MAYIS 2008 - XXI

84

yap› - otel - alto ad›ge

xxi_mayis

4/25/08

1:14 PM

Page 84
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TOPO⁄RAFYANIN UZANTISI
Kuzey ‹talya’da bir da¤ yamac›ndaki Alto Adige kentinde yer alan Strata Otel, d›ﬂ
cephesi ve topo¤rafyaya uyumuyla dikkat çekiyor. Tasar›m ve mimari projeyi üstlenen
Plasma Studio’nun ortaklar›ndan Ulla Hell ile proje üzerine bir söyleﬂi gerçekleﬂtirdik.
Enise B. Karaçizmeli

strata otel
plasma stud›o

ebk: Strata Otel’in konumland›¤› yerin belirgin
özellikleri nelerdi? Bu özellikler binan›n tasar›m›na
nas›l yans›d›?
Ulla Hell: Bina, Dolomite S›rada¤lar›’n›n sarp
yamaçlar›nda yer al›yor. Yapt›¤›m›z projede
amac›m›z, bina kütlesini mevcut peyzajla
bütünleﬂtirmekti. Biz de bina hacmini, var olan
topo¤rafya e¤rilerinin bir uzant›s› olarak geliﬂtirdik.
Topo¤rafya e¤rileri, bütün hacmi çevreleyen ve
çat›da da devam eden ahﬂap çubuklarla binan›n
yatay katmanlar›nda tan›mlan›yor.
Proje alan› çok güneﬂ al›yor ve muhteﬂem bir do¤a
manzaras›na sahip. Bu sebeple bütün odalar›n
güneﬂe ve manzaraya karﬂ› büyük cam yüzeyleri var.

ebk: Peyzaj ve topo¤rafya oldukça bask›n görünüyor.
Tasar›m sürecinde bu veriler nas›l de¤erlendirildi?
Topo¤rafya ve tasar›m birbirini ne derecede k›s›tl›yor?
uh: Bina hacmini var olan peyzaja, do¤al peyzaj›n
devam›ym›ﬂ gibi alg›lanacak, birbirileriyle kar›ﬂacak
ﬂekilde yerleﬂtirmeye çal›ﬂt›k. Do¤al peyzaj yapay
peyzaja dönüﬂerek bina hacminin kendisiyle
bütünleﬂmeliydi.
Bina kütlesi mevcut topo¤rafya çizgilerinin uzant›s›
olarak biçimlendi. Bu yatay katmanlaﬂma, yap›y›
çevreleyen ahﬂap çubuklarla gösterildi. Tabi ki tüm
tasar›m sürecinde mevcut topo¤rafya, yasal
k›s›tlamalar gibi uygulama ölçütleri, iﬂlevsel
gereksinimler, alan s›n›rlar› vb unsurlar tasar›m›m›z›
etkiledi; tüm bunlar› dikkatle ele alarak tasar›m
sürecine dahil ettik.
ebk: Strata Otel var olan apart otele ek bir yap› olarak
tasarland› ve aradaki ba¤lant› yeralt›ndan sa¤lan›yor.
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karﬂ› sayfada
S›rada¤lar›n manzaras›na bak›ﬂ, otelin arka giriﬂi
bu sayfada
solda: Topo¤rafyan›n uzant›s› olarak bina
solda altta: Ön cephede devam eden ahﬂap çubuklar
altta: Ayd›nlatma ve ön cephe
en altta: Balkondan aﬂa¤› bak›ﬂ
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sa¤da: Balkondan manzaraya bak›ﬂ
altta: Giriﬂ holü
en altta: ‹ç mekâna karakter veren renkler;
pencerelerde devam eden yatay k›r›klar;
iki bina aras›nda yer alt›ndan sa¤lanan ba¤lant›

Bunun sebebi var olan yap›yla yeni binan›n benzer
nitelikler taﬂ›mamas› m›? E¤er öyleyse yeni yap›n›n
var olanla bir iliﬂkisi olmad›¤›n› söyleyebilir miyiz?
uh: Hem mimar hem de müﬂteri var olan mimari
dilin devam ettirmeye de¤er olmad›¤›n›
düﬂünüyordu. Bu yüzden ek bina için yeni bir
dil aray›ﬂ›na girdik, iki bina yeralt›ndan birbirine
ba¤land›. ‹ki binan›n hem bodrum hem de zemin
katlar› alçak ve basit bir ba¤lant›yla birbirine
ba¤land›.
ebk: Binan›n iki ana program› var: apart otel
ve müﬂterinin kendi evi. Bu iki program›n
gereksinimleri tasar›m sürecinde nas›l bütünleﬂti?
uh: Esas konu d›ﬂ mekân› programa uygun
ﬂekilde farkl›laﬂt›rmakt›. Her bölümün kendine
ayr›lm›ﬂ bir d›ﬂ mekân› bulunuyor, özel alanlar›n
gözlerden uzak olmas›n› sa¤layacak bir bina
hacmi yaratt›k ve do¤al peyzaj›n bir uzant›s›
olarak bu bina hacmini oluﬂturduk. Bu hem yapay

bir peyzaj oluﬂturuyor hem de binan›n kendisini
gözler önüne seriyor.

‹ç mekândaki tüm mobilyalar yerel karaçam
ahﬂab›ndan yap›ld›.

ebk: Yeralt› ba¤lant›s›yla birlikte bu iki programdaki
giriﬂler, dolaﬂ›m ve odalar›n da¤›l›m› nas›l
düzenlendi?
uh: Belirtti¤im gibi, var olan bölmenin giriﬂi
olan bodrum kat›na garaj üzerinden ba¤lant›
sa¤land› ve var olan binan›n ana holünün
bulundu¤u birinci kat›, alçak, basit bir yap›
hacmiyle yeni binaya zemin katta ba¤lad›k.

ebk: Misafirler için ne tür bir deneyim planland›?
Bu fikirler iç mekân tasar›m›na nas›l yans›d›?
uh: Misafirlerin kendilerini çok modern bir
mimarinin içinde bulmalar› sa¤land›. Öte
yandan do¤a tatili beklentileri, yerel ve s›cak
malzemelerin kullan›m›yla yerine getirildi:
ahﬂap ya da “Loden” diye adland›r›lan ve
kabanlarda kullan›lan, yerel bir kumaﬂtan yap›lan
perdeler gibi. Her kat farkl› bir renk ﬂemas›yla
düzenlendi; mutfakta, banyoda ve perdelerde de
bu düzen okunuyor.

ebk: Ahﬂap çubuklar binaya ana karakterini
veriyor. Cephe giydirme iﬂlevinden baﬂka, bu
ahﬂap çubuklar›n rolü ne ve bu iç mekâna nas›l
yans›yor?
uh: ‹ç mekânda ahﬂap çubuklar›, mobilya
tasar›mlar›nda kanepe ve bank olarak kulland›k.
Hem d›ﬂ cephede hem de iç mekânda karaçam
ahﬂab› kulland›k ama iç mekândakiler beyazlat›ld›.

ebk: Binan›n yap›sal sisteminden bahsebilir
misiniz?
uh: Taﬂ›y›c› duvar strüktürü betondan yap›ld› çünkü
binan›n büyük bir k›sm› var olan tepenin içine
yerleﬂtirildi.
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mimari tasar›m: Plasma Studio
Eva Castro , Holger Kehne, Ulla Hell
proje mimar›: Peter Pichler
inﬂaat mühendisli¤i: Ingenieurgemeinschaft
Team 4
yüklenici firma: Bauunternehmung Frey
elektrik tesisat›: Sexten/Italy
peyzaj mimarl›¤›: Olang
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binan›n katmanlar›n› gösteren ﬂemalar
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binan›n modeli

boy kesit

1. kat plan›

en kesit

vaziyet plan›
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plasma stud›o
Plasma terimi, klasik Yunanca’da model yapma,
biçim, hayal gücü, dokuma, kurgu anlam›na
geliyor. Fizikte, yüklenen ve enerji nakleden
parçac›klar anlam›na geliyor. Plasma Studio,
Eva Castro ve Holger Kehne taraf›ndan 1999’da
Londra’da kuruldu ve k›sa zamanda konut ve ticari
projelerde ün kazand›. Daha sonra Ulla Hell ile
ortak oldular ve ‹talya Sesto’da yeni bir ofis açarak
Avrupa’ya aç›ld›lar. Biçimi ve geometriyi mimari
kullan›mlar›yla tan›nan Plasma Studio,
2002’de Corus/Building Design Y›l›n Genç
Mimar› Ödülü’nü kazand›.

