


Bu muhteflem malikanenin sahipleri, yeni evleri için hayal kurmaya baflla-
d›klar›nda, Fransa’n›n tarihi flatolar›na, Avrupa’n›n en büyük otellerine yap-
t›klar› unutulmaz seyahatler ak›llar›na gelir. Çift, klasik bir malikanenin tarihi
ve lüks dokusunu yeniden yarat›rken, içinde e¤lenebilecekleri, samimi bir eve
sahip olmak isterler. Landry Design Group, onlar için, Michigan Gölü yak›n-
lar›nda, park gibi bir manzaraya bakan, sonsuzlu¤a uzanan, davetkar bir gö-
rünüfle sahip ev yarat›r. Yuvarlak kubbe, resmi bir ton katarken, havuzun ya-
k›n›nda yer alan ve her mevsim kullan›labilen günefl odas› ise daha samimi bir
atmosfer yarat›lmas›na imkan tan›yor. Evin iç dekorasyonunu Howard Design
Group gerçeklefltirmifl.

Ev sahiplerinin “Le Grand Reve (Muhteflem Rüya)” olarak adland›rd›klar›
malikaneye, kireçtafl› ile kaplanm›fl araba yolu ile yaklafl›l›yor. Ortas› mavi tafl-
larla süslenmifl avlunun merkezinde sevimli bir f›skiye bulunuyor. Richard
Landry ve ekibi de bu malikaneyi tasarlarken hem resmiyeti hem de mizah
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Michigan Gölü yak›nlar›ndaki
“Muhteflem Rüya”

Y›llarca yaflayacaklar› evi
hayallerinde canland›rmaya çal›flan

çift için dünyaca ünlü mimar

Richard Landry, hiçbir hayalin
gerçeklefltirilemeyecek kadar

imkans›z olmad›¤›n› gözler önüne
seren bir malikane yaratm›fl. Ev

sahiplerinin “Le Grand Reve (Büyük
Rüya)” olarak adland›rd›klar› ve

birbirinden önemli sanat eserleriyle
zenginlefltirilen malikaneyi

Ümmühan Kazanç anlat›yor.

fiatolardan esinlenerek infla edilen malikanenin kireçtafl› duvarlar› ve uyumlu süslemeleri, 
ortas› mavi tafl ile kaplanm›fl avluya bak›yor. 
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duygusunu yans›tmas›n› istemifller. Kaya¤antafl›ndan yap›l-
m›fl dik ve meyilli çat›, kireçtafl› duvarlar ve ‹onik sütunlar,
görkemli oranlar› ve klasik Frans›z mimarisinin zarif ayr›nt›-
lar›n› yans›t›yor. Ayn› zamanda, belirgin olan oval ve e¤risel
flekiller, bir anlamda do¤all›k hissini temsil ediyor. ‹ç k›s›m-
da odalar, büyük kubbenin arkas›nda klasik Beaux Arts (Gü-
zel Sanatlar) ekseninde düzenlenmifl. Bu muhteflem iki katl›
mekan›n, duvar ve tavanlar›nda göz al›c› alç› süslemeler bu-
lunuyor. Paris stilinde tasarlanm›fl dövme demir korkuluklar,
dikkati yukar› do¤ru uzanan çift merdivenlere çekiyor. Tif-
fany camlarla kaplanm›fl kubbe bofllu¤undan ise fl›k bir avi-
ze sark›yor. Büyük kubbenin bir taraf›ndaki genifl koridor,
zengin dekorasyonu ile göz dolduran yaflam odas›na ve zarif
misafir süitine ulafl›yor. Bu koridorun sonunda yer alan ve
iki çift Frans›z kap›s› bulunan heybetli kütüphane, malika-
nenin hem ön hem de arka bahçesine aç›l›yor.

Büyük kubbenin di¤er taraf›nda, kristal avizeler ile ayd›n-
lat›lan fl›k yemek odas› yer al›yor. Koridorun hemen karfl›-
s›nda s›cak ve romantik atmosfere sahip büyük oda yer al›-
yor. Oyma süslemeleri bulunan flömine raf› ve çerçevesi, du-
varlar›n pürüzsüz boyas› ile hofl bir tezat oluflturuyor. Bura-
dan, günlük kullan›m odalar›n›n yer ald›¤› bölüme geçiliyor.

Huzur yay›lan oturma odas›, kahvalt› odas› ve mutfa¤a aç›-
l›yor. Antika ve geçmiflten gelen zarif elemanlar›n yan› s›ra,
modern uygulamalar da malikane boyunca dikkat çekiyor.
Örne¤in tarihi evlerden farkl› olarak günefl ›fl›¤›ndan ve man-
zaradan daha fazla yararlanmak için pencereler genifl tutul-
mufl. Frans›z kap›lar üzerindeki e¤imli tirizler geçmifl mima-
ri dönemlere oranla daha ölçülü.

‹kinci kat›n girifl holündeki ›fl›kl›¤›n üzerinde yine dövme
demir bir gölgelik bulunuyor. ‹ki defa cilalanm›fl ahflap kap›-
lardan ebeveyn yatak odas›na ve dekoratif alç›dan yap›lm›fl
madalyonlar, kabartma çiçek desenleri ile süslenmifl fl›k oda-
lara geçiliyor. Frans›z kap›lar, malikane boyunca devam
eden, muhteflem bir manzaraya sahip terasa aç›l›yor. Alt kat-
ta ise çim alan, havuz ve bahçeyi en iyi flekilde görebilmek
için üç taraf› pencerelerle donat›lm›fl günefl odas› yer al›yor.

Evin zemin kat›nda, hemen merdivenlerin alt›nda yarat›-
lan yuvarlak formlu mekanda, iklim kontrollü flarap mahse-
ni, bir bar›n efllik etti¤i yemek bölümü bulunuyor. Hemen
yan taraf›nda yer alan dinlenme odas›, profesyonel boyutlu
sinema salonu ve spa, Richard Landry taraf›ndan ev sahip-
lerine hiçbir hayalin gerçeklefltirilemeyecek kadar imkans›z
olmad›¤›n› ispatlamak için yap›lm›fl. 

Evin genel mimarisi ile uyum içinde olan zarif havuz için geleneksel Frans›z stillerinden ilham al›nm›fl.
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Egosantrik bir mimari oluflturmak için çal›flan pek çok mimar›n aksine, Richard Landry,
belirli bir stil içinde tasar›mlar yapmak yerine, müflterilerinin tercihlerini gerçekten göz

önünde bulunduruyor. Landry: “Bir evin kiflisel bir ifadesi olmal›, yaflayacak kiflinin
zevklerini ve duyarl›l›klar›n› yans›tmal›” diyor. Böylece, Landry Tasar›m Grubu, genifl

yelpazede mimari tarzlar› yans›tan konutlara imza at›yor. 
Onlar› birbirine ba¤layan ise dürüstlük.

Paris stilinde tasarlanm›fl dövme demir korkuluklar, dikkati yukar› do¤ru uzanan çift merdivenlere çekiyor. Kesme mermer zemin, çift merdiveni birlefltiriyor. Tiffany camlarla
kaplanm›fl kubbe bofllu¤undan ise Murray’s Iron Works marka fl›k bir avize sark›yor. Bu muhteflem iki katl› mekan›n, duvar ve tavanlar›nda göz al›c› alç› süslemeler
bulunuyor.  
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Richard Landry (AIA), dünyan›n en iyi özel
konutlar›n› yaratan, mimarl›k ve planlama flirketi,
Landry Design Group, Inc.’nin sahibi ve baflkan›.
Aslen Kanada-Québec’li olan Landry, 1987 y›l›n-
da Los Angeles’ta firmas›n› kurar kurmaz, üst-s›-
n›f konut pazar›n›n en önemli tasar›mc›lar›ndan bi-
ri olarak an›lmaya bafllan›r. Landry, baflkan› oldu-
¤u firmada, tasar›m müdürü olarak görev yap›yor
ve firman›n pazarlama, ifl gelifltirme ve genel yö-
netimini denetliyor.

1984 y›l›nda Los Angeles’a yerleflmeden ön-
ce, Alberta-Kanada’da R. R. Roberts Architects
Ltd. ile çal›flan Landry, genifl kapsaml› ticari, ku-
rumsal, ev ve toplu konut projelerinde yer al›r. Los
Angeles’a yerlefltikten sonra, Landry, R. Duell As-
sociates, Inc. ile birlikte e¤lence amaçl› mimari
projeler ve Ambrose Associates, Inc. ile özel ko-
nutlar alan›nda çal›fl›r. Landry, Montréal Üniversi-
tesi’nden Mimarl›k lisans derecesi; Kopenhag,
Danimarka’daki Kobenhahn Üniversitesi’nden Mi-
mari ve Kentsel Tasar›m Diplomas› al›r. Akademik

kariyeri boyunca say›s›z ödüle lay›k görülür, “Or-
dre des Architectes du Québec”den Montreal Üni-
versitesi’ndeki s›n›f›nda ilk s›raya yerleflti¤i için iki
ödül kazan›r. Ayr›ca Kanada’n›n on mimarl›k fa-
kültesinin aday göstermesi sonucu, National Re-
search Council of Canada (Kanada Ulusal Arafl-
t›rma Konseyi)’n›n, Ontario’daki Division of Buil-
ding Research (Yap› Araflt›rma Bölümü)’te çal›fl-
mak için bir y›ll›k burs kazan›r. 

Richard Landry, 2000 y›l›ndan bu yana Archi-
tectural Digest’in dünyan›n en etkili ilk 100 mimar
ve tasar›mc›s› listesinde yer al›yor. 2004 y›l›nda,
mimarl›k alan›ndaki üstün baflar›lar› için, Pacific
Design Center (Pasifik Tasar›m Merkezi)’›n pres-
tijli ödülü “Star of Design (Tasar›m Y›ld›z›)”na lay›k
görülür. “Beautiful Homes and Great Estates” se-
rileri gibi çeflitli televizyon programlar›nda yer al-
mas›n›n yan› s›ra, Landry, Amerika ve Çin’deki çe-
flitli etkinliklere konuflmac› olarak kat›l›r. American
Institute of Architects-AIA (Amerikan Mimarlar
Enstitüsü)’n›n üyesi olan Landry, California, Con-

necticut, Florida, Idaho, Illinois, New Jersey, New
York, North Carolina ve Washington eyaletlerinde
de lisansl› mimar. Ayr›ca, National Council of Arc-
hitectural Registration Boards (NCARB)’dan serti-
fikas› bulunuyor ve Institute of Classical Architec-
ture and Art (ICAA)’›n üyesi. (www.landrydesign-
group.com).

Richard Landry (AIA), dünyan›n en iyi
özel konutlar›n› yaratan, mimarl›k ve
planlama flirketi, Landry Design Group,
Inc.’nin sahibi ve baflkan›.

Dünyan›n en etkili ilk 100 mimarlar›ndan Richard Landry
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Kas›k-tonoz tavanlar ve kemerler, uzun koridorlarda ritim yarat›yor. 

Koridorun hemen karfl›s›nda s›cak ve romantik atmosfere sahip oturma odas› yer al›yor. Odada,
geleneksel stillerin modern bir yorumu görülüyor. Kaya kristali avize, alç› süslemeli tavandan

sark›yor. Oyma süslemeleri bulunan flömine raf› ve çerçevesi, duvarlar›n pürüzsüz boyas› ile hofl bir
tezat oluflturuyor. fiöminenin hemen üstünde yer alan ayna 19. yüzy›l Frans›z. 

Aga John Antiques’den seçilen, Louise Phillippe stili, 19. yüzy›l Savonnerie hal›n›n kullan›ld›¤›
mekanda yer alan pembe puf, Lejeune Upholstery (South FLA)’den seçilmifl.
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Antika ve geçmiflten gelen zarif elemanlar›n yan› s›ra,
modern uygulamalar malikanenin genelinde oldu¤u gibi
ana oturma odas›nda da dikkat çekiyor. Aga John
(Kaliforniya) marka hal›n›n üzerinde antika bir sehpa
bulunuyor. Avizeler ise Murano.
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Göz kamaflt›ran yemek odas› bir çift Bakara kristali avize ve aplikler 
ile ayd›nlat›l›yor. Serin akflamlar için bir de flömine düflünülmüfl. 
Zeminde Mastour (New York) marka hal› bulunuyor. Mekanda kullan›lan
sandalyeler Quatrain, kumafllar› ise Travers, Stroheim/Jab marka.
Ayd›nlatma elemanlar› Dennis&Leen’den seçilmifl. Yemek servis tak›m›
ise Versace.
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Kutu fleklindeki tavan süslemeleri ve el ifli ahflap zemin ile
kütüphanenin asil atmosferi güçlendirilmifl. Frans›z kap›lar, malikanenin
hem ön hem de arka bahçelerine aç›l›yor. 
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Evin yemyeflil manzaras›na hakim olan
mutfakta, kahvalt› ve oturma bölüme de
bulunuyor.
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‹kinci kat›n girifl holündeki ›fl›kl›¤›n üzerinde yine dövme demir bir gölgelik bulunuyor. ‹ki defa cilalanm›fl ahflap kap›lardan ebeveyn yatak odas›na ve 
ana oturma odas›na geçiliyor. 
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Ebeveyn yatak odas› da malikanenin geneline hakim olan, klasik ve modern detaylar›n fl›k birleflimini sunuyor. fiömine, alç› tavan süslemeleri, krem rengi kumafl ile
kaplanm›fl koltuklar ve puf romantik ve huzurlu bir uykuya davet ediyor.

michigan ev.qxp  11/30/11  10:15 AM  Page 75



Ebeveyn yatak odas› için Aga John (Kaliforniya) marka hal›
tercih edilmifl. Genifl yatak, Interior Dynamics’ten al›n›rken,
Bedside Manors (Chicago)’dan dekoratif ve fl›k yatak örtüleri
seçilmifl.
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Konsol üzerine yerlefltirilmifl alt›n rengi lavabo ile banyoda da klasik çizgi devam ettirilmifl.

michigan ev.qxp  11/30/11  10:15 AM  Page 78



79

Evin zemin
kat›nda, hemen
merdivenlerin
alt›nda yarat›lan
yuvarlak formlu
mekanda, iklim
kontrollü flarap
mahseni, bir bar›n
efllik etti¤i yemek
bölümü bulunuyor.

fiarap mahseninin hemen yan taraf›nda yer alan dinlenme odas›,
profesyonel boyutlu sinema salonu ve spa, Richard Landry
taraf›ndan ev sahiplerine hiçbir hayalin gerçeklefltirilemeyecek
kadar imkans›z olmad›¤›n› ispatlamak için yap›lm›fl. 
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