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Natura Dergi’NiN bu sayısıNDa, 
yerelliğe ve buluNDuğu yeriN tarihiNe 
saygı DuyaN yapılara yer veriyoruz. 
italyaN mimarlığıNıN hassasiyetiNiN 
ve becerisiNiN hemeN hisseDilDiği 
bu projeleriN ortak Noktası ise, 
kullaNıcılarıNıN çağDaş ihtiyaçları 
içiN sürDürülebilir çözümler üretmesi 
ve yapılarıN özgüN halleriNe miNimum 
müDahalelerle Doğru uygulamalar 
yapma çabasıNDa oluşlarıyla Nitelikli 
mimari örNekler olmaları. bu DosyaDa 
yer alaN projelerDeN ikisi kırsal alaNDa 
yer alaN tatil evleriykeN, Diğeri şehriN 
merkeziNDe ayakta kalma mücaDelesiNi 
keNDi içiNe DöNerek başaraN bir saNatçı 
evi ve atölyesi…

In thIs Issue of natura MagazIne, we are 
featurIng structures that show respect for 
the localIty and the hIstory of Its locatIon. 
the coMMon ground of these projects, 
where the delIcacy and dexterIty of ItalIan 
archItects can be seen at fIrst glance, Is that 
they produce sustaInable solutIons for the 
conteMporary needs of theIr users, and 
they further endeavor to exercIse accurate 
InterventIons for the orIgInal states of 
the buIldIngs, thus shInIng out as qualIfIed 
archItectural exaMples. whIle two of the 
projects featured In thIs case are vacatIon 
hoMes, the other one Is an artIst’s house and 
atelIer that put up a fIght to stand Its ground 
In the cIty center through retreatIng...

 Selin Biçer Yüksek Mimar / M.Arch

İTALYAN MİMARLARDAN TARİHE VE 
YERE SAYGI DUYAN SÜRDÜRÜLEBİLİR 

RESTORASYON PROJELERİ
SUSTAINABLE RESTORATION PROJECTS 
THAT SHOW RESPECT FOR HISTORY AND 

LOCATION BY ITALIAN ARCHITECTS
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The project includes the restoration and reuse of two traditional buildings lo-
cated in a small mountain village in northern ıtaly; it aimed to exercise correct 
interventions with regards to traditional – historical context, transform the 
existing structures with respect and adapt them to contemporary use. 
The building is situated at the middle of the 16th century rural settlement of 
Crana, which is located at the entrance of the Bregaglia Valley. Located in 
this area, which is currently in a state of semi-abandonment, the few restored 
buildings are used as vacation homes.
ın this project, the Milan-based architecture office Vudafieri – Saverino Part-
ners focused on the first lot, where major problems of geological stability oc-
cured due to the transformation of a barn and a semi-collapsed rural house.
Security measures were taken for the concrete structures. The original sto-
ne volume has been restored with a philological approach; culminating in a 
bedroom and a bathroom on the ground floor, along with a living room and 
a kitchen on the upper floor. A mezzanine area with space for two beds was 
also created at this level. The only trace of modernism on the facade was the 
presence of two large fixed windows overlooking the mountain landscape in 
the south and east direction. 
After the completion of the first phase, the client bought the adjacent bu-
ilding. Thanks to the fact that the building was in better condition in the 
second project, a rather easier restoration was emphasized. An aerial link 
made of wood and glass was constructed to connect the two structures, thus 
creating a unique space. 
ın every aspect, the project shows respect for the morphological traditions 
of the region. ın this project of reuse / recovery / restoration, the main issue 
has been how to transform a simple barn into a house with high performance 
and energy standards... 

Proje, Kuzey İtalya'daki küçük bir dağ köyünde bulunan iki geleneksel 
yapının restorasyonunu ve yeniden kullanımından oluşuyor; geleneksel 
- tarihsel bağlama uygun olan doğru müdahalenin yapılması, mevcut ya-
pıların saygılı bir şekilde dönüştürülmesi ve çağdaş kullanıma uyarlanması 
amaçlandı.
Yapı, Bregaglia Vadisi'nin girişinde bulunan 16. yüzyıldan kalma Crana 
kırsal yerleşiminin ortasında yer alıyor. Günümüzde yarı terkedilmiş bir 
durumdaki bu alanda bulunan ve restore edilmiş birkaç yapı, tatil evleri 
olarak kullanılıyor.
Milanlı mimarlık ofisi Vudafieri - Saverino Partners bu projede, yarı yıkık 
durumdaki kırsal bir yapının ve ahırın dönüşümü ile büyük jeolojik daya-
nıklılık sorunları olan ilk arazi parseline odaklandı.
Beton yapılar için güvenlik önlemleri alındı. Özgün taş kütle filolojik bir 
yaklaşımla restore edilerek giriş katında bir yatak odası ve bir banyo; üst 
katta ise bir oturma odası ve mutfak elde edildi. Ayrıca asma katta iki ya-
taklık bir alan oluşturuldu. Modernizmin cephedeki tek izi, dağ manzarası 
yönünde güneye ve doğuya bakan iki büyük sabit pencerenin varlığı oldu.
İlk çalışmanın tamamlanmasından sonra işveren, hemen bitişik konum-
daki bir binayı daha satın aldı. İkinci projede binanın daha iyi durumda 
olması sayesinde, daha kolay bir restorasyona odaklanıldı. eşsiz bir mekân 
yaratmak amacıyla iki yapıyı birleştiren ahşap ve camdan yapılmış bir köp-
rü inşa edildi.
Her yönüyle proje, bölgenin morfolojik geleneklerine saygı duyuyor. Bu 
yeniden kullanım / iyileştirme / restorasyon projesindeki asıl mesele, basit 
bir ahırın yüksek performans ve enerji standartlarına sahip bir eve dönüş-
türülmesi oldu…
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