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Farklı katmanlara kurulu bir hayat
Bir mimar ve tekstil tasarımcısının Stuttgart şehir merkezinde kendilerine yarattığı mabet, Maisonette
P155. İkilinin yeni apartman daireleri, Wilhelminian dönemine ait eserler arasında listeye alınmış bir
yapıda yer alıyor. Dairenin inşa edildiği dönemden kalma yapısı merkezi bir holün bağımsız odalara
açılması şeklinde. 290 m2’lik iki katlı daire dikkatli bir şekilde modifiye edilerek; anılar, merak uyandırıcı
objeler ve seyahatlerinden getirdikleri ilham verici parçalarla donatılmış.
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Açık gri hol, yoğun bir seyahatin
gizlerini içeren bir dolap niteliği
taşıyor. Hindistan’dan temin edilen
ahşap bank hol boyunca uzanıyor.
Yerdeki siyah ahşap zemin holden
itibaren evin her köşesine akışkan
bir şekilde yayılıyor. Salon; çarpıcı
kontrast renkler, grafik elementler ve
geniş formlarla düzenlenmiş. Limon
sarısı kitaplık uçuk mavi duvarlarla bir
zıtlık oluşturuyor. Geometrik desenli
halı ve Moustache sandalyeler birer
dekorasyon objesinden çok sanat
eseri gibi duruyor. Tavandaki dairesel
boyamalar, odanın birçok noktasında
kullanılan formla uyum içerisinde.
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Yemek odasını koyu yeşil duvar kağıdı, Özbek ikat bezi, Hint
ipek nakışı, Laotik tekstil uygulamaları ve Afrika Losa sepeti
gibi güçlü tekstil kullanımları domine ediyor. Alix Waline
tarafından uygulanan duvar resmi ise alana dinamik bir etki
katıyor. Odanın ortasındaki gül ağacı masa, etrafındaki çeşitli
sandalyelerle bu dinamizme katkı sağlamakta.
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Yemek odası ve salon küçük bir oda ile birbirlerine bağlanmış.
Grafik karakter ve tekstil yoğunluğu, sanrı yaratan bir duvar
kağıdı ile bütünleşmiş. Gözümüz bir yandan duvarlarda
gezerken, bir diğer yandan da ortamdaki sanat eserlerine
odaklanmaya çalışıyor.
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Holün sonsuz zenginliği bir kapıyı da
merdivenlere açıyor. Merdiven, yine farklı
dokuların kullanıldığı bir odada yer alıyor.
Evin diğer bölümlerinden farklı olarak
burada orijinal meşe parke kullanılmış.
Orman motifli, İngiliz duvar kağıtları
ise el yapımı. Odanın egzotik tavrı,
Hindistan’dan alınan gerçek boyutta ahşap
bir atla artırılmış.
Üst katla ilk bağlantıyı neredeyse bir
sürücü gibi duran aydınlatmalar sağlıyor.
Merdiven odasının hemen yanındaki
kapı, aynı zamanda kütüphane olarak da
kullanılan yatak odasına açılıyor. Hemen
karşıdaki aynalı duvar, giyinme odasına
açılan gizli bir geçit niteliğinde. Koyu
renklerin hakim olduğu odanın sakin tavrı;
ipek, Berberi kilim ile sürdürülmüş.
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Holün sağındaki banyo oldukça geniş.
Somon rengi tasarım, yer ve duvardaki
kalker taşla diyalog halinde. Farklı
alanlarda kullanılan aynalar alanı
genişletmesinin yanı sıra optik bir
illüzyon yaratıyor. Gül ağacından
yapılan ayaklı yıkama tezgahı, yine
tek başına duran küvet ve duşla uyum
içerisinde.
Banyo doğrudan spor odasıyla
bağlantılı. Odanın kullanım amacını
destekleyen enerjik limon sarısı
duvarlar, tavana doğru solarak beyaza
dönüyor. Dostlarıyla birlikte yemek
pişirmek ev sahiplerinin en çok keyif
aldığı aktivitelerden biri. Zeminde ve
duvarda bulunan orijinal fayanslar,
dahili dolaplara karşı görkemli bir
kontrast oluşturuyor. Mermer tablalı
yuvarlak masa ile samimi vakitler için
alan yaratılmış.
Üst katlar çalışma ve televizyon bölümü
olarak düşünülmüş. Sukulentlerle
canlılık katılan katın terası, Stuttgart
manzarasını kucaklayan ayrı bir yaşam
alanı.
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