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109 Architectes, “The Secret Gardens” projesini çevrenin göz alıcı pırıltısı ve
yapay cazibesi içerisinde bir saklı cennet olarak tasarlamış. Fakat bu gizli
bahçenin anahtarına sahip olanlar bile onun katmanları içinden geçmek zorunda.
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» Faqra Resort, Lübnan’ın yüksek dağlarında yer alan lüks
otellerden biri. Büyük arsaların ve dev boyutlu evlerin statü
simgesi olduğu bölgede gizem, yepyeni bir cazibe öğesi.
109 Architectes, “The Secret Gardens” projesini çevrenin
göz alıcı pırıltısı ve yapay cazibesi içerisinde bir saklı cennet
olarak tasarlamış. Fakat bu gizli bahçenin anahtarına sahip
olanlar bile onun katmanları içinden geçmek zorunda.
Proje, çevresinden bir hendek gibi arsanın etrafını saran
yolla ayrılıyor. Tek bir yapı, ardındakini gizleyen kale duvarları
benzeri bir strüktürle birbirlerine bağlı 39 evden oluşuyor. Gizli
Bahçeye girildiğinde, kavak ağaçları, ortasında büyüleyici bir
göl ve bir bahçeyle başka bir dünyaya geçen yapraklı bir eşik
oluşturuyor.
Herbir ev ise kendi gizemini barındırıyor. Evler, komşuların
görüşüne kapalı birer saklı bahçeye sahip. Evler arasındaki
aralıklar ancak kaçamak görüş açıları sunarken, evlerin sokağa
doğru açılan panjurları da Faqra sakinlerini gizli bahçenin
cazibesiyle ayartıyor. Herkesin görmek ve görülmek istediği
yerde, gizem ve mahremiyet arasında bir çekicilik bulunuyor.
Faqra Club var olan haliyle her biri kendi parseline sahip
müstakil konutlardan oluşan bir mahalle meydana getiriyor.
Ortak tek bir parselde yer alan yeni proje ise yeni bir tipoloji
izlenmesini gerektirmiş. Bu yeni durum, tek bir yapı ve özel,
ayrık bahçelerle çözülmüş
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İngilizceden çeviren: Sercan Altan

Vaziyet Planı Site Plan
YAPI 396 KASIM 2014

139

140

YAPI 396 KASIM 2014

The Secret
Gardens
Farqa Club, Kfardebian, Lebanon
» The elite Faqra resort, set high in Lebanon’s
mountains, is the epitome of mountain luxury.
But in an area where big plots and big houses
serve as status symbols, big mystery has
refreshing allure.
109 Architectes designed the Secret Gardens as
a hidden haven, a respite from the overt glitz
and glamour of the surrounding area. But even
those with a key to The Secret Gardens must
peel back its layers.
The project is set off from the community by
a road, which encircles the plot like a moat.
One building consists of 39 houses, linked
together in a wall-like structure that resembles
a fortress, obscuring what lies beyond it. Once
inside The Secret Gardens, poplar trees define
a leafy threshold that leads to another world,
with an enchanting lake and common garden at
its heart.
Individual households keep yet another
secret: each residence has the luxury of a
garden concealed from its neighbors’ view.
Brief glances are granted through perforations
between houses, and as residents open their
shudders to the street, seducing Faqra residents
with endless temptation. When everyone else
wants to see and be seen, there is allure in
mystery and privacy.
Faqra Club currently consists of single-family
detached homes that form a community, each
with its own plot. This development project,
with a shared plot, requires a new typology;
one unified building with private, secluded
gardens was the solution to this challenge
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