Jingdezhen Shi, Çin Halk Cumhuriyeti

Sanbaopeng Sanat Müzesi
Sanbaopeng Art Museum

ENGLISH SUMMARY ON PAGE 65

Sanbaopeng Sanat Müzesi, ziyaretçilerle mekân arasında karşılıklı
iletişimi teşvik edecek interaktif bir alan yaratır. Mekânlar ziyaretçilerin
hislerini tetiklemek için gizem duygusuyla oluşturulmuştur.

» Sanbaopeng Sanat Müzesi, pitoresk manzaralar sunan
Sanbao köyünde, Çin’in porselen başkenti Jingdezhen’in
merkezine yakın bir konumda yer alıyor. Burası son on yılda
porselen sanatçılarının kendi stüdyolarını açtığı cazip bir yer
haline geldi. Porselen sanatı geleneğini miras olarak alan bu
bölgede porselen odaklı dinamik bir merkez gelişmeye ve
büyük tutkuları ve hayalleri olan yeni yetenekleri mıknatıs
gibi buraya çekmeye başladı. Buradaki endüstrilerin çoğu,
porselenle ilgili olup, mükemmel yaratıcılık için sonsuz gayret
gösterilen son derece rekabetçi bir ortam oluşmasına neden
oldu. Sanbao Köyü’nde porselen sanatçılarının yaptıkları
eserleri sergileyebileceği özel alanlar oluşmaya başladı.

Sanatçılar ve Eserleri
Sanatçılar ve eserleri arasındaki ilişki, bir erkek ve bir kadın
arasındaki ilk aşk gibi keşfetme duygularını ve ince manevraları
içeren oldukça romantik bir ilişkidir. Seramik fırınlarındaki
dönüşüm, fotoğrafın baskı süreci gibidir; belirsizliklerle
doludur. Fotoğrafçılar deklanşöre basmadan önce hayal
güçlerini fotoğraf filmine yansıtmış olduklarını düşünseler
de, karanlık oda sonrasında nihai sonuçlar şaşırtıcı ya da
hayal kırıklığı yaratıcı olabilir. Her fotoğrafçının deklanşöre
basmadan önce her detayı düşünmesini gerektiren riskler ve
belirsizlikler vardır. Porselen yapımı da buna benzer, çok fazla
deneyim ve beyin gücü gerektirir, sanatçı ve eseri arasında her
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zaman yargılama, müzakere, yanılgı, keşif gibi duygular vardır;
bu ilişkinin oldukça romantik olduğunu söylemek abartılı
olmaz. Dolayısıyla, sanat müzelerinin rolü, hem duygusal hem
de davranışsal olarak, ziyaretçilerle mekân arasındaki karşılıklı
iletişimi teşvik edecek interaktif bir alan oluşturmaktır.
Mekânlar ziyaretçilerin farklı hislerini ya da psikolojik
uyarılarını tetiklemek için gizem duygusuyla oluşturulmuştur.
60
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Müze Mimarisi ve Sergilenen Eserler
Sanbaopeng Sanat Müzesi projesinde, 150 metre
uzunluğundaki müze yapısı görsel olarak çizgisel bir şekle
sahiptir, ancak ziyaret akışı doğrusal değildir; ziyaretçilerin rota
için birden fazla seçeneği vardır. Burada amaç ziyaretçilerin
beklenmedik şeylerle karşılaşma şansını artırmaktır. Müze
mimarisi, ziyaretçilerin kişisel bağlantılar kuracakları atmosferi

yaratır, sergilenen öğeler artık önemli değildir, müzenin kendisi
bir ayna gibi davranır, ziyaretçiler müzedeki eserler vasıtasıyla
kendilerini incelerler... Gerçek sanat kendimizi görmeye
yardımcı olan bir araçtır, bazen gerçeği apaçık görürüz, bazen
de sahte görüntüler yakalarız. Labirent turu deneyimi sırasında
ziyaretçiler kendilerini daha net görüp atmosferin tadını
çıkarabilirler.

İzlenim ve Hayal Gücü
Projede, sergi alanını ve atmosferi şekillendirmede
en önemli unsur olan duvarlar, şiirsel bir his vermek için
sıkıştırılmış topraktan yapılmıştır. 100 metre yüksekliğnde ana
galeri, sıkıştırılmış topraktan yapılmış 4 metre yüksekliğinde
duvarlarla çevrili şeffaf bir alandır. Ziyaretçiler farklı
alanlarda dolaştıklarında yaşadıkları deneyimler değişir.
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Ziyaretçiler müze içerisinde dolaştıkça, akarsulardan gelen
sesler, ziyaretçileri rahatlatır ve onları gizemli ama eğlenceli
bir dünyaya götürür. Müzede ziyaretçilere pek çok seçenek
sunulmaktadır. Farklı seçenekler, porselen tasarımcılarıyla
eserleri arasındaki ilişkiyi açığa çıkaran çeşitli deneyimler
getirir. Her tur, ziyaretçiler ile mimari arasında bir keşif,
beklenti, endişe, hayal kırıklığı ve sevinç içeren bir öyküye
dönüşür.

Yeni ve Eski
Sanbao Sanat Müzesi’nin yapımında sıkıştırılmış
toprak, titanyum çinko paneller ve traverten gibi zamanla
aşınacak malzemeler kullanılmıştır. Bu aşınma süreci şarap
fermantasyonuna benzetilebilir, zaman bu yapıya benzersiz
bir tat verecektir. Sanbao köyünün toprağı hafif kırmızı
renkte benzersiz bir topraktır; bu toprak kullanılarak yapılmış
kesintisiz duvarlar sayesinde müze yapısı çevredeki yapılarla
uyum içindedir

.

İngilizce’den çeviren: Burçin Yılmaz
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Sanbaopeng Art
Museum
Jingdezhen Shi, China

Maket Fotoğrafı Model Photo

Kat Planları Floor Plans

Perspektif Perspective

» Sanbao Art Museum is located in Sanbao
village, a scenic place not far from the Central City
of Jingdezhen, the porcelain capital of China. In
the past decade, porcelain artists were attracted
here to build their own studios. Thus a nascent,
dynamic, porcelain-centric hub is thriving and
magnetizing even more talents to migrate here
what comes along is their great passions and
dreams in inheriting the tradition of porcelain art.
Most of the industries here are porcelain related,
causing a highly competitive environment where
it will take great ingenuity and endless efforts to
be the best.
There are artists, art, and places to exhibit art
in Sanbao Village. The relationship between the
artists and their creation is sort of romantic, like
the feelings of first love between boys and girls,
indirect probing, exploring, negotiating and
subtle maneuvering. And the transformation in
the pottery kilns is like the process of developing
films, it is full of uncertainties, even though
photographers projected their best imaginations
onto the films before they pressed the shutter, the
final results might be surprising or disappointing
after the dark room. However, it was the risks and
uncertainties that require every photographer to
think through every detail before they press the
shutter. Porcelain making is similar, it requires
a lot of experience and brain power, there are
always trials and errors, exploration, negotiation
between the maker and his/her creation, it’s
not exaggerated to say the relationship is quite
romantic.
The museum is a visually linear shape, 150
meters long, but the visiting flow is actually
nonlinear, visitors will have multiple choices to
go. The purpose is to boost serendipity between
people and spaces. Architecture can create the
atmosphere with which visitors will have personal
connections, once built, exhibited items will no
longer be important, they will act like mirrors,
visitors will be reviewing themselves through
these items, and true arts are the medium to help
ourselves to see the true version of ourselves,
sometimes clear, others vague, sometimes
real, others fake. During the experience of the
labyrinth tour, visitors can see themselves clearer
and enjoy the atmosphere. For those who do not
gamble, the casino becomes the perfect place to
reflect on their own.
Walls, the most important part at shaping
exhibition space and atmosphere, are made of
rammed earth to offer a poetic feeling. The main
passage is a long transparent space, 100 meters,
around it are rammed-earth walls, 4 meters high,
grow from earth. Experiences vary when visitors
walk through different areas, visitors will be
attracted by the outstretched eaves after the
woods area. The sound from the creeks will relax
visitors a bit, and what lies ahead lead visitors
further into the cryptic but joyful world

.
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Boucherville, Kanada

Îles-de-Boucherville Ulusal Parkı
Keşif ve Hizmet Merkezi
Îles-de-Boucherville National Park Discovery
and Services Center
ENGLISH SUMMARY ON PAGE 69

Mimari Tasarım
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Segui, Maxime Varin
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Bélanger
Tamamlanma Tarihi
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» Montreal şehir merkezinden yalnızca birkaç dakika
uzakta mükemmel açık hava deneyimleri sunan Îlesde-Boucherville Ulusal Parkı’nın içinde, Smith Vigeant
Architectes tarafından tasarlanan yeni bir Keşif ve Hizmet
Merkezi inşa edildi.
Merkez, hem park ziyaretçileri için ana karşılama
noktası hem de Quebec’teki ulusal parkların bir
merkezden yönetildiği SEPAQ (Société des établissements
de plein air du Québec) için bir vitrin olma işlevi görüyor.
Tamamıyla yerel ahşaptan üretilmiş merkez binası,
SEPAQ’ın ahşap inşaatta mükemmelliğin temsilcisi olduğu
iddiasını ve Smith Vigeant Architectes’in ahşap yapım
tasarımındaki uzmanlığını doğruluyor.
Projenin kavramsal kalitesi, entegre bir tasarım süreci
ile mimarlar, mühendisler ve SEPAQ ekibi arasındaki aktif
işbirliğinin bir sonucu. Merkez, doğayı keşfetmek için
ziyaretçileri davet ediyor ve sosyal etkileşim için bir yer
sağlıyor. Bina çevresel performansta yüksek standartları
yakaladığı ve araziyle uyum sağlayacak biçimde
tasarlandığı için projenin mimari tasarımının çevreye
saygı duyduğu ve çevresini yansıttığı söylenebilir.
Yapının dalgalı formu ve binanın araziye yerleşimi,
ağaç kesimini en aza indirgemek ve ziyaretçileri çevreyi
keşfetmeleri konusunda cesaretlendirmek için özel olarak
tasarlanmış. Tasarıma akışkan bir hareket katan bu dalga
formu, bütün binayı örten birbiri ardına sıralanmış ahşap
çıtalardan oluşan dokulu bir kaplama ile vurgulanıyor. Bu
kaplama aynı zamanda bir filtre görevi görürken, söğüt
yapraklarını hatırlatan, dans eden gölgeler oluşturuyor.
Tavanda yer alan eğrisel kanal benzeri oyuklar ve çatı
ışıklığı içeriye daha çok doğal ışık girmesine ve doğal
havalandırmanın artmasına yardımcı oluyor.
Îles-de-Boucherville Ulusal Parkı Keşif ve Hizmet
Merkezi, 2017 yılında Amerikan Mimarlık Ödülü’ne değer
görüldü

.
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Yapının dalgalı formu ve binanın
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çevreyi keşfetmeleri konusunda
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Vaziyet Planı Site Plan
Keşif ve Hizmet Pavyonu
Discovery and Services Pavilion
1 Ana Giriş Main Entrance
2 Bilgi Bankosu Information Desk
3 Keşif Alanı Discovery Area
4 Yemek Salonu
Dining Room
5 Atıştırma Alanı
Snack Area
6 Mağaza Shop
7 Tuvaletler Toilets
8 Personel Alanı Staff Area
9 Büro Office
10 Mekanik Elektrik Odası
Mecanical/Electrical Room
11 Depo Storage

Boucherville, Canada

Destek Pavyonu
Auxiliary Pavillion
12 Bilgi Bankosu/Malzeme Kiralama
Information/Equipment Rental
13 Denizcilik Ekipmanları Deposu
Nautical Equipment Storage
14 Bisiklet Deposu
Bicycle Storage
15 Kamp Deposu
Camping Carts Storage
16 Kamp Deposu 24/7
Camping Carts Storage 24/7
17 Depo Storage

Arazi Site
18 Teras Terrace
19 Ana Giriş Patikası
Main Access Pathway
20 Merkez Hub
21 İskele Dock
22 Patikalar Paths
23 Kano Deposu
Canoes Storage Area
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Ekolojik Malzemeler

Kaynak verimliliği

Konfor

Enerji maliyet azaltma %40
Enerji tasarrufu 175 Gj/yıl
GHG Emisyonlarının azaltılması: 3.737 kg co2

Evrensel erişilebilirlik

Radyant yerden ısıtma

Yalnızca LED aydınlatma

Termal Konfor bölgesi

Doğal havalandırma/Baca etkisi

Üç camlı pencereler

FSC ahşap strüktürü

Doğal ışık

Düşük VOC malzemeler

Kesit Section
YAPI 435 MART 2018

Güney
cephe

Doğal havalandırma
Egemen batı rüzgârları

Güneş kontrol

Isısı azaltılmış oda etkisi
Beyaz Çatı Membranı

Îles-deBoucherville
National Park
Discovery and
Services Center

Görsel bağlantı/manzaralar

Arazi ekolojisi
Arazi
Yerel bitkilerin korunması
Binaların karbon ayak izinde
sorumluluk
Nehir kıyısı koruma

» The Îles-de-Boucherville National Park, which
offers great outdoor experiences just minutes
away from downtown-Montreal, is now
equipped with a new discovery and services
center designed by Smith Vigeant Architectes.
The center is both the main welcoming point
for visitors of the park and a showcase building
for Sepaq, the network of national parks in
Quebec. Entirely made of local wood, the
center confirms Sepaq’s commitment to be an
ambassador of wood construction excellence
and Smith Vigeant Architectes’ expertise in
wood construction design.
The conceptual quality of this project is the
result of an integrated design process and
active collaboration between the architects,
engineers and Sepaq’s team. The center invites
visitors on a discovery of nature and provides
a place for social interaction. The architecture
respects and reflects its environment as
the building achieves high standards of
environmental performance and was designed
to fit harmoniously within the site.
The buildings undulated edges were carefully
placed to minimize tree cutting, and encourage
visitors to wander around and progressively
discover the space. The fluid motion is
accentuated by a textured veil: a succession of
wooden slats overlapping the siding all around
the building. This cladding also acts as a light
filter and produces shadows dancing across
the ground, reminding of the willows’ foliage.
Inside, a curvy channel-like recess on the
ceiling and a skylight bring in natural light and
enhances natural ventilation. The architectural
composition is all tied-in together by a glass
curtain wall which offers direct views of the
parks from the inside and reflecting nature on
the tainted glass outside.
The discovery and services center of the
Îles-de-Boucherville National Park has
been awarded by the prestigious American
Architecture Prize and is currently in
competition for other architecture and
design awards

.

Su yönetimi
İçme suyu tüketiminin azaltılması: %38
(73.000 L/yıl)
Sıhhi tesisat sızıntısında azalma: %48
Klozetlerde daha az su kullanımı+
Yüksek verimli armatürler
Yağmur suyunun yönlendirilmesi

YAPI 435 MART 2018
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