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Salonda simetrik bir kurgu hâkim. 
Sakin renkler mor kadife koltuk ile 
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L!zbon’un en esk! balıkçı kasabalarından Casca!s’de 
bulunan 500 metrekarel!k konut projes! yakla"ık 
2.650 metrekarel!k b!r araz! !ç!nde konumlanıyor. 

Atel!er Cr!st!na Jorge de Carvalho !mzalı proje tad!lat ve 
dekorasyon a"amalarından geçm!". 2000 yılında L!zbon’da 
kurulan Atel!er Cr!st!na Jorge de Carvalho, eklekt!k ve 
sof!st!ke lüks !ç mekân tasarımları !le ün kazanmı" b!r 
m!marlık stüdyosu. Stüdyonun seçk!n ve ödüllü m!mar!&!ç 
mekân tasarım projeler!nden olu"an portföyünde, Portek!z 
ve dünyanın farklı lokasyonlarındak! özel konutlar, oteller, 
kaplıcalar, of!sler ve perakende alanları yer alıyor. 5 yıldızlı 
Douro41 Hotel&Spa, Algarve bölges!ndek! ödüllü konut 
projes! ve New York’tak! penthouse projeler! stüdyonun 
öne çıkan !"ler!nden sadece b!rkaçı. Cr!st!na Jorge de 
Carvalho tarafından kurulan CJC f!rması !se, !ç m!mar! 
h!zmetler!n yanı sıra kend! mob!lya koleks!yonunu da 
sunuyor. Portek!z’!n usta zanaatkârlarının eller! !le ürett!#! 
parçalardan olu"an mob!lya koleks!yonunda malzeme 
olarak özel mermerler, paslanmaz çel!k, lake cam, p!r!nç 
ve egzot!k der!ler kullanılıyor. Ev!n g!r!" alanında, s!yah 
ve beyaz kullanımının yarattı#ı kontrastın ça#rı"ımda 
bulundu#u Klas!zm ç!zg!ler!, merd!vende kullanılan 
mermer !le müth!" b!r bütünlük olu"turuyor. Bu zar!f 
mekân, 90’lı yılların gözde tasarımlarından Jacopo Fogg!n! 
!mzalı av!ze ve Cappell!n! marka s!yah b!r sandalye !le 
gençle"t!r!lm!". Oturma odasındak! mob!lyaların ç!ft 

hal!nde kullanılması, tasarımı tamamlayan kuma"ların 
renk ve dokuları, s!metr!k konforu tamamlıyor. 
Bahçeye açılan gen!" alanları nane ye"!l! !pek perdelerle 
çerçevelemek mekânın kromat!k senfon!s!ne katkıda 
bulunmu". Cr!st!na Jorge de Carvalho’nun kend! koleks!yon 
ürünler!n! zamansız klas!k parçalarla b!rle"t!rmes!nden 
olu"an mob!lya seçk!s!nde, son dokunu" olarak her odaya 
yerle"t!r!len b!rkaç !kon!k parça da var. Salonu taçlandıran 
tasarımlar arasında salonda Gae Aulent! tasarımı Jumbo 
orta sehpa ve Artem!de marka Ch!mera lambader var. 
Yemek alanında kullanılan CJC koleks!yonuna a!t retro st!l 
m!nderl! sandalyelere Veronese kr!stal av!ze e"l!k ed!yor. 
Av!zen!n zarafet! el yapımı s!yah ah"ap tavanın dramat!k 
etk!s!n! haf!flet!yor. Göster!"l! mermer tablalı yemek 
masasının ayakları paslanmaz çel!kten. 1960’lı yılların 
ba"ında D!eter Waeckerl!n tarafından tasarlanan !kon!k 
büfe mekâna farklı b!r v!ntage es!nt! katıp ortamın klas!k 
havasını tazele"t!r!yor. Yemek odasının ba"rol oyuncusu 
olan Veronese Anemon sarkıt aydınlatma, 415 Murano 
camının elle "ek!llenmes!nden olu"uyor. 1950’l! yılların 
ruhundan !lham alan mutfa#ın renk palet!, beyaz, s!yah 
ve ye"!l. Satranç zem!n, desenl! duvar kâ#ıdı, mob!lya ve 
aydınlatma seç!mler! 50’l! yılların ruhunu ça#ıran d!#er 
unsurlar. Mutfa#ın oturma kısmında kullanılan monokrom 
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desenl! duvar kâ#ıdı ye"!l dolap kapakları !le retro b!r 
gönüm yaratıyor ve yemek odasının klas!k duru"unu kırıp 
daha e#lencel! b!r geç!" sa#lıyor. Cr!st!na Jorge de Carvalho 
m!saf!r banyosunda geometr!k desenl!, güçlü renk ve doku 
kontrastlarına sah!p b!r duvar kâ#ıdı terc!h ederek k!"!l!k 
ve zarafet dolu b!r atmosfer yaratarak görsel doygunlu#a 
ula"ıyor. Desenler!, dokuların ve malzemeler!n yo#un b!r 
"ek!lde üst üste gelmes!nden olu"an duvar kâ#ıdı ev!n farklı 
alanlarında da kullanılmı". Evde !k! k!"!l!k b!r çocuk odası, 
b!r erkek çocuk odası, b!r m!saf!r odası ve ebeveyn yatak 
odası ba"ta olmak üzere dört yatak odası bulunuyor. Her 
ne kadar odalar st!l olarak b!rb!rler!nden farklı olsalar da 
özel ve !dd!alı duvar kâ#ıdı kullanımı konusunda ortaklar. 
Çocuk odalarında Gub! Grashoppa masa lambası, Menu 
St!ck System k!taplık ve D!esel L!v!ng P!ston yan sehpa 
g!b! b!rtakım genç ürünlerle denge olu"turulmu". Ebeveyn 
yatak odasında !se rahatlatıcı, göze ho" görünen pastel 
renk palet! hâk!m. Pudra, pastel pembe ve ye"!l tonlarını 
kapsayan odada, yatakta kullanan kad!fe kuma" g!b! odayı 
sımsıcak hale get!ren detaylarla daha !dd!alı ve cesur 
parçaların mükemmel uyumu yakalanmı". Cr!st!na Jorge 
de Carvalho bu projen!n genel!nde farklı renk ve desenlerle 
komb!ne ed!len, farklı kuma" ve malzemeler!n kontrastının 
gücünden !lham alan, !kon!k ve modern parçaları dengel! 
b!r "ek!lde ev!n genel!ne yayarak zar!f ama aynı zamanda 
cesur b!r dekorasyona !mza atmı".
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