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Yazlık rotada
4 mevsimlik evler
L’Arc de
Triomphe
Enstalasyonu

5. Base İstanbul

Umutsuz tasarım
mümkün mü?
İnzivada
sosyalleşmek

Mevsim
güncellemesi
Sonbahar tasarım önerileri
Motive edici çalışma odaları
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Meyve ağaçlarının planı
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Dekorasyon Ev

“Orijinalinde 1935 yılında inşaa edilen bu ev, İsrail’in Bitzaron
bölgesinde yer alıyor. Bitzaron, Tel Aviv şehrinin kıyısında
yer alan küçük bir Akdeniz kasabası. Sahil şeridinde kalan
kasabanın doğal bitki örtüsü içerisine konumlandırılan yapı da
Akdeniz ruhunu olabildiğince yansıtıyor. Küçük yeşil bitki örtüsü,
meyve ağaçları ve kaktüs bahçeleri arasında yer alan evin
renovasyonu da bu bitkilerden ilhamla yapılıyor.

Tasarım: Henkin Shavit Design Studio
Fotoğraflar: Oded Smadar
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1935 yılında inşa edilen
tek katlı yapıda yer
alan meyve ağaçları,
renovasyonun ilham
kaynağı oluyor.
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2005 yılında Irit Henkin ve Zohar Shavit tarafından kurulan Henkin-Shavit, İsrail merkezli bir tasarım stüdyosu. Mimari
tasarım ve iç tasarım arasında kesin bir denge yaratma konusundaki planlama yeteneği ile tanınan stüdyodaki genel
inanç; her zaman bağlam içinde modern ve organik bir mimari konsept kullanarak, mekanın içi ve dışı arasında güçlü
bir bağlantı kurulması gerektiği. Stüdyo, mekan tasarımının duvarlarıyla bitmediğine, çevreye ve coğrafyaya bakmanın
her zaman harekete ve inşa edilen projeye öncülük ettiğine inanıyor. Henkin-Shavit, madde ve formun doğal ve ebediyen
şekillendiği kişisel dokunuşa inanıyor ve her müşterinin ihtiyaçlarını kişisel olarak dikkate alarak zarif ve benzersiz bir
konut kimliği oluşturmayı amaçlıyor.
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Meyve ağaçları ve ev arasında kurulmak istenen
benzerlik plana yansımış. Ortada kalan yemek
alanı ve mutfak sırtları, sıralanan odalar ise sıra
sıra ağaçları sembolize ediyor. Henkin Shavit
ekibi projeyi ilk ele aldığında odalar 20. yüzyıl
mimarisine uygun şekilde bölünmüş. Tepelerin
ekiminden ilhamla bu yapıyı değiştirmeye karar
veriyorlar. Doğadan aldıkları ilhamla doğal
bir hava ve ışık akışı yaratmak niyetinde olan
ekip, evin orta aksını açarak sirkülasyon alanı
oluşturuyor. Orta aksın açılması ile ev, her iki
uçtan doğal ışık alabilecek şekilde dönüşüme
uğruyor. Oluşturulan bu açıklık aynı zamanda
eski ve yeni arasında başka bir alan yaratılmasını
sağlıyor aslında. Bir anlamda yeniye yer açmak
da denilebilir buna. Yine de projenin yenilenme
amacı hiçbir zaman baştan bir şey yaratmak değil.
Var olanı korumak ve üzerine koymak. Bu amaçla
da evin terrazzo zemini, ahşap kepenkleri ve tabii
ki kalan kapıları kurtarılıp yenilmiş.
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Ev, bir dönüm büyüklüğünde bir arsa üzerinde
oturuyor ve eski tavuk kümesi gibi ikincil
binaların yanı sıra ailenin yetişkin çocuklarının
yaşaması için inşa edilmiş ve şimdi misafirhane
olarak hizmet veren bir ünite içeriyor. Sonuç,
sahibinin doğal çevresinin güzelliğinin ve
atalarının varlığının tadını çıkarabileceği
gözlerden uzak bir Akdeniz evi.
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