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Mimar Nuño Lopes’in tasarlayıp müteahhit 
Nuño Carvalho’nun inşaatını üstlendiği projede 
ana binanın yanında kalan kulübeler yatak 
odalarına ev sahipliği yapıyor. Farklı türlerde 
bitkilerin kullanıldığı bahçede peyzaj mimarı 
Charlotte Van Houtte, bahçe kapısından eve 
ilerleyen patikayı biberiye, lavanta ve fil otu 
gibi şifalı bitkilerle donatmış. Doğanın eşsiz 
kokularının eşlik ettiği yürüyüşün ardından 
verandada karşımıza çıkan beyaz koltuklar 
1930’lardan antika parçalar. 

eklektik 
SAHil eVi
Dekoratör Alexandre Neimann’ın Portekiz’de üstlendiği proje, 
sahiplerinin denizcilik tutkusuna bölgeye özgü antikalar ve artizanal 
ürünlerle yanıt buluyor. Ortaya çıkan dengeli sonuç, sadelik ve ham 
güzellik arasındaki mükemmel oranın yakalandığı bir yaşam alanı... 
Yapım Laurence DougIer   Fotoğraf nIcoLas Matheus  Derleyen gökçe BurDurLu cöMert
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Verandada kurgulanan dış 
mekan oturma alanı için bambu 
çubuklarından yapılmış bir 
gölgelendirme sistemi tasarlanmış. 
Bu alan için üretilen köşe sedirin 
üzerinde terakota tonlarında 
minderler kullanılıyor. Beyaz 
metal ve hasır koltuklar Alexandre 
Neimann’ın butiği Barracuda’dan.

ArkA bAhçedeki hAvuzA bAkAn verAndA, 
mAnzArAsı ve konforlu oturmA 

AlAnıylA günün her sAAtinde keyif 
yApmAyA dAvet ediyor.
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L izbon’un güneyinde, kilometreler boyunca uzanan sahil şe-
ridi ve uçsuz bucaksız çam ormanlarıyla kaplı Comporta 

bölgesindeki bir eve uzanıyoruz. Aslına bakarsanız, bölgenin ti-
pik balıkçı kulübelerini anımsatan bu ev, ismini Daniel Defoe’nin 
klasik eseri Robinson Crusoe’dan alan ‘Robinsonnade’ deyişini 
sonuna kadar hak ediyor. Ev sahibesi Alexandra, Comporta böl-
gesine ilk gelişinin kış mevsiminin en soğuk günlerinden birisi-
ne denk geldiğini anlatıyor. ‘Hava fırtınalıydı ve görüş mesafesini 
oldukça azaltan, şiddetli bir yağmur vardı. Yine de buranın otan-
tik güzelliği, ışığı, göz alabildiğine uzanan pirinç tarlaları, evlerin 
çatılarına tünemiş leylekleri, muazzam plajları, iyotlu havası ve 
tabii ki hiç eksilmeyen enerjisi beni ilk görüşte içine çekti. Bura-
da birkaç saat geçirdikten sonra hayatımı bu kasabada geçirmem 
gerektiğinden emindim’ diyor. Comporta’da geçirmeyi planladı-
ğı tatilinin kalanını ev aramaya adayan hatta bu uğurda konakla-
masını uzatan Alexandra, ilk etapta hayal kırıklığına uğrayarak 
Lizbon’daki evine geri dönüyor. Daha sonra aldığı bir telefonla 
kendisine uygun olabileceğini düşündüğü bir araziyi ziyaret et-
mek için kasabaya geri dönüyor. Karşısına çıkan bu arazinin in-
şaata pek de elverişli görünmemesi onu endişelendirse de bölge-
nin en popüler mimarlarından Nuño Lopes’e ulaşıyor ve proje-
nin başlangıcı yapılıyor. Sıfırdan inşa edilecek olsa da, hem Ale-

xandra hem de Lopes projenin bölgenin yerel mimari özellikle-
rini taşıması konusunda hem fikir oluyor. Proje bitiminde saz-
dan çatısı ve pirinç dallarıyla kaplama yapılmış duvarlarıyla ge-
leneksel notalardan şaşmayan 260 metrekarelik bir kaçış kozası 
ortaya çıkıyor. Alexandra, evin dekorasyonunu Comporta bölge-
sini oluşturan yedi köyden birisi olan Carvalhal’daki Barracuda 
isimli dekorasyon butiğinin de sahibi olan dekoratör Alexandre 
Neimann’a teslim ediyor. Neimann, ‘Alexandra’nın evi de arazi-
si de organik bir köy evi hissine sahip’ diyor. ‘Biz de bu organik 
dokuyla uyum sağlarken özgün bir atmosfer de yakalayabilmek 
için 60’lar ve 80’lerden antika mobilyalar seçtik. Evin çeşitli yer-
lerinde görebileceğiniz bir takım seramik masalar ve seramik ay-
dınlatmaları da yine bu proje özelinde ben tasarladım. Bunlardan 
bazılarını antik Portekiz seramiklerini kullanarak oluşturdum. 
Yemek odasında kullandığımız Austin Redfield’ın işi olan fresk 
de bu gizli cevherin atmosferi üzerinde belirleyici oldu. Pastoral 
görünümlü bu fresk, Cocteau vari görünümüyle sürrealizm gön-
dermeleri yapıyor. Aynı zamanda iç mekanda bolca kullandığı-
mız, ailenin denizcilik temalı objeler koleksiyonundan parçala-
rıyla da iletişim kuruyor. Bana göre eklektik enerjisiyle bir mü-
cevher değerinde olan bu evde Atlantik Okyanusu’nun sesi güç-
lü bir şekilde yankılanıyor.’ 

Portekiz’in kadim 
sanatı seramik, 

evin dekorasyonu 
üzerinde de etkili 
oluyor. Bahçede 

Jose Franco, 
rıchard esteBan, 

Bela sılvas ve 
caldas da reınha’nın 

işi olan çeşitli 
seramik oBJeler 

kullanılıyor.

Açık havadaki yemek 
bölümünde beyaz renkli 
ahşap bir yemek masası 
ve masanın bir tarafında 
60’lardan siyah brutalist 
sandalyeler kullanılıyor. 
Diğer taraf için 
üretilen sedir üzerinde 
verandadaki minderler 
devam ediyor.

Yüzeyi yeşil renkli mozaiklerle kaplı havuzun 
üzerine yanı başındaki dev çam ağacının 
yansıması vuruyor. Arkada görülen fiberglas 
şezlonglar 70’li yıllarda Charles Zublena’nın 
Club Med için tasarladığı parçalardan.
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dekorasyonda kullanılan dokular ve renkler adeta evin 
yaPısal malzemelerine övgüde Bulunuyor. Bu Birliktelik 

comPorta’nın eşsiz doğasını evin içine taşıyor.

Mutfağın A formlu, 
yüksek çatısının 
heykelsi görünümüne 
Austin Redfield 
Tondini’nin işi olan 
pastel tonlardaki bir 
fresk eşlik ediyor. 
Yemek masası 
etrafında Knoll 
marka ikonik Platner 
sandalyeler, 60’lardan 
Colette Gueden 
tasarımı sandalyelerle 
birlikte kullanılıyor.

Salonun duvarında Anne Laure’un Cathedral of Trees 
isimli duvar halısı kullanılıyor. Mobilyaların çoğu 
70’lerden kalma antika parçalar. 

Bambu masa 1950’lerden Avusturyalı tasarımcı Paul 
T. Frankl imzalı. Masanın üzerindeki duvarda bir 
balinanın kürek kemiği görülüyor. Seramikler José 
Franco, Bela Silva ve Alexandre Neimann’ın işleri.
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Farklı Bölgeler ve Farklı zamanlardan gelen antikalar 
Bu evde uyum içinde kendilerine ait Bir diyalog yakalıyor. 

dekorasyonda ağırlıklı olarak kullanılan 
terakota tonları comPorta ışığının etkisiyle 

ortaya dingin Bir görünüm çıkarıyor.

Misafir banyosu sürgülü geniş kapılarıyla evin 
bahçesine erişim sağlıyor. Burada yalnızca bambu ve 
hasırdan üretilmiş aksesuarlar kullanılıyor.

Ana yatak odasında kullanılan 
işlemeli masanın güzelliği bu 
alanın tamamını etkisi altına 
alıyor. Pudra renkli yatak 
örtüsü, 70’lerden rattan koltuk 
ve bitkisel liflerden üretilmiş 
duvar halısıyla tamamlanıyor. 

1950’lerden kalma rattan paravan misafir odasındaki 
yatağın başında değerlendirilmiş. Meşe ağacı 
ve seramiği bir araya getiren sehpalar 60’lardan 
Guillerme and Chambron tasarımı.


