
ingiltere sussex’de 
lüksün dansı

Geçmiş zamanların şaşaalı evlerinin modern, ferah ve lüks bir versiyonu olan ev, İngiltere’nin güneyinde  
Batı Sussex’de yer alıyor. Sarayların ve kalelerin esir aldığı Birdham’da yer alan yaşam alanı, ferahlık, ışık,  

manzara ve zarafetin yanı sıra konfor ve lüksün de odağı olmuş durumda… 
Beyza ÖZEL beyza.ozel@alem.com.tr / Fotoğraflar: Richard Gooding / Styling: Nick Lee

Evin giriş holünde kullanılan sahte lambri duvar kağıdı, 
İngiliz yünü ile kaplanmış sofa ve deriden yapılmış 
turuncu puf yanı sıra pirinç kaplama aydınlatmalar ev 
hakkındaki ilk izlenimler hakkında ipucu veriyor.
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İ
ngiltere’nin güneyinde sadece kısa bir tren 
yolculuğu ardından ulaşılan Batı Sussex, ta-
rihi kaleleri ve İngiliz sahil beldelerinden bir 
dize arasında bulunan hoş bir kaçış noktası. 
Pascoe Interiors’ün tasarımcısı Clare Pascoe, 
sarayların ve kalelerin esir aldığı bu bölgede 
geçmişin izlerini ferah ve lüks dokunuşlarla 

Kate & David Adams çiftinin evine taşımış. 
Adams ailesinin ikinci evi olan Lock Lane adı verilen 
mimari proje, öncesinde belli bir ruha sahip olmayan bir 
yapıyken Clare Pascoe’un dizaynıyla İngiliz ailelerine 
özgü bir anlayışla, sıcak bir atmosfere bürünmüş. Ev 
sahiplerinin projeyle ilgili taleplerinin başında “kalıcılık” 
ilk sırada yer almış. Zira ikinci bir konut olduğu için 
tatillerde ziyaret edilen bu ev, Kate’in annesi Anne’nin 
sürekli ikamet edeceği bir konut olarak yeniden ele 
alınmış ve Adams ailesinin evde konaklayacak 14, 17 ve 
19 yaşlarındaki çocukları unutulmamış.
Uzun süre bir tasarımcı arayışına giren Kate & David 
Adams çifti, Clare Pascoe’un imzası olan çağdaş 
yorumların evde baskın çıkmasını engelleyerek daha 
geleneksel bir stil arayışında olduklarını belirtmişler 
ve ortaya “İngiliz New Hamptons Stili” adını verdikleri 
bir tarz çıkmış. Özetle Lock Lane projesinin ilk planı 
sahiplerinin talepleri doğrultusunda şekillenmiş. Ancak 
projenin devamında Pascoe, tasarımı tekrar ele almış 
gerek mobilyalarda gerekse aydınlatma ve mutfakta 
yoğun bir yenilenme çalışmasına girmiş. 
Bunun yanı sıra Lock Lane projesi tamamıyla akıllı 
bir sisteme sahip. Yerel bir firma olan Newland 
Solutions ile birlikte çalışarak hayata geçirilen akıllı 
ev sistemi, interaktif bir şekilde kullanılıyor. Sistem 
ile iç aydınlatma ve kapı güvenliği uzaktan kumanda 
ediliyor. Bu sistemi eve adapte ederken çok fazla zaman 
kaybettiklerini belirten tasarımcı Pascoe, duvarları 
mobilyaları ön plana çıkarmak ve yaşam alanına derinlik 
katmak amaçlı koyu renklerle tasarladığını anlatıyor. 
Mobilyalarda özellikle koltuk ve yer kaplamalarında 
renk oyunları yapılarak birçok noktada görkemli bir 
ambiyans yaratılan evde, mobilyalarda kilit parçalar 
Clare Pascoe tarafından tasarlanırken, diğer geri 

planda yer alan parçalar Sussex’in yerel markaları 
tarafından el yapımı olarak hayat bulmuş. Giriş holünde 
kullanılan sahte lambri duvar kağıdı, İngiliz yünü ile 
kaplanmış sofa ve deriden yapılmış turuncu puf yanı sıra 
pirinç kaplama aydınlatma ev hakkındaki ilk izlenimi 
edinmenize olanak veriyor. Cesur bir giriş yapılan evin 
holünün bir yanı etkileyici ve ferah mutfağa açılırken; 
merdivenler yukarı doğru açılan griye uzanıyor.
Mutfak günlük ihtiyaçların yanı sıra tüm ailenin birlikte 
vakit geçirebilecekleri şekilde dekore edilmiş. Aynı 
zamanda yemek odası olarak da kullanılan mutfak, tüm 
cepheye hakim olarak, yere dek uzanan camlar sayesinde 
oldukça aydınlık. Buna ilaveten geniş mutfak ve yemek 
odası alanında iki ana özellik kendini belli ediyor: 
Üstün taş işçiliği ile özenle seçilmiş koyu renk mermer 
mutfak tezgahı ve aydınlatmalar... Mermer tezgah yaşam 
alanı ortasında bir adacığı temsil ederken bu siyah ve 
alımlı tezgah, üzerinde birden fazla fırın gözü ve ocak 
bulunan İngilizlere özgü bir alet olan “Aga” ile bir 
bütünlük içerisine girmiş. Sarkıt aydınlatma öğeleri ise 
yemek odasına ve evin keyif köşelerinden biri olan üçlü 
koltuğun olduğu alana geçiş için keyifli bir hareketlilik 
katıyor. Yemek masası Knots Rug imzası taşırken 
sandalyeler Eames...

Mobilyalarda özellikle 
koltuk ve yer 

kaplamalarında renk 
oyunları yapılarak evin 

birçok noktasında görkemli 
bir ambiyans yaratılmış.

Mutfak günlük 
ihtiyaçların yanı sıra 

tüm ailenin birlikte vakit 
geçirebilecekleri şekilde 

dekore edilmiş.
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Yüzme havuzu, jimnastik salonu, buhar odası ve 
soyunma odalarının yer aldığı bölüm ise evin konseptini 
bir anda değiştiriyor ve misafirlerine bir sürpriz 
karşılama yaratıyor. Bu alanda kullanılan floral duvar 
kağıdı bu alanın kimliğini belirliyor. 1980’li yıllara 
özgü bir dekorasyon anlayışıyla hazırlanan bu alan, 
çocukların keyifle vakit geçirdikleri yaşam alanlarından. 
Evin akıllı sistemi ile bu alandaki nem dengesi kontrol 
edilirken, bu alan için uzun ömürlü ve dayanıklı mobilya 
parçaları tercih edilmiş.
Evin yaşam alanlarından oturma odasına geçildiğinde 
ise tamamıyla farklı bir atmosfer etrafınızı sarıyor. 
Oturma odasında daha klasik bir tasarım arzu edildiği 
için yaşam alanı Kanoll koltuklar, Tom Dixon füme ve 
ayna ile tamamlanmış. Salonun bir köşesinde ise özel 
bir alan yaratılmış. Kitap raflarını betimleyen bembeyaz 
bir duvar kağıdının kullanıldığı bu alan turuncunun 
nadir bir parça gibi ilave edilmesiyle hem eğlenceli hem 
sofistike duruyor. 
Evin üst katı ise yatak odalarına ayrılmış. Üst katta 
toplamda 4 yatak odası yer alıyor. Evin 3 genç çocuğu 
için ayrı ayrı tasarlanan yatak odalarında yalınlık 
tercih edilmiş. Ancak odalar sahiplerinin karakteristik 
özelliklerine göre şekil almış. 

Yüzme havuzu, jimnastik salonu, buhar odası ve soyunma odalarının 
yer aldığı bölüm ise evin konseptini bir anda  
değiştiriyor ve misafirlerine bir sürpriz karşılama yaratıyor.
Bu alanda kullanılan floral duvar kağıdı bu alanın kimliğini belirliyor.

Evin üst katı yatak odalarına ayrılmış. Üst katta toplamda 4 yatak odası yer alıyor.  
Evin 3 genç çocuğu için ayrı ayrı tasarlanan yatak odalarında yalınlık tercih edilmiş.
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