Quebec, Kanada

Villa Vingt
Villa Vingt

ENGLISH SUMMARY ON PAGE 91

Le Relais Kayak Merkezi yakınlarındaki eğimli bir arazide yer alan
Villa Vingt, geometrisi ve pencere konumlarının seçimiyle iç mekân
işlevlerine göre değişen sürprizli atmosferler yaratıyor.

Mimari Tasar›m
Bourgeois/
Lechasseur
Architects
Strüktür Mühendisliği
DaVinci Structures
Genel Yüklenici
Vent du Sud
Tamamlanma Tarihi
2017

Yaz› ve foto€raflar
Bourgeois/Lechasseur
Architects taraf›ndan
YAPI Dergisi için özel
olarak gönderilmiﬂtir.
Fotoğraflar/Photos:
Adrien Williams
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» Villa Vingt, Le Relais Kayak Merkezi yakınlarındaki eğimli
bir arazide yer alıyor. Evin üst katından Laurentian tepelerinin
olağanüstü manzarası görünüyor. Proje evsahibinin kazanılmış
bazı haklarını korumak için burada bulunan eski evinin
temellerinin üzerine inşa edilmiş. Evsahibi eski evinde 3 yıl
yaşadığı için bölgenin özelliklerine oldukça hâkim.
Proje üzerinde bulunduğu araziden ve arazinin
özelliklerinden ilham almış. Giriş katı, bir baz (kaide)
olarak işlev görüyor, zemine yaslanıyor ve kuzeye doğru
açılıyor. Bir üst katsa bu kaidenin üzerinde yüzüyormuş
gibi gözüküyor. Evin yaşama alanı, eğim üzerinden çıkma
yapıyor ve manzaraya yöneliyor. Yaşama alanının duvarları
tamamıyla cam olduğu için kesintisiz bir dağ manzarası
sunuyor. Çatı ise uzayarak açık alandaki terasların üzerini
tamamıyla örtüyor. Bunca cam cepheye karşın evin giriş yolu
mahremiyeti koruyacak biçimde düzenlenmiş. Eve yaklaştıkça
üst katın tavanlarındaki beyaz sedir kaplama dikkat çekiyor.

Bu malzeme, iç ve dış mekân arasındaki devamlılığı da
vurguluyor. Eğimli çatı, bu tasarımın yapılı çevreye saygılı
bir şekilde entegre olmasını sağlıyor. Hacmin geometrisi ve
pencere konumlarının seçimi iç mekân işlevlerine göre değişen
sürprizli atmosferler yaratıyor. Yemek odasının çatı ışıklığı
ağaçların tepelerinin göründüğü bir manzara sunuyor, dolaylı
olarak güneş ışığının içeri girmesine ve sedir kaplamaların
üzerinde ışık oyunları yaratmasına izin veriyor.
Evin yaşam alanının merkezinde beton bir duvar yer alıyor.
Duvar üzerinde kalıpların bıraktığı izler aynen korunmuş. Bu
duvara bitişik, beton ve çelikten yapılmış merdivendeki bu
ikili malzeme seçimi tasarıma zenginlik katıyor.
Villa Vingt, panorama içindeki karakterli duruşuyla dikkat
çekici bir tasarıma sahip. Projede yer alan hacimler ve ana
cephenin yataylığı arasındaki etkileşim Kaliforniya villalarını
anımsatıyor

.

İngilizceden çeviren: Burçin Yılmaz
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İkinci Kat Planı
Second Floor Plan

1 Yaşama Alanı Living Room
2 Yemek Odası Dining Room
3 Mutfak Kitchen
4 Yatak Odası Bedroom
5 Banyo Bathroom

Birinci Kat Planı
First Floor Plan

1 Garaj Garage
2 Giriş Entrance
3 Depo Storage
4 Çamaşırhane Laundry
5 Banyo Bathroom
6 Yatak Odası Bedroom
7 Yaşama Alanı Living Room

Kesitler Sections
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Villa Vingt
Quebec, Canada
» The Villa Vingt is anchored on a sloping site
next to the ski resort Le Relais. The upper
ground offers a magnificent view of the
Laurentian hills and Lac-Beauport’s residential
area. The project builds on the existing
foundations of the client’s home in order to
retain some acquired rights. The owners know
the site’s qualities very well for having lived
there many years.
The project is inspired by the site and its
accentuated relief. Level 1 acts as a base;
it leans against the ground and opens up
completely to the north. The upper floor seems
to float above the concrete ground floor.
The living areas are cantilevered to create
unique painting-like views. The maximized
fenestration offers an unobstructed view of
the mountain landscape. The roof overhangs
stretch over the exterior decks.
The access road below ensures the privacy of
living spaces despite the generous fenestration.
As we approach the house, we discover the
richness of the white cedar ceiling covering
the upper floor. This warm material expands
beneath the roofs to emphasize the continuity
between the interior and exterior. Volumes and
materials unite to create a distinctive entrance.
The sloped roof integrates the project into
its built environment in a respectful way.
The geometry of the volume and the choice
of window positions create surprising
atmospheres that change according to interior
functions. The dining room’s zenithal skylight
offers an elegant view of the treetops and
allows indirect light to play on the cedar laths.
The central concrete wall gives the project
verticality. Its rough finish shows the marks
left by the formwork. The staircase next to it
reveals its richness through the duality of the
authentic materials surrounding it, namely
concrete and steel.
This home creates a strong presence in the
panorama. The interaction between volumes
and the main façade’s horizontality is
reminiscent of some California villas

.
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Chernyakhovsk, Rusya

» Kaliningrad bölgesinde, 2. Dünya Savaşı sırasında çok

Şarap Mahzeni ve Üretim Müzesi
Wine Warehouse & Distillery Museum

ENGLISH SUMMARY ON PAGE 77

İşverenin kamusal alan ve resepsiyon salonu olarak hizmet edecek bir
şarap mahzeni talebiyle ele alınan projenin, kent için de bir yeniden
doğuş simgesi olması hedeflenmiş.

zarar gören eski bir Alman kasabasında yer alan modern yapı
kompleksi, trenyolunun kenarındaki boş bir araziye inşa
edilmiş. İşverenin kamusal alan ve resepsiyon salonu olarak
hizmet edecek bir şarap mahzeni talebiyle ele alınan projenin,
kent için de bir yeniden doğuş simgesi olması hedeflenmiş.
Tasarım süreci başlayınca proje bütün öğeleriyle son derece
simgesel bir mimari bütünün oluşturulması hedefine evrilmiş.
Şarabın, “Hayat Ağacı”ndan “İsa’nın Kanı”na kadar
zengin Hristiyan sembolizm öğelerinden olan üzümlerden
yapıldığı gerçeğine dayanarak mimarlar tasarıma çeşitli
simgeler eklemiş. İç ve dış, erkek ve dişi, alçak ve yüksek,
kapalı ve açık, ahşap ve metal, tasarımın formunu
biçimlendiren simgelerden yalnızca birkaçı olmuş.

Daha alçak olan ahşap mahzen yapısı Tabiat Ana’nın
simgesel imajını, besleyici ve doğurgan bir kadın olarak tasvir
ediyor. Tasarım yapılırken bu yapının içe dönük ve “dişi”
olduğu öngörülmüş.
Metalden yapılmış olan yüksek yapı ise dışadönük ve “eril”
(maskülen) olarak betimlenmiş. Alçak bölüm, üçgen formu
yatay hacme bağlayan bir merdiven işlevi görüyor. Bu ağ
sayesinde, öğeler kendi aralarında yer açarak, çevrelerindeki
alanı ortaklaşa organize ediyorlar. İki bina da onları ana yapıya
ve araziye bağlayan geometrik ilkelerle tasarlanmış. Yatay
ve dikey çizgiler, binaların hacimlerini belirleyen karmaşık
geometrik şemadan doğmuş.
Totement/Paper firmasındaki mimarlar, mimari tasarımın
yalnızca belirlenen konsepte şekil veren bir araç olduğu

Mimari Tasar›m
Totement/Paper
Tasarım Ekibi
Levon Ayrapetov,
Valeriya
Preobrazhenskaya,
Diana Grekova,
Yegor Legkov
Strüktür Mühendisliği
Harutyun Sahakyan
İşveren
Alliance-1892
Alan
1.562 m2

Yaz› ve foto€raflar
Totement/Paper
taraf›ndan YAPI
Dergisi için özel olarak
gönderilmiﬂtir.
Fotoğraflar/Photos:
Gleb Leonov
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Chernyakhovsk, Rusya

» Kaliningrad bölgesinde, 2. Dünya Savaşı sırasında çok

Şarap Mahzeni ve Üretim Müzesi
Wine Warehouse & Distillery Museum

ENGLISH SUMMARY ON PAGE 77

İşverenin kamusal alan ve resepsiyon salonu olarak hizmet edecek bir
şarap mahzeni talebiyle ele alınan projenin, kent için de bir yeniden
doğuş simgesi olması hedeflenmiş.

zarar gören eski bir Alman kasabasında yer alan modern yapı
kompleksi, trenyolunun kenarındaki boş bir araziye inşa
edilmiş. İşverenin kamusal alan ve resepsiyon salonu olarak
hizmet edecek bir şarap mahzeni talebiyle ele alınan projenin,
kent için de bir yeniden doğuş simgesi olması hedeflenmiş.
Tasarım süreci başlayınca proje bütün öğeleriyle son derece
simgesel bir mimari bütünün oluşturulması hedefine evrilmiş.
Şarabın, “Hayat Ağacı”ndan “İsa’nın Kanı”na kadar
zengin Hristiyan sembolizm öğelerinden olan üzümlerden
yapıldığı gerçeğine dayanarak mimarlar tasarıma çeşitli
simgeler eklemiş. İç ve dış, erkek ve dişi, alçak ve yüksek,
kapalı ve açık, ahşap ve metal, tasarımın formunu
biçimlendiren simgelerden yalnızca birkaçı olmuş.

Daha alçak olan ahşap mahzen yapısı Tabiat Ana’nın
simgesel imajını, besleyici ve doğurgan bir kadın olarak tasvir
ediyor. Tasarım yapılırken bu yapının içe dönük ve “dişi”
olduğu öngörülmüş.
Metalden yapılmış olan yüksek yapı ise dışadönük ve “eril”
(maskülen) olarak betimlenmiş. Alçak bölüm, üçgen formu
yatay hacme bağlayan bir merdiven işlevi görüyor. Bu ağ
sayesinde, öğeler kendi aralarında yer açarak, çevrelerindeki
alanı ortaklaşa organize ediyorlar. İki bina da onları ana yapıya
ve araziye bağlayan geometrik ilkelerle tasarlanmış. Yatay
ve dikey çizgiler, binaların hacimlerini belirleyen karmaşık
geometrik şemadan doğmuş.
Totement/Paper firmasındaki mimarlar, mimari tasarımın
yalnızca belirlenen konsepte şekil veren bir araç olduğu

Mimari Tasar›m
Totement/Paper
Tasarım Ekibi
Levon Ayrapetov,
Valeriya
Preobrazhenskaya,
Diana Grekova,
Yegor Legkov
Strüktür Mühendisliği
Harutyun Sahakyan
İşveren
Alliance-1892
Alan
1.562 m2

Yaz› ve foto€raflar
Totement/Paper
taraf›ndan YAPI
Dergisi için özel olarak
gönderilmiﬂtir.
Fotoğraflar/Photos:
Gleb Leonov
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fikrinden yola çıkmışlar. Buradaki konsept fikir, içle dışın
birlikte şekillenmesi; biri olmadan ötekinin boş ve görünmez
kılınması olmuş. Totement/Paper Mimarlık Bürosu genellikle
yaptıkları tasarımlarda karşılıklı çalışma yaklaşımını ve
zıtlıkların çarpışmasını kullanır- yüksek/alçak, ağır/hafif, katı/
saydam, dinamik/statik, kadın/erkek, iç/dış vb.
Sonuç olarak “dişi ve “erkek”, mimari formu doğuran bir
ikili haline gelir. Bu iki formun arasında ve çevresinde hareket
ettiğinizde bu iki formun birbirine nasıl yaklaştığını, birleşip bir
anlığına hareketsiz durduğunu, sonra büyüleyici bir dans için
nasıl tekrar birbirlerinden ayrıldıklarını görebilirsiniz

.

İngilizceden çeviren: Burçin Yılmaz

Vaziyet Planı Site Plan

Kesit Section
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fikrinden yola çıkmışlar. Buradaki konsept fikir, içle dışın
birlikte şekillenmesi; biri olmadan ötekinin boş ve görünmez
kılınması olmuş. Totement/Paper Mimarlık Bürosu genellikle
yaptıkları tasarımlarda karşılıklı çalışma yaklaşımını ve
zıtlıkların çarpışmasını kullanır- yüksek/alçak, ağır/hafif, katı/
saydam, dinamik/statik, kadın/erkek, iç/dış vb.
Sonuç olarak “dişi ve “erkek”, mimari formu doğuran bir
ikili haline gelir. Bu iki formun arasında ve çevresinde hareket
ettiğinizde bu iki formun birbirine nasıl yaklaştığını, birleşip bir
anlığına hareketsiz durduğunu, sonra büyüleyici bir dans için
nasıl tekrar birbirlerinden ayrıldıklarını görebilirsiniz
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İngilizceden çeviren: Burçin Yılmaz

Vaziyet Planı Site Plan
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Birinci Kat Planı First Floor Plan
1 Giriş Entrance Hall
2 Teras Terrace
3 Performans Alanı Performance Space
4 Manzara Noktası View Point

Bodrum Katı Planı Basement Floor Plan
1 Salon 1 Hall 1
2 Salon 2 Hall 2
3 Salon 3 Hall 3
4 Depo Storage

5 Tadım Odası Tasting Room
6 Restoran Restroom
7 Mutfak Kitchen
8 Hizmet Odası Utility Room

Eskizler Sketches
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Birinci Kat Planı First Floor Plan
1 Giriş Entrance Hall
2 Teras Terrace
3 Performans Alanı Performance Space
4 Manzara Noktası View Point

Bodrum Katı Planı Basement Floor Plan
1 Salon 1 Hall 1
2 Salon 2 Hall 2
3 Salon 3 Hall 3
4 Depo Storage

5 Tadım Odası Tasting Room
6 Restoran Restroom
7 Mutfak Kitchen
8 Hizmet Odası Utility Room
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Wine Warehouse&
Distillery Museum
Chernyakhovsk, Russia
» This complex is located in an old German
town in the Kaliningrad region, which was
severely damaged during World War II. The
modern brandy distillery was built on an empty
lot next to a railroad. The mandate was to build
a warehouse, which apart from its primary
function of storing brandy barrels would serve
as a public space and reception hall. It would be
a symbol of creation and rebirth, demonstrating
the role of the distillery in the life of the city.
Through exploration of all project elements,
the task evolved into the creation of a highly
symbolic architectural ensemble.
Based on the fact that brandy ultimately comes
from grapevines, rich in Christian symbolism
from the Tree of Life to the Blood of Christ, the
architects incorporated several literary symbols
into the design, which would conjure up images
of harmonious interaction among different
symbols and signs. In some cases the symbols
would be opposites, but would form stable pairs
that give rise to a new symbol. Internal and
external, male and female, low and high, closed
and open, wood and metal – these are just some
of the paired symbols that inform the shape of
the buildings.
The low wooden warehouse building embodies
the symbolic image of Mother Earth as a
nurturing and childbearing woman. It is tightly
bound to the earth, grows into and from it,
protects and preserves the life within. It is a
Yin sign – deep, cool, low and internal.
A tall volume made of metal soars skyward.
It is associated with light, mind, externality
and masculinity. It is flexible, mobile and
open. The low part of the volume turns into a
ladder, which in triangular form connects to
the horizontal volume, allowing visitors to look
inside the warehouse without entering. At the
same time, the other end of the wooden block
also enters the high volume as a triangle. In this
web, the elements generate space between and
inside themselves, jointly organizing the space
around them.
Both buildings were designed on the same
geometric principle, linking them to the main
building and the geometry of the site as a
whole. The horizontal and vertical lines both
arise from the complex geometric scheme
determining the volumes of the buildings.
The third object is a clock house. It marks the
beginning and the gate to the following stage of
the project, the park.
Architects from the firm of TOTEMENT/
PAPER proceed from the idea that architecture
is only a tool to give shape to the concept – the
External form of the Internal. One without the
other is either empty or unseen, which means it
is not present in the here and now

.
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Wine Warehouse&
Distillery Museum
Chernyakhovsk, Russia
» This complex is located in an old German
town in the Kaliningrad region, which was
severely damaged during World War II. The
modern brandy distillery was built on an empty
lot next to a railroad. The mandate was to build
a warehouse, which apart from its primary
function of storing brandy barrels would serve
as a public space and reception hall. It would be
a symbol of creation and rebirth, demonstrating
the role of the distillery in the life of the city.
Through exploration of all project elements,
the task evolved into the creation of a highly
symbolic architectural ensemble.
Based on the fact that brandy ultimately comes
from grapevines, rich in Christian symbolism
from the Tree of Life to the Blood of Christ, the
architects incorporated several literary symbols
into the design, which would conjure up images
of harmonious interaction among different
symbols and signs. In some cases the symbols
would be opposites, but would form stable pairs
that give rise to a new symbol. Internal and
external, male and female, low and high, closed
and open, wood and metal – these are just some
of the paired symbols that inform the shape of
the buildings.
The low wooden warehouse building embodies
the symbolic image of Mother Earth as a
nurturing and childbearing woman. It is tightly
bound to the earth, grows into and from it,
protects and preserves the life within. It is a
Yin sign – deep, cool, low and internal.
A tall volume made of metal soars skyward.
It is associated with light, mind, externality
and masculinity. It is flexible, mobile and
open. The low part of the volume turns into a
ladder, which in triangular form connects to
the horizontal volume, allowing visitors to look
inside the warehouse without entering. At the
same time, the other end of the wooden block
also enters the high volume as a triangle. In this
web, the elements generate space between and
inside themselves, jointly organizing the space
around them.
Both buildings were designed on the same
geometric principle, linking them to the main
building and the geometry of the site as a
whole. The horizontal and vertical lines both
arise from the complex geometric scheme
determining the volumes of the buildings.
The third object is a clock house. It marks the
beginning and the gate to the following stage of
the project, the park.
Architects from the firm of TOTEMENT/
PAPER proceed from the idea that architecture
is only a tool to give shape to the concept – the
External form of the Internal. One without the
other is either empty or unseen, which means it
is not present in the here and now
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