


         

тарите, никому ненужни 
греди и дъски от строителни 
скелета не са обичайното 
вдъхновение, което да осмисли 
живота на една жена, но 

в случая с Катрин Аренс те дават 
началото на неочаквана кариера. Всичко 
започва преди 20 години с желанието є 
да създава нещо с ръцете си. Студентка 
по изкуство от Дюселдорф, по това 
време тя все още не знае какво – знае 
само, че иска да бъде от материал, 
който има памет и разказва истории. 
Години по-късно копнежът є я превръща 
в производител на мебели с клиенти 
от цяла Европа. И с живот в Италия, 
който вдъхновява десетки книги и 
списания за дизайн на всички езици. С 
двете си дъщери, Лаура и София, Катрин 
живее в стара мелница на брега на 
идиличната река Ада в Ломбардия, на 30 
минути с кола от Бергамо. Когато наема 
петвековната полуразрушена сграда, тя 
търси място, където да експериментира 
с идеите си за изработване на мебели 
от рециклирано дърво. Селото, реката 
и мелницата са не само вдъхновяващи, 
но и богати на материали – изоставени 
плевни, рушащи се къщи, дърводелски 
работилници и майстори занаятчии, 

от които може да научи много. Катрин 
е убедена, че тук може да създава и 
опитва неща, които да прилага в бизнеса 
си. След една статия за нея и поръчка 
за обзавеждане на хотел в Майорка 
все повече хора забелязват особеното 
очарование, което излъчват нейните 
мебели – рустикални леки конструкции 
от използвано дърво, превърнати в 
гардероби, детски мебели, скринове... 
Естествената патина им придава 
спокойна елегантност и внушава 

комфорт. „Ново, направено от старо” 
е простата философия на дизайнерката. 
„Вълнува ме мисълта, че мога да създам 
нещо красиво от материал, който е 
изоставен и ненужен”, казва тя. Паралелно 
с усъвършенстването на изработваните 
продукти и отглеждането на малката 
си дъщеря Лаура, която междувременно 
се появява на света, Катрин постепенно 
реставрира мелницата от XV век, 
превръщайки простотата и минимализма 
в главни герои на пространството. g

Катрин Аренс не е просто дизайнер. Тя владее 
магическата формула на простотата, която 

превръща целия й живот в манифест на любовта 
към всичко непреходно и дълговечно.

от Лидия Манолова   снимки Кристиан Шаулин/Christian Schaulin   
продукция Керстин Розе/Kerstin Rose
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Катрин в Кухнята 
с двете си 
дъщери – Лаура 
и софия. „в 
готвенето 
сЛедвам 
същите 
принципи 
КаКто в начина, 
по Който се 
обЛичам иЛи 
правя мебеЛи 
– простота, 
чистота и 
естествена 
еЛегантност”, 
Казва тя

гоЛемият 
дървен шКаф в 

трапезарията 
ArA PAcis е един 

от Любимите 
й мебеЛи от 
КоЛеКцията. 
вдъхновява 

се за него от 
едно пътуване в 

тайЛанд. Картината 
над шКафа е 
рисувана от 

майКа й – хеЛа 
аренс. панеЛите 

на вратичКите са 
бивши Капаци 

на прозорци от 
старите сеЛсКи 

Къщи, а КЛонът, 
Който ги затваря, 

е сЛужеЛ за 
разбърКване 
на гроздето 

в процеса на 
правене на вино 

в района
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Гредите на стените и таваните боядисва бели, излива нов циментов под в 
кухнята, пребоядисва червено-кафявите плочи в стаята на Лаура, ремонтира 
камината, оборудва къщата с електричество и топла вода, проектира и 
кухня напълно по свой вкус: от бетон, измазана зидария, старо дърво и клони. 
И макар че първите є мебели не са съвършени, Катрин поставя акцент върху 
функционалността: „Вратите трябва да се затварят добре, чекмеджетата 
трябва да се затварят гладко”. Влюбена в старата мелница, в градината, 
в реката, в която къпе децата си, Катрин превръща приземното ниво на 
къщата в ателие и склад, където събира съкровищата си от дърво и намерени 

„харесва ми да 
трансформирам 

старото дърво, 
КоЛКото по-

ненужно и 
без стойност 

изгЛежда, тоЛКова 
по-добре.” в 

интериора Катрин 
търси трайното 

и непреходното. 
беЛите и 

неутраЛните 
тонове са 

идеаЛната среда, 
на чийто фон 

предметите, 
събирани по време 

на пътешествия, 
се превръщат в 

аКцент и разКазват 
най-добре своите 

истории. оКоЛо 
гоЛямата дървена 

маса – стоЛове 
на арне яКобсен в 

споКоен Контраст 
със суровата 
естетиКата на 

останаЛите мебеЛи

g

g

         



         

неща, които един ден ще бъдат преработени. Семейството живее само в една 
част на къщата, на първия етаж. „Обичам тази къща”, признава Катрин. През 
всичките тези години тя обаче не може да купи мелницата – собственичката, 
възрастна синьора, не желае да се разделя със собствеността си. От 
външната страна 500-годишните стари стени забележимо се ронят, но и 
този „недостатък” е естетически осмислен: „Харесва ми импровизираното, 
недовършеното. То оставя свобода да можеш да направиш нещата отново, 
напълно различни”. Животът е научил Катрин, че превръщането на едно 
нещо в друго е чудото, което се случва, когато човек вярва в желанията си.
Мебелите на Катрин Аренс може да разгледате на katrinarens.it.

циментов под, 
беЛи стени и 
боядисани 
в бяЛо греди 
на висоКия 
таван създават 
усещане за 
естествен 
Комфорт в 
гоЛямата 
дневна. туК 
семейството 
преКарва по-
гоЛямата част 
от деня, често 
в Компанията 
на Любимото 
Куче Леа

g
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етажерКите, масите и пейКите по свой дизайн, направени от рециКЛирано 
старо дърво, Катрин съчетава с реставрирани мебеЛи, намерени иЛи донесени 
от пътешествия в даЛечни страни. разпоЛожени върху отворените рафтове, 
направени от Кофражни дъсКи, рустиКаЛните съдове от КерамиКа с назъбени 
ръбове също са част от работата на Катрин

         



         

ЛегЛото в спаЛнята, Което дизайнерКата проеКтира в начаЛото на 
Кариерата си, е един от първите прототипи за обзавеждане на хотеЛ в 
майорКа. КЛинКерните пЛочи на пода са боядисани в бяЛо, чаршафите 
и завивКите са от намачКан Лен и памуК
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интериорът в 
детсКата стая 
сЛедва същия 
принцип на 
необезпоКоявана 
от изЛишни вещи 
атмосфера. ръчно 
тъКани черги, 
възгЛавници и 
пЛетени одеяЛа 
допъЛват 
суровата Красота 
на направените от 
Катрин гардероби 
и стоЛове
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тъй Като Компанията става все по-гоЛяма през годините, дизайнерКата прави и друга 
работиЛница с наети от нея дърводеЛци в съседното сеЛо – VillA d’AddA, Където 
се намира и нейният шоурум. туК са изЛожени не само мебеЛите, но и дрехите и 
Керамичните съдове, Които са част от фиЛософията на бранда KAtrin Arens, радващ 
се на все по-гоЛямо международно признание
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