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Philippe Meier

Her seferinde yinelemekte sak›nca yok: Bir ülkenin
mimarl›¤›ndan söz etmek, “belirli” mimarlar›n
üretimlerinden söz etmek anlam›n› taﬂ›m›yor. Baﬂka bir
deyiﬂle, bir ülkedeki mimarl›¤›n düzeyini, genel mimari
üretimin oluﬂturdu¤u “anonim” ba¤lam tan›ml›yor.
Öznelerden ba¤›ms›z bir gerçeklik bu, ve asl›nda kolektif
bir bilgi üretimini gösteriyor. Burada “anonim”
nitelemesiyle “öznesiz” bir durumu kastetti¤im
san›lmamal›. Her biri tek tek belirli bir özneye ait olan
ö¤elerin birlikte oluﬂturduklar› bütünden söz ediyorum.
Formel ya da enformel öznelere sahip yap›lanm›ﬂ çevrenin
tan›mlad›¤› bu bütüne, mimari e¤itimden meslek
örgütlenmelerine dek uzanan farkl› aktörler eklemleniyor
ve sonuçta o ülkenin mimari görüntüsünü sunan -ve
do¤rusu pek az istisna içeren- bir manzara ç›k›yor. Bir ülkenin “y›ld›z” mimarlar› da
ancak bu kolektif bilgi üretiminin oluﬂturdu¤u zemin üzerinde var olabiliyor.

ARREDAMENTO

‹ki y›l önce, “Türkiye’de Mimarl›k: Bir Yan›lsama Dünyas›” baﬂl›kl› yaz›y› yazma
nedenim de bu gerçekli¤i vurgulamakt›. Aradan pek de az say›lamayacak -ve yap›
üretiminde mimarlar›n daha öne ç›kt›¤›- bir süre geçtikten sonra, bu de¤erlendirmemi
bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türkiye’de mimarl›k üretiminin medyada öne ç›kan
sözde y›ld›zlar›, ne yaz›k ki bu yan›lsama dünyas›n›n en görünen aktörleri aras›nda yer
al›yor. O kolektif “yapma” bilgisinin yoklu¤una karﬂ› ithal ayr›nt› ve malzeme
kolajlar›yla kurulmaya çal›ﬂ›lan “güncel” imgeler, Türkiye’deki mimarl›¤›n sefil
görüntüsünü kurtarm›yor, tam aksine durumu saydamlaﬂt›r›yor.
ﬁimdi art›k sözü as›l konuya, ça¤daﬂ ‹sviçre mimarl›¤›na ve bu mimarl›¤›n hiç de öne
ç›kmayan figürlerinden birine getirebilirim. Son y›llarda ‹sviçre, mimarl›k gündeminde
her zamankinden daha fazla yer al›yor. Bu yer al›ﬂ hem EPFL (Lozan) ya da ETH (Zürih)
gibi okullara ya da 1980’ler baﬂ›n›n Ticino mimarl›¤›na uzan›yor, hem de Peter Zumthor,
Herzog & de Meuron ve -‹sviçre’de yaﬂamamas›na karﬂ›n- Bernard Tschumi gibi
y›ld›zlar› kaps›yor. Ama asl›nda ‹sviçre mimarl›¤›n› var eden aktörlerin baﬂ›nda, adlar›na
mimarl›k medyas›nda s›kça rastlanmayan mimarlar geliyor. Ülkenin anonim mimarl›k
ba¤lam›n› kuran, kolektif yapma bilgisine yumuﬂak bir biçimde eklemlenen, güncelli¤in
peﬂinde koﬂma derdinde olmayan ama ça¤daﬂ üretimin sahici temsilcileri aras›nda yer
alan, yani ça¤daﬂ ‹sviçre mimarl›¤›n› inﬂa eden bu mimarlar, seçkin e¤itim
kurumlar›ndan y›ld›zlar›n özelleﬂmiﬂ sözlerine dek uzanan bir ortam›n taﬂ›y›c›l›¤›n›
yükleniyor. Daha do¤ru bir deyiﬂle, e¤itimde öne ç›kan kurumlar›n, y›ld›z mimarlar›n
ortaya ç›kmas›na olanak tan›yan bu ortam, ancak mimarl›¤›n anonim ba¤lam›n› kuran
“görünmez” öznelerin tan›mlad›¤› zemin üzerinde var olabiliyor. ‹ﬂte Philippe Meier de
bu öznelerden biri ve mimarl›¤› da özellikle bu ba¤lam içinde anlam kazan›yor. Meier’in
mimarl›¤› gelip geçici güncelli¤e ödün vermeyen, yan›lsama yaratma peﬂinde olmayan
bir mimarl›k. Kolektif bilgi üretimi içinde kolayca erimeye haz›r ve alabildi¤ine duru bir
söz, ve belki de tüm gücü buradan geliyor. I Aykut Köksal.
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Chaucey ‹lkokulu
Yeni Chaucey ‹lkokulu, Château
de Coppet korulu¤unun
k›y›s›nda konumlan›r. Görsel
olarak güneyde bir mezarl›k,
ötesinde göl ve Alp manzaras›na
aç›lan bir panaromayla
iliﬂkilenir. Kuzeybat›da ufukta
kesintisiz olarak alg›lanan Jura
da¤› ete¤ine kadar devam eden
tarlalar bulunur. Arazinin bu
özelli¤i nedeniyle yap› geniﬂ cam
yüzeylerle biçimlendirilmiﬂtir.
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Yüklenici:
Commune de Coppet
Yer:
Coppet
Yar›ﬂma tarihi:
1996
Proje tarihi:
1997-1998
‹nﬂaat tarihi:
1998-1999
Brüt alan:
1.990 m2
Hacim:
7.590 m3
Program:
Mevcut yap›n›n yenilenmesi,
10 s›n›f ve özel mekanlar.
Yard›mc› mimar:
Thierry Moreillon
Katk›da bulunanlar:
Pieter Stolz, Thomas
Bolliger
Denetim:
Jean-Daniel Pasquettaz, Guy
Musfeld, Pierre-André
Romanens
‹nﬂaat mühendisi:
Laurent Renaud
Is›tma ve havaland›rma
mühendisi:
Olivier Zahn
Elektrik mühendisi:
MAB sa
Cephe dan›ﬂman›:
BCS sa
Is›tma sistemi dan›ﬂman›:
Mats-Ola Nilsson
Topo¤raf:
Bernard Schenk
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D›ﬂ Mekandaki Odalar
Bir erken 20. yüzy›l konutunun
dönüﬂtürülmesi iﬂinin bir parças› olarak,
yap›n›n d›ﬂ mekan›na peyzaj› yeniden
düzenleme hedefiyle bir bina inﬂa
edilmiﬂtir. Proje, mevcut yap›n›n
tipolojisine sad›k kalarak kullan›m alan›n›
iki betonarme odayla geniﬂletmektedir.
Biri mutfak ve yemek odas›n›n önünde
pozitif (teras) olarak, di¤eri de negatif
olarak (avlu), yap›ya 1930’larda eklenen
garaj›n y›k›larak bir oda eklenmesiyle
oluﬂturulmuﬂtur. Bu iki “oda” delikli bir
duvarla sonlan›r. ‹ﬂlevselci bir bak›ﬂla bu
duvar bir bahçe aletleri deposudur ve
çat›s›na bambular dikilmiﬂtir.

Yer:
Cenevre
Proje tarihi:
1998
‹nﬂaat tarihi:
1998-1999
Brüt alan:
85 m2
Program:
Mevcut villan›n yenilenmesi
ve iki odan›n ilave edilmesi
Katk›da bulunanlar:
Philippe Ehinger, Edson
Cayana, Frank Herbert
‹nﬂaat mühendisi:
Amsler & Bombeli sa
Elektirik mühendisli¤i:
Dumont-Schneider sa
Topo¤raf:
Christian Haller
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La Concorde Villas› ve
Bahçesi

Foto¤raf: © Merlini

Villa La Concorde’un yenileme projesinin
ana hedefi bu yap›y› bir dizi tipolojik
de¤iﬂiklik ve restorasyonla özgün
kullan›m›na dönüﬂtürmek, yap›lan
müdahaleleri gizlememektir. Bu kavray›ﬂ,
ayn› zamanda tasar›m süreci ard›ndaki
yinelenen temayd›: Natürel alüminyum
elektrik kanallar› gibi yeni teknik ö¤eler
aç›¤a ç›kar›ld› ve “mobilya”lar özgün
tipolojik kurguya eklenmeden ba¤›ms›z
biçimde kullan›ld› (örne¤in mutfak ve
misafir odalar›n›n tefriﬂinde oldu¤u gibi).
En fazla müdahale yeni bir kütüphanenin
eklendi¤i ikinci katta yap›ld›.

ARREDAMENTO

‹ﬂveren:
Ville de Genéve
Yer:
Cenevre
Proje tarihi:
1998-1999
‹nﬂaat tarihi:
2000
Program:
Halk bahçesi 2.920 m2
Katk›da bulunanlar:
Frank Herbert, Marc
Langenegger, Christine
Renold, Philippe Ehinger
Peyzaj mimar›:
Sylvie Visinand
‹nﬂaat mühendisi:
Dal Busco & Yokohama
Elektrik mühendisi:
Dumont-Schneider sa
Topo¤raf:
Christian Haller

Proje erken 20. yüzy›l›n büyük
dönüﬂümünün bir sonucu olan kentsel
alan›, özgün koﬂullar›na geri döndürme
yollar›n› araﬂt›rmaktad›r. Planlanan dört
giriﬂin sonucu olarak kente ba¤lanan iç
yollar aç›¤a ç›kar›lm›ﬂt›r. Haç biçimindeki
plan bahçeyi tan›mlanm›ﬂ alanlara
ay›rmaktad›r. Bunlar, bir betonarme
duvarla güneye ba¤lanan küçük ve gölgeli
a¤açl›k alan; içinde yüz y›ll›k bir
arokaryan›n bulundu¤u bir çimenlik;
villan›n ön taraf›ndaki çiçek tarhlar› ve
çocuk oyun alanlar› için bitki odalar›d›r.
Proje mimarl›¤›n geometrisi ile do¤an›n
de¤iﬂkenli¤i aras›nda bir diyalog yaratarak
sözkonusu iki olgu aras›ndaki iliﬂkiyi
vurgulamaktad›r.
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Bina 4
Proje bodrum kattaki sat›ﬂ birimleriyle
do¤rudan ba¤lant›l› üç kata yay›lan el
sanatlar› atölyelerini bar›nd›rmaktad›r.
Ana yerleﬂim plan›n›n gere¤i olarak bina,
kolay ulaﬂ›labilir araç yollar› ve görsel
olarak k›smen gökyüzüne ve çevredeki
tar›m alanlar›na aç›lan bir iç taﬂ›t yolu
etraf›nda tasarlanm›ﬂt›r. Yap› ço¤unlu¤u
prefabrike ö¤elerden oluﬂan betonarme bir
strüktüre sahiptir. Cepheler alüminyum
profillidir ve kontrplak kapl›d›r. ‹ç taﬂ›t
yoluna bakan yüzeyler ise yar›saydam cam
yüzeyler ve saydam pencereden oluﬂur. Üç
aç›k avlu dikey alüminyum güneﬂ
k›r›c›larla örtülmüﬂtür.

ARREDAMENTO

‹ﬂveren:
Pallanterie Vakf›
Yer:
Meinier
Proje tarihi:
1997-2000
‹nﬂaat tarihi:
2000-2001
Brüt alan:
5.543 m2
Hacim:
22.722 m3
Program:
El sanatlar› atölyesi
Ortak mimar:
Thierry Moreillon
Katk›da bulunanlar:
Thomas Bolliger, Rachel
Hamel, Frank Herbert, David
Reffo
‹nﬂaat mühendisi:
Michel Paquet
Is›tma ve havaland›rma
mühendisli¤i:
Erte sa
S›hhi tesisat:
Erte sa
Electriktrik mühendisi:
Dumont-Schneider sa
Cephe için mühendislik hizmeti:
BCS sa
Topo¤raf:
HKD sa
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Yer:
Grand-Saconnex
Proje tarihi:
1999-2000
‹nﬂaat tarihi:
2000-2002
Brüt alan:
210 m2
Hacim:
920 m3
Program:
Alt› odal› konut
Ortak mimar:
Martine Perret
Katk›da bulunanlar:
Philippe Ehinger
‹nﬂaat mühendisi:
Antonio Milesi,
Christian Nourisse
Topo¤raf:
Christian Haller

F Evi
Mütevaz› bir bütçeyle inﬂa edilmiﬂtir.
Uzunlamas›na devam eden prizmatik bir
forma sahiptir. Zemin kattaki geniﬂ cam
aç›kl›k, yaﬂama mekanlar›n› bir terasla
bahçeye ba¤lamaktad›r. Üst katta yatak
odalar› geniﬂ pencerelerle do¤uya
bakmaktad›r. Binaya betonarme kabu¤un
kuzey köﬂesindeki yar›ktan girilmektedir.
Yap› hem ekonomik, hem de dayan›kl›
olmas› amac›yla prefabrike beton
panellerle inﬂa edilmiﬂ, pencereler için
anodize alüminyum çerçeveler
kullan›lm›ﬂt›r.

094-109 MIMAR MEIER

3/30/06

9:59 AM

Page 101

101

Foto¤raflar: © Merlini

M‹MAR

Halk Merkezi
Coppet yolunun çevresinden geçti¤i bir
arsa içerisinde konumlanan mevcut halk
merkezi 1930’lu y›llarda mimar Genoud
taraf›ndan tasarlanm›ﬂt›r. Hedeflenen,
yap›n›n özgün ö¤elerini mümkün
oldu¤unca koruyarak ve yerel halkça
benimsenmiﬂ kimli¤ine müdahalede
bulunmaks›z›n yap›y› yenilemektir.
Genoud’nun yap›s› ve onun giriﬂ saça¤›,
yap›n›n ziyaretçileri karﬂ›layan en önemli
ö¤esi olarak b›rak›lm›ﬂt›r.
Yeni tasar›mla mevcut binaya dik
do¤rultuda, L biçimli plan yaratan ikinci
bir yap› eklenmektedir. Yeni ve eski iki
kütleyi kamusal aç›k alan
birleﬂtirmektedir.

ARREDAMENTO

‹ﬂveren:
Commune de Commugny
Yer:
Commugny
Yar›ﬂma tarihi:
2000
Proje tarihi:
2000-2001
‹nﬂaat tarihi:
2002-2003
Brüt alan:
1.035 m2
Hacim:
4.200 m3
Program:
220 kiﬂilik toplant› odas›
Katk›da bulunanlar:
Nicolas Briffod, Samir Zid, Martin
Jaques, Thomas Bolliger, Laurent
Sonderegger, Marc de Dompierre
‹nﬂaat mühendisi:
Thomas Jundt
Is›tma ve havaland›rma mühendisli¤i:
Enerlink sarl
Tesisat mühendisli¤i:
Schumacher sa
Elektirik mühendisli¤i:
MAB sa
Akustik mühendisi:
AAB Monti Stryjenski sa
Topo¤raf:
Olivier Peitrequin
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CP Evi
Cenevre’nin tar›m bölgelerinin k›y›s›nda
konumlanan bir arsada inﬂa edilen bu
projenin, kütlesi bir “Land Art”
yerleﬂtirmesi olarak kurgulan›rken 70’li
y›llara tarihlenen modern villalar ile daha
yeni geleneksel üslupta biçimlendirilmiﬂ
konutlardan oluﬂan yap›l› çevreyle
peyzaj›n uzlaﬂt›r›lmas› hedeflenmektedir.
Heykelsi form, geometri ile do¤a
aras›ndaki ikili¤e iliﬂkin yarg›y›
somutlaﬂt›r›r.

ARREDAMENTO

Program gere¤i ayn› binada biri bir aile,
di¤eri bekar bir ebeveyn için iki farkl›
bar›nma birimi bulunmaktad›r. Zemin
katta yaﬂama birimleri yer almakta ve bu
kat azami biçimde manzaraya
aç›lmaktad›r. ‹ki ince uzun üst kat kütlesi
ise k›rsal alanla, çerçevelenmiﬂ pencere
boﬂluklar›yla görsel ba¤lant› kurmaktad›r.
Villa betonarme olarak tasarlanm›ﬂ,
aç›kl›klar cam ve alüminyumla bitirilmiﬂtir.
‹ç mekanda ve terasta zemin kaplamas›
olarak masif ahﬂap tercih edilmiﬂtir.
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Yer:
Corsier
Proje süresi:
2000-2001
‹nﬂaat süresi:
2002-2003
Brüt alan:
320 m2
Hacim:
1.420 m3
Program:
10 odal› iki konut birimi
Katk›da bulunanlar:
Nicolas Briffod, Caroline Guinans,
Marc de Dompierre, Marc
Losenegger,
Nathanael Pons
‹nﬂaat mühendisi:
Amsler & Bombeli sa
Topo¤raf:
Christian Haller

ARREDAMENTO

094-109 MIMAR MEIER

3/30/06

9:59 AM

Page 104

Foto¤raflar: © Merlini

M‹MAR

104

ARREDAMENTO

‹ﬂveren:
‹sviçre Da¤c›l›k Kulübü
Yer:
Saint-Nicolas
Yar›ﬂma tarihi:
2000
Proje tarihi:
2001
‹nﬂaat tarihi:
2001-2003
Brüt alan:
238 m2
Hacim:
785 m3
Program:
40 yatakl› da¤ bar›na¤›
Katk›da bulunanlar:
Thomas Bolliger, Samir Zid,
Thierry Sermet, Marc de
Dompierre, Caroline Guinans
‹nﬂaat mühendisi:
Meuwli, Souter & Kälin
Topo¤raf:
Otto Buri

“Topali” Da¤ Bar›na¤›
Yap›, deniz seviyesinden 2.750 metre
yükseklikte, 1916’da yap›lm›ﬂ ve 1998’de
bir yang›nda yok olmuﬂ eski bir bar›na¤›n
izleri üzerine inﬂa edilmiﬂtir. Ahﬂap
iskeletin üzeri paslanmaz çelik levha
kapl›d›r. 1/2 oran›ndaki standart
pencereler modüler olarak üretilmiﬂ, iç
mekanda gereken yerlerde ahﬂap iskelet
üzerinde aç›lan boﬂluklara tak›lm›ﬂt›r. Bu
nedenle alt ve üst kat pencere hizalar›
birbirini tutmamaktad›r. Pencerelerin
modüler yap›s› ortak yaﬂama mekan›nda
bozulmaktad›r. Bu mekan da¤c›lar›
peyzajla bütünleﬂtirmek amac›yla tümüyle
cam duvarl›d›r.
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B Evi
Jura’n›n eteklerindeki küçük bir konut
yerleﬂiminin k›y›s›nda yer alan bu konut,
tar›m alanlar›na bakan bir istinat duvar›
üzerinde inﬂa edilmiﬂtir. Yap›n›n zemin
kat› saydam ve yar›saydam cam yüzeylerle
bitirilmiﬂtir. Topra¤a en yak›n kesitte
servisler çözülürken, duvara en yak›n
bölümde yatak odalar›
konumland›r›lm›ﬂt›r. Üst katlar ise
zeminden epey farkl›laﬂarak paslanmaz
çelik çerçeveyle karakterize olmaktad›r.
Bu kotta cepheler, ahﬂap paneller ve cam
yüzeylerden oluﬂur. Yaﬂama birimleri yine
üst katta çözülmüﬂtür.

Yer:
Porentruy
Proje tarihi:
2002
‹nﬂaat tarihi:
2002-2003
Brüt alan:
135 m2
Hacim:
1.060 m3
Program:
10 odal› konut
Katk›da bulunanlar:
Martine Perret,
Sylwia Braun, Jan
Soler
‹nﬂaat mühendisi:
Buchs & Plumey sa
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‹ﬂveren:
Le Locle Kasabas›,
Neuchâtel Kantonu,
Confédération
Helvétique
Yer:
Le Locle
Yar›ﬂma tarihi:
2000-2001
Proje tarihi:
2000-2002
‹nﬂaat tarihi:
2002-2004
Brüt alan:
6.090 m2
Hacim:
26.700 m3
Program:
‹ﬂlikler, s›n›flar
Katk›da bulunanlar:
Martin Jaques, Marc
de Dompierre
‹nﬂaat mühendisi:
Amsler & Bombeli sa
Is›tma ve havaland›rma
mühendisli¤i:
Enerlink sarl
Tesisat mühendisli¤i:
Schumacher sa
Elektrik mühendisi:
MAB sa
Cephe:
BCS sa
Akustik mühendisli¤i:
AAB Monti Stryjenski
sa
Topo¤raf:
Geosite sa

Teknik Okul
Bu proje mevcut yap›n›n dört kat›n›n
yeniden düzenlenmesi ve bir ek yap› inﬂa
edilmesini kapsar. Yap›n›n strüktürel
sistemi çat›s› d›ﬂ›nda korunmuﬂtur. Ek
yap›yla bütünlük oluﬂturmas› amac›yla
y›k›lm›ﬂ, alüminyum trapez panellerden
oluﬂan yeni çat› inﬂa edilmiﬂtir. Binan›n bu
ﬂekilde kullan›m› okulun yaﬂayan
haf›zas›n› da daimi k›lacakt›r.
Ek binan›n mekanik imaj›yla bütünlük
sa¤layacak biçimde strüktür dev bir “yapboz” gibi tasarlanm›ﬂ, binan›n kullan›m
amac›na uygun biçimde yap› elamanlar›
önyap›m teknikleriyle üretilmiﬂtir. Bu
strüktür güney cephesindeki cam yüzeyden
alg›lanabilmektedir. Kompakt yap›s› ve
mevcut binan›n rasyonel kullan›m›
sayesinde okulun gelecekteki olas› ek bina
talebine yan›t verecek alanlar
b›rak›labilmiﬂtir.
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T Evi
Cenevre yak›nlar›nda üzüm ba¤lar›n›n
bulundu¤u, Aire ve Mont Salève’e do¤ru
kesintisiz bir manzaraya aç›lan bir tepe
üzerinde konumlanan villa, araziye e¤im
çizgilerine paralel olarak oturur. Dik e¤im,
yap›n›n az aç›kl›kl› kuzey cephesiyle
manzaraya aç›lan güney cephesinin net
biçimde farkl›laﬂmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bat›
yönüne do¤ru uzat›lm›ﬂ çat›, ba¤
manzaras›na bakan teras›
vurgulamaktad›r.
Konuta üst kattan girilmektedir. Üst katta
yaﬂama mekan› ve baz› yatak odalar›,
zemin katta di¤er yatak odalar›, banyolar
ve çeﬂitli odalar yer almaktad›r.
Kompakt bir kurguya sahip yap›n›n d›ﬂ
yüzeyi kaba agregal› s›va ile s›vanm›ﬂt›r.
Do¤ramalar alüminyumdur. Ayr›ca
enerjisi jeotermal ›s› pompas› vas›tas›yla
sa¤lanan yap›n›n ›s› yal›t›m› ve çift ak›ﬂl›
havaland›rma sistemi konusunda oldukça
titiz bir planlama yürütülmüﬂtür.

ARREDAMENTO

Yer:
Bernex
Proje tarihi:
2002-2003
‹nﬂaat tarihi:
2003-2004
Brüt alan:
350 m2
Hacim:
1.370 m3
Program:
7 odal› konut
Katk›da bulunanlar:
Laure Bertrand,
Martine Perret, Félix
Stampfli, Jan Soler
‹nﬂaat mühendisi:
Christian Nourisse
Is›tma ve havaland›rma
dan›ﬂman›:
SB technique sarl
Topo¤raf:
Christian Haller
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yönelik, güney giriﬂi ise bisiklet, otobüs ya
da arabayla gelecek ö¤renciler için
düﬂünülmüﬂtür.
Okul plan› s›n›flar› manzaradan en iyi
yararlanacak biçimde konumland›rmaya
yönelik tasar›m karar›n›n bir sonucudur.
D›ﬂar›ya taﬂ›r›lm›ﬂ koridorlar, ö¤rencilerin
çevreyle etkileﬂim halinde olmalar›na
olanak tan›maktad›r.

ARREDAMENTO

Les Pressoirs Koleji
Bu okul kompleksi, geniﬂ bir alana hizmet
vermektedir. Chemin de la Poste üzerinde
e¤imli bir arsada konumlanmaktad›r, bu
nedenle tüm d›ﬂ rekreasyon alanlar›
terasland›r›lm›ﬂt›r. E¤ime oturan kütleye
iki farkl› kottan girilmektedir. Kuzey giriﬂi
Lonay köyünden gelen yaya ö¤rencilere

Betonarme olarak inﬂa edilen yap›n›n iç
mekan yüzeyleri kaplanmadan
kullan›larak ç›plak b›rak›larak
vurgulanm›ﬂ, d›ﬂ yüzeyleri ise traverten
kaplanm›ﬂt›r. ‹ç mekandaki ç›plak beton
yüzeyler linolyum kapl› zemin ve do¤al
ahﬂap panellerle kontrast oluﬂturmaktad›r.
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ARREDAMENTO

‹ﬂveren:
Commune de Lonay
Yer:
Lonay
Yar›ﬂma tarihi:
2001
Proje tarihi:
2001-2003
‹nﬂaat tarihi:
2003-2004
Brüt alan:
3.685 m2
Hacim:
14.665 m3
Program:
12 derslik, özel odalar
Katk›da bulunanlar:
Jean-Christophe Mathen, Marc Losenegger, Laurent
Sonderegger, Marc de Dompierre, Sylwia Braun
‹nﬂaat mühendisi:
Amsler & Bombeli sa
Is›tma ve havaland›rma mühendisli¤i:
Enerlink sarl
Tesisat mühendisli¤i:
Schumacher sa
Elektrik mühendisli¤i:
MAB sa
Topo¤raf:
Mosini & Caveziel sa

