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R
enkleri her zaman başlangıç noktası 
olarak kabul ettiğini belirten İngiliz 
dekoratör Rebekah Caudwell, Lond-
ra’daki bu evi de aynı anlayışla de-
kore etmiş. Bu evi hem genç, enerjik 
ve çağdaş bir ruh taşıyacak hem de 
orantılı ve estetik bir görünüme sahip 

olacak şekilde düzenlediğini ettiğini belirten Caudwell, 
beklenmedik ve eğlenceli renkler kullanmış. Bir mekan 
tasarlarken kurnazca ve cesurca tekrar eden birleştirici 
renkler kullanmayı seven Caudwell, bu şekilde insan-
ların bilinçaltında ev ile bir bağlantı oluşturduğunu 

belirtiyor. Favori rengi olan mavi tonları burada sıkça 
kullanmış. 

Dışarıdan bakıldığında tuğla duvarlarıyla tipik bir 
İngiliz kent evi görünümünün yarattığı beklenti, içeriye 
adım attığınız anda kayboluyor. Geniş ve klasik esintili 
giriş holü, solda tavana kadar uzanan renkli geometrik 
duvar kağıdı, tam karşıda duran fuşya pembe renkli 
çekmeceli konsol ve sağ duvardaki tablo klasik bir kent 
evinde olmadığınızı vurguluyor. 

Zemin katta çık plan olarak düzenlemiş mutfak ve 

oturma odası karşımıza çıkıyor. Yemek masasının iki 
yanında su mavisi lake dolaplar, raflarındaki objelerle 
hoş bir kontrast oluşturmuş. 

Yine zemin katta bulunan konuların ağırlandığı salon 
kısmı, gün içinde sadece bir saat gibi kısa bir süre için 
doğal gün ışığı aldığından, Caudwell burada güneşe 
atıfta bulunduğu sarı tonları favori renklerinden olan 
turkuazlarla birleştirmiş. Odaya daha çağdaş bir hava 
katmak için de geometrik ve grafik desenler tercih 
etmiş. Kadife, yün, lake, pirinç, mermer gibi farklı 
dokulu materyallerle de mekana derinlik katmış. Sanat 
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arihi eğitimi almış olan Caudwell özellikle mimarlık 
tarihine büyük ilgi duyduğundan, bu evin tarihi detayla-
rı içerisine, kendi bakış açısıyla harmanlayarak geçmiş-
ten detaylar serpiştirmeye çalışmış.

Zemindeki mutfak, oturma odası ve salon kısımlarından 
direkt olarak bahçe bölümüne çıkış bulunuyor. Bahçede 
her köşeye güneş ışığı ulaşmadığından bu bölümlerde 
yapay çim kullanılmış. Bahçede pratik ve modern mo-
bilyalar tercih edilmiş. Bu şekilde hem dinamik ve genç 
bir görünüm elde edilmiş hem de kullanım kolaylığı 
sağlanmış. lbette renkler burada da başrolü oynuyor. 

avinin dinlendirici gücü özellikle ilk katta bulunan 
ana yatak odasında kendisini gösteriyor. ncak mavinin 
soğukluğu sıcak tonlarla dengelenmiş. Oldukça geniş 
olan bu odada, büyük beyaz seramik lambalarla sarı ışık 
lekeleri oluşturmuş. öminenin üzerindeki tablodaki 
sarı tonları ile bağ kurmuş. Gökyüzü ve güneşi temsil 
ettiği için mavi ve sarı tonlarının çok uyumlu olduğunu 
belirten Caudwell, sarı tonlarla mavinin soğukluğunu 
kırdığı gibi mekanda enerji parlamaları da yaratmış. Ze-
minde kullanılan artin Lawrence Bullard imzalı mavi 
halı desenleriyle mekanın odak noktasını oluşturmuş. 
Bu nedenle üzerine mobilya koymamaya özen göster-
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Dışarıdan bakıldığında tuğla duvarlarıyla tipik bir İngiliz kent evi görünümünün 
yarattığı beklenti, içeriye adım attığınız anda kayboluyor. Bu evi hem genç, enerjik ve 
çağdaş bir ruh taşıyacak hem de orantılı ve estetik bir görünüme sahip olacak şekilde 
düzenlediğini ettiğini belirten Caudwell, beklenmedik ve eğlenceli renkler kullanmış.
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Mavinin dinlendirici gücü özellikle ilk katta bulunan ana yatak odasında kendisini 
gösteriyor. Ancak mavinin soğukluğu sıcak tonlarla dengelenmiş. Oldukça geniş 
olan bu odada, büyük beyaz seramik lambalarla sarı ışık lekeleri oluşturmuş.
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Bir mekan tasarlarken kurnazca ve cesurca tekrar eden 
birleştirici renkler kullanmayı seven Caudwell, bu şekilde 
insanların bilinçaltında ev ile bir bağlantı oluşturduğunu 
belirtiyor. Favori rengi olan mavi tonları burada sıkça kullanmış.
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miş Caudwell. Genel olarak, odanın 
genişliğiyle ters orantılı bir şekilde 
çok az mobilya kullanmaya da özen 
gösterilmiş.

Banyo, evin en çok dikkat çeken 
bölümlerinden. Banyoların sırf 
fonksiyonel oldukları için güçlü bir 
karaktere sahip olmalarının es geçil-
mesini doğru bulmayan Caudwell, 
gerçekten çok da alışık olmadığımız 
bir banyo tasarlamış. Genişliğinin 
avantajını kullanan dekoratör, kü-
vetin köşesine attığı yeşil Georgian 
sandalye ve çiçek ile samimi bir 
şıklık ve konfor yaratmış. Bolca gün 
ışığı alması ve pencerelerde kulla-
nılan perdeler mekanın etkileyici 
noktalarını oluşturmuş. Ferahlık ve 
konfor banyonun ana karakteristiği-
ni oluşturuyor.

İkinci katta iki süit yatak odası yer 
alıyor. Renkli ve hareketi duvar 
kağıtları, canlı renk lekeleriyle öne 
çıkan yatak odaları genç bir dina-
mizm taşıdığı gibi klasik esintilere 
de gönderme yapıyor. 

vin geneline baktığımızda bağlayı-
cı renk olarak mavi tonların kulla-
nıldığını görüyoruz. Klasik ögelerin 
çok daha eğlenceli ve renkli şekil-
lerde karşımıza çıktığı mekanlarda 
genç bir dinamizm hakim. Boşluklar 
ve renklerle yaratılan tonlar meka-
nın karakteristik yapısının anahtar 
unsurları olmuş. Ferahlık ve canlılık 
bu evin ana temasını oluşturuyor.
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Banyoların sırf fonksiyonel oldukları için güçlü bir karaktere sahip olmalarının es geçilmesini doğru bulmayan Caudwell, 
gerçekten çok da alışık olmadığımız bir banyo tasarlamış. Genişliğinin avantajını kullanan dekoratör,  

küvetin köşesine attığı yeşil Georgian sandalye ve çiçek ile samimi bir şıklık ve konfor yaratmış.
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