Palma De Mallorca, İspanya

“Casal Balaguer”
‘Casal Balaguer’

ENGLISH SUMMARY ON PAGE 95

Mallorca’nın tarihi kent merkezinde yer alan bir saray yapısı olan Casal
Balaguer, kamusal bir merkeze dönüştürülerek yapının uzun tarihinde
yeni bir sayfa açılmış.
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» Palma de Mallorca’daki Casal Balaguer yeni bir kültür
merkezine evsahipliği yapmak üzere Flores & Prats
Architecture tarafından yenilenmiş. Projenin mimarları Ricardo
Flores ve Eva Prats’ın projeyle içli dışlı oldukları 20 yıllık bir
süre sonunda yapı yeniden yaşama dönmüş.
Casal Balaguer, Balear takımadalarının en büyük adası
Mallorca’nın tarihi kent merkezinde yer alan bir saray yapısı.
İlk olarak 14. yy’da inşa edilen bu aristokrat konutu, 16. yy’da
yenilenmiş, 18. yy’da ise genişletilmiş. Geçtiğimiz yıllarda
kent meclisi yapıyı bir kültür merkezine dönüştürme kararı
almış. Projeyi alan Flores & Prats ve Duchy-Pizá, aile konutu
olan yapıyı kamusal bir merkeze dönüştürerek yapının uzun
tarihinde yeni bir sayfa açmışlar.
Palma’nın tarihi merkezine yukarıdan bakıldığında, kent
dokusu, bir seferde inşa edilmiş tek bir büyük kütle izlenimi
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verirken sokaklar bu kütleye açılmış bıçak kesikleri gibi
görünüyor. Bu kütle içerisindeki evlere ve saraylara ışık,
ancak gökyüzüne bakan büyük ağızlara benzeyen avlulardan
girebiliyor. Bu avluların büyük kütle boyunca oluşturduğu
doku, ince çizgiler halinde sonlanan yol dokusunun önüne
geçiyor. Bu doku içerisindeki Casal Balaguer de evin çok
sayıda odasının çevresinde konumlandığı bu avlulardan birini
meydana getiriyor.
Evin 17. yy’a ait kısmını oluşturan “piano nobile”deki
dikdörtgen biçimli odalar birbirine doğrudan bağlanıyor ve
dolaşım odadan odaya sağlanıyor. Arka tarafta yer alan,
evin 14. yy’a ait özgün bölümüyse kıvrımlı bir geometriye
sahip ve kentin Magribi dokusuyla bütünleşiyor. Arka bölüm
Magribi dönemini yansıtırken evin ön tarafı Calle Union’ın
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kentleşmesiyle kentin yaşadığı evrimi gözler önüne seriyor.
Buradaki odalar evin bir uzantısı olarak, tıpkı bir kente eklenen
bloklar gibi dışa doğru basit geometrik modüller biçiminde
uzanıyor.
Casal Balaguer’in yenilenmesinde ilk iş, çeşitli aşamalar
içeren, birbirine bitişik ancak sürekliliği olmayan bölümlere
ayrılmış tarihsel birikimi ortaya çıkarmak olmuş. Yapının
14. yy’a dayanan kökenini, var olan sarayın arka köşesini
oluşturan ve günümüze üçgen bir kütle olarak ulaşan kalıntılar
oluşturuyor. 16. yy’daki eklentiyse yapının zıt köşesinde daha
büyük bir kütleye ait dairesel bir kule olarak karşımıza çıkıyor.
Nihayet yapı 18. yy’da bir kez daha dönüşerek kendini bitişik
yapıdan ayırıp Calle Union’a günümüzde de kullanılan kendi
girişini açıyor. Bu son eklenti eski bahçe üzerine yapılırken
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burada kapalı bir avlu oluşturuyor ve yapının ana cephesini
de Calle Unión’a taşıyor. Evin arka tarafta kalan eski parçaları
servis odalarına dönüşürken yeni eklenen kısımlar ailenin
yaşam alanı haline geliyor.
Sonrasındaysa, yeraltı suyundan kaynaklı zemin sorunları
nedeniyle, kemerler altına inşa edilen bir dizi destekleyici
duvarla zemin katın bölümlere ayrılmasını gerektirmiş.
Yapının zaman içinde genişlemesi özellikle bu farklı dönemlere
ait bölümlerin eklemlendiği noktalarda net bir biçimde
okunabiliyor. Yapılan müdahalelerin kendinden önceki
dönemle herhangi bir devamlılık ya da bağ kurma çabası
taşımadığını gözlemlemek olanaklı, her yeni dönemle birlikte
gelen yeni geometri tamamıyla ailenin yeni gereksinimlerine
göre biçimlendirilirken eski dönem göz ardı edilmiş. Bu nedenle
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yenileme çalışması sırasında evin farklı parçaları arasında
devamsızlıklar ve kopukluklarla karşılaşılmış.
Proje yapıyı bir aile konutundan kültür merkezine
dönüştürerek yapının uzun tarihinde yeni bir sayfa açmış.
Bu yeni kullanım için, yapının daha önce kapatılan alanlarını
yeniden canlandırma, odaları işlevlendirme ve kamusal
kullanım için yapının tümünü kapsayacak bir dolaşım
kurgulama gereksinimi ortaya çıkmış. Bu dolaşımın, yapının
yüzyıllar boyu evrilerek oluşmuş karmaşık yapısına karşın,
ziyaretçilerin yollarını içgüdüsel olarak kolayca bulabileceği
nitelikte olmasına önem verilmiş. Bunun için güzergâhları
belirlemede ışık bir araç olarak kullanılmış. Ziyaretçiler, evin
bir bölümünden ötekine, değişken hacimler, geometriler ve
bunlarla birlikte değişen günışığı rehberliğinde yol alıyor.
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Bununla birlikte yapının dönüşümünde, ışığın, derinliğin,
yapının tarih boyunca inşa edilmiş eklentileri tanımlayan,
zamanı içine hapsetmiş odaların barındırdığı gizemin
kaybolmamasına özen gösterilmiş.
Yeni programda, resepsiyon, kafeterya ve iki kata yayılan
sergi galerisinin bir bölümünü kapsayan zemin kat, kültür
merkezinin girişini oluşturuyor. Bu katta yapılan temel
müdahale, son yüzyılda kapatılan kemerlerin yeniden açılması
olmuş, böylece avlunun özgün bütüncül hacmi geri kazanılmış
ve yapıyı taşıyan on üç adet kemer ortaya çıkarılmış. Müze
bölümünü oluşturan “piano nobile”ye ise daha önce Josep
Balauger’in müzik odası olarak kullandığı mekânlardan
geçilerek izlenen bir rotayla ulaşılıyor. Çatının hemen altındaki
“Porxos” katıysa Espai de les Arts Foundation ve Círculo de
Bellas Artes’in arşivi olarak ayrılmış. Bir açıkhava terasına
açılan çatı katında da yeni merkezin kitap sergi bölümü yer
alıyor.
Kesite bakıldığında saray boyunca kurgulanan güzergâhın
iki çeşit güneş ışığı ile aydınlatıldığı görülebiliyor. Bölücü
duvarlara yağmur gibi dikey bir biçimde vuran ışık mekânları
doldurarak zemine kadar iniyor, öte yandan kubbenin
yukarısında ışık yatay olarak mekâna giriyor. Işık “oculus”a
ulaşmadan önce kubbe üzerinde öteki odalara dağılıyor.
Genel anlamda proje bütün binada değiştirici bir etkiye sahip,
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yapının farklı dönemlere ait bölümlerinin kesiştiği noktalar,
yoğunluğun da arttığı noktalar olmakla birlikte aksonometrinin
de çerçevesini çiziyor.
Casal Balaguer Kültür Merkezi, 2016’da FAD Ödülü
(Fomento de las Artes Decorativas) başta olmak üzere birçok
ödüle değer görülmüş. Ayrıca proje, 14. Venedik Mimarlık
Bienali’nde Katalan Pavyonu’nda, 15. Venedik Mimarlık
Bienali’nde ise Altın Aslan Ödülü’ne değer görülen İspanyol
Pavyonu’nda sergilenmiş

.

İngilizceden çeviren: Sercan Altan
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Aksonometrik Perspektif
Axonometric Perspective
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Kesitler Sections
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Vaziyet Planı Site Plan
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Birinci Kat Planı First Floor Plan

Zemin Katı Planı Ground Floor Plan
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İkinci Kat Planı Second Floor Plan

Çatı Planı Roof Plan
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‘Casal Balaguer’
Palma De Mallorca, Spain
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» Casal Balaguer in Palma de Mallorca,
renovated and transformed by Flores & Prats
Architects to host a new Cultural Center, is
completed.
The new Cultural Center Casal Balaguer,
designed by Flores & Prats with Duch-Pizá,
is completed. The project is a renovation of
a historical house in the center of Palma de
Mallorca. After a twodecade long process that
had architects Ricardo Flores and Eva Prats
confront themselves with the physicality of
history, a new surprising life has been given to
the building.
Casal Balaguer is a palace in the historical
center of the city, capital of Mallorca, biggest
island in the Spanish Balearic archipelago.
A large aristocratic house originated in the
fourteenth century, renovated in the sixteenth
and enlarged in the eighteenth. Late last
century, the City Council of Palma decided
to turn Casal Balaguer into a cultural center.
This project, that Flores & Prats Architects
conceived with Duch-Pizá, heralds a new stage
of the building, which has now been converted
from a family home into a public building open
to all the city.
With an aerial view of Palma’s historic district,
the city looks like a huge, compact and very
continuous constructed mass, where the streets
are like cuts made by a knife. It is almost as
though light can only enter the houses and
palaces through the patios, large gaping mouths
looking up at the sky. The texture of the patios
is far more important than that of the streets,
which end up as very thin lines. The Casal
Balaguer, located in the center of the historic
district, is one such patio, around which many
of the house’s rooms are arranged.
The rooms of the piano nobile, located around
the patio, correspond to the 17thcentury part
of the house; they have rectangular proportions
and are directly interlinked with one another;
the circulation leads from room to room. The
original 14th-century construction is found
to the rear of the house, and has a folded
geometry, linked to the city’s Moorish past.
If the rear part of the house has a Moorish
appearance, the front formally coincides with
the city’s evolution with the urbanization of
Calle Unión. These rooms are the extension of
the house, and expand out in regular geometric
modules, similar to the new blocks in the city.
The project for the Casal Balaguer Cultural
Center received several recognitions, among
which the FAD Award (Fomento de las Artes
Decorativas) in 2016. Casal Balaguer was
anticipated as a project in the Catalan pavilion
at the 14th Venice Architecture Biennale in
2014 and is presented in the Spanish pavilion at
the 15th Venice Architecture Biennale (winner
of the Golden Lion)

.

YAPI 417 AĞUSTOS 2016

95

