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Doğadan ilham alarak

MyChelsea, çağdaş stilinin yanı sıra
yeşille ilişkide kalmaya dair beklentileri
tam anlamıyla karşılıyor.

Design Haus Liberty’nin ilhamını Chelsea’nin eşsiz çiçek bahçelerinden alarak
tasarladığı MyChelsea Butik Oteli, organik ve geometrik formların tutarlı
birlikteliğiyle şık, dingin ve konforlu bir atmosfer sunuyor.
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Design Haus Liberty’nin
kurucusu iç mimar Dara Huang

ondra’nın Chelsea bölgesinde,
Dara Huang’ın kurucusu
olduğu Design Haus Liberty’nin
projelendirdiği MyChelsea, doğanın
ve yeşilin gücünü tasarımın odak
noktasına yerleştirerek, misafirlerine
huzurlu, dingin bir konaklama deneyimi
sunma fikriyle tasarlanmış. Şehir
hayatında hepimizin yüzünü doğaya
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dönmek ve ruhunu dinlendirmek için
en ufak bir fırsatı bile değerlendirdiğini
düşününce, tasarım önceliklerinin
buna göre şekillendiğini görmek bizi
sevindiriyor.
2017 yılında DHL ekibinin
projelendirdiği, Chelsea’nin kalbinde
konumlanan butik otel, Londra’nın
gri gökyüzünden şikayet edenlerin

renklere kavuştuğu çiçek festivalini ve
Chelsea’nin eşsiz botanik bahçelerini
referans alarak, yeşilin canlandırıcı
etkisini iç mekana başarıyla taşımış.
Projelerinde farklı stilleri harmanlama
konusunda profesyonel olan iç mimar
Dara Huang, doğayı merkezine
oturtsa dahi şık ve etkileyici olmaktan
vazgeçmek zorunda olunmadığını,

hatta siyah, lacivert, koyu yeşil gibi
iddialı renklerin de bu natürelliğe dahil
edilebileceğini gösteriyor…
Parçalara ayrılarak değerlendirilen ve
camın geçirgenliğinden faydalanılan
iç mekanda, karşılamayı kış bahçesi
güçlü renk vurgularıyla yapıyor. Şık ve
modern dekorasyon, organik dokuların
varlığıyla sıcak kılınırken, özel olarak
tasarlanan mobilyalar ve etkileyici
aydınlatma yerleştirmeleri, kuzguni
siyah gibi cesur renk kullanımıyla iyice
öne çıkarılmış. Tasarım ekibini oluşturan
Dara Huang, Sofia Hagen, Ivana
Stiborova ve Ivana Linderova; “Ortak
kullanım alanları, kış bahçesi ve odalar
geometrik formların hakimiyetinde.
Tek renk zeminler, taş ve beyaz
meşeyle kaplandı. Tüm bu katmanlar,
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Şık görünümü ve çağdaş
stili, organik dokuların
varlığıyla sıcak ve yaşayan
bir iç mekana sahip
MyChelsea’deki tüm
tasarımlar mekana özel
hazırlanmış

Yatak odaları ve banyolarda Design Haus Liberty Lux koleksiyonundan seçilen sarkıt
aydınlatmalar, petek formlu karolar ya da lacivert fon rengiyle öne çıkartılmış.

açılı bir geometriyle yerleştirildi.
Odaların banyolarını kaplayan altıgen
beton karolar, Design Haus Liberty
Lux koleksiyonundan seçtiğimiz
sarkıt aydınlatmaların tavandan adeta
çiğ damlası gibi aktığı bir sunumla
yerleştirildi,” diye bahsediyorlar.
Girişteki kış bahçesi, sonsuzluğa
uzanan cam tavanı sayesinde
gökyüzüyle bütünleşirken, natürel
renk seçimlerinin ahşapla uyumlu bir
birliktelik yakalaması ve tropikal bitkilerin
dört bir yanı sarmasıyla yeşille kurulan
ilişki güçlendirilmiş. Ruhu doğallıkla
beslerken, bunu beden sağlığıyla da
desteklemeyi es geçmemişler... Otel
bünyesinde yer alan Tanya’s Kitchen’a
ayrılan bar, doğal içeriklerle hazırlanmış

tatlı ve atıştırmalıklarıyla misafirlerine
sağlıklı kaçamaklar yapma imkanı
sunuyor. Bitkisel beslenme konusunda
öncü isimlerin başında gelen Tanya
Maher’in sahibi olduğu mekanda, raw
food yani çiğ beslenme felsefesini
takip edenler için de pek çok özel lezzet
sunuluyor. Otelin tasarım çizgisini
üzerine kurguladığı, her sene Chelsea
Royal Hospital Garden’da gerçekleşen
çiçek festivali, Londra’yı klasik rotaların
dışına çıkarak deneyimlemek isteyenlere
de alternatif bir öneri aslında. Doğanın
göz alıcı renklerinin, eşsiz çiçek türleriyle
ve sunumlarıyla karşınıza çıktığı dört
gün süren festival, Mayıs ayının üçüncü
haftasında gerçekleşiyor. Tasarım ve
botanik tutkunlarına duyurmuş olalım!
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