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Yaşam alanında, iç mekân ve doğal çevre arasındaki sınırları
belirsizleştiren ve doğanın evin içine kadar nüfuz etmesini
sağlayan cam duvarlar bulunuyor.
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» Kanada’da bir çam ormanının içine gizlenmiş olan FA Evi,
bir çocuk masalından çıkmışa benzeyen etkileyici bir yapı.
Mimar Jean Verville opak ve saydam arasındaki karşıtlığı
kullanarak, dev boyutlu bir konik çam ağacı gibi yükselerek
tasarımın düşsel havasını yoğunlaştıran bir grafik bileşim elde
etmiş. Arketipsel ev figüründen türetilen üçgen prizma, bütün
bir projeyi karakterize eden çocuksu yaklaşımı kusursuz bir
biçimde yansıtıyor.
Genç profesyonel bir çift ve iki çocuk için tasarlanan
ev, klasik aile evi kavramını, projenin çevresi, kullanıcılar
ve onların özgün aile yaşamlarıyla ilişkili olarak yeniden
keşfediyor. Tasarım sürecinde, kullanıcılarla yakın işbirliği
ve ailedeki oldukça şenlikli ebeveyn çocuk ilişkileri, mimara,
kendi gerçekliklerini yaşamaları için onlara yeni bir mekân
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tasarlama konusunda güç vermiş. Yapım boyunca, mimar, aile
ile yüklenici arasındaki işbirliği ve paylaşılan heyecan sonuç
ürünün kalitesine doğrudan yansımış.
Projede iki ayrı ev profili ortaya çıkmış. İlk hacimde mimar,
arazinin uzunlamasına biçimini kör duvar boyunca uzanan bir
yaya yolu ile öne çıkarmış. Geniş bir dış merdiven, zemin kat
boyunca uzanan doğal eğimi gözler önüne sererken, kapalı
terası da oluşturan etkileyici bir sundurmanın altında eve
gelen konukları karşılıyor. Büyük opak kapı, gizemli ormana
uzanan canlı bir lobiye açılıyor. Yaşam alanında, iç mekân ve
doğal çevre arasındaki sınırları belirsizleştiren ve doğanın evin
içine kadar nüfuz etmesini sağlayan cam duvarlar bulunuyor.
Böylece bulunduğu yerin büyüsüyle ev tümüyle yaşam
buluyor.
Merdivenin yerleşimi zemin katı tanımlarken, iki evin asılı
mekânlarına giriş biçimini de belirliyor. Önce küçükler; büyülü
ormanın neredeyse içinde duran büyük bir ranza, arkadaşlarla
birlikte fantastik geceleri bekliyor. Bir kaç adım yukarıda ise
yetişkinlerin evi, her biri ayrı bir ritüele ayrılmış hücrelerden
oluşan bir arı kovanını andırıyor. Yatak odasına sürpriz bir
ayna efektiyle eklenen banyo ile birlikte yeryüzü ve gökyüzü
arasında asılı iki ayrı huzur verici mekân oluşuyor. Bunun
tersine ailenin günlük kullanımı için ayrılmış duş mekâna
farklı bir grafik anlatım sunuyor. Üst kat ise hayal gücünü
kışkırtmak, olağanüstü maceralara yelken açmak üzere bir
balina inini andırıyor

.

İngilizceden çeviren: Sercan Altan
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FA House
Quebec, Canada
» Nestled in the privacy of a hemlock forest,
FAHOUSE presents an amazing building
that seems to emerge from a children’s story.
Exploiting the contrasts between opacity and
light, the architect Jean Verville develops a
graphic assemblage, which rises like two giant
conifers, intensifying the dreamlike aspect
of this architectural proposal. Derived from
the archetypal figure of the house, the double
triangular prism perfectly illustrates childhood
characterizing the whole development of
this project.
Conceived for a couple of young professionals and
two children, the cottage revisits the family home
settings to explore an imaginary closely linked
to the site, its occupants and their actual way of
living the family life. The close complicity with
these clients during the design process, and the
playfulness distinguishing their parent-children
relationship, empower the architect to design
a new way of living their reality. Throughout
the construction, the collaboration between
the architect, the family and the entrepreneur
promotes a shared enthusiasm resulting in
building quality and flawless finishing.
The two houses profile emerges. The architect
emphasizes the elongated shape of the land by
a promenade along the blind wall of the first
volume. A wide exterior staircase revealing
the natural slope leads to the ground floor
and welcomes newcomers under an imposing
cantilever defining the covered terrace. The large
opaque door opens into a vibrant lobby that
extends to the mysterious forest. The living area
enjoys glass walls, which seem to dematerialize
and eliminate the boundary between architecture
and landscape, allowing nature to fabulously slip
inside. Already the house comes to life and the
magic of the place operates.
The architectural deployment of the staircase
articulates the ground floor while governing
the access parade to the perched areas of the
two houses. The first, the toddlers’, nestled in
the enchanted forest, displays a large bunk bed
welcoming friends to share fantastic nights. A
few stairs jump leads to the second, the parents’
house, which looks like a beehive composed of
a succession of cells each offering a distinctive
ritual. In a surprising mirror effect, the bedroom
doubles as a bathroom offering two simple and
soothing volumes suspended between earth
and sky. In contrast, the graphic display of
the impressive family shower room promises
a different experience for daily ablutions. The
upper floor evokes the lair of the whale to
brighten the imagination and allow for a colorful
world of unbelievable adventures

.
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