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Mevcut evin etrafına örülen yeni yapı, Japon 
origami sanatından ilham alıyor ve eskisiyle 
ilişki kurarken, doğal çevreye de açılıyor. Fikir, 
yeni yapıyı mevcut bağlama uyumlu bir şekilde 
entegre etmekle başlıyor. Mevcut mimariye 
saygı göstermek için doğru cam açıklıkları 
olan hafif ahşap bir yapı yerleştiriliyor. Dinamik 
tasarım sayesinde barın ve yeme alanlarının 
görüş açısı, ağaç manzarası bulunan tarafa 
yönlendirilebiliyor. Çatı, mevcut evin üzerine 
eğilen üçgen formunda kendinden destekli 
sert bir yapıda. Bu hafif ve kolayca sökülebilen 
tavan sistemi, ileride oluşabilecek muhtemel 
değişim fikirlerine de olanak sağlıyor.

Boos Beach Club 
Restaurant
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DOĞU CEPHESİ / EAST FAÇADE

• The new structure, interwoven around the existing house, is inspired by the Japanese art of 
origami. while creating a relation with the old and opening up to the natural surroundings. The 
idea was to integrate harmoniously the new structure into the existing natural context, while at the 
same time paying respect to the existing architecture by placing a light wooden structure with glass 
openings towards the landscape. The dynamic design enables orienting the bar and eating areas 
towards the outside, guiding the views to the tall tree stalks. By leaning on the existing house, and 
due to its triangular form, the self-supporting rigid roof requires very few peripheral structural points. 
The motivation to choose this lightweight and easily removable roof system leaves space and 
possibility to the idea of possible future change, if needed. 
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Mimari Architects: 
METAFORM ARCHITECTS

Konum Location: 
BRIDEL, LUXEMBOURG

İşveren Client: 
BOOS Sarl

Alan Area:  
600 m²

Yıl Year: 
2016

Statik Static Engineer: 
NEY + PARTNERS

Ana Yüklenici General Contractor: 
PREFALUX

Fotoğraflar Photographer: 
STEVE TROES FOTODESIGN
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Mimarların ilk adımı Dior’un kimliğini oluşturan 
değerler olarak bilinen; zerafet, gelenek, 
yaratıcılık, soyluluk, yenilik ve merak gibi 
kavramları tanımlamak olmuş.
Barbarito Bancel mimarları ‘haute couture’ 
ve mimarlık için ortak olan bu değerlerden 
yola çıkmış. Haute couture, kısa ömürlü olup 
sürekli kendisini yenilemeye ihtiyaç duyan bir 
kavram. Böylece, bu projede mimari, Dior’un 
eskiden beri süregelen güçlü imajını ve ruhunu 
sürdürülebilir bir şekilde yansıtmakla görevli.

Cephe
Cephe, zarif tasarımı ile öne çıkmış ve beyaz 
betondaki büyük eğriler, butiklerin boşluklarının 
içine girdiği berrak pilili formlar oluşturmuş. 
Pürüzsüz ve gösterişli yüzeyler, mermer tozu 
ile oldukça yoğun betondan yapılmış çağdaş bir 
malzeme ile oluşturulmuş.

Cephe gün boyunca güneş ışığı ve gölge 
oyunlarına olanak sağlıyor. Eğriler, üstte, dar bir 
yayda, gökyüzüne doğru uzanırken çakışıyor.

• The first step of the architects was to define 
and to gather the values that constitute Dior’s 
identity: Elegance, tradition, creativity, nobility, 
innovation, know-how, wonder.
From these values, common to haute couture 
and architecture, emerges a duality on which 
BarbaritoBancel architects worked.
The haute couture is linked to fashion, to 
the ephemeral and needs to renew itself 
continuously. Architecture transcends trends, 
and its image needs to outlive time that goes 
by and continue to represent Dior’s spirit in a 
sustainable manner.

The Façade
The facade imposes itself by its elegant design, 
large curves in white concrete create clear 
pleated forms between which the boutique’s 
spaces slide in. The nobility of the smooth and 
sleek surfaces is given by a contemporary 
material made of extremely dense concrete 
with marble powder.
 The facade plays with the sun in an alternation 
of light and shadow along the day. The curves 
overlap up to drawing, at the top, a tight arc, in 
a thrust towards the sky.

Dior Miami
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Tasarım Design: 
BARBARITOBANCEL ARCHITECTS

İşveren Client: 
CHRISTIAN DIOR COUTURE

Konum Location: 
FLORIDA

Yıl Year: 
2016

Yapı Alanı Building Area: 
700 m²

Cephe Yüzey Alanı Facade Surface 
Area: 
1000 m²

Aydınlatma Tasarımı Lighting Design:  
METIS LIGHTING

Yerel Ekip Local Team: 
BROMLEY COOK ENG. & STORE Q

Ana Yüklenici General Contractor: 
TWENTY – TWO GROUP

Fotoğrafçı Photography: 
ALESSANDRA CHEMOLLO

1. PLAN
2.	 GÖRÜNÜŞLER	/	FACADES
3.	 CEPHE	KESİT	/	FACADE	SECTION1
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/ BEHF CORPORATE ARCHITECTS

Nord Graz’ın dikkat çeken mimari özellikleri perakende, gastronomi mağazaları ve restoranların 
bulunduğu 2 yeni şeffaf pavyonu kapsıyor. Bu pavyonlar ana binaya on metre yüksekliğinde kanopi 
bir çatı ile bağlanıyor. Betonarme dikmeler, yaşanabilir ve canlı bir alan oluşturmak için rasgele gibi 
görünen bir düzende inşa edilmiş. Dairesel ve cam çatı, renkli kaldırımların ve kavislerin bulunduğu 
yürüyüş ve oturma alanlarına bol miktarda doğal aydınlanma sağlayarak, kullanıcılara zevkli bir 
atmosfer sunuyor. Çatı eşiği, 3 boyutlu pencereler ile ayrılmakla kalmıyor, aynı zamanda etrafındaki 
tavan alanlarına uygulanan rengin bir sonucu olarak da parlıyor. Nord Graz, 2015 yılında açılışından 
bu yana, Özel Alman Tasarım Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödüle layık görüldü.
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Mimari Architects: 
BEHF CORPORATE ARCHITECTS

Tasarım ve Konsept Design and 
Concept: 
ARMIN EBNER

Konum Location: 
AVUSTURYA AUSTRIA

Alan Area: 
10.600 m2

İşveren Client: 
KOVAC MANAGEMENT GMBH
                        
Proje Yönetimi Project Manager: 
ALEXANDER KÖRÖZSI

İşbirlikçiler Collaborators: 
CHRISTIAN SCHWARZINGER

Fotoğraflar Photographer: 
MARKUS KAISER

KAT PLANI / FLOOR PLAN

• NORD GRAZ, 
AÇILIŞINDAN 
BU YANA, 
ÖZEL ALMAN 
TASARIM 
ÖDÜLÜ DE 
DAHIL OLMAK 
ÜZERE BIRÇOK 
ÖDÜLE LAYIK 
GÖRÜLDÜ.

VAZİYET PLANI / SITE PLAN
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• Significant architectural highlights of Shopping Nord Graz are two new transparent pavilions 
housing retail and gastronomy outlets and restaurants connected to the main building by a single, 
free-standing roof to create a unique – almost ten meter high – canopy. This is built on reinforced 
concrete stilts that appear randomly arranged to create a lively and bright space. The effect is 
accentuated by a glazed, asymetrical and circular roof opening to allow plenty of natural light that 
also illuminates seating areas on the curved and colourful paved promenade further enhancing 
user enjoyment. The soffit of the exposed concrete roof is not only broken up by the three free-
form skylights, but also shines as a result of the colour applied to areas of the ceiling around the 
skylights.Since its opening in 2015 “Shopping Nord Graz” has received several other accolades, 
including the Special German Design Award.
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• SINCE ITS 
OPENING 
“SHOPPING 
NORD GRAZ” 
HAS RECEIVED 
SEVERAL 
OTHER 
ACCOLADES, 
INCLUDING 
THE SPECIAL 
GERMAN 
DESIGN AWARD.
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/ ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES

Meaux kasabasının hemen dışında yer alan alışveriş merkezi, üç önemli yola yakın olması nedeniyle 
olağanüstü erişilebilirliğe sahip. Proje, çeşitlendirilmiş bir manzara oluşturmak için çevre unsurlarına 
odaklanıyor. Geometrik olarak dağılmış renkli tarım arazileri, Ourcq Kanalı’nın sarma kıvrımları, 
çeşitli şekil ve boyutlarda binalar ile uyum sağlayarak parçalanmış ve çeşitlendirilmiş bir manzara 
oluşturmaya olanak tanıyor. Güney tarafında metal totem, ziyaretçileri ağırlıyor ve alana yönlendiriyor. 
Konsept, teknik zorluklara rağmen yaratıcı tasarım fikirlerinden oluşuyor. Ana geçit, görünür metal bir 
yapıya sahip muazzam bir ışıklık ile kaplanıyor ve farklı hacimlerin arasında rüzgâr akışını sağlıyor.  
Bu, doğal bir ışık önderliğinde korunan ve sürekliliği olan bir gezi yolu oluşturuyor. Ziyaretçiler, alt 
yolda ve üst caddede bulunan mağazaları dolaşabiliyor. Buluşma, toplantı ve etkinlik için uygun olan 
dinlenme alanları, iç mekan ve dış mekan oturma alanlarını kullanabiliyor.
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• Situated just outside the town of Meaux, the 
shopping centre can be accessed via three 
major roads and thus enjoys exceptional 
accessibility. The project drew on the elements 
of the surrounding area to create a diversified 
landscape: it fits with the colorful fields of 
geometrically apportioned agricultural land, the 
winding meanders of the Ourcq Canal and the 
buildings of various shapes and sizes to create 
a fragmented and diversified landscape. 
On the southern side a metal totem welcomes 
visitors as well as inhabitants and orients them 
on site. Its conception was a technical challenge 
and an inventive architectural design. 
The main walkway winds amid different 
volumes and is covered with an immense 
skylight with a visible metal structure. 

This creates a protected promenade enjoying 
a constant natural light. Visitors can stroll 
among the mall’s shops on two levels - on a 
low road and a high street. They can also enjoy 
recreation areas or indoor and outdoor seating - 
suitable for rest, meetings or events. The project 
heavily favors landscaped areas, they span 42 
000 square meters, on top of which there are 
29 300 m² of green roofing

• PROJE, 
ÇEŞITLENDIRILMIŞ 
BIR MANZARA 
OLUŞTURMAK 
IÇIN ÇEVRE 
UNSURLARINA 
ODAKLANIYOR.

1
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• THE PROJECT 
DREW ON THE 
ELEMENTS 
OF THE 
SURROUNDING 
AREA TO 
CREATE A 
DIVERSIFIED 
LANDSCAPE.

2



102 TASARIM 269 MİMARİ  ARCHITECTURE  SOSYAL ALANLAR SOCIAL AREASARTE CHARPENTIER ARCHITECTES

• THE PROJECT 
DREW ON THE 
ELEMENTS 
OF THE 
SURROUNDING 
AREA TO 
CREATE A 
DIVERSIFIED 
LANDSCAPE.

2



104 TASARIM 269 MİMARİ  ARCHITECTURE  SOSYAL ALANLAR SOCIAL AREASARTE CHARPENTIER ARCHITECTES

Mimari, İç Mimari & Peyzaj Architect, 
Interior Design & Landscape: 
ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES

İşveren Project Owner: 
IMMOCHAN

İşveren Temsilcisi Delegate Project 
Owner: 
AUCHAN

Yol ve Araçlar Servisi Roads and Utility 
Services / Yapı Structures / Akışkanlar 
Fluids / Ekonomist Economist : 
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