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İç Mimar ve Tasarımcı Anna Duval’ın 
tasarladığı bu ev, Ontario’da yer alıyor.

İskoç stilinin modern dekorasyonla 
harmanlandığı yaşam alanında sıcak ve 

samimi bir hava esiyor.
Hazırlayan RANA KORGÜL

İ

Salondaki kahverengi deri kanepe üzerindeki 

örtü İskoçya’dan, yastıklar Crate&Barrel’den, 
beyaz tekli koltuklar, koltuk yastıkları, orta 
sehpa, perdeler, avize ve lambader Restoration 
Hardware’den alınmış. Orta sehpa üzerindeki 
çanak ve mumlar CB2’dan ve halı Elte’den. 
Duvardaki karakalem çalışmalar ev sahibi 
tarafından yapılmış.
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                                  laç sektöründe çalışan girişimci bir iş adamının evindeyiz. Ev sahibi İskoç asıllı bir Kanadalı. 
Bu evi sürekli yaşadığı mekân olarak kurgulatmış Anna Duval’a. Toronto’ya 40 kilometre uzaklıkta yer alan 
Pickering bölgesindeki ev, eşsiz bir ormanın önünde konumlanıyor. Ortam sessiz, sakin ve canlı… Ev sahibi, 
Duval’ı websitesi aracılığıyla bulmuş. Ziyaret ettiğimiz evin üç senelik bir geçmişi var. Dış cephesi kırmızı 
tuğla kaplı müstakil ev, geleneksel İngiliz tarzı Townhouse denilen bir mimariye sahip ve üç kattan oluşuyor. 
150 metrekarelik iç alana sahip olan evde salon, mutfak, üç oda, iki banyo ve misafir tuvaleti mevcut. Birinci 
kat antre, mutfak ve misafir tuvaleti; ikinci kat salon, piyano bölümü ve çalışma alanı; üçüncü kat ise ebeveyn 
yatak odası, iki misafir odası ve iki banyodan oluşuyor. Duval, evi Şubat 2014’te teslim almış ve altı ay gibi kısa 
bir sürede teslim etmiş. “Önce salondaki şömine eklendi. Merdivenlerdeki duvarlar kırmızı tuğla ile kaplandı. 
Tırabzanlar siyaha boyandı. Odalardaki tavanlar açık renk boyanarak daha fazla ferahlık hissi elde edildi” 
diyen Duval,” Ev sahibi sade, rahat, maskülen ve zamansız bir dekorasyon öngörürken kuvvetli çizgisi ve doğal 
dokuları olan bir dekorasyonun kendisinin İskoç kökenine uyacağını düşündüm. İskoç stilini dekorasyonda 
öncelikli tuttum diyebilirim. Modern hatlar, klasik bir zevk ve şekiller, simetri ve geleneksel dokunuşlar, 
bu evin dekorasyonuna yön verirken benim gibi modern bir tasarımcı için keyifli bir yorum oldu. Bu arada 
evin arkasındaki orman da bana çok ilham verdi” diye anlatıyor. Evin İskoç havasını pekiştiren salondaki 
şömine, geyik figürleri, berjerler ve pötikareli şal, evin geleneksel değil ama gelenekselden etkilenmiş bir 
ev olmasını sağlamış. Evde yumuşak toprak renkleri, griler ve bordo tonları hâkim. Duvardaki tuğlaların 
rengiyle uyumlu olan bordo, dingin bir atmosfer sağlamış. Aydınlatmalarda lambader, abajur ve avize 
tercih edildi. Salondaki Jefferson Mack tasarımı modern avize mekâna genişlik hissi veriyor. Ayrıca bazı 
okuma lambaları da kullanıldı. Yemek bölümdeki avize ile sıcak ve samimi bir orman evi hissi elde edildi. 
Yatak odasında kristal, holde ise endüstriyel bir aydınlatmaya yer verildi. Perde seçimlerinde doğal havayı 
yakalamak için uçuşan Belçika ketenleri kullanıldı. Yemek bölümü ve yatak odasının zeminleri meşe parke 
kaplandı. Halı olarak Hint yapımı yüzde yüz yün halılar temin edildi. Holdeki yolluk ise sertifikalı zanaatkâr 
işi olan bir kilim, yün ve koton karışımı. Bu evde bazı mobilyalar ev sahibi tarafından önceden alınmıştı. 
Anna’nın her ne kadar değiştirme özgürlüğü olsa da öngördüğü dekorasyonla uyuşan seçimler oldukları 
için yeni dekorasyonda ev sahibinin seçimlerine yer vermiş. “Yemek bölümündeki kırmızı kadife kapitone 
döşemeli koltuk, özel imalat yaptırıldı. Çizim ve detaylar benim tasarımım olarak uygulandı. Neo-klasik dolap 
tasarlanırken ise 19. yy Avrupa mobilyalarından esinlenildi. Salondaki orta sehpa tablasında kullanılan meşe 
parkeler eski bir Rus evinden çıkma. Bunları evdeki özel tasarım eşyaların püf noktaları olarak sayabilirim. 
Restoration Hardware bu konuda uygulamada çok destek verdi. Bu evin dekorasyon alışverişleri Ontario’daki 
mağazalardan yapıldı. Bazı sanal sitelerden de alımlar yapıldı. Uzun lafın kısası; elli yaşlarındaki bekâr ev 
sahibi için, özüne dönerek tercih ettiği evi tasarlamak bana hem keyif hem de tecrübe verdi. Eve ilk girdiğim 
anda hissettiğim pozitif enerji, projeyi bitirmemde bana destek oldu ve müşterim sonuçtan memnun kaldı” 
diyor Anna Duval. Moskova, Paris ve Kanada hattında aktif çalışan bir iç mimar ve tasarımcı olduğu için 
kendisine nasıl çalıştığını da soruyoruz: “Seyahat etmeye olan tutkum, beni dünya vatandaşı yaptı. Kanada 
multi-kültürel bir ülke ve bu çeşitliliğin parçası olmayı seviyorum. Paris ise benim için dünyanın en güzel 
şehri. Tasarım, mimari, tarih, kültür ve sanat konularında Paris’ten çok besleniyorum. Genel olarak, ülkeler 
hatta şehirlerarası bu hareketliliğimin sadece zihnen değil, profesyonel olarak ufkumu genişlettiğini de 
hissediyorum.” 
❚ www.annaduval.com

Üst kata çıkan merdivenin altına Zuo’dan alınmış Union Jack modeli bir konsol 
konmuş. Davut büstü ve lamba Restoration Hardware’den.

İ

78  MARIE CLAIRE MAISON Ocak 2017



Salondaki şömine üzerindeki 
ahşap geyik kafası 

Restoration Hardware’den, 
mumluklar Pottery Barn’dan 

ve çanakla içindeki dekoratif 
yosunlar, Crate&Barrel’den 

alınmışlar. Yan sayfada 
mevcut yemek masası ve 

sandalyeleriyle uyumlu 
olacak kapitone koltuklu bir 

dolap ünitesi tasarlamış. 
Masa üstü tepsi ve duvardaki 

poster Pottery Barn’dan, 
geyik boynuzlarından 

yapılmış avize Restoration 
Hardware’den ve halı yine 

Elte’den seçilmiş.
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Tuğla duvarın önündeki Yamaha piano üzerine 
Crate&Barrel’den alınan mumluklar konmuş. Tablo 
Torontolu sanatçı Michael Zarowsky’e ait. Tablo 
aydınlatması Restoration Hardware’den. Çalışma 
alanındaki masa, sandalye, kitaplık ve raflardaki bayrak 
koleksiyonu ev sahibinin Duval’dan önceki seçimleri. 
Soldaki çok çekmeceli dolap ve beyaz şapkalı lamba 
Restoration Hardware’den, halı evdeki diğer halılar gibi 
Elte’den ve kitaplık raflarındaki çeşitli aksesuarlar CB2, 
West Elm ve Wayfair mağazalarından.
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