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ev milano
Avluda üretimi Edra tarafından devam ettirilen Campana
Brothers tasarımı “Corallo” koltuk kullanılmış.
Milano’daki evin avlusundan binaya girişinde modern bir

Oturma bölümünde Ettore Sottsass, Luigi Caccia Dominioni, André
Cazenave ve Le Corbusier’nin ikonlaşmış tasarımları kullanılıyor.

enstalasyonu anımsatan bir kapı kullanılmış.

Tiziano Vudafieri ve
Catherine Vautrin.
Avlunun botanik tasarımı peyzaj mimarı Alessandro Nasti tarafından yapılmış.

ESKI CAM
FABRIKASINDA YAŞAM
Milano merkezli mimarlık ofisi Vudafieri-Saverino Partners’ın
ortağı Tiziano Vudafieri ve eşi Catherine Vautrin’in loft bir eve
dönüştürdükleri eski cam fabrikası, bir önceki kimliğinin ruhunu korumayı
başaran, aydınlık ve dinamik bir yaşam alanına dönüşüyor.
Hazırlayan Gökçe Burdurlu Cömert Fotoğraflar Santi Caleca
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İ

lk bakışta Tiziano Vudafieri ve eşi Catherine Vautrin’in Milano’nun merkezinde,
Porta Venezia bölgesinde yer alan evleri

avlulu, geleneksel bir Milano apartmanı hissi verebilir. Gerçekteyse 1900’lerden kalan
yapı bundan çok daha fazlası. Eski bir cam
fabrikası olarak inşa edilen ve çok da uzun
sayılamayacak bir süre öncesine kadar bu
görevini devam ettiren yapı, Tiziano ve Catherine tarafından aurası yüksek bir yaşam
kozasına dönüştürülmüş. Cam fabrikası
buradan ayrıldıktan sonra yapı uzun yıllar
boş kalmış. Tiziano ve Catherine’in keşfedip kendi hayat gustolarıyla işledikleri yapı,
çifte ev sahipliği yaptığı 12 yıl boyunca tam
dört kez yeniden dekore edilmiş.

>
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ev milano
Alt kattaki oturma bölümünde kullanılan
mavi duvar, İsviçreli soyut sanatçı John
Armleder’in bir eserine fon görevi yapıyor. Yanı
başındaki gül figürlü eser Marzena Nowak’a ait.

Tiziano ve Catherine’in evleri
taşınmalarından bu yana pek çok
kez mobilyaların, sanat eserlerinin
ve duvar renklerinin değiştirilmesi
gibi güncellemelere maruz kalmış.
Dekorasyonun sürekli değişim
halinde olması da Tiziano’nun eklektik
denge felsefesinin bir yansıması.
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ev milano
Mutfak açık plandaki
yaşam alanından çelik
profilli cam kapılarla
ayrılıyor. Mutfaktaki
endüstriyel görünüm
ahşap masanın renk ve
dokusuyla özgün ve sıcak
bir görünüm kazanıyor.

Oturma bölümünün uzantısı olan yemek bölümü, mutfağın hemen

Mimar olan Tiziano ve moda sektöründe

önünde konumlanıyor. Burada Tiziano’nun tasarımı olan “Tratto” yemek

çalışan Catherine’in mesleklerinin bir getirisi

masası 60’lardan kalma İskandinav sandalyelerle birlikte kullanılıyor.

olan entelektüel merak duygusu bu evin bu

Kırmızı duvar üzerinde Nick Devereux’a ait bir eskiz, bir kolaj ve

kadar sık güncellenmesinin de başlıca se-

bir yağlıboya tablo görülüyor. Bunlara Catherine’in 18. yüzyılda yaşamış

bebi olsa gerek. 340 metrekarelik alanda üç

aile fertlerinin resimleri eşlik ediyor.

kata yayılan yapı kalabalık şehrin ortasındaki bir vahayı anımsatan avlusunun ekseninde şekilleniyor. Yapı evleri olarak görev yapsa da, birer koleksiyoner olan çiftin sanat
eserlerine de ev sahipliği yapıyor. Tiziano
ve Catherine’in yıllar içinde biriktirdikleri sanat eserleri ve vintage mobilyaların bir araya
geldiği güncel stildeki yapıda Tiziano’nun
tasarımı olan mobilyalar da kullanılıyor. Zekice kurgulanmış geçiş alanları ve alışılmadık kat planlarıyla kurgulanan yapıda pek
çok kullanım amacı planlanmış. Açık planda tasarlanan giriş katında birbiriyle diyalog
halindeki ortak kullanım alanları tavandan
zemine uzanan pencerelerle hem aydınlık
hem de avluyu iç mekanın da bir parçası
haline getiren bir kimlik yansıtıyor.
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Mimari pratiğinde mutfağa bir çalışma
ve sosyalleşme alanı olarak büyük
önem veren Tiziano, kendi evinin
mutfağını da tasarım dozu yüksek
bir alan olarak tasarlasa da aile ve
arkadaşlarla vakit geçirilecek özelliklere
sahip olmasına da özen göstermiş.

>
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Avlunun yeşilliğine sırtını veren ana yatak
odasının duvarlarında da yeşil kullanılarak
içerinin dış mekanla devamlılığı sağlanmış.

Yeşil duvarlı ana yatak
odasındaki yatağın
başında 18. yüzyıldan
kalma pirinç bir sarkıt
yüzyıl ortası bir abajurla
bir arada kullanılıyor.

Yapının orijinal halindeki gibi korunan tonozlu tavanı dekorasyonla elde edilen atmosfere dramatik bir vurgu yapıyor. Evin
duvarlarında kullanılan kırmızı, yeşil, mavi,
hardal, turuncu gibi renklerse açık plandaki
yaşam alanının kullanım amaçlarına göre
ayrılmasına katkıda bulunuyor. Mavi ve kırmızı duvarlar oturma alanını vurgularken,

Ana yatak odasının banyosunda da

antrede limon yeşili, mutfakta mavi-gri,

farklı zamanlardan mobilyalar bir

ana yatak odasında yeşil, merdivenlerdey-

araya getirilmiş. Orta kısmı kaymış

se turuncu kullanılmış. “Seçtiğimiz renkler

gibi görünen ayna, Giampiero

İngiliz neo-klasisizminin ana renkleri. Tüm

Romano’nun bir eseri.

bu renkleri bir arada kullanmaksa dekorasyonda yakalamak istediğimiz eklektik hissi
yüceltiyor.” diyor Tiziano. Yine Tiziano’nun
deyimiyle evde hakim olan ‘eklektik
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Ana yatak odasının metrekaresi
içinde bulunan banyo, açık planda
kurgulanmış.

denge’nin korunabilmesi için sergilenen

Yeşil duvar önünde Umberto

sanat eserleri de sık sık değiştiriliyor. Aynı

Riva’nın Fontana Arte için tasarladığı

prensipten mobilyalar da nasibini alıyor. >

“Robot” yer aydınlatması görülüyor.
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Yapıda yer alan tüm koridor ve merdiven sahanlıklarına birer geçiş
alanından ziyade kendi içlerinde birer oda fonksiyonu yüklenmiş.
Oturma ve yemek bölümünde Aldo Mondi-

Corbusier tasarımı “Lampe de Marseille”.

no’nun “Gerusalemme” isimli bronz heykeli-

Evin bütününe yayılmakla kalmayıp avlu-

nin yanı başında Luigi Caccia Dominioni’nin

sunda da devam eden mid-century mobilya

siyah kadife “Sant’Ambrogio” kanepesi,

seçkisi burayı da evdeki hayatın bir uzantısı

İkinci kattan aşağı inen merdiven

LT10 ve Porcino aydınlatmalar; 50 ve 60’lar-

haline getiriyor. Tiziano ve Catherine’in ev-

boşluğunda bir niş yaratılarak

da Azucena tarafından üretilen ve günü-

leri cam fabrikası olarak kullanıldığı yılların

depolama alanı elde edilmiş.

müzde oldukça nadir bulunan iki cam vazo

enerjisini, inşa edildiği dönemin mimari

Cam kapakların kullanıldığı niş

kullanılıyor. Karşılıklı duran iki kanepenin

zarafetini, dünyanın tasarım başkenti olan

ortasında kullanılan ahşap ayaklı mermer

Milano’nun kreatif zekasını, kullanılan ikonik

orta sehpa Ettore Sottsass tasarımı. Beyaz

dönem mobilyalarının zamansızlığını ve çif-

duvara sırtını veren ahşap bank, Marteen

tin koleksiyonunda yer alan sanat eserlerinin

Ana yatak odasında avluya bakan pencerenin hemen

Baas’ın Rossana Orlandi için tasarladığı bir

gustosunu bir arayan getiren benzersiz bir

önüne yerleştirilmiş bir çalışma masası bulunuyor.

ürün. Hemen üzerindeki aydınlatma ise Le

atmosfer ortaya çıkarıyor.
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■

içinde antikacılardan toplanmış
cam vazolar sergileniyor.
Oturma bölümünden yukarıya
çıkan merdivenin duvarlarında
kırmızı zemin üzerinde eski
fotoğraflar görülüyor.
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