
104 H O U S E  B E A U T I F U L

yazı SOPHIE DONELSON fotoğraflar PATRICK BILLER 
mekan tasarımı TOM DESIGN STUDIO 

Yerel bir “ébéniste” 
tarafından yeniden 
varaklanan 18. 
yüzyıldan kalma bir 
konsolun üzerinde 
Xavier Bricard’ın “Nu 
sur une canapé Louis 
XVI” eseri asılı.
YAN SAYFADA Daire, 
Paris’in kuzeyinde yer 
alan, 16. yüzyıldan 
kalma bir malikane 
olan Château de 
Saintines’in bir 
parçası.
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105H O U S E  B E A U T I F U L

David Jimenez, Fransa’nın Oise şehrinde bulunan asırlık malikanedeki dairesini 
kırsal kesimden toplanan antikalar ve sanat eserleriyle giydirmiş

REZIDANS

KOLEKSİYONERİ
yazı DIANE DORRANS SAEKS fotoğraflar XAVIER BÉJOT 

mekan tasarımı DAVID JIMENEZ 
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106 H O U S E  B E A U T I F U L

Jimenez, arka duvarında 18. yüzyıldan kalma ipek ve keten bir Aubusson duvar 
halısının asılı olduğu salonun (karşı sayfada) dört uzun penceresinden birinden 

dışarı bakıyor. Oda, içindeki ha�if, içecek masaları ve tabureler ile konukların 
kolayca ağırlanabileceği şekilde düzenlenmiş.

“EN BAŞTAN BERİ, taşradaki bu romantik apartman beni 
büyülemiştir,” diyor iç mimar David Jimenez. “Kuleler ve kla-
sik tasarım çizgisine sahip malikaneye giden garaj yolundan ilk 
kez yürüdüğümde, Fransa’ya yeniden âşık oldum.”

Altı yıl önce Paris’e taşınan New York yerlisi, hafta sonu 
kaçamakları için şık bir kır evi aramaya başlamış. Kriterleri, 
şehirden en fazla bir saat uzaklıkta, güzel bir mimariye sahip, 
nesiller boyu hayatta kalmış eski bir konut olmasıymış. Kuş 
cıvıltıları eşliğinde uzun yürüyüşler için patikalar ve ormanlarla 
dolu güzel kişisel alanlar da olmazsa olmazlardanmış. Bu arayışı 
iki yıl sürmüş ve hayalindeki inziva yerini–16. yüzyıldan kalma 
dramatik bir şatonun arazisinde yer alan asırlık bir malikanedeki 
sekiz odalı geniş özel bir daire–bulduğunda zafer elde etmiş. Bu 
göz alıcı kaçış yeri, büyüleyici Saintines köyünün yakınında, 
trenle Paris’in bir saat kuzeyinde ve Chantilly’den 30 dakika 
uzaklıkta yer alıyor. Ev eski meşeler, güzel kokulu çamlar ve 
açık alanlarla çevrili ve burada serçeler ile tarla kuşları her sabah 
şafağı selamlıyor.

Burada keskin bir dinginlik var. Bölge, kralın ve maiyetinin 
avlandığı ve hacıların Paris’ten Saintines’teki kutsal kaynaklara 
geldikleri orta çağa ait Compiègne ormanı ile çevrili. Tarih, 

mülkün içinden geçen nehir boyunca ve Jimenez’in odalardaki 
tasarım çizgisine de fısıldayarak gerçekten de içselleşiyor. “Dai-
reyi tasarlarken klasik Fransız dekoratörlerden ilham aldım,” 
diyor. “Henri Samuel’in çalışmalarına ve nasıl çalıştığına baktım. 
Kat planlarını, odaları nasıl çok yönlü ve zarif yaptığını incele-
dim. Amacım buna ulaşmaktı.”

İkinci kat, zarif bir simetri ve parke zeminlerle kutsanmış. 
Jimenez, bir odayı diğerine mantıklı ve zarif bir şekilde bağla-
yarak oluşturduğu akışı daireyi kirli beyaza (blanc cassé) boya-
yarak vurgulamış. Boya biter bitmez oraya taşınmış ve bölgedeki 
hareketli yerel sanat eserleri ve mutfak eşyaları dünyaları ile 
mükemmel antikaları, sanat galerilerini ve çiftçi pazarlarını keş-
fetmeye başlamış. “En başından beri amacım rahat ama aynı 
zamanda Fransa’nın ve bu köylerinin güzelliği ile Fransız yaşam 
sevincine bağlı hissettiren alanlar yaratmaktı.”

Ve kırsal bölge bununla dolup taşıyormuş. Kendisini cumar-
tesi günleri hem sanat eseri hem de antika satıcılarını bulmak 
için scooterıyla ıssız yollarda hız yaparken bulmuş. Bu parçalara 
komşu Verberie ve Pierrefonds köylerinde, “kalbini hızlandıran, 
kendisini etkilemeyen hiçbir şey göremediği,” dükkanlarda rast-
ladığını hatırlıyor. Bir gayrimenkul satış antika dükkanından 

evlerYAŞAM
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107H O U S E  B E A U T I F U L
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108 H O U S E  B E A U T I F U L

evlerYAŞAM

Kobalt mavisi Louis XVI tarzı sandalyeler 
ve maun kitaplık, yakında bulunan 

Pierrefonds Antiquités’ten buluntular.
YAN SAYFADA Mutfaktaki siyah-beyaz 

seramik karolar evin orijinalinden kalma.
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109H O U S E  B E A U T I F U L

“Evin kırsal alanda 
olmasının getirdiği 

bir sakinlik, neşe ve 
huzur duygusu var”

—İÇ MİMAR VE 
EV SAHİBİ DAV ID J IMENEZ
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evlerYAŞAM

110 H O U S E  B E A U T I F U L
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111H O U S E  B E A U T I F U L

ÜSTTE Ebeveyn yatak odasının 
dışındaki küçük oturma odası 
bir döner kuleyi kaplıyor. Maison 
James sarı kadife kolsuz koltuk, 
Marché Paul Bert Serpette.
SOLDA Özel kaymaktaşı sarkıt 
lamba (Pierrefonds Antiquités), 
özel üretim jüt perdeler ve 
vintage bir Villeroy & Boch ayaklı 
lavabo.
YAN SAYFADA Jimenez’in 2,75 
metrelik, abanoz renkli cibinlikli 
yatağı özel tasarım. Pirinç aplikler 
(Galerie des Lampes) yeşil pileli 
ipek gölgelerle tamamlanmış.

“En başından beri amacım hem rahat hem de Fransa’nın 
doğal güzelliklerini hissettiren alanlar yaratmaktı” 

— DAV ID J IMENEZ

Diane Dorrans Saeks’in yeni 
kitabı Parisian by Design’da 

(Rizzoli, 2022) Jimenez’in daha 
birçok projesi var.

lekeli bronz avizeler ve eğimli aynalar, Château de 
Pierrefonds’un eteğinde bulunan bir köşe dükkanından ise bir 
manifatura masası ve bir dizi kobalt mavisi deri sandalye almış. 
“Dükkân sahipleri merakımı görebiliyordu ve bunu takdir etti-
ler. Bu sohbetlerin çoğu güçlü dostluklara dönüştü.” Bölgenin 
dostluğu, Jimenez’i yerel zanaatkarlarla ilişki kurmaya da yön-
lendirmiş: Zeki bir antikacı, bir döşemeciyi tavsiye etmiş; ‘cou-
ture’ düzeyindeki bir perde üreticisi oradaki en iyi elektrikçiyi 
önermiş; teknoloji uzmanı, mükemmel varak yapan bir sanatçıyı 
tanıyormuş.

Apartman dairesi de özellikle Jimenez’in şömine önüne min-
der kumaş döşemeli bir kolsuz koltuk yerleştirdiği salonda ben-
zer bir şenliği yansıtıyor. “Kolayca iki sandalye de koyabilirdim 
ancak arkaları şömineyi örterdi–çekyatları kullanmayı seviyo-
rum çünkü hiçbir şeyi engellemeden sohbete davet ediyorlar,” 
diyor kokteyller için fazladan oturma alanı yaratmak için odayı 
taburelerle donatan tasarımcı. “Duvar halısının yanındaki Louis 
XVI tarzı sandalye çiftinin güçlü bir varlık hissiyatı var. Her-
hangi birini konuşmaya çekilebilirler.”

Şimdi salonun uzun pencerelerinden elma bahçelerini ve 
eğreltiotu dolu orman açıklıklarını izleyebiliyor. Şatonun bah-
çesindeki atların uzaktan gelen seslerini ve güzel bir kuş senfo-
nisini duyabiliyor. Jimenez, “Doğa içerisinde çok iyi 
konumlandırılmış,” diyor. “Kırsal alanda yer almasından gelen 
bir sakinlik, neşe ve esenlik duygusu var.” 
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