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Hareketli hacimlerin aşamalı ve üstüste gelen düzeni, araziyi 
kucaklayan çok sayıda terası oluşturuyor. Bu yerleşim mimari 
ile vahşi peyzaj arasında zengin bir diyalog yaratmış.

Yaz› ve foto€raflar 
MU Architecture 
taraf›ndan YAPI 
Dergisi için özel 
olarak gönderilmifltir. 

Fotoğraflar/Photos: 
Ulysse Lemerise 
Bouchard (YUL Photo)

» Proje arazisinin dik, kayalık topografyasını okuyarak işe 
başlayan MU Architecture, mimari müdahalelerle, arazinin 
tuhaflıklarını vurgulamayı amaçlamış. İlk hedef çevresiyle tam 
uyum içinde bir ev tasarlamak olmuş. 

Projede, bu engebeli arazi üzerinde, bir dizi hareketli hacim, 
bağlanıp ayrılıp havaya kalkıyor. Hareketli hacimlerin aşamalı 
ve üstüste gelen düzeni, araziyi kucaklayan çok sayıda terası 
oluşturuyor. Bu yerleşim mimari ile vahşi peyzaj arasında 
zengin bir diyalog yaratmış. Proje, yerin derinliklerinden 
yükselmiş gibi duran uzun, doğal taş duvarlarla tamamlanıyor. 
Peyzajın içinden fırlayan bu uzun duvarlar alt katı 
sınırlandırıyor ve koruyor. Arazi kazısı sırasında çıkarılan 
kayalar peyzaj tasarımında tekrar kullanılarak mimari anlatının 
bir parçası haline getirilmiş.

Estrade Evi, arazi içinde hacimden hacme, yavaş yavaş 
ortaya çıkıyor. Yüzen bir küp gibi görünen alttaki geniş girinti 
kullanıcılarını mekâna giriş yapmaya davet ediyor. Girişte; 
havada duran ve mekâna egemen merdivenler ziyaretçileri 
karşılıyor ve ışık saçan, büyük mekânı gözler önüne 
seriyor. Düzenli bir şekilde sıralanmış geniş açıklıklar, farklı 
yüksekliklerdeki merdiven trabzanlarını bağlıyor. Kolonları 
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olmadığından havada duruyor gibi görünen cam korkuluklar, 
mekânda güçlü bir ışık etkisi yaratılmasını sağlamış. Minimal 
düşünce ve ayrıntılara gösterilen özen, konuta kesin bir 
berraklık ve rahatlık hissi vermiş. Her koridor farklı bir ışık 
yayan açıklığa vararak konutun ilk anda göründüğünden daha 
büyük ve karmaşık mekânlarını bulmayı sağlıyor. Mekânlar her 
katta farklı atmosferleriyle hem keyif hem de samimiyet hissi 
vermiş.

Zemin katta açık alanlar çok iyi tanımlanmış; ziyaretçilere, 
gölün nefes kesici manzaralarını sunuyor. Doğal ışıkla yıkanan 
giriş katı, mutfağın uzantısı olan bir verandayla sonlanıyor. 
Bu geniş hacim topografyadaki sırta doksan derecelik açıyla 
esneyerek panoramayı yaklaşık 19 metreye genişletiyor.

Siyah kül renkli mutfak ve bütünleşik mobilyaları beyaz 
duvarlarla zıtlık yaratıyor ve tek renkliliği kırıyor. Ek olarak, 
çift taraflı şömine ortak alanın tam ortasında konumlanarak 
mekânda sıcaklık hissinin vurgulanmasını sağlıyor. Ana hacim, 
projenin kalbinde, sedir ağacıyla kaplanmış, aileyi bir araya 
getiren bir mekân. Aşağıda çocuklar için düşünülmüş etkinlik 
alanıyla, üst kattaki ebeveynlere ait daha sakin alanın arasında 
geçişi sağlıyor. Üs kat konut sahibinin bir banyo ve geniş 
koridorla tamamlanan yaşam alanını barındırıyor.

Estrade Evi, üçlü bir kompozisyon çevresinde doğayla da 
karışarak bütün kotlara yayılıyor. Dahası alanların kütleler 
içinden eklemlenmesi, evin hafif geçişlerle bütünleşmesini 
sağlıyor ve yaklaşık 335 metrekarelik alanın sert etkisini 
azaltıyor. Evin mekânsal kalitesi rahatlık ve iyilik hissinden 
kaynaklanıyor ve tasarımın huzur imgesini yansıtıyor.
İngilizceden çeviren: Ceren Sözer

Planlar Plans

Kesit Sections
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Estrade Residence    
Quebec, Canada
» It is by studying the steep and rocky 
topography of the place that MU Architecture 
decided to highlight the peculiarities of this site 
with an adapted and captivating architectural 
intervention. The first objective was to design a 
house in total harmony with its environment.
The singular topography of the project takes 
the form of a rocky crest that plunges into 
the lake. In order to create a discovery path, 
a series of animated volumes come to anchor, 
skirt or levitate on this unevenness. Their 
staggered and superimposed layout generates a 
multitude of terraces that embrace the site. This 
deployment creates a rich dialogue between 
architecture and the wild landscape.
The Estrade gives birth to long walls of natural 
stones which seem to be born from the depth of 
the ground. As they seem to project themselves 
towards the landscape, these long walls 
generate and protect the apartments on the 
ground floor while giving users direct access 
to the land bellow. The rocks extracted during 
excavation were reused in the landscaping 
around the house, becoming also actors of this 
architectural narrative.
Discreet and intriguing thanks to its blind 
masses; the Estrade Residence is revealed 
slowly, volume after volume. A wide recess 
under what seems to be a floating cube invites 
us to penetrate into the place. From the 
entrance, an aerial and magisterial staircase 
welcomes the visitor and unfolds in a vast 
luminous space. Lined up precisely on large 
openings, it connects all levels in asymmetric 
flights. The absence of columns in the design 
makes the glass railings levitate, thus giving 
the impression of great lightness. Minimalism 
and attention to detail bring to the residence 
a certain purity and comfort that immediately 
gives the tone to the project. Each corridor 
leads to a luminous opening and makes us 
discover a larger and more complex residence 
than at first sight. The spaces offer both 
conviviality and intimacy through a different 
atmosphere at each level.
At ground floor level, the open space is well 
defined and offers breathtaking views of the 
lake. Bathed in natural light the main floor ends 
with a veranda that extends the kitchen to the 
outside. This large volume of the ground floor 
stretches perpendicularly to the natural ridge 
so as to maximize the panorama over more 
than 60 feet in length. The black ash coloured 
kitchen and integrated furniture contrasts 
with the whiteness of the walls and breaks the 
monochromy. In addition, the double-sided 
fireplace located in the center of the common 
room accentuates the warm feel of the place.


