iç mimarlık | interior design

ARJAAN DE FEYTER’DEN “ÖZGÜN
VE DÜRÜST” BİR ÇALIŞMA ALANI
AN “AUTHENTIC AND HONEST”
WORKSPACE BY ARJAAN DE FEYTER
Selin Biçer Yüksek Mimar / M.Arch
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Bu ofisin iç mekân tasarımı
için Arjaan De Feyter’in
hedefi hem kurumsal bir
görünüm yakalamak hem
de mekânın tümünün sıcak
olmasını sağlamaktı.
Siyah renkli ahşap, ceviz
ağacından yapılmış
mobilyaları vurgulayan
sıcak bir alt ton verirken
yeşil perdeler ise doğal
taş malzemeye gönderme
yapıyor. Proje bir avukatlık
bürosu olduğu için, iç
mekân ve malzemelerin
bütününün rahatlatan
ve güven veren bir havası
olması amaçlandı…
For the interior design of this
office, Arjaan De Feyter aimed
to achieve a professional
outlook and adorn the entire
space with warmth. While
black timber creates a warm
undertint that accentuates
walnut furnitures, green
curtains refer to natural stone
material. As the project stands
for a law office, it is aimed
for the entirety of interior
space and materials to create
a soothing and assuring
atmosphere...
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İç mimar Arjaan de Feyter, Belçika’nın Antwerp kenti yakınlarında bulunan Hollandalı hukuk firması Deknudt Nelis’in yeni çalışma alanı
için karartılmış çelik, koyu ceviz ve koyu yeşil mermerden oluşan bir
malzeme paletini kullandı. Büro, yakın zamanda yenilenmiş bir malt
damıtma tesisinde bulunan The Cubes adı verilen dört yeni karışık
kullanım bloğundan birinde yer alıyor. Brüksel ve Courtrai’de de
ofisleri bulunan firma bu büronun “özgünlük ve dürüstlük” duygusu
uyandırmasını talep etti. Ayrıca çalışma alanının, büronun yakınında
yer alan, mimarın kendi atölyesine de benzer bir estetiğe sahip olmasını istediler.
Büyük bir ada tezgâhı ve pişirme esnasında yemekten sıçrayan parçaların duvara değmesini engelleyen koruyucu panelde koyu yeşil mermer, geniş plakalar halinde kullanıldı.
Çalışma alanının tasarımı için mekânın atmosferi son derece önemliydi; sıcaklık, güven ve bütünlük hissi verirken aynı zamanda kararlılık
ve profesyonelliği simgeleyen çelik, doğal taş ve ahşap gibi saf malzemeler kullanıldı.
Ayrıca büroda doğal taş, tam boy bir depolama ünitesinin iç raflarını
hizalamak için kullanıldı ve koyu yeşil keten perdelerle tamamlandı...

Interior architect Arjaan de Feyter used a material palette of blackened steel, dark walnut and deep-green marble for the new
workspace of Deknudt Belis, a Dutch law firm located near Antwerp, Belgium. The office is located in one of four new mixed-use
blocks entitled The Cubes, which is situated at a recently refurbished malt distillery. The company, which also has offices in Brussels
and Courtrai, requested that this office should evoke the sense
of “authenticity and honesty”. They also wanted the workspace
to have a similar aesthetic to the architect’s own studio, which is
located near the office.
For the large island counter and splashback, deep green marble is
used in large slabs.
The design of the workspace was extremely important for the atmosphere of the space; pure materials such as steel, natural stone
and wood were opted for evoking the senses of warmth, confidence and unity, while at the same time symbolizing decisiveness and
professionalism.
The office also featured natural stone to align inner shelves of a fullheight storage unit, complemented by dark green linen curtains...

Doğal taş: Verde St.-LUCIA
Natural stone: Verde St. Lucia
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KÜNYE
İç Mekân Tasarımı: Arjaan De Feyter
Projenin Yeri: Kanaal, Antwerp, Belçika
Fotoğraflar: Piet-Albert Goethals

Credıts
Interior Design: Arjaan De Feyter
Project Location: Kanaal, Antwerp, Belgium
Photographs: Piet-Albert Goethals

natura | 118

natura | 119

