
динамічний процес, під час якого дизайнер
допомагає клієнту використовувати свої ресурси
та влаштувати інтер’єр свого житла чи офісу в
позитивному напрямі й актуалізувати потенціал
свого простору. Завдяки творчим ідеям та
спеціально організованому процесу ми досягаємо
поставлених завдань.
До кожного проєкту підходимо індивідуально,
ставлячи за мету – віднайти, поєднати та
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реалізувати автентичність особистого простору в
інтер’єрі.
У спілкуванні з клієнтом для нас головне – довіра,
що дозволяє застосувати 360-градусний підхід до
роботи. Спираючись на свій професіоналізм, ми
гарантуємо якість кінцевого продукту.
Активно беремо участь у конкурсах, де посідаємо
призові місця:
перше місце у номінації «Індивідуальний інтер’єр»
Tubadzin Design Awards, 2017;
перше місце у номінації «Індивідуальний
одноповерховий заміський будинок»
Valens Всеукраїнський Архітектурний
Конкурс 2017.
Лауреати конкурсу Tubadzin Design Awards 2020
у номінації «Інвестиційна архітектура».
letsdesign.com.ua
Facebook: letsdesign13
Instagram: letsdesign_

Pictures of Life
Автори проєкту:
студія дизайну інтер’єру & архітектури Let’s design
Реалізація: 2020 рік
Будинок, 70 м2

|

Львів

Логічно вважати, що професія дизайнера інтер’єру чи
архітектора пов’язана з об’єктом – приміщенням, для
якого уже є типові рішення. Насправді, це не зовсім
так – вона пов’язана з людьми та їхнім простором,
в якому вони взаємодіють. Житловий простір –
вмістилище, в якому розташовані «свої» предмети
та відбуваються події. Цей проєкт яскраво відображає
природну потребу особистого простору навколо нас,
який є безпечним, а в ньому ми – «як риба у воді».
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Різні стилі, матеріали та технології
сплелися в цьому, схожому на акваріум, будиночку, що росте із схилу пагорба. Тут є щось дуже особисте, невидиме «неозброєним оком» для гостей:
наприклад, паперова стіна зі сторінок
книги Джона Ліча «Pictures of Life and
Character», яку було куплено у Франції
і разом з нею привезено додому багато
спогадів, інтимних моментів... З ними
можна залишитись наодинці або розказати про свої пригоди гостям. Тут
багато світла, яке несе потоком творчу
енергію господаря, а коли приїжджають гості – забезпечує затишком їхнє
перебування.
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Гостьовий будинок площею 70 м2 розташований на околицях Львова при житловому
однородинному домі. Це місце, де можна і
побути наодинці, і влаштувати гучну гостину. Будинок виконаний з австрійської цегли,
а велика площа засклення дозволяє забезпечити постійну взаємодію з довкіллям. Важливим при виконанні даного об’єкту було
гармонійно вписати будинок в існуючий
рельєф – на фото можна помітити перепад
рівня озеленення з кожної сторони. Планування будинку передбачає невелику кухонну зону з барною стійкою, великий обідній
стіл та відпочинкову зону з комфортним
диваном, ТВ та каміном на дровах, що додає
затишку в будь-яку пору року. Виділено
також приміщення на невеликий санвузол
та паливну. Конструктивною особливістю є П-подібні дерев’яні балки перерізом
30х30 см. Стеля підшита деревом, підкреслені крокви. Великоформатна плитка
різних відтінків дала можливість створити
нюанси та акценти.
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Стіни в інтер’єрі по периметру відкриті й демонструють кладку
цегли, решта – пофарбовані в біле, також є перегородка з паливною, декорована сторінками з ілюстраціями з книги. З цеглою в
інтер’єрі поєднуються також світле дерево та чорний метал. Уваги
вартий і обідній стіл на 8 персон українського виробництва. Основа його – грубий металевий каркас, а стільниця – зі слябу дерева.
Роботи з дерева – і балки, і дерев’яна стеля, і міжкімнатні двері,
і меблі кухні – нагадують про добрі руки місцевого столяра.
Все це разом дарує господарям теплі емоції щастя.
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