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Evinizi bir tasarımcı
gibi nasıl dekore
edersiniz?
Tasarımcılardan
2022 tavsiyeleri
Evin vitrini: Antre
Seçkin Pirim Röportajı

İleri dönüşümde
geleneksel teknikler

Modumuzu
yükseltecek kış
sofraları
Dağ, göl, sahil…
Kışı nerede geçiriyoruz?
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Tasarım: Gisbert Pöppler
Fotoğraflar: Robert Rieger
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Berlin'de bir
çatı köyü
Çatının üstünden, kuş bakışı olarak
bu daireye bakabilseydiniz, geniş açık
alanı biraz kamusal alanlara bölen
küçük kutular gibi üç samimi odanın
dağıldığı büyük bir cam mahfaza
görürdünüz. Bu yüzden Gisbert
Pöppler, bu Çatı Köşkü için yaptığı
tasarımı "Köy" olarak adlandırıyor.
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Ev sahipleri, tanıdık arkadaşların evlerinden Pöppler’in ortaya
koyduğu işleri ve renkleri kullanış şekline hayranlık duymuş ve
berlin’deki bu çatı katı dairesi için firma ile çalışmaya karar vermiş.
Dairede planı dahil her şey değişmiş. Eski planı Pöppler, “bir
giriş, oda, oda, oda...”, şeklinde tanımlıyor. Yeni plan ise çok daha
açık ve geçirgen. Alanı yukarıdan bakıldığında bir köye benzeyen
tasarımcının bu bakış açısındaki temel neden de ortaya konulan
açık plan şekli. Temelde yatak odası, misafir odası ve banyoların
mahremiyete sahip olduğu daire, gerçekten de bir köyün ortak
meydanlarına ve bağdaşık yapısına sahip.
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Daire konforlu bir atmosfer yaratacak cömert bileşenlerle
donatılmış. Gisbert Pöppler bu birbirinden bağımsız, farklı
bileşenleri öylesine bir harmoni içerisinde bir araya getiriyor ki her
şey sanki yüzyıllardır oradaymış hissi uyandırıyor. Farklı doku, renk,
tekstil ve mobilyalar ile oluşturduğu kompozisyon, aidiyet hissi ile
birlikte sıra dışı bir tavır da ortaya koyuyor.
Evin girişinde çarpıcı bir başlangıç sunan Rönesans kırmızı
duvarlar, ahşap panellerle birlikte davetkar bir etkiye sahip. Bu
parlak kırmızı duvarın maximalist etkisini belki daha da arttıran
belki de dengeleyen uzun ince şifonyer, mat yüzeyi ve minimal
çizgisi ile kontrasta katkısını sunuyor. Bitişikteki ofis ve misafir
odası kabuğu tik ile sarılırken mutfak, oturma odası ve yemek
alanını birleştiren merkezi duvarlar; hafif kireçtaşı kabartmasıyla
kaplanmış. Verona yakınlarında seyahate giden ve bu taşı oldukça
beğenen ev sahiplerinin kişisel seçimi, güçlü bir tasarım ögesi
olarak karşımızda duruyor. Gisbert Pöppler, "İyi bir tasarım özel
dikim bir takım elbise gibidir. İlgi odağı olmadan mükemmel bir
şekilde oturmalıdır" diyor.
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Bu öncelikle dolaplarla başlıyor. Birebir yerine uyması gereken ve pek
çok ihtiyacı da içerisinde barındıran dolaplar, müşterinin sevdiği katlama
stillerine uygun olacak şekilde tasarlanmış. Tavaları ve tencereleri
bile ölçtük diyen Pöppler, yapılan bir başka terzi dokunuşundan daha
bahsediyor: “Müşterimizi için ayakkabı dolaplarının temizlenebilirliği çok
önemliydi. Biz de bu nedenle 50’lerde mutfaklarda kullanılan turuncu
formika malzemesini burada tercih ettik.”
Evdeki pek çok mobilyanın tasarımının Pöppler’e ait olmasının bir diğer
nedeni aranan şeylerin hazır yapımlarda bulunamaması. Kahvaltı köşesi
için bir masa arasalar da ne yuvarlak olanlar da ne de dikdörtgenler
buraya tam olarak oturmamış. Bu nedenle beşgen bir masa olan “Louis”
ortaya çıkıyor. Yemek masasında ise biraz daha ince ama yine de kavisli
bir modele gidiliyor. Otto ismini verdikleri bu masada ev sahibinin de payı
yüksek. Çalışmalar sırasında yapılan işleri gören ev sahiplerinin ilgisi de
artırıyor ve yine bir seyahatleri sırasında edindikleri fikir ve yaklaşımları
aktarıyorlar.

Ev sahibini bir alışkanlığı da halı üzerine uzanıp müzik dinlemek.
Bu keyfi ona daha rahat bir ortamda yaşatmak isteyen tasarımcılar
salonda Ambassador isimli şezlonglarını kullanmışlar. Sadece
ev sahibinin rahatlaması, kitap okuması ya da müzik dinlemesi
için değil aynı zamanda misafirlerin de rahatça yerleşip sohbet
edebileceği bir ortam oluşturmuş. Hemen karşısında ise
Paris'te bir koltuk üreticisi tarafından yapılmış ve Brooklyn'den
Rruka tarafından el dokuması kumaşla kaplanmış Juniorchair
konumlandırılmış. İlk bakışta çok da rahat gözükmese de
oturulduğu anda hakkını veriyor. Ev sahiplerine ait bu yorum daha
önce pek çok farklı kişi tarafından da yapılmış.
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Alınan bütün cesur kararlar, sonucu da büyük oranda etkiliyor. Salon tavanının
tamamen çelikle kaplanması gibi. Bu çok iddialı ve soğuk bir yaklaşım gibi
gözükse de aslında yerdekini aynsıttığı için bir samimiyet katıyor. Cesur hareketler
demişken tasarım ekibinin tavanı mora boyama fikri en başta ev sahipleri
tarafından sıcak karşılanmasa da bir kez ikna olduktan sonra sonuçtan inanılmaz
derecede memnun kalmışlar. Tasarımcılara göre bu tavan, kesintisiz meşe parke
döşeme gibi, tüm konsepte gerekli desteği veren görsel bir braket görevi görüyor.
Bu, açık renkli bir tavanla elde edilemezdi, diyor Pöppler.
Bir diğer önemli tasarım öğesi, duvarlar boyunca yinelenen oluklar. Bunları, tüm
dolap yüksekliklerinin ve kapıların yönlendirildiği bir tavan süpürgeliği oluşturmak
için kullanmışlar. Bu ızgara, birçok malzemeyi birbirine bağlamaya yardımcı
oluyor ve dairenin görünümüne rehberlik ediyor.
Lavabo, Etna'dan alınan lav taşından yapılmış, güvercin-yumurta kabuğu
beyazında çatlak sırlı özel yapım bir ürün. Koyu meşe ağacından yapılmış dolap
kapıları bu yüzeyle güzel bir tezat oluşturuyor. Dramatik desenli Güney Amerika
mermeri ile küvet nişi oldukça özel bir alan. Tavanın aşağıda olması bir oyukta duş
alıyormuşsunuz gibi kapsayıcı bir etki sunuyor.
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