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MİMAR BRUNO BRUNETTI’NIN ZAMANI
GEÇMİŞTE YAŞAYAN İTALYA’DAKİ EVİNDEYİZ

EZBER BOZAN DEĞİŞİM İÇİN ANAHTAR TRENDLER
YENİLİKÇİ TAZE FİKİRLERLE ALIŞILMIŞIN DIŞINDA

DENEYİM ÇAĞI
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YEŞİLVİTRİN
SADE BİR FONKSİYONELLİK, DOĞANIN RENKLERİNE
ÖYKÜNME, ŞIK BİR MİNİMALİZM… GOLF SPORUNU,
RUHUNU VE İHTİYAÇLARINI BİR KONAKLAMA
DENEYİMİNE DÖNÜŞTÜRÜN DENDİĞİNDE KUZEY
İTALYA’DA ORTAYA ÇIKAN SONUÇ TAM BİR BAŞARI.
YAZI ŞANEL ŞAN SEVİNÇ
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‘Konukseverliği yeniden
tanımlayan bir konsept’ brief’iyle
tasarlanan The Lodge isimli
projede sade olduğu kadar
fonksiyonel dört ayrı yapı ana
tesise ek olarak yaratılmış.
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İlk görüşte Lodge’u en iyi
tanımlayan kelime ise şüphesiz
‘altın’. Cephesinde yer alan altın
ve siyah birlikteliği ise golfun
zengin dünyasına bir gönderme
niteliğinde ancak abartıdan uzak.
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endi performansınızla, parkurla ve
sopanızla baş başa olduğunuz, rakibinizin kendiniz olduğu bir spor golf.
Tutkunları da tesisleri de izleyicileri
de özel. Bu elit tavrının yanı sıra milyonları da peşinden sürükleyen bir
spor olan golf, gün geçtikçe daha çok izleyiciye ulaşıyor.
Örneğin ABD’deki büyük golf turnuvalarının canlı yayınını
100 milyondan fazla kişi seyrediyor. 2015 rakamlarına göre
ABD’de amatör olarak golf sporu ile uğraşan genç sayısı
3 milyon civarında, toplam golfçü sayısı ise 25 milyonun
üzerinde. Tüm dünyada bu yeşil sporun 60 milyon insanı
birleştirdiği söyleniyor. Hal böyle olunca, sadece zengin bir
üst kesimi değil daha geniş kitleleri kucaklamaya başlayan
golf komünitesi için yeni parkurlara ve tesislere olan ihtiyaç
da tüm dünyada artıyor.

Golf sporunda İtalyan tarzı

İtalya’nın tarihi eserleri, kültür-sanat etkinlikleri, tasarım dünyasındaki öncülüğünün yanı sıra bir diğer turist çeken yönü ise golf turizmi. İtalya’da golf oynamak isterseniz
seçenekler, büyüleyici doğal manzaralarla baş döndürücü.
Golf oynama deneyiminizi isterseniz göl, deniz kenarı, dağ,
antik kentler gibi farklı rotalarda pekiştirebiliyorsunuz. Ayrıca turizmi ve ihtiyaçlarının ne olduğunu iyi bilen ülkede
sporla birleştirilen SPA hizmetleri, sanat aktiviteleri ve kusursuz tesisler de mevcut.
Kuzey İtalya’da yer alan Udine Golf Club da bu ayrıcalıklı sporu, sunduğu ayrıcalıklarla pekiştiren bir golf konaklama tesisi. Tesise eklenen dört yeni konaklama yapısı
ise Filippo Burelli ve Giacomo Borta’nın kurduğu Uppercut
mimarlık ve tasarım stüdyosunun imzasını taşıyor. Titiz ve
gününe sadık bir çalışma disiplinine sahip tasarım stüdyosu, sade olduğu kadar fonksiyonel dört ayrı yapı yaratmak
üzere yola çıkmış. Özgün çizgileri ile fark yaratan projelere imza atan Uppercut, aynı zamanda inşaat sürecinin tüm
safhalarında da rol alarak kendilerine verilen ‘konukseverliği
yeniden tanımlayan bir konsept’ brief ’ini cevaplamış. Yenilikçi bir bakış açısı ile çalışılan projenin genel tasarımında

araziden ve çevreden ilham alınırken, eş zamanlı olarak mühendislik çözümleri de geliştirilmiş. Örneğin hem zamandan hem de fazla enerji sarfiyatından tasarruf edebilmek
için yapıların prefabrik olması düşünülmüş.

Yeşile Altın Yakışır

Proje hakkında kısa bir giriş yaptıktan sonra detaylara gelebiliriz. Udine Golf Club ana tesisi içinde yer alan bu yeni yapılar, tesiste daha önceden var olan Villaverde Hotel&Resort’a
ekleme olarak planlanmış. Dört ayrı yapının bir araya gelmesi
ile oluşan tesise ‘The Lodge (loca)’ ismi verilmiş. İlk görüşte
Lodge’u en iyi tanımlayan kelime ise şüphesiz ‘altın’. Cephesinde yer alan altın ve siyah birlikteliği ise golfun zengin dünyasına bir gönderme niteliğinde ancak abartıdan uzak. Göz
alabildiğine uzanan yeşil bir alanla çevrili, kuzeyinde ise Julian
Prealps ve Friulian Dolomites tabiat parkları ile korunan özel
bir arazide konumlanan The Lodge, Udine şehrindeki Oasis
of Quadris beyaz leylek ve kelaynak doğal koruma alanına da
oldukça yakın. Kuşları koruyan tabiat parklarıyla çevrili, golf
sporu için yapay olarak yeşillendirilmiş bu özel araziye ‘altın’
hediyenin dışında bir şey de yakışmazdı doğrusu. Hafif eğimli
bir arazide konumlanan bu dört paralel yüzlü hacim, zemine
oturtulduktan sonra çaprazlanıp doğudan batıya doğru konumlandırılmış. Batıda yer alan golf sahasına direkt olarak
açılan karakteristik geniş pencereleri ile The Lodge, sunduğu çok yönlü kullanım olanağı, minimal ve rafine tasarımı ile
fark edilirken doğa ile kusursuz bir şekilde birleşiyor ve ortak
bir yol sistemiyle birbirine bağlı resort’un eski tesisleriyle de
ortak bir dil konuşuyor. Metrekare olarak birbirinin aynı olan
yapıların hepsi iki kattan ve bu katlarda yer alan iki daireden
oluşuyor. Dışarıdan bakıldığında, beton malzeme ve siyah
abanoz kullanılan alt kat, üst katın parlak ve zengin görüntüsü
ile tezat oluşturuyor ve bahsettiğimiz ilk görüşte altın hissini
tamamlıyor.
Üst katlar alt katların üstünde çıkıntı yaparak veranda
kısmına koruma-gölgelik sağlıyor. İki ayrı daireye iki bağımsız girişten ulaşılıyor. 41 metrekarelik giriş katında veranda
ve giriş holünden geçilip ana alanların yer aldığı bir stüdyoya
çıkılıyor. Bu stüdyoda golf sahasına bakan karakteristik geniş
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Bu pratik ama aynı zamanda
şık dairelerin iç dekorasyonunda,
ana mobilyalar afromozya
ağacı ve saten dokulu paslanmaz
çelik kullanılarak özel olarak
tasarlanıp üretilmiş.

Desteksiz ayakta durabilen
elemanlar sayesinde yerden
yükselir gibi görünen gardırobun
üretiminde geniş ve yekpare
yüzeyler tercih edilmiş.
Böylece odanın içinde heykelsi
bir yapı yaratılmış.
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pencereli çift kişilik yatak odası, gardırop ve banyo yer alıyor.
91 metrekarelik bir alana sahip olan üst katta ise iki tane çift
kişilik yatak odası, iki banyo, mutfak ve kanepenin yer aldığı
yaşam alanı bulunuyor. Açık yaşam alanı batıya bakan geniş
pencerelerden doğal ışık alırken golf sahasını da panoramik
olarak izlemeye imkan sunuyor. İki yatak odasından ilkinde
bir gardırop ve yeşil tepelere bakan manzarasıyla bir küvet
mevcut. Eğer talep edilirse alt ve üst olmak üzere iki daire,
merdivenlerin yanında yer alan bir iç kapı sayesinde birbirine
bağlanabiliyor. Böylece daha kalabalık gruplar 130 metrekarelik alanın tadını sorunsuz bir şekilde çıkarabiliyor.

Heykelsi, çok yönlü mobilyalar

geleneksel konaklama deneyiminin nasıl yenilenebileceğini
gösteriyor. Golf kulübünün misafirlerini en iyi şekilde ağırlamayı hedefleyen planda, sade yapının yanı sıra kullanım
esnekliği sürekli altı çizilen nokta olmuş. Bu fikrin gerçeğe dönüşmesini bahsettiğimiz pratik ama şık çözümlerle destekleyen mimari ekip, 1-8 kişinin tüm ihtiyaçlarını
karşılayabilecek bir planlama yaptıklarını söylüyor. Binalarda kullanılan çelik konstrüksiyon zamandan kazanmak
adına projeye özel olarak tasarlanmış ve 9 ay gibi kısa bir
sürede tamamlanmış. Tasarım süreci BIM platformunda
profesyoneller arasında işbirliklerine açık olarak geliştirilmiş böylece araştırma yapmak ve yeni çözümler arasında

Bu pratik ama aynı zamanda şık daireBİNA TASARIMINDA SADELİK VE KULLANIM
lerin iç dekorasyonunda, mekanları daha iyi
planlamak için ana mobilyalar özel olarak
ESNEKLİĞİNİN ALTI ÇİZİLMİŞ. MİMARİ EKİP,
tasarlanıp üretilmiş. Desteksiz ayakta du1-8 KİŞİNİN TÜM İHTİYAÇLARINI
rabilen elemanlar sayesinde yerden yükKARŞILAYABİLECEK BİR PLANLAMA
selir gibi görünen gardırobun üretiminde
YAPTIKLARINI SÖYLÜYOR.
geniş ve yekpare yüzeyler tercih edilmiş.
Böylece odanın içinde heykelsi bir yapı
yaratılmış. Seçilmiş malzemeler arasından
uyum yaratmak kolaylaşmış. Çevreye minimum etki etme
en öne çıkanlar ise afromozya ağacı ve saten dokulu pasfikriyle hareket eden Uppercut ekibi özellikle malzeme selanmaz çelik. Bu iki malzeme kullanışlılık ile şıklığı bir araya
çiminde (geri dönüşüm özelliğini de düşünerek), gelişmiş
getirerek konaklama mekanlarının ihtiyacı olan esnekliğe de
enerji verimli kriterlere uygun olarak ilerlemiş. Tüm yapıcevap vermiş oluyor. Gardırop gibi desteksiz olan bir diğer
sal düğümler üzerinde çalışırken azami özen gösterilerek
mobilya grubu da yataklar. Odanın çok yönlü-kişi sayılı kulve homojenlik ile yalıtıma önem verilerek olası termal bir
lanımına izin verecek şekilde ayrışabilir parçalardan oluşan
kaçağın önüne geçilmiş. Sonuç: Kışın yüksek performans
yataklar çiftler için çift kişilik, arkadaşlar için tek kişilik olasunan bir bina; yazın ise serin bir ortam. Tüm sistem hiçbir
rak kullanılabiliyor.
fosil yakıt kullanmadan sadece elektrik ile çalışıyor. Ekip
Alt katta banyo ve yaşam alanı arasında önemli bir tasaaynı zamanda bahçeyi de düzenleyerek hem botanik hem
rım çalışması yapılarak bir duvar ünitesi oluşturulmuş. Çokde estetik olarak çevreye kolay adapte olabilecek, farklu rafları ile bu duvar ünitesi; seperatör, kütüphane ve dolap
lı mevsimlere göre değişen şekil, doku ve çiçeklere sahip
olarak kullanılabilirken ihtiyaç duyulduğunda mutfak köşeolacak bitkiler seçmiş.
si olarak da işlev görüyor. Bunun dışındaki mobilyalar ise
Dokuz ay gibi kısa sürede inşası tamamlanan ve topMoroso ve Venezia Home Design markalarından seçilmiş.
lamda 1 milyon 700 bin euro’ya mal olan; doğanın, lüksün
ve konforun eksiksiz bir formülde buluştuğu The Lodge’un,
Mimarın gözünden yeni nesil konaklama
kazanılan turnuvaları taçlandıracağı ve unutulmaz anılara
Uppercut Stüdyo’nun The Lodge için uyguladığı miev sahipliği yapacağı kesin.
mari tasarım, mühendislik becerileriyle de zenginleşerek
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Heykelsi ve farklı amaçlara
hizmet eden mobilyalar
ve yeşili kucaklayan cam
pencereler, konuklarını
dinlendirirken, bir sonraki günün
temposuna hazırlıyor.
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