Bangkok, Tayland

“Vivarium” Restoran
‘Vivarium’ Restaurant

ENGLISH SUMMARY ON PAGE 120

“Vivarium” Taylandlı genç mimarlık bürosu
Hypothesis tarafından restorana dönüştürülen bir
traktör deposu.

» Proje; Bangkok kentinde dönüştürülen depoda, yeniden

İçmimari Tasarım
Hypothesis

kullanım, projenin bağlamsal tarihini koruma, eski ve yeni
arasında bağlantı kurma ve proje maliyetini düşürme yönünde
firmanın izlediği özgün tekniğini gözler önüne seriyor.
Deponun eski endüstriyel kimliğini vurgulamak için var
olan strüktür olduğu gibi bırakılmış ancak renk kullanılarak
yeni eklentiler farklılaştırılmış. Eski parçalar özgün beyaz
renklerini korurken yeniler kırmızı pas koruyucu astar ile
boyanmış. Yenileme maliyetini düşürmek için alan çevresinde
bulunan demir kapılar, çelik borular, kuru dallar ve ağaç
kökleri gibi parçalar projeye dekoratif iç mekân öğeleri olarak
dahil edilmiş. Bunlara ek olarak yapının eski kullanımından
esinlenen iskele strüktürleri de restoran bölümünde dekoratif
raflar olarak işlevlendirilmiş.
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Yaz› ve foto€raflar
Hypothesis taraf›ndan
YAPI Dergisi için özel
olarak gönderilmiﬂtir.
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Tasarım ekibi, yeni restoran programıyla eski deponun içine
yaşam aşılamak için iç mekânı bir tür teraryum konsepti ile ele
almış. Çift kat yüksekliğindeki mekânın üst kısmı asılı bitkilerin
gür yeşil uzantılarıyla doldurulmuş. Restoran içerisinde
mekâna zenginlik ve giriftlik katan ve rustik endüstriyel
dokuyla zıtlık oluşturan seramikler Yarnnakarn Art and Craft
Studio tarafından tasarlanmış. Tasarımın teması da restoranın
adına yansıtılmış: “Vivarium - yaşam barındıran”. Proje, 2015
yılında Singapur’da düzenlenen World Architecture Festival
(WAF) kapsamındaki INSIDE Ödülleri’nde restoran ve bar
kategorisinin kazananı olmuş

.

İngilizceden çeviren: Sercan Altan
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‘Vivarium’
Restaurant
Bangkok, Thailand
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» In order to highlight the former industrial
characteristics of the warehouse, the majority
of the existing structure was kept unchanged
but delineated from the new addition through
the differentiation of finishing colors - the
old parts were kept in their original white
color whereas the new additions were painted
with red rust protection primer - accentuating
the contrast between the old and the new. To
minimize the renovation budget, Hypothesis
employed found objects from around the site
-iron doors, steel pipes, dead branches, and
tree roots- as decorative interior elements, as
well as using scaffolding structures, inspired
by the ones previously existed on the site, as
decorative shelves within the restaurant space.
With the aim to inject life and energy into the
warehouse for the new restaurant program,
the design team thought of a terrarium as a
concept for the interior. A lush green-scape of
hanging plants populates the upper volume
of the double height space. Placed around the
restaurant are ceramic follies designed by
Yarnnakarn Art and Craft Studio, adding to the
intricacy and lushness of the interior landscape
-counterbalancing the rustic industrial setting.
The design theme was then reflected in the name
of the restaurant, Vivarium - a container of life

.
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