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Windhover’da Düşünceye Dalmak
Windhover Contemplative Centre      ENGLISH SUMMARY ON PAGE 100
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» Windhover Contemplative Center, Stanford Üniversitesi 
Kampusu içerisinde, kişisel yenilenmeyi teşvik etmeyi ve 
bunun için esin kaynağı olmayı amaçlayan ruhsal bir inziva 
yeri. Nathan Oliveira’nın derinlikli resimlerinin yer aldığı 
mekânda, bütün Stanford öğrencilerinin, fakülte personelinin 
ve daha geniş anlamda bütün kentlilerin günlük yaşamına 
sessiz ve dingin bir alan sunmak amaçlanmış.

Nathan Oliveira’nın ünlü Windhover serisi, Gerard 
Manley Hopkins’in 1877’de yazdığı aynı adı taşıyan şiirden 
geliyor. Beş resim, kerkenezlerin Stanford tepeleri üzerindeki 
uçuşundan esinlenmiş. Bu yapıtların huzur verici etkisinden 
yola çıkılarak bu amaçla tasarlanmış bir mekânda yer almaları 
düşünülmüş.

Kampusun kalbinde doğal bir meşe korusunun yanında 
bulunan yapı, sanatın, peyzajın ve mimarlığın ruhu yenilemek 
ve canlandırmak üzere birleşimi olarak tasarlanmış.

Yaz› ve foto€raflar  
Aidlin Darling 

Design taraf›ndan 
YAPI Dergisi için özel 
olarak gönderilmifltir. 

Fotoğraflar/Photos: 
Matthew Millman 
Photography
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Kampusun kalbinde doğal bir meşe korusunun yanında 
bulunan yapı, sanatın, peyzajın ve mimarlığın ruhu yenilemek 
ve canlandırmak üzere birleşimi olarak tasarlanmış. Yapının 
girişine doğru ziyaretçiler iki yanı bir sıra bambu ile 
sınırlanmış ince uzun özel bir bahçeye giriyorlar, böylece 
yapıya girmeden hemen önce dış dünyadan soyutlanmaya 
başlıyorlar. Yapıya girildiğindeyse, mekân tamamıyla doğudaki 
meşe korusuna ve ötesindeki Papua Yeni Gine Heykel 
Bahçesi’ne açılıyor.

Panjurlu çatı pencereleri, 4 - 5 metre uzunluğundaki 
anıtsal tabloların doğal ışıkla aydınlanmasını sağlıyor. 
Mekânın geri kalanıysa ziyaretçinin dikkatini doğal ışıkla 
aydınlanan tablolara ve dışarıdaki peyzaja yönlendirmek için 
özellikle karanlık bırakılmış. Kalın duvarlar ve ahşap yüzeyler, 

ziyaretçinin algısal deneyiminin kalitesini kokusal, dokunsal 
ve görsel bakımdan artırıyor. 

Peyzajla birlikte su, mekân boyunca ziyaretçinin 
dinginliğe ve düşüncelere dalması için bir yardımcı öğe olarak 
kullanılmış. Ana galerideki ve avludaki havuz, sürekli bir 
arkaplan sesi sunarken güneydeki havuzun yüzeyine ise 
ağaçların gövdeleri yansıyor. İç mekânın yanısıra çevredeki 
doğal peyzaja bakan ve aynı zamanda içerideki tabloların 
da görülebildiği dış mekânlar da yapının bir uzantısı olarak 
değerlendirilmiş. Ziyaretçiler yapıya girmeden de, yapının 
içerisinde ışık altında duran tabloları doğudaki meşe 
korusundan görebiliyor. Böylece yapı, Stanford kampusundaki 
varlığını gece gündüz sürdürüyor.
İngilizceden çeviren: Sercan Altan



98 YAPI 417 AĞUSTOS 2016 

1 Giriş Bahçesi Entry Garden 2 Giriş Entry 3 Resepsiyon Informtaion Vestibule 4 Galeri Gallery 5 Dış Avlu Exterior Courtyard
6 Yansıtma Havuzu Reflecting Pool 7 Meditasyon Labirenti Meditation Labyrinth 8 İnziva Korusu Contemplative Grove

Vaziyet Planı Site Plan
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Kesit Section
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Windhover 
Contemplative 
Centre   
Stanford University Campus, USA
» The Windhover Contemplative Center, 
designed by Aidlin Darling Design, is a spiritual 
retreat on the Stanford campus to promote 
and inspire personal renewal. Using Nathan 
Oliveira’s meditative Windhover paintings as a 
vehicle, the center provides a refuge from the 
intensity of daily life.  It is intended for quiet 
reflection throughout the day for any Stanford 
student, faculty, or staff member, as well as for 
members of the larger community.
Nathan Oliveira’s renowned Windhover series is 
named after “The Windhover,” a poem written 
by Gerard Manley Hopkins in 1877. The five 
paintings were inspired by kestrels swooping 
above the Stanford foothills. Oliveira felt the 
calming power of these works and believed 
they should hang together in a place set aside 
for contemplation.
The Center is conceived of as a unification 
of art, landscape and architecture to both 
replenish and invigorate the spirit.
The sanctuary is located in the heart of the 
campus, adjacent to a natural oak grove. The 
extended progression to the building’s entry 
through a long private garden, sheltered from 
its surroundings by a line of tall bamboo, 
allows members of the Stanford community 
to shed the outside world before entering the 
sanctuary. Within, the space opens fully to 
the oak grove to the east and the Papua New 
Guinea Sculpture Garden beyond.
Louvered skylights wash the monumental 15 
to 30 foot long paintings in natural light.  The 
remaining space is kept intentionally dark to 
focus the visitor’s attention on the naturally 
highlighted paintings and the landscape 
beyond. Thick rammed earth walls and wood 
surfaces further heighten the visitor’s sensory 
experience acoustically, tactilely, olfactorily, as 
well as visually.
Water, in conjunction with landscape, is 
used throughout as an aid for contemplation; 
fountains within the main gallery and the 
courtyard provide ambient sound while a 
still reflecting pool to the south reflects the 
surrounding trees. Exterior contemplation 
spaces are integrated into the use of the center, 
allowing views to the natural surroundings as 
well as to the paintings within.  From the oak 
grove to the east, visitors can view the paintings 
glowing within the center without accessing the 
building, effectively creating a sanctuary for 
the Stanford community day and night.




