DEKORASYON

Mutluluğa ve kitaplara yer açın
Lizbon’da, iç mimar Ligia Casanova ile mimar Luis Rebello ortaklığında projelendirilen bu yüksek
tavanlı daire, sahiplerinin entellektüel yaşam stillerine ayak uyduracak şekilde grinin farklı tonları
kullanılarak dekore edilmiş. Casanova’nın dekorasyona bakış açısını özetleyen “mutluluğa yer
açın” mottosuna bir de kitapları ekleyerek, evdeki yüzlerce kitaba dikkat çekmek istiyoruz.
Derleyen Elif Günenç.
Metin Cecily Graburn/photoforpress.com
Fotoğraflar Bruno Barbosa/photoforpress.com

Sağdaki özel yapım çinko kitaplık evin merkezi konumunda. Bej kanepe Minotti’den alınmış.
Kanepenin arkasındaki siyah metal dolap Atelier Ligia Casanova tasarımı. Kitaplığın önündeki
patchwork kumaşla kaplanmış koltuk, Arne Jacobsen’in Egg koltuğunun bir replikası.
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Lizbon’un Lapa bölgesinde konumlanan ve geçmişi XVIII. yüzyıla
uzananan bir bina içinde yer alan 210 metrekarelik yaşam
alanında, iki salon, dört yatak odası ve dört banyo bulunuyor.

Solda üstte.
Vintage kilim, ev sahiplerinin seyahatleri sırasında satın
aldıkları parçalardan. İçinde aksesuarlar ve kitaplar bulunan
metal dolap özel üretim.
Üstte.
Heykel Maria Rita, yanındaki eser Urbano imzalı.
Solda.
Cam şişeler Fransa seyahatlerinden.
Sağ sayfada
Kanepe Minotti’den, halı Gandia Blasco’dan. Üçlü yuvarlak
sehpalardan ahşap olan E15’ten, diğer ikisi Atelier Ligia
Casanova tasarımı. George lambader Tobias Grau, gri puf ise
yine Atelier Ligia Casanova’dan. Şöminenin üstündeki ipek
baskı Jacques Sempé imzalı. Objeler, Conran Shop’un Paris
mağazası ve Amsterdam’daki Raw’dan alınmış.
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Ev sahiplerinin kitaplara olan düşkünlüğü, yapının her alanında rastlanan kitaplıklarla
kanıtlanıyor. Tik ve metal karışımı kitaplık Atelier Ligia Casanova tasarımı. Duvara
soyut, multimedya ve karikatürlerden oluşan sanat işleri yerleştirilmiş. Eserler Esteban
Ruiz Morales, Marina Anaya, Jean-Jacques Sempé, Rui Chafes, Cristina Valadas,
Rosário Morra, Inez Wijnhorst ve Michelle Riesnmeier imzalı.
Arka planda görülen holdeki duvar, kütüphanelerdeki kart kataloğunu anımsatan
trompe l’oeil (gözü aldatan) duvar kağıdıyla kaplanmış. Soldaki ahşap dolap bir
antikacıdan alınmış.
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Kitap ve sanat tutkusu, projenin temel taşlarını oluşturmuş.
Dekorasyon ile sanat arasında kurulan abartısız iletişim sayesinde
burası sıcak bir yuva olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.
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Gri ile beyazın yarattığı aydınlık görüntünün yanı sıra bu iki rengin
farklı tarzları birleştirme gücü, iç mimari projede kendini güçlü bir şekilde gösteriyor.
Böylece tutarsızlık ve uyumsuzluk gibi riskler en aza indirgenmiş.
Üstte. Kitaplığın üst rafı, tavana oturacak şekilde eğimli tasarlanmış.
Önündeki patchwork kumaşla kaplı koltuk, Arne Jacobsen’in Egg koltuğunun
bir replikası. Yuvarlak halı Paola Lenti’den alınmış.
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Üstte sağda. Yemek masası Arper’den, Eames tasarımı DSW sandalyeler Vitra’dan. Aile
fotoğraflarının asıldığı Zettel’z 5 sarkıt lamba ve duvardaki Light Au Lait aplik Ingo Maurer
tasarımı. Cam kapaklı ahşap büfe bir antika mağazasından alınmış. Duvarda Helene
Rolin’in bir işi yer alıyor; illüstrasyonlar Şanghay ve Amsterdam’daki galerilerden seçilmiş.
Yemek masasının arkasındaki beyaz dolap Atelier Ligia Casanova tasarımı.

G

ri, olumlu-olumsuz birçok duyguyu yaşatan, sayısız tona sahip, hayatın dengeleyicisi bir renk. Melankoliden tutuculuğa, klasikten ultra moderne uzayan yollar griden geçiyor. Ödüllü iç mimar Ligia Casanova
da grinin zengin dünyasını keşfetmiş olacak ki, mimar Luis Rebello ile işbirliği yaparak Lizbon’daki evi
bu rengin farklı tonlarıyla giydirmiş. Casanova, grinin uçucu tonlarından gri-maviye uzanan renk skalasının
klasik, yumuşak ve masalsı ortamlar yaratma yeteneğini kullanarak rahatlatan ve güçlü ifadeli bir mekân
yaratmış. Lizbon’un Lapa bölgesindeki 210 metrekarelik yaşam alanında dört yatak odası, dört banyo ve iki
salon bulunuyor. Proje 2014 yılında tamamlanmış, ama binanın tarihi XVIII. yüzyıla uzanıyor. Tabii ki bina
yıllar içinde çeşitli değişiklerden geçmiş. Casanova, birçok antika parça, dekoratif ürün ve çocukların yaptığı
ya da çocuksu etkiler yaratan sanat eserine yer vererek evi kendi deyimiyle “çağdaş yaşam” stilinde dekore
etmiş. Tasarımcı, kendi dekorasyon stilindeki vazgeçilmez unsurların rahatlık, mizah ve el yapımı objeler
olduğunu söylüyor. Gri, evdeki vintage parçaları tamamlayarak zamansız bir şıklık yaratıyor; aynı zamanda
diğer oyuncaklı, eğlenceli mobilya ve aksesuarlarla mükemmel bir denge kuruyor. Yapının bütün zeminleri,
griye boyanmış ahşap parkeyle kaplanmış. Oturma ve yemek alanlarından oluşan salondaki odak noktası
ise zeminden tavana uzanan kitaplık. Sanki evde her şey onun ekseninde dönüyormuş gibi bir hava hakim.
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Sessiz ve derinden bir klasisizmle
çocuksu neşenin birlikteliği, Atelier Ligia
Casanova’nın iç mimari dilini oluşturuyor.

Üstte. Mutfağın sağ duvarındaki açık
raf sistemi Atelier Ligia Casanova
tasarımı, ahşap dolap ise Hollanda,
Maastricht’teki bir mağazadan alınmış.
Lake mutfak dolapları ile aydınlatmalar
Atelier Ligia Casanova tarafından
yapılmış. Tezgâh arduaz taşından
yapılmış. Davlumbaz Frasa’dan,
tezgâhın üstündeki kutular Area’dan
alınmış.
En solda.
Sarkıt lamba Ingo Maurer tasarımı.
Şarap şişesi tutacağı Conran Shop’un
Londra mağazasından.
Solda.
Zeminde ahşabın yanı sıra mozaik
karolara da rastlanıyor. Ev sahipleri
mutfağın doğrudan güneş ışığını içeri
alan bölümünde bitki yetiştiriyorlar.
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Salona bakan asma katta bir
çalışma alanı oluşturulmuş.
Çalışma masası Atelier Ligia
Casanova tasarımı. Sandalye
Anna Westerlund’dan, masanın
altındaki ahşap dolap bir
antikacıdan alınmış.
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Avize Paris’teki bir antikacıdan alınmış. Ahşap ve çinko
karışımı mavi kapaklı şifonyer, tuvalet masası, battaniye
ve yastıklar Atelier Ligia Casanova imzalı. Tabure
Gandia Blasco’dan alınmış. Duvardaki resim JeanJacques Sempe’nin eseri. Şifonyerin üstünde, soldaki
lamba Atelier Ligia Casanova tasarımı. Heykel Anna
Westerlund, çerçeveli eser Michele Riesnemeier imzalı.

Ebeveyn yatak odasındaki soba bir antikacıdan alınmış; yanındaki şifonyer Atelier Ligia Casanova tasarımı. Komodin Amsterdam’dan, ayaklı okuma ışığı Jielde’den alınmış.

“Vintage parçalar ile modern mobilyaları bir arada kullanıyorsanız,
hiçbir stilin diğerine göre baskın olmamasına dikkat etmelisiniz.” Ligia Casanova
Kitaplığın eğimli üst kenarı tavanla hizalanarak beklenmedik bir estetik yakalanmış. Evin tasarımında göz
önünde bulundurulan ilk adım, özellikle kitaplar ve giysiler için optimum saklama alanları oluşturmakmış.
Salonda bir duvara soyut, multimedya ve karikatürlerden oluşan sanat işleri yerleştirilmiş; altında ise kitap
aşkının kanıtı olan ikinci bir kitaplık var. Karşı duvarın raflarındaki kır manzarası resimlerini, vintage şömine
paravanını, üstündeki gri ağaçlardan oluşan ipek baskı gibi daha klasik işleri görünce Casanova’nın farklı
türleri uyumla birleştirme yeteneğine hayranlık duyuyorsunuz. Evde kendiliğinden oluşmuş kütüphane teması koridorda da kendini gösteriyor; kütüphanelerde her kitabın bilgi kaydının yer aldığı bol çekmeceli kart
kataloğunun trompe l’oeil stilinde (kısaca gözü aldatma akımı diyebiliriz) duvar kağıdına yansıtılmış varlığı
çarpıcı bir cazibeye sahip. Mutfak, kitap rafları ve duvarda asılı işlerle evin entelektüel ve sanatsever çizgisini
devam ettiriyor. Çiçek aranje eder gibi stilize edilmiş farklı uzunluklardaki sarkıt lambalar, özgün ve eğlenceli
hareketlerden bir diğeri. Gümüş rengi, ilginç formlu davlumbaz ve renkli kutular gibi detaylar mutfağa daha
modern bir görüntü veriyor. Gri arduazdan tezgâhlar mutfağı bir ton koyulaştırsa da, pencerelerden içeriye
giren bolca doğal ışık etrafı aydınlatıyor.
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Konfor, mizah ve el yapımı parçalar...
Ligia ve Luis’in bir mekân tasarlarken vazgeçemediği bu üçlü yine başrolde.

Üstte. İkinci yatak odasının banyosundaki ikili lavabo Keramag’den, bataryalar
Sanindusa’dan alınmış. Lamba Ingo Maurer, havluluk Atelier Ligia Casanova tasarımı.
Duvardaki resim João Vaz de Carvalho imzalı.
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Üstte sağda. Yatak, yatak başı, duvarda asılı duran dolap ve yuvarlak yastık
Atelier Ligia Casanova tasarımı. Halı Gandia Blasco’dan, çalışma masası De
Padova’dan, sandalye ve komodin Vitra’dan alınmış. Yatağın kenarındaki ve sağ
taraftaki pencerenin yanındaki aydınlatmalar Ingo Maurer tasarımı.

Ebeveyn yatak odası, gri-mavi duvarları, üstündeki Eyfel Kulesi çizimi ve Paris’teki bir antika mağazasından alınan vintage avizesi ile cool ve klasik bir şıklığa sahip. Doğal ışık, beyaz perdeler, bazı duvarlarda ve tavanda görülen beyazlık iç açıcı bir alan yaratmış. Yatağın üstündeki “I love you more than all the stars-Seni bütün yıldızlardan daha çok seviyorum” yazısının yanı sıra karikatürvari mutlu kucaklaşma baskıları Casanova’nın “Make room
for happiness-Mutluluğa yer açın” mottosuyla birebir örtüşüyor ve odaya tatlı bir sıcaklık katarak gülümsetiyor.
İkinci yatak odasına yine beyaz ve gri duvarlar, günışığı hakim. Sarı vurgularla birleşen estetik, içeriye tazelik ve
canlılık yayıyor. Tasarımcı aslında çok parlak ışık yerine loş ışığı tercih ettiğini belirtiyor. Gri aksesuarlar, küçük
lambalar ve baskın olmayan doğal ışık sayesinde arzu edilen loşluk yakalanmış. Diğer yatak odasında yatağın
durduğu kısımdaki grinin tonları sessiz sakin ve alçakgönüllü bir görüntünün altını çizerken, tam karşısındaki
kısım mutlu bir şaşkınlık yaratıyor. Turkuaz çalışma masası, havada asılı duran mavi çizgi film figürü, çok renkli
kitaplar ve objeler sayesinde renkli, çocuk ruhlu bir duygu patlaması yaşanıyor. Öyle anlaşılıyor ki, sanatsever
bir entelektüel olmak çocuksu bir ruha sahip olmaya engel değil!
ligiacasanova.com
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Üstte.
Üçüncü yatak odasındaki yatak,
uzun siyah dolap, sarkıt lamba,
pencerenin önündeki ahşap dolap ve
duvardaki vinil illüstrasyonlar Atelier
Ligia Casanova tasarımı. Halı Gandia
Blasco’dan, nevresim takımı ve
battaniye H&M Home’dan alınmış.
Solda.
Odanın uyku bölümünde grinin
tonlarıyla sakin bir ortam oluştururken,
çalışma bölümünde kullanılan canlı
renkler enerji veren bir etkiye sahip.
Sağ sayfada.
Mavi çalışma masası ve kitaplık
Atelier Ligia Casanova tasarımı. Eames
tasarımı DSW sandalye Vitra’dan, halı
Gandia Blasco’dan alınmış.
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