
Tarry + Perry captures 
monastic qualities of 

concrete house in East 
Sussex

Architecture photography studio Tarry + 

Perry has documented a concrete house 

hidden within a verdant site in southern 

England to spotlight its monastic charac-

ter and unexpectedly warm interiors. 

The rural dwelling, appropriately named 

Concrete House, was designed by former 

office Raw Architecture Workshop for a 

young family in East Sussex.

İngiltere’deki Brüt Beton Ev Sakinleştirici 
Karakteriyle Öne Çıkıyor

İngiltere’nin güneyinde yemyeşil bir 

alana gizlenmiş beton evi belgeleyen 

mimari fotoğraf stüdyosu Tarry + Perry, 

yapının manastır karakterini ve sıcak bir 

hava veren iç mekânlarını öne çıkardı. 

Yapısına uygun bir şekilde “Beton Ev” 

olarak adlandırılan kırsal konut, Doğu 

Sussex’teki genç bir aile için Raw Arc-

hitecture Workshop tarafından tasar-

landı.

Tarry + Perry, 2018’de tamamlanma-

sından bu yana konutu fotoğraflayan ilk 

stüdyo.

Beton Ev, monolitik bir hava çağrıştır-

mayı amaçlıyor.

Ağaçlık arazisine yerleşecek şekilde ta-

sarlanan Beton Ev, yeryüzünden yukarı 

itilen yekpare bir kütleyi çağrıştırıyor. 

Bunu başarmak için neredeyse tama-

men betondan üretilen konut, kendine 

özgü kademeli formu ile evin baktığı So-

uth Downs sırt hattıyla uyum sağlıyor. 
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Konutun kademeli formu South Downs sırt hattı ile uyum 

sağlıyor.

Kale gibi bir görünüm sağlamanın yanı sıra yapıya manastır 
ve sakinleştirici bir karakter kazandırmak için ağırlıkla beton 
kullanılmıştır.

Dizaynda, müşterinin Louis Kahn mimarisi, dışavurumsal be-

ton kullanımına olan ilgisi ve yorumunun etkileri hissediliyor.

Yapı, neredeyse tamamen fiber takviyeli betondan inşa edil-

miştir. 

Belirtildiğine göre, Beton Ev yalnızca Resilia kullanılarak inşa 

edilen ilk bina. Bir tür fiber takviyeli beton olan Resilia, çelik 

takviyeye olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. 

Bu malzeme, evin karbon ayak izini en aza indirmeye yardım-

cı olurken, aynı zamanda inşaat süresini ve maliyetlerini de 

azaltıyor.

Beton, evin her yerinde karşımıza çıkıyor.

Ev henüz inşa aşamasındayken Grand Designs programının 

bir bölümünde tanıtıldı. Bu yayının ardından beton ev dik-

katleri üzerine çekti. Bunun üzerine, fotoğraflar ve kısa film 

aracılığıyla Tarry + Perry, evin dış cephesini tanıtırken, büyük 

ölçüde binanın iç mekânlarını da ortaya çıkarmaya odaklanı-

yor.
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Malzemenin soğukluğu bitki ve ahşap mobilyalar ile denge-

leniyor.

Tarry + Perry, görüntülerin “beton monolitik tasarımın yu-

muşak tarafını” ortaya çıkarmasını ve malzemenin minima-

list ve sakinleştirici olarak tasarlanan iç mekânlara nasıl ba-

şarılı bir şekilde katkıda bulunduğunu göstermesini umuyor.

Ayrıca, Londra’daki Barbican Merkezi’nin serasından ilham 

alan, renkli sanat eserleri, ahşap mobilya ve bitki kullanımı 

sayesinde iç mekâna nasıl sıcak bir hava verildiğini göster-

meyi amaçlıyor. 

Tasarımda, İngiliz erik ağacı marangozluğunu yüzyıl-ortası 

modern tarz akımı ile birleştiren mutfak alanı dikkat çekiyor. 

Kullanılan materyal, konutun içinde bulunduğu, 1900’lerde 

erik bahçesi olarak kullanılmış ağaçlık alana atıfta bulunuyor. 

Tarry + Perry’den James Tarry, “Ev her anlamda çok beklen-

medik” şeklinde belirtti. Araba yolu ve kapı arasında hiç pen-

cere olmamasından dolayı derin ve karanlık bir mağaraya gi-

riyormuş gibi hissettiğini söyleyen Tarry, içeride karşılaştığı 

aydınlık ve sıcak atmosfere ne kadar şaşırdığını dile getirdi. 

Stüdyo ortağı Neil Perry, “Bu tanıtım filmi için, beton ve en-

düstriyel stili öne çıkaran ama aynı zamanda iç tasarımın ve 

aile yaşamının merkezde olmasını sağlayan bir yaklaşım ter-

cih ettik.” diye ekledi. 

Betonun sıcak, manastır karakteri yaratması amaçlanmıştır.

Beton Evi hayata geçiren Londra merkezli Raw Architecture 

Workshop, 2011 yılında Graeme Laughlan ve David Mulligan 

tarafından kuruldu ve 2019’da kapılarını son kez kapattı. İkili-

nin diğer projeleri arasında İskoç dağlarında kısmen gömülü 

olarak tasarlanan bir ev yer alıyor. 

Kaynak: www.dezeen.com/2021/01/22/tarry-perry-

documents-concrete-house-east-sussex/
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Japonya’nın Okinawa adasında bulunan 
yaşam ve çalışma alanı projesi 

Japonya’da Studio Cochi mimarları, ev sa-

hibinin, evi çocuk odaları, depolar, garajlar 

ve daha fazlasıyla genişletmeye yönelik 

gelecek planlarını hesaba katan esnek, 

açık bir yapı olarak Fusato’da bir ev tasar-

ladı. 

Bu beton ev, modern ve çekici tasarımıy-

la büyülüyor. Evin yerleşimi ve işlevi, ge-

lecekte genişleyeceği için hacimle olan 

ilişkisine göre planlandı. Ahşapla kaplı ana 

yaşam alanı, mutfak, oturma ve yemek 

odalarının bulunduğu, evin çekirdeğini 

oluşturuyor. 

Sahibi gününün çoğunu atölyede geçir-

diğinden, Japon mimarlar bu alanı hem 

bağımsız hem de geniş teras sayesinde evin kalanıyla bağlantılı bir 

şekilde tasarladılar. Evi ve atölyeyi kaplayan çatı, derin bir gölge 

oluşturarak binayı Okinawa’nın yoğun güneş ışığından koruyor. Ha-

reketli mekanizmalar iç mekânlara çeşitlilik getirerek aynı çatı altın-

da yaşama ve çalışma özgürlüğünü artırıyor.

Studio Cochi 
architects 

completes concrete 
house + workshop 

in Japan’s Okinawa 
island

Studio Cochi architects has 

designed ‘house in fusato’ as 

a flexible, open structure that 

responds to the owner’s future 

plans to expand the building 

with children’s rooms, stores, 

garages, and more. 
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Proje Künyesi:

İsim: House in Fusato
Mimar: Studio Cochi Architects

Lokasyon: Okinawa, Japonya

Kaynak:

www.designboom.com/architecture/studio-cochi-architects-conc-

rete-house-workshop-japan-okinawa-island-01-05-2021/
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