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TORONTO
TARZI

İÇ MİMAR VE TASARIMCI ANNA DUVAL’IN TASARLADIĞI 
APARTMAN DAİRESİ KÜÇÜK METREKAREDE BÜYÜK FARK 
YARATMANIN İYİ BİR ÖRNEĞİ. GENÇ, DİNAMİK OLDUĞU 

KADAR DA SADE VE SOFİSTİKE.
Y A Z I  R A N A  K O R G Ü L   F O T O Ğ R A F L A R  L I S A  P E T R O L E

Yemek bölümündeki yüz yıllık 
masif karaağaçtan yapılmış yemek 
masası Restoration Hardware’den, 

sandalyeleri Structube’dan, 
sarkıt aydınlatma Restoration 

Hardware’den alınmış.

aşları 30’larının başında, yeni evli bir çift 
olan Joël ve Lisa’nın yaşadıkları Toron-
to’nun merkezindeki eve konuk olduk. 
Kanadalı çiftin işleri, devlet organizas-
yonları için halkla ilişkiler, ilgi alanları ise 
spor, yemek, moda, şarap ve seyahat…  
Joël ve Lisa da her ev sahibi gibi zevkle-

rini yaşam tarzlarını evlerine taşımışlar. Her evin bir hikayesi olduğu 
gibi, bu evin de var; ev sahipleri bu apartman dairesini henüz inşaat 
halindeyken satın almışlar. İlk yaptıkları şey Houzz.com’dan bildik-
leri iç mimar Anna Duval ile temasa geçmek olmuş. Duval, seri bir 
çalışmanın başlangıcını, ev sahiplerinden anahtarları teslim alarak 
yapmış. Ve yine bu seri başlangıcının hakkını vererek aynı gün dai-
renin proje hazırlıklarını tamamlamış. 

Anna Duval, söz konusu evle ilgili, Nisan 2013’te başladığı ça-
lışmaların detaylarını şöyle anlatıyor: “Ev, 33 katlı ‘Condo’ dediği-
miz yeni, modern bir gökdelenin 17. katında yer alıyor ve Ontario 
Gölü’ne bakıyor. Bu tarz yaşam alanlarının çoğunda olduğu gibi 
spor salonu, sauna, park ve resepsiyon, yaşam standartlarını yük-
selten detaylardan bazıları; zira yaşamı kolaylaştırmak için konfor 
gerekiyor. Apartmanın tüm dış cephesinin camla kaplı olması do-
layısıyla daire de tavandan zemine kadar cam; daire 80 m2 ve tek 
kattan oluşuyor. Salon ve mutfak, dolayısıyla yemek alanı ile ofis 
bölümleri açık plan olarak tasarlanmış; ayrıca iki yatak odası ve iki 
banyosu bulunuyor. Evin en keyifli alanlarından biri 20 m2 büyük-

Y
lüğündeki balkon… Kısaca evin herhangi bir mimari değişikliğe ya da 
tadilata ihtiyacı yoktu. Yapılacak ilk iş duvarların açık renge boyan-
ması ve evin metrekaresinden olabildiğince akıllıca faydalanmaktı. 
Açık planlı her yaşam alanı gibi bir kurgu yaparak, fonksiyonelliği ve 
sanatsal bakış açısını göz ardı etmeden, genç, dinamik, ancak sade 
ve sofistike bir ev tasarlamaya çalıştım.” Anna Duval, “Joël ve Lisa, 
salonları için modern ve elegan olduğu kadar, rahat ve davetkar 
seçimler tercih ettiler. İçinde hikayesi olan özel eşyalar olmalıydı 
ve sanat eserleri ön plana çıkmalıydı. Salona tezat, yatak odaları 
sakin ve dinlendirici seçimlerden oluşmalıydı. Misafir odasını ise, 
neredeyse bir butik otel havasında, canlı renklerle tasarlanmış bir 
oda. Bana verdikleri bilgilere göre genel olarak fonksiyonel çözüm-
lerle tasarlanmış, ferah bir ev hayal ediyorlardı. Ben de bu seçimler 
doğrultusunda salon ve yemek bölümü için sanatsal bir yaklaşımı 
da içine alan loft tarzı benimsedim. Yatak odasını tasarlarken ço-
cukluğumdan aklımda kalan bir ninniden, misafir odasında ilkba-
har ve yaz mevsimlerinin anımsattığı yaz tatillerinden ilham aldım. 
Salonda açık ve ferah bir atmosfer yaratan toprak tonlarını, yatak 
odasında koyu mavi ve gri tonlarını, misafir odasındaysa turkuaz ve 
kum renklerini kullanarak ilham kaynaklarımın hakkını verdim. Ay-
dınlatmalar için yemek masası üzerine bir sarkıt ile salonda ayaklı bir 
lambader seçtim. Yatak odasında ise, yatak başuçlarına, 20.yüzyıl 
başlarının eczane stili aydınlatmaları yakıştırdım. Misafir odasında, 
gümüş kaplama ayaklı,  kırık beyaz ipek kumaştan abajurlar yerlerini 
aldı. Evin tüm pencerelerinde tercih ettiğim kanvas storlar, hem 
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kullanışlı, hem de modern mimari stilini destekleyen unsurlar oldular. Mutfak ve banyo hariç, 
odaların zeminlerine lamine parke döşendi. Salonda zemininde saf yünden bir Hint halısı ile 
yatak odasında yine doğal el dokuması bir yün halı parkeleri renklendirdi. Duvarlar tek renk 
boyandı, ancak misafir odasının bir duvarı kağıtla kaplandı.  Kısaca, evin stili için 1950’lerin et-
kisindeki bazı trendi parçaların da olduğu, genç, dinamik ve yüksek enerjili diyebilirim” diyerek 
ekliyor. Yemek bölümündeki yüz yıllık masif karaağaçtan yapılmış yemek masası Restoration 
Hardware’den, sandalyeleri Structube’dan, dışı antik gümüş içi vintage pirinç olan sarkıt ay-
dınlatma Restoration Hardware’den tercih edilirken masa üzerindeki beyaz tabak takımı ve 
çatal-bıçaklar EQ3’ten, at büstünü Pottery Barn’dan alınmışlar. Beyaz vazoya da mor çan 
çiçeği konmuş. Duvarda üç resim ve bir fotoğraf asılı duruyor. Fotoğraf Joël ve Lisa’ya ait, 
diğer üç tablo Çin’li Yao Wenkui’ye, A. J. Casson’a ve Barbara Leiner’a ait. 

İç mimar Anna Duval’in dekorasyon anlayışı zamansız ve elegan iç mekanlar tasarlamak 
üzerine kurulu; projelerindeki asıl hedef hep bu yönde olmuş. “Ev, insanın tamamen kendi-
siyle baş başa olduğu sığınağıdır. Bu yüzden bir evin ideal dekorasyonu, ev sahiplerine özel 
tasarlanmış kimliği olandır. Çünkü her evin kendine has bir ruhu vardır ve içinde malzeme-
leri, desenleri, dokuları, renkleri ve formları barındırır. Bütün bu detaylar aynı zamanda evin 
karakterini ve stilini de ortaya çıkarır. İşimi seven biriyim ve bu mesleği seçmekle hayatımın 
en doğru kararlarından birini verdiğime her geçen daha çok inanıyorum” diyor. Joël ve Li-
sa’nın evi küçük, ama her türlü detayın ve konforun dikkate alınarak tasarlandığı bir yaşam 
alanı olmuş. Anna, modern dekorasyonun keyifli bir örneği olan ev için, “Evi ilk gördüğümde 
çok beğendim. Yeni yapılmıştı. Geniş ve ferahtı; bol gün ışığı alıyordu. Doğu yakasına bakan 

Şarap dolabı ve cam horoz Pottery Barn’dan, siyah şamdanlar CB2’dan alınmış. Tablo Boston’da yaşayan ressam Barbara Leiner’a ait. Çerçevesinde çizgili 
Zebrano ahşabı kullanılmış. Desenli çanak Crate & Barrel’dan. Pirinç küpler CB2’dan alınmış. Ceviz kaplama mutfak yerine göre ölçülerde özel imalat 

yaptırılmış. Zeminler gri seramik, duvardaki metal saat Restoration Hardware’den alınmış. İç mimar Anna Duval.

Deri kanepe Ikea’dan, bej deri 
koltuk West Elm’den. Ahşap 
sehpa ve yün halı, EQ3’ten; metal 
ayaklı sehpa ve Tripod lambader 
Urban Barn ve dövülmüş demir 
sehpa Crate & Barrel’dan. 
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evin panoramik pencereleri eşsiz bir manzaraya bakıyordu. Küçük metrekare sahip olsa da 
plan olarak çok elverişli ve mantıklı tasarlanmıştı. Ziyan edilmiş hiçbir alan yoktu. Salon evin 
planında tam ortadaydı ve iki yatak odası salonun iki yanındaydı. Her iki odanın da özel ban-
yosu olması büyük avantajdı elbette. Hatta banyolardan birine iki giriş vardı. Biri odasından, 
diğeri de holden. Ama yatak odası dokuz metrekare gibi küçük bir alana sahipti. Bu bizi biraz 
zorladı. Üstelik odanın bir köşesinde klima ve ısıtma sistemi vardı. Ev sahipleri tarafından 
burayı geniş bir çift kişilik yatak, iki komodin yerine iki minik sehpa ve bir bankla tasarlamam 
istendi. Bu yüzden her santimetreyi en doğru şekilde değerlendirmeliydim. Odada hiçbir 
şey sıkışmış ya da zoraki yerleştirilmiş gibi olmamalı ve görünmemeliydi. Salonda ise elekt-
rik hattı sorunu vardı. Binanın katı kurallarından dolayı elektrik hatlarını kendi tercihimize 
göre değiştiremiyorduk. Ama yemek masası üzerine hattı uzatma zinciriyle ortalayabildik. 
Ev sahipleri ilk başta estetik açıdan bu konuda şüphe duydular ama ben onları ikna etmeyi 
başardım. Şimdi aydınlatma hem evin doğru yerinde, hem de artık uzatma zinciri fikrine 
alıştılar, gözleri rahatsız olmuyor” diyor. Yine salonda deri kanepe Ikea’dan, bej deri koltuk 
West Elm’den. Ahşap sehpa ve yün halı, EQ3’ten; metal ayaklı sehpa ve Tripod lambader 
Urban Barn ve dövülmüş demir sehpa Crate & Barrel’dan. X-Ray fotoğraflar Steven N. 
Meyers’a ait. Yastıklar Crate & Barrel ve Pottery Barn’dan.

Paris’te yaşayan iç mimar, 2008’den bu yana çok sayıda projeye imza atmadan önce, 
Moskova’da eğitim almış. “Şu an Paris’te özel bir konut projesi üzerinde çalışıyorum. Müş-
terilerimin istediği fonksiyonelliği ve estetiği her zaman dengeli bir ahenk içinde kullanmayı 

ihmal etmemeye özen gösteririm. Hepsinin bir ortak noktası var ki, o da uyum; kullandığım 
malzemeler, desenler, modeller ve renklerdeki uyum benim için çok önemli. Bunu çok net 
olarak söyleyebilirim” diyen mimara, Moskova, Paris, Toronto hattındaki çalışma sürecini 
sorduğumuzda ise, “Seyahat etmeye olan tutkum beni dünya vatandaşı yaptı. Toronto çok 
kültürlü bir şehir ve bu çeşitliliğin parçası olmayı seviyorum. Paris ise bence dünyanın en 
güzel şehri; her gidişimde tasarım, mimari, tarih, kültür ve sanat hakkında çok şey öğre-
niyorum. Genel olarak, ülkeler hatta şehirlerarası bu hareketliliğimin sadece zihnen değil, 
profesyonel olarak da ufkumu genişlettiğini hissediyorum” diyor. Ebeveyn yatak odasındaki 
yatakbaşının olduğu duvar koyu mavi boyanmış. Yatak West Elm’den, 20.yy başlarının ec-
zane stili lambaları başuçlarına konmuş. Başucu sehpaları Structube’dan olup birine beyaz, 
diğerine sarı güller konmuş. Sarı şamdanlar CB2’dan, duvardaki metal saat EQ3’ten, yatak 
nevresim takımı ve yastıklar West Elm’den. Duvara dört adet ay fotoğrafı asılmış. Genel 
olarak odada karanlık, yıldızlı geceleri andıran bir ambiyans yaratılmış. Bank EQ3’ten olup 
yastıklar özel dikim yaptırılmış. Şal ve ayı oyuncak ev sahibesine ait. Bej rengi parça yün halı 
EQ3’ten seçilmiş. Misafir odası evin renkli renkli odası. Yatak West Elm’den, komodinler 
Ikea’dan, kırık beyaz ipek şapkalı gümüş kaplama abajurlar Urban Barn, nevresim takımı, 
turkuaz örtü ve karışık yastıklar West Elm, Urban Barn, Crate & Barrel, CB2’den tercih 
edilmişler. Yatağın karşı duvarı Osborne & Little’dan seçilmiş Pompadour marka Du Barry 
serisi kağıtla kaplanmış. Sarı tepsiler ve lacivert vazo CB2’den olup siyah-beyaz Retro fo-
toğraf H. Armstrong Roberts’a ait.


