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ALIŞVERİŞ ZAMANI
Hepsi el yapımı
İkili kanepeler
Ham ahşaplar
Figüratif şamdanlar
Gösterişli mor tonları

65 METREKAREDE
DİNAMİK ÇÖZÜMLER
REHBER:
10 derste hesaplı
ev yenileme

DEKORASYON

Yemek alanında
kuru dallar beyaza
ı
boyanarak yılbaşı ağac
ı
aş
olarak kullanılmış. Yılb
dekorasyonunda kırmızı
iş.
ve beyaz renkler seçilm

Etnik stilde samimi yaşam

alanları

PORTEKİZ LİZBON’DA, İÇ MİMAR LIGIA CASANOVA TARAFINDAN DEKORE EDİLEN EV, BİR
KLASİK OLAN KIRMIZI-BEYAZ YILBAŞI KONSEPTİNİ ETNİK DOKULARLA BULUŞTURUYOR.
HAZIRLAYAN GÜNSELİ BÜYÜKSAĞİŞ-LIGIACASANOVA.COM
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DEKORASYON

Etnik ve modern dekorasyon stillerinin
iç içe geçtiği yaşam alanlarında ağırlıklı
olarak toprak tonları tercih edilmiş.

Şöminenin etrafındaki
alan sey ahatlerden
alınan aksesuarların
sergilenmesi için
planlanmış.

Metalden
kuru ağaç
formundaki
lambader,
özel
tasarım
şömine ve
etrafına
hareket
katıyor.

Salonda konforlu bir yaşam alanı
oluşturulmaya çalışılmış. Şömine
ve bulunduğu alan İç Mimar Ligia
Casanova tarafından özel olarak
tasarlanmış. Şöminenin keyfinin
çıkarılması için tam karşısına
rahat oturumlu bir L kanepe
yerleştirilmiş. Halılar Fas ve
Türkiye’den alınmış.
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Portekiz’in başkenti Lizbon’dayız. 200
metrekarelik 4 odalı bu dubleks evin
dekorasyonu İç Mimar Lígia Casanova
tarafından gerçekleştirilmiş.
Evin dekorasyonu yapılırken yapısal bazı
değişikliklere de imza atılmış. Salondaki
gri metal merdivenler ve şömine alanı
sonradan eklenmiş.

Ligia yaşam alanlarını planlarken ev
sahiplerinin yurt dışı seyahatlerinden
topladığı aksesuarları kullanarak etnik
bir dekorasyon sağlamaya çalışmış.
Ayrıca ev sahipleri yılbaşını çok
sevdikleri için evin dekorasyonunda
yılbaşına özgü öğelere de yer verilmiş.
Kırmızı-beyaz renklerde yılbaşı süs ve

objeleri özellikle evin yemek alanı ve
mutfağında bolca kullanılmış.
Yaşam alanlarında doğal renklerin
yanı sıra mavi, yeşil, gri ve sonbahar
renkleri uyum içerisinde tercih edilmiş.
Ev sahipleri kırmızı-ekru ve turuncumor kombinasyonlarını sevdiği için bu
renklere de yer verilmiş.
73

DEKORASYON

Mutfağın ana rengi olarak beyaz
seçilmiş. Kırmızı aksesuarlar aracılığıyla
yılbaşı havası buraya da taşınmış.

Mutfakta maksimum alan
kullanılarak depolama için
köşeler yaratılmaya çalışılmış.
Beyaz lake mobilyalar ve beyaz
corian masa tablası tercih
edilmiş. Alana hareket katmak
için renkli aksesuarlar ve
duvarda tablolar kullanılmış.
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DEKORASYON
Salonda etnik mobilyalar
ile modern stildeki masa,
sandalye ve kanepeler
birlikte kullanılmış.
Yaşam alanına şamdan,
mum, bolca yastık ve
yapay kürklerle sıcaklığı
artıracak eklemeler
yapılmış.

Yurt dışı seyahatlerinden alınan
pek çok aksesuar aynı zamanda

dekorasyonun kilit
parçaları olmuş.

DEKORASYON
Çocuk odasında
yine ana renk
olarak açık renkler
kullanılmış.
Odada, tekstil ve
aksesuarlarda
canlı renkler öne
çıkıyor.
Kilimler yine
Türkiye ve Fas’tan
alınmış. Duvarları
ise posterler
süslüyor.

Ebeveyn yatak odasının
ana renkleri mor ve
turuncu. Yatak başı
olarak etnik bir kumaş
tercih edilmiş.

Etnik
yansımalar
kendini en
çok ebeveyn
yatak
odasında
hissettiriyor.
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Çatı katında
yer alan yatak
odaları küçük
metrekarelere
sahip. Aynı zamanda
tavanları da
eğimli. Bu nedenle
odaların her köşesi
değerlendirilmeye
çalışılmış. Yataklar
çatı eğiminin
olduğu köşelere
yerleştirilmiş.
Gardıroplar için alan
yaratılmış.
Banyoda ise zemin
ve duvarlarda
traverten
kullanılmış.
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