
ИЗЛОЖБА „JAPANDI STYLE” 

01.02. – 15.02.2023 г. 

  

Ръководител: гл.ас.д-р Светослав Анев 

Участници: гл.ас.д-р Светослав Анев, Елизабет Петрова, Кристиана 

Кръстева, Клаудия Георгиева, Габриела Тасева.  

 

На 01.02.2023 г. в ателие по дизайн ЦИ/08, корпус 2 в НБУ бе открита 

изложба на студенти и преподаватели от Бакалавърска програма „Интериорен 

дизайн“ в НБУ. Изложбата бе насочена към демонстрация на постигнатите 

резултати от студентите в изучаваните от тях курсове. Темата беше свързана с 

изработването на дизайн на жилищно интериорно пространство в стил 

“Japandi“.  

  През последните години акцентът в интериорния дизайн е поставен 

върху минимализма и функционалността на предметите в жилищата. Фините, 

извити или прави линии заменят декоративните мотиви, известни в 

класическите стилове, а орнаментите в мебелировката биват заменени с 

аксесоари, доколкото е възможно. 

 

Скандинавският стил стана по-популярен, и днес съществува единство 

между простотата, специфична за японския начин на живот и тази, характерна 

за скандинавските страни. Това сливане създаде стилът “Japandi” в 

интериорния дизайн. Стилът комбинира съчетание между семплата 



скандинавската естетика и естествеността на японския стил, с фокус върху 

минималистичния дизайн, при който се използват мебели от естествени 

материали. Линиите са прави, цветовете неутрални и опростени, а принтове 

биват използвани рядко. “Japandi” се основава на функционалността, но също 

така и на използването на възможно най-екологични и устойчиви материали. По 

принцип това е начин да бъде внесена природата в домът, като същевременно 

бъде запазен минимализма, който помага да бъде подредено ежедневието и да 

се акцентира на релаксацията във всеки момент, прекаран в жилището. 

Съчетавайки скандинавски и японски стил, “Japandi” се фокусира върху 

простотата в ежедневието и жизненото пространство. Настоящата изложба 

представя идейните решения на група студенти от БП “Интериорен дизайн” и 

техния водещ преподавател гл.ас.д-р Светослав Анев за спално помещение в 

жилищен интериор в стил “Japandi”. 

В своите разработки участниците представиха различни проекти, 

оформени в цветни табла с размер 50/70 см. В тях те разглеждат различните 

начини за решения, свързани с интериорния дизайн на пространството, и 

различни пространствени, цветови и композиционни проблеми.  

гл.ас.д-р Светослав Анев 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елизабет Петрова 

 

Кристиана Кръстева 

 



 

 

 

Клаудия Георгиева 

 

Габриела Тасева 

 


