STOKHOLM MIMARI HARITASI / STOCKHOLM ARHITECTURAL MAPPING
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binbirguzergah.wordpress.com

ARTIPELAG
https://artipelag.se/

Pazartesi Kapalı /
Diğer Günler
11.00 - 17.00

2010'da Johan Nyrén tarafından tasarlanan yapı, topografik bütünlüğü esas
alarak adanın dikey konumundaki yamacına oturur. Yapının tüm detaylarına
sinen malzeme ve materyal seçimlerine yansıyan bu yaklaşım adanın
tümünde sürdürülebilir bir yaklaşım ortaya çıkarmış.

SKOGSKYRKOGÅRDEN
http://skogskyrkogarden.stockholm.se/

1917-1920 yılları arasında Asplınd ve Lewerentz tarafından, şehirde ölüleri
gömecek yer olmaması nedeniyle tasarlanan mezarlık, yerel kültür için
taşıdığı değer açısından UNESCO dünya miras listesine alınmıştır.

Hergün
11.00
16.00

SWEDBANK, AB
http://www.archdaily.com/508936/swedbank-3xn

Haftaiçi

Cmt

09.00

09.00

10.00

18.00

16.00

16.00

Pazar
3XN Mimarlık tarafından tasarlanan proje, mimari temasını 'folded trible-V'
temasından alıyor.

SKYVIEW, ERICSSON GLOBE
http://www.cfmoller.com/p/-en/skyview-stockholm-i2632.html

Haftaiçi

Cmt

10.00

10.00

10.00

18.00

16.00

16.00

Pazar

Ericson Globe üzerinde yapılabilen gökyüzü dalışı, 110 metre yüksekliğindeki dünyanın en büyük yarım küresinin üzerinden şehri seyretmek
anlamına geliyor. Küre İsveç Solar Sistemi içinde güneşin konumunu
temsilen yapılmış.

STOCKHOLM FERRY TERMINAL

http://en.marge.se/projekt/stroemkajen/ Stockholm'ün öne çıkan postmodern mimarlık ürünlerinden olan terminal
birimleri, merge mimarlık tarafından tasarlanmıştır. Su kenarında değişik
Haftaiçi Cmt
Pazar perspektiflere olanak vemek üzere tasarlanan yapı, sahildeki farklı birimler ile
bütünleşik bir yaya hattı tanımlıyor. Cepheleri pirinç alaşımlı, parlak Tombak
10.00
10.00 10.00
ile kaplanan birimler, Strömkajen boyunca görülmeye değer mimarlık
18.00
16.00 16.00 uygulamalarından.

SKAGERHUSET
https://www.svenskttra.se/trapriset/traprisbockerna/
skagershuset/

OWC Mimarlık tarafından tasarlanan proje, 2014 yılında ödül almıştır. Sedir
ahşap kullanımıyla öne çıkan proje, yer ile kurduğu ilişki ile övgü almıştır.
Özellikle ahşap ile ilgilenenlerin görmesi gerektiğini düşünüyoruz.

ERICSSON KISTA BUILDING
http://www.consolis.com/references/ericsson-kista-building/

Ericson Kista bir telekominikasyon şirketinin ofis yapısıdır. 2010'da
Wingårdh arkitektkontor tarafından tasarlanan yapı, cephe tamamen
camdan oluşur, bu pürüzsüz kübik formun ortasından geçen turuncu
kocaman bir "çatlak" yapıyı ilginç kılan detaylardan.

WATERFRONT CONFERENCE CENTRE
http://www.archdaily.com/114039/stockholm-waterfront-white-arkiteker-ab

White arkitekter tarafından 2010 yılında tasarlanan yapı çift cidarlı cephesiyle
kanal boyunca fotografik bir etki yaratıyor.

TELLUS NURSERY SCHOOL
http://www.archdaily.com/98163/tellus-nursery-school-tham-videgard-arkitekter

Dairesel form ile sağlanan kapalı mekan-yarı açık mekan- açık mekan
geçişleriyle öne çıkan yapı, hareketi de teşvik eden yapısıyla çocuklar ve
ailelerin etkileşimi için önemli bir mimari ortam sunar. Dairesel form meraklıları için önemli bir uğrak noktası olabilir.

STOCKHOLM PUBLIC LIBRARY
http://www.archdaily.com/92320/ad-classics-stockholm-public-library-gunnar-asplund

Haftaiçi

Cmt

10.00

12.00

-

19.00

16.00

-

Pazar

1928 yılında açılan bir proje yarışması ile Gunnar Asplund tarafından
tasarlanmıştır, daireye oturtulmuş planı ile kütüphane işlevinin erken ve
enteresan örneklerinden biri olabilir.

NOBEL MUSEUM
http://www.nobelmuseum.se/

Haftaiçi

Cmt

09.00

09.00 09.00

20.00

20.00 18.00

Pazar
2001'de açılan nobel müzesi, bir 19 yy. yapısının içine yerleşmiştir.

NORDISKA MUSEUM
http://www.dansmuseet.se/

Nordiska müzesi bir açık hava halk müzesidir. Etnografik ve tarihi anlamda

dünyanın en önemli halk müzelerinden biri olarak tarif edilen müze folklorik
Çarşamba : 10.00-20.00
Diğer Günler: 10.00-17.00 öğeleri sevenler için önemli bir uğrak noktası olabilir.

AULA MEDICA

http://www.archdaily.com/464897/aula-medica-wingardhs
Karolinska-Institutet Konferans Salonu: Wingårdh Mimarlık tarafından
tasarlanan proje bükülmüş bir strüktürün tamamının camla kaplanmasıyla
özgün formunu alır. 'Nordik' atmosferi sağlamak için iç mekan köknar ağacı
ile kaplanmıştır.

ST. MARK'S CHURCH IN BJORKHAGEN
http://www.archdaily.com/157478/ad-classics-st-marks-church-in-bjorkhagen-sigurd-lewerentz

Haftaiçi

Cmt

Pazar

09.00

-

-

15.00

-

-

1956'da Sigurd Lewerentz tarafından tasarlanan ve yarışmayla yapımına
hak kazanılan projede, ahşap ve tuğlanın ustalıkla kullanılmıştır. Tuğla
mekanların tamamının oluşmasında başroldedir.

RIDDARHOLMEN CHURCH
https://structurae.net/structures/riddarholmen-church

Geçmişi 13. yüzyıla dayanan, Greyfriars tarikati için yapılan manastır Protestan devriminden sonra kiliseye çevrilmiştir. Bugün sadece mezarlık ve
anıtsal amaçlarla kullanılan kilise şehrin çeperinde önemli silüet öğelerinden
bir tanesi.

Aralık - Nisan: Kapalı
Mayıs - Eylül : 10:00–17:00
Ekim - Kasım :
Cmt - Pzr 10.00–16.00

THE CATHEDRAL (STORKYRKAN)
http://www.aviewoncities.com/stockholm/storkyrkan.htm
Ocak - Nisan : 09.00-16.00
Mayıs : 09.00-17.00
Haziran - Ağustos : 09.00-18.00
Eylül : 09.00-17.00
Ekim-Aralık: 09.00-16.00

İsveç'in en eski yapılarından biri olan kilise, 13. yy.'dan bu yana kullanılmaktadır. İsveç Gotiğinin tuğla ile yapılmış örneği olan yapı,Gamla Stan'ın en
eski yapısıdır.

BONNIERSKONSTHALL
http://www.bonnierskonsthall.se/en/architecture/
Pazartesi - Salı - Kapalı /
Çarş - 12.00 - 20.00
Diğer Günler 12.00 - 17.00

2006 yılında Johan Celsing Architects tarafından tasarlanarak açılan
çağdaş sanat galerisi.

MODERNA MUSEET
http://www.modernamuseet.se/stockholm/en/

Pzt / Kapalı
Salı - Cuma : 10.00-20.00
Diğer Günler : 11.00-18.00

Modern ve çağdaş sanata ev sahipliği yapan müze, 1958'de açılmıştır.
Picasso, Dali, Duchamp, Matisse ve Kokoschka gibi sayısız sanat eserine
ev sahipliği yapan müze, modern sanat severler için kıymetli bir uğrak
noktası.

FOTOGRAFISKA MUSEET
http://fotografiska.eu/

2010'da Söldermalm'da açılan fotoğraf müzesi, Ferdinand Boberg
tarafından 1906'da tasarlanan Art Nouveau stilindeki binanın içinde yer alır.
Oldukça geniş fotoğraf sergisine ev sahipliği yapan bina içinde sergi
alanları, bir akademi, konferans odaları barındıran geniş bir komplekstir.

Pzr-Pzt-Salı-Çarş
09.00-23.00
Perş-Cuma-Cmt
09.00-01.00

VASA MUSEUM

http://www.vasamuseet.se/tr

Hergün

08.30
18.00

Vasa dünyada ayakta duran tek 17. yy gemisidir. Vasa museum bu gemiye
ev sahipliği yapar. Özellikle arkeoloji ve sanat tarihçilerine öneriyoruz.

STOCKHOLM CITY HALL
http://www.architravel.com/architravel/building/stockholm-city-hall/

Haftaiçi

Cmt

Pazar

08.00

-

-

16.00

-

-

İnşaası 1923 yılında tamamlanan proje, konferans salonları, lüks restoranlar
barındırır. Nobel ödüllerinin verildiği 'Blue Hall' buradadır.

DANSMUSEET – MUSEUM OF MOVEMENT
http://www.dansmuseet.se/

Pazartesi Kapalı /
Haftaiçi : 11.00 - 17.00
Haftasonu : 12.00 - 16.00

1964'de kurulan dans müzesi, dünyanın farklı yerlerinden toplanmış otantik
enstrüman, kostüm, heykel ve fotoğrafları da içeren bir koleksiyona sahiptir.
Ulusal İsveç Opera binasında bulunan müze, 1775'de yapımına bağlandıktan sonra 18. yüzyıl sonuna kadar genişlemeye devam etmiştir. Korint
üsluba sahip dört sutünlü bir portiko etrafında çevrilen mekandan oluşur.
Oval biçimdeki oditoryum, görüş açıları ve akustik düzen açısından dikkate
değerdir.

STOCKHOLM KULTURHUSET
https://www.mimoa.eu/projects/Sweden/Stockholm/Kulturhuset/

Haftaiçi

Cmt

Pazar

09.00

11.00

11.00

19.00

17.00

17.00

1966 yılında açılan bir yarışmayla Peter Celsing tarafından tasarlanan bu
geniş programlı kompleks kütüphane, tiyatro, film, dans ve müzik gibi bir
çok aktiviteye ev sahipliği yapmak üzere tasarlanmıştır.

SVEN-HARRYS KONSTMUSEUM
http://www.sven-harrys.se/sv/

Pazartesi- Salı Kapalı /
Çarş-Perş-Cuma
11.00-19.00
Cmt-Pzr
11.00-17.00

İsveç'deki yapıların çoğunda karşımıza çıkan ofis Wingårdh Arkitektkontor
tarafından üretilen bina 2011 yılında yapılmıştır. Modern sanat müzesi olarak
işlevlenen binanın cephesi Nordik oyal isimli metal ile kaplanmıştır, normalde
gemi ve uçak gibi araçlar için kullanılan bu metal ilk defa bu ölçekte bir
binada kullanılmıştır.

ARKDES (ARKITEKTUR- OCH DESIGNCENTRUM)
http://www.arkdes.se/

Pazartesi Kapalı /
Salı-Cuma
10.00-20.00
Diğer Günler
10.00-18.00

The Swedish Centre for Architecture and Design-- 1962'de kurulmuştur.Moderna Musset ile yanyana ve içiçe olan iki binadan biri İspanyol mimar
Rafael Moneo'undur. Müze, geçici ve kalıcı sergilere birlikte ev sahipliği
yapar.

LAGERHAUS
https://www.lagerhaus.se/

Haftaiçi
10.00-19.00
Cmt : 10.00-18.00
Pzr : 10.00-17.00

İçinde iskandinav tasarımlarını bulabileceğiniz eğlenceli eşyalar satan
mağaza.

DESIGNTORGET
https://www.designtorget.se/
Haftaiçi
10.00-20.00
Cmt : 10.00-19.00
Pzr : 11.00-18.00

Modern İsveç tasarımı mobilyalar ve ilginç tasarım ürünlerine ev sahipliği
yapan marka.

WEEKDAY
http://shop.weekday.com/gb/
Haftaiçi
10.00-19.00
Cmt : 10.00-18.00
Pzr : 11.00-17.00

H&M Group markalarından biri olan Weekday, güzel ve rahat tasarımlarıyla
kendini öne çıkaranlardan.

PEN STORE
https://www.penstore.com/

Haftaiçi
10.00-18.30
Cmt : 10.00-16.00
Pazar KAPALI

Binbir çeşit kalemi bulabileceğiniz, fiyat skalası oldukça geniş mağaza,
kalem tutkunlarına tavsiye edilir.

PAPERCUT
https://papercutshop.se/

Haftaiçi
11.00-18.30
Cmt : 11.00-17.00
Pzr : 12.00-16.00

Kitap, dergi, film ve hediyelik tasarım ürünü bulabileceğiniz bu kitapçıda,
binlerce kitap ve dergi arasında saatler geçirebilir ve farkına varmayabilirsiniz.

KONTORSMATERIAL
http://www.mattonbutiken.se/
Haftaiçi
10.00-18.00
Haftasonu
KAPALI

Kırtasiyelerde kaybolup, tüm kağıtları, kalemleri tek tek incelemeyi
sevenlerdenseniz,burada vakit geçirebilirsiniz. Hobi ürünleri için ekstra
stantları var.

FLYING TIGER
https://se.flyingtiger.com/

Haftaiçi
10.00-19.00
Cmt : 10.00-17.00
Pzr : 12.00-16.00

Danimarka markası olan Flying Tiger İskandinav tasarımı hazine avı deneyimi
yaşamanız için birebir.Sezonluk değişen ürünleri daha sonra bulamama
ihtimaline karşı yeterli miktarda almak şart.

BEYOND RETRO DROTTNINGGATAN
http://www.beyondretro.com/sv/help/stores
Haftaiçi
11.00-19.00
Cmt : 11.00-17.00
Pzr : 12.00-16.00

İkinci el kıyafet mağazaları şehir deneyimi için oldukça önemli. Stockholm’de
iseniz buralara geldiğinizde daha dikkatli olmalı ve kendinizi son paranızla
ikinci el bir trençkot alırken bulmamalısınız. Oldukça pahalılar...

HUMANA SECOND HAND
Haftaiçi
10.00-18.30
Cmt : 11.00-17.00
Pzr : 12.00-16.00

Södermalm Stockholm’ün güzel noktalarından biri ve bu ikinci el
dükkanları tek bir caddede toplandıkları için rahatlıkla gezebilirsiniz.

FILIPPA K SECOND HAND
http://www.filippaksecondhand.se/
Haftaiçi
10.00-18.30
Cmt : 11.00-17.00
Pzr : 12.00-16.00

Filippa K ve Judith’in ikinci el mağazasında gezerken karşınıza sadelikleriyle
bilinen COS ve ACNE STUDIOS markalarının eski sezon ürünleri çıkabilir.

MYRORNA
https://www.myrorna.se

Haftaiçi
10.00-18.00
Cmt : 11.00-16.00
Pazar KAPALI

Myrorna da Södermalm’de. Kıyafet yerine ikinci el mutfak ürünleri ( bardaklar,
tabaklar vs.) ve eski kristal vazolar bulabilirsiniz.

HORNSTULLS MARKNAD
https://www.hornstullsmarknad.se/
Haftaiçi
KAPALI
Haftasonu
11.00-17.00

Yalnızca Nisan ve Eylül arasında kanal kenarına kurulan açık hava ikinci el
pazarında her çeşit ürünle karşılaşmanız mümkün. Alışveriş yaparken,
yiyecek stantlarından yemek de yiyebilirsiniz.

JOHAN & NYSTRÖM
https://johanochnystrom.se/om-oss/at-work
Haftaiçi
07.00-20.00
Haftasonu
08.00-19.00

Stockholm'un öne çıkan üçüncü dalga kahvecilerinden biri, oldukça şık,
sıcak mekanında farklı kahveler denemenize olanak veriyor.

DROP COFFEE
https://www.dropcoffee.com/
Haftaiçi
08.00-17.00
Haftasonu
10.00-17.00

Stockholm'un öne çıkan üçüncü dalga kahvecilerinden biri, oldukça farklı
insanlarla rastlaşıp tanışabiliyorsunuz. Kahveleri de denenebilir.

VINTERVIKENS TRÄDGÅRD
http://vinterviken.com/

HER GÜN
11.00-21.00

İlham verici bir organik bahçeye sahip Vinterviken’de müzik ve doğa içinde
vakit geçirebilir, sosyalleşebilir ve organik kafeden yiyecek, içecek temin
edebilirsiniz.

BAROBAO
http://www.barobao.com/

Haftaiçi
11.30-14.00 / 17.00-21.00
Cumartesi
13.00-16.00 / 18.00-23.00
Pazar
13.00-16.00 / 17.00-21.00

Öğle ve akşam yemeği için açılan bu restorant kendine has Japon yiyecekleri
ve saksılarla çevrelenmiş mekan tasarımıyla öne çıkanlardan. Servis tabaklarını
ayrıca seveceksiniz.

ERIKS GONDOLEN
http://www.eriks.se/

Pazartesi : 11.30-23.00
Haftaiçi Diğer: 11.30-01.00
Cumartesi: 16.00-01.00
Pazar KAPALI

Slussen’de sahil yolu, metro ve ana otobüs durağı kesişimindeki inşaatın ortasına
uzanmış bir konsola yerleşen bu restorant turist çekim noktalarından biri.
Rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

ÅRSTABRON
Eski Arsta köprüsünün 1929 yılında inşa edilmesinin ardından yenisi 2005
yılında Sir Norman Foster tarafından tasarlanmış ve yapılmıştır.

SICKLA UDDE (OBSERVATORIUM)
"Mekana özgü heykel" temalı bir yarışmada birincilik ödülü alan bu kent
mobilyası, oturulabilen, değişik perspektiflere olanak sağlayan bir manzara
terası işlevi görürken, piknik, dans, güneş banyosu, evlilik töreni gibi çok
çeşitli olanaklara da imkan verir.

KUNGSTRÄDGÅRDEN
Stockholm'un merkesinde bulunan 'Kral'ın bahçesi' anlamına gelen
meydan. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı önemli bir buluşma alanı

LADUGÅRDSGÄRDET
Edge of the Gardet- Dikdörtgen bir parsel içinde çeşitli kot oyunları ile
topografik ilişkiler oluşturmaya çalışan proje, organik bir form olma iddiasını
taşır, henüz yapım aşamasında olan projenin linki aşağıdadır.
http://big.dk/#projects-st7

SLUSSEN
http://big.dk/#projects-slu
BIG _ IDEA _ yapılmamış
Şu an inşaat halinde / Foster & Partners' project under construction

TASARIM / DÜZENLEME : BURCU NİMET DUMLU - BÜŞRA DİLAVEROĞLU

