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Svetlana Chernysheva
Interior designer, co-owner of the
Architectural bureau
DesignPortrait(since2006),St.
Petersburg, Russia /
Tasarımcı, St. Petersburg, Rusya'da
2006'dan ber faal yet gösteren
Des gnPortra t s ml ş rket n
M mar Büro ortağı.
For more information please visit /
Daha detaylı b lg ç n
www.designportrait.com

Apartment in the newly built housing estate on Krestovsky Island, St. Petersburg, Russia /
St. Petersburg Rusya'nın, Krestovsky Adası'nda yapılmış, ödül kazanan b r apartman da res .
Total area / Alan: 250 m²
Height / Boyut: 3.2 - 2.7m
From the project to realization / Projen n Tamamlanma Süres : 2 years
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n 2010 my customers, whom I helped to bring colour to their
minimalistic interior, bought several paintings by Nikolai
Romanov, not long after they became owners of this new
apartment. It was a crucial point in their life: they waited for the
arrival of their second son and wished him to be born into a world of
bright colors. The new interior should be full of Mediterranean sun
and nothing in the apartment had to remind them of wet and gray St.
Petersburg! That is why the design of this apartment was created as a
continuation of Southern pictorial landscapes.

010 senes nde, küçük evler ne renk kattığım müşter m,
da rey aldıktan kısa süre sonra, N kola Romanov tarafından
ç z lm ş res mler satın aldı. Hayatlarının öneml b r
noktasındaydılar. İk nc oğullarının dünyaya gelmes n
beklemekteyd ler ve renklerle dolu b r dünyaya göz açmasını
sted ler. Da ren n yen ç tasarımı, Akden z güneş le dolu olup, St.
Petersburg'ın soluk renkler nden h ç b r z taşımamalı. Bu nedenle
da re, Gü ney e s n t l ma nza r ala r ı ya ns ı t a n re s m l e r l e
tamamlanmıştı.

BRIEF:
— It contained many demands, and they were all about comfort.
— Prepare a new plan to satisfy the needs of four members of the
family: separate the nurseries from the study with a home
cinema, and combine a large living room with with a cozy
kitchen, where, traditionally, Russian people like to receive
guests
— Ensure solid acoustic isolation everywhere
— Create a private art gallery with individual lighting scenario for
paintings, which could be used as a night-light
— Organize as many storage zones as possible

KISACA İSTENENLER:
B r kaç stek vardı ve heps de rahatlık ve huzur sağlayacak
steklerd .
— Ev n 4 üyes ne de uygun, değ ş k b r planın hazırlanması
gerekmekteyd . Oﬁsten ayrı çocuk odası ve oyun bölümü le
s nema bölümü yapılacaktı. Bundan ayrı, adetlere göre Rusların
genell kle m saﬁr karşılamaya kullandıkları büyük b r m saﬁr
odası le b rleşt r lm ş, çok sıcak b r atmosfer olan mutfak
hazırlanması gerek yordu.

CONCEPT:
“One of the things that really irritates me … is when I'm aware of
designers wagging their tails in my face”
Sir Jonathan Ive,
Apple's Senior Vice President of Industrial Design
Having in their hands a small but impressive collection of paintings,
I preferred to “open” the landscapes into the interior: they were to
play the role of “windows”, the real windows were covered with
shutters. The interior obeyed the paintings.
DECORATIVE IDEA:
Only natural materials: antique marble, oiled teak ﬂooring. No
wallpaper, only paint in colors backing up landscapes. I suggested
light furniture and a lot of lights, which are so much needed in our
dark latitude, and allow using saturated colors. As a designer, I was
absolutely free: 'Just keep in mind Mediterranean style!' the
customers asked.
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COLOUR:
Romanov's fauvist palette needed quiet but still sunny surrounding
colours. My choice was light olive, yellow and terracotta. All these
colours match well with oiled teak and white marble ﬂooring.

—
—

—

MY PLANNING SUGGESTIONS:
Totally isolated parent's zone, which includes bedroom, bathroom,
large cloakroom, study and laundry. Nevertheless, the bedroom is
next to the nurseries, they all have direct approach to the kitchenliving room, where the family spend most of daytime.
There was no need in the third bathroom; therefore, I arranged in
there a laundry room.
I suggested they turned the huge windows in the kitchen-living room
I into high doors with Venetian blinds. The terrace, now heated and
open, turned into a mini gym.
Thanks to re-planning, my customers have an additional 34 m2 of
living area instead of huge corridors and a cold balcony.

Ev n her odasında akust k yalıtım olmalı
Gece ışıkları olarak kullanab lecek, her res m ayrıca ön plana
çıkaran aydınlatma s stem olan b r serg odasının hazırlanması
stend .
Mümkün olduğu kadar dolap bölümü yapılması stend .

İÇERİK:
“Ben çok rahatsız eden şeylerden b r tanes ... tasarımcıların hava
atıp, lg çekmeye çalışmalarıdır”
Sir Jonathan Ive,
Apple's Senior Vice President of Industrial Design
El m zde küçük fakat etk ley c b r res m koleks yonu olduğundan,
ev n ç nde, manzara res mler n n kullanılmasını terc h ett m. Bu
res mler, pencere görev nde olacaktı. Pencereler pancurlarla
kapatılmış olduğundan odaların ç res mler n etk s altındaydı.
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TASARIM TEMASI:
Sadece doğal malzemeler: ant k mermer, c lalı parke zem n. Duvar
kağıdı yok, duvarlarda sadece res mlere destek veren renkler
kullanıldı. Bölgem zdek karanlık hava durumundan, açık renkte
eşyalar le ışıklandırılmaların yoğun olarak kullanılmasını tavs ye
ett m. B r tasarımcı olarak tamamen özgürdüm. Müşter ler m n bana
verd ğ lham; “Akden z tarzıyla yap” demeler yd .
RENK:
Romanov'un terc h ett ğ renk palet , etrafa yoğun olmayan fakat
y ne de ışık ve renk get ren tonların kullanılmasını gerekt rmekteyd .
Terc h ett ğ m tonlar zeyt n yeş l , sarı ve terakottaydı. Bütün bu
renkler, c lalı parkelere ve beyaz mermerlere çok güzel uyum
sağlamıştı.
PLANLAMADA ÖNERİLERİM:
Anne ve baba ç n tamamen ayrı b r bölümün yaratılması. Yatak
odası, banyo odası, büyük b r dolap odası, oﬁs ve çamaşır odası. Yatak
odaları le çocuk odalarının, m saﬁr odası ve mutfağa d rek g r ş
vardır. A le, çoğu vakt n bu ortak odalarda kullanıyor. Üçüncü b r
banyo odasına gerek duyulmadığından, çamaşır odası yaptım.
M saﬁr odası le mutfakta olan kocaman pencereler , yüksek kapılara
dönüştürüp, Vened k pancurlar takmalarını önerd m. Teras artık
daha sıcak ve daha açık hal yle m n - spor salonuna dönüştürüldü.
Yen den planlama sayes nde müşter m kocaman b r kor dor ve
soğuk b r balkon yer ne, fazladan 34 m2 'l k b r oturma odası daha
kazanmış oldu.
3.3 m g b y yüksekl ğe sah p olunması, Toskana b rkaç mot v n,
tavan süslemeler , 2.7 m yüksekl ğ nde yüksek mermer kapıların
kullanılmasına z n verd .
MUTFAK – OTURMA ODASI
Romanov'un manzara res m “The Fl ght of Seagull” (Martı'nın
Uçuşu) bu odadak temel unsurdur. Aslında her yerden görüneb len,
telev zyona uygun b r yerde bulunan bu res m, çatılarda kullanılan
terakotta reng , odada kullanacağım tonlarda bana lham verd .

The initial height of 3.3 m allowed the use of some Tuscan motives ceiling ornaments, marble portals, and very high doors - up to 2.7 m.
KITCHEN-LIVING ROOM
Romanov's landscape The Flight of Seagull is a basic element here. It
is a dominant in the TV zone, but it is seen from every point of the
room and even from the hall. The terracotta of its roofs inﬂuenced my
choice of wall color.
BEDROOM
And again, Romanov's landscape The Road to the Mountains is a
starting point for the design in the bedroom. It is tranquil and a bit
foggy, but still creates a summer mood full of cypress smellds. Ivory
shutters and curtains, light olive walls and warm teak ﬂooring
support the atmosphere of the landscape.
The bureau with a chair, the bed with two side cupboards, and chest
of drawers — there are not so many pieces of furniture in this room.
The occupants of the house love the freedom of being able to move
around.
STUDY - a space for personal realization of the customer. Hi-End
acoustics is his hobby, and the quality of sound is perfect.
WC1
Venetian masks are the prototype of the decorative scheme for the
master bathroom: red furniture, dark green walls, matt gold mixer
taps, yellow Atlantida on the top of the cupboard and in the shower
zone.
100 | www.propertync.com

YATAK ODASI
Romanov'un farklı b r manzara resm olan “The Road to the
Mounta ns” (Dağlara G den Yol) yatak odasındak tasarımım ç n
başlangıç noktasıydı. B raz bulanık ve huzur ver c yd . Huzur ver c
özell ğ ne rağmen odaya yaz mevs m n n güzell ğ n , selv

The painting by Igor Tchukhleb helps to create the Venetian mood.
WC2
Thanks to Campion Umbrella Chandelier—an adaptation of French
bistro lighting of the late XIX century —the children's bathroom is
full of light. Tarnished nickel on the faceted crown top gives the
interior a burst of antique mirrored glass rays. The cupboard Vanity
by Barbara Barry inspired me for the decoration of the walls. Pale
Lime colour from the 50s, yellow door and teak on the ﬂoor make the
bathroom full of joy.

SUMMARY
This project was done for a newborn child, so the boy could enjoy a
sunny atmosphere looking at beautiful paintings, and grow up a wellbalanced, intellectual person with rich sensuality. For this purpose,
there is no need to ﬁll a space with lots of furniture; it is quite enough
to ﬁll it with right colours. It does not mean asceticism is a credo.
First, we think about comfort, then quality and design. No need to
follow a “single style”; that is why the furniture by Giorgio Piotto is
not alien to lights by Ralph Lauren. Things lose the signs of epoch
and a certain style, and become timeless. The latest trend in interior
design is a discreet luxury, and the most beautiful feature of this
epoch is a luxury of individuality.

ağaçlarının ferah kokusunu yansıtıyor. F ld ş reng nde pancur ve
perdeler, zeyt n yeş l duvarlar ve parke zem n, sıcacık b r atmosfer
yaratmaya yardımcı olan öğelerd r.
Sandalye le çalışma masası, k kom d n olan yatak ve çekmece
dolabı... Anlayacağınız, bu odayı kalabalıklaştıran fazla eşyalar yok.
Evde kalanlar, rahatlıkla hareket edeb lmen n özgürlüğüne bayılıyor.
Çalışma Odası müşter m n kend s n tanıyıp, vak t ayırab ld ğ tek
yerd r. H – end akust ğ onun hob s olduğundan, bu odadak ses
kal tes kusursuzlaştırıldı.
WC1
Ana banyo odası ç n Vened k es nt l dekorlar kullanılmıştır.
Kırmızı eşyalar, koyu yeş l duvarlar, mat altın çeşmeler, dolaplarda ve
duş bölges ç nde sarı Atlant da kullanıldı. Igor Tchukhleb
tarafından ç z lm ş res mde Vened k havasına katkısı oldu.
WC2
Karanﬁl şems ye av zes sayes nde, XIX. yy. Fransız b stro
aydınlatmasını anımsatan bu tasarım, çocukların banyo odasının
ışıkla dolu olmasını sağladı. Çerçevelerde karartılmış n kel
kullanımı, yansımalı cam le ant k b r görünüm kattı. Barbara Barry
tarafından yapılmış dolaplı makyaj masası bana lham verd . 1950
yıllarında sıkça görülen soluk yeş l, sarı kapı le parke yerler, odaya
canlılık kattı.
ÖZET
Bu proje, yen doğmuş b r bebek ç n hazırlanmıştı. Oğlan
çocuğunun güneş ve güzel res mlerle dolu b r atmosferde;
entellektüel, zeng n b r ç dünyası olan b r b rey olarak büyümes
ç n tasarlandı. Bu amaca ulaşmak ç n ev eşyalarla doldurmaya
gerek yok, renklerle doldurmak yeterl . Tab bu düşünce tarzı,
uyulması gereken mecbur kurallar değ ld r. Önce rahatlığı, sonra
tasarımı düşünmek lazım. Bel rl b r tarzı tak p etmek zorunda
değ ls n z. Bu nedenle G org o P otto, Ralph Lauren'ın
aydınlatmasının yanında kötü ve lg nç durmuyor. Bel rl b r çağ
veya tarza bağlı kalmazsanız, tasarımınız sonsuz olur. Son
zamanlardak moda, bel rg nleşt r lmeyen rahatlıktır. Bu tarzın en
güzel yönü se rahatlığın özgünlüğüdür.
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