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Molly's Cabin 
Pointe au Baril, Ontario, Kanada 

Toronto ' nun 3,5 saat kuzeyinde, Georgian Korfezi'nde, 
pre-kambriyen donemde olu~mu~ kayaltk bir arazi tizerine 
kurulmu~ , Pointe au Baril'de yer alan Molly 's Cabin, soguk ve 
denize kiyisi olan tilkelerde bulunan konutlara giizel bir omek. 
Samimi, deneysel , saygm ve iddialt bir tasanma sahip ev, 
giiniimiiziin abart1h mimari ifadelerine yaratlci ve stirdtiriilebilir 
bir <;:6ztim yaratarak meydan okuyor. 

AGATHOM CO. sunar ... 
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'' Modernist mimari idealleri goz oniinde tutarken 
tasanm, adanm yerel ve miitevaz1 mimari geleneginin 

eglenceli bir yorumu olarak ~ekillendi. '' 



Marinadan sekiz mil 
uzakhkta, 2,8 doniim ada 

ilzerinde, geni~ bir aile 
tarafmdan mevsimlik 

kullantlan bir ev buras!. 
Projede amar;:ladigimiz, 

konfor ile temel ihtiyar;:-
lar arasmda bir denge 

kurrnakt1. 1000 feet kare 
alana yatak odas1, kiitiip

haneli bir oturrna odas1, 
mutfak/yemek odas1 ve 
r;:izim stiidyosu, kiitiip
hane, oyun odas1 ya da 

ek bir yatak odas1 olarak 
kullantlabilecek kiir;:iik bir 

loft yerle~tirdik. Planda 
ar;:1k olarak dii~iinmemize 

ragmen, L ~eklindeki tasa
nm hem etkile~imi hem de 

mahremiyeti kolayla~tm 

yor. Ah~ap do~emeler ve 
koprillerle ir;: mekiint d1~a 

dogru uzatt1k. 
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manzataSIDl 

sunabiliyor. Yerel bir ~tan 
yapttgtmtz Rumford ~omineye 
dayanan evin s:attstm kereste
den yapttk; yahttm is:in ziftle 
kaplaytp iizerini de padavra* 
ile orttiik. Binamn tasanmm
da bolca s;ift i~leve yer verdik. 
As;tktaki kiri~Ier ek depolama 
alam saglarken, yemek salonu 
dolabt dt~ mekanda kullam
labilecek siipiirge, kova, ftrs;a 
gibi alet edevatlann konulabi
lecegi bir dolap haline gelebi
liyor. Aym ~ekilde kiitiiphane 
pencereleri as;tldtgmda is; 
mekan sayvana** donii~iiyor. 

Giine~ panelleri su c;:eken bir 
pompaya gi.ic;: veri rken ocak, 
fmn ve lambalar ic;:in yaklt 
o larak propan veya gaz yagt 
kullandtk. 


