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ransız stilini bundan daha güzel tanımlayan 
bir cümle daha yok bence. Amerikalı mekan 
tasarımcısı David Jimenez’in gençlik yıllarında 
Fransa’ya yaptığı küçük bir seyahat onun Fran-
sız stiline büyük bir hayranlıkla bağlanmasına 
sebep olmuş. Yıllar geçtikten sonra ise bu hay-
ranlık Paris’te yaşamaya itmiş onu.  “Fransızla-
rın giyinme ya da evlerini dekore etmede 
sarhoş edici bir incelik ve ihtişamı yansıtma 
konusunda doğuştan gelen bir kabiliyetleri var. 
Paris stili denen şey bana göre mesafeli veya 
kibirli değil, rahat, güçlü ve kendine güvenen, 
ince bir şey. Evime ve tasarım stilime yansıyan 
bu özel çizgi için Fransızlara minnettarım,” 
diyor David Jimenez bu büyük hayranlığını 
dile getirirken.  

David Jimenez’in dairesi, Paris’in kalbindeki 
Ile Saint Louis’deki Seine Nehri kıyısında yer 
alan Hotel Jeu de Paume adlı tarihi bir apart-
manda yer alıyor. Hotel Jeu de Paume, adını 
bulunduğu tarihi bölgeye borçlu. 1634 yılında 
XIII. Louis tarafından inşa edilen “Jeu de 
Paume”, kralın spor müsabakalarını izlediği bir 
alan olarak inşa edilmiş. Müsabakalar 1747 
yılına kadar burada yapılmış. Gözden düştük-
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ten sonra ise bu bina güzel bir avluya sahip 
dairelere dönüştürülmüş.

“Pencerelerimden şehrin ve dükkanların 
muhteşem manzarasını izleyebiliyorum,” diyor 
Jimenez, Bu daire, Ile St Louis’nin boydan 
boya uzanan merkezi caddesinde yer alıyor. İç 
mekanda ise sıcak nötr griler, deve tüyü, siyah 
ve renkli vurgular içeren duvar düzenlemeleri 
ve mobilyalar için temel renk paletleri kulla-
nılmış. Tabii tüm renkler Paris’in bu tarihi 
sokağından içeriye süzülen ışık oyunları düşü-
nülerek seçilmiş.

 “İç mekan tasarımında zamansızlığı hisset-
mek istedim. Oturma odasında tavanın çarpıcı 
yüksekliğini çizgili perdelerle daha da vurgu-
layıcı kıldım. Bu yüksek tavan bana büyük 
ölçekli sanat eserleri ve aynalar kullanmam için 
de fırsat verdi.  Aslında tüm mekanlarda ihtişam 
duygusunu vurgulamak istedim. Tabloları ve 
fotoğrafları eskitme pirinç resim askılarıyla 
duvarlara astım. Bence sanat eserlerini bu 
şekilde kullanmak mekana stil ve kişilik kazan-
dırmanın en temel yolu,” diye anlatıyor 
mekanı tanımlarken Jimenez. 

Mekanın en çarpıcı parçalarından biri de 
Farrow ve Ball Hague mavisine boyanmış olan 
devasa kitaplık. Tasarım kitaplarından oluşan 
bu güzel koleksiyon mekanda heykelsi bir etki 

yaratıyor. “Vintage Chesterfield kanepesini Ile 
Saint-Louis’deki bir antika dükkanından satın 
aldı ve Jansen’in 1960’lı yıllara ait bir sehpası 
ile üst üste konmuş kitap ve aksesuarlarla eşleş-
tirmesini sağladı.” 

David Jimenez kişisel hikayeler anlatan oda-
lardan zevk alan bir tasarımcı. Onun tasarladığı 
mekanlardaki her parçanın özel bir anlamı var. 
Aksesuarların, kitapların ve sanatın katmanları 
olan her bir parçayı duygusal bir bağ yaratmak 
için farklı dönemlerden mobilyalarla karıştırı-
yor. Jimenez’in yaptığı evlerin her biri bir yol-
culuk ve öğrenme deneyimi gibi. Eski 
mobilyaları satın aldıktan sonra onları yeniden 
hayal etmek ve kendine ait bir estetiğin içeri-
sinde yepyeni bir hikaye yazmaktan çok hoş-
lanıyor.  Dairede bu kişileştirme çabasının en 
yoğun hissedildiği mekanlardan biri de çatı 
katı yatak odası. “Bu oda için dekoratif bir 
antika ahşap yatak satın aldım ve bölgeyi 
tanımlamak için ipek perdeler ekledim. Dolabı 
griye boyadım, cilalı pirinç aksesuarlar ekledim 
ve daha büyük bir odanın yanılsamasını yarat-
mak için kapılara aynalar monte ettim.”

Tasarımcı ebeveyn banyosunda ise antik bir 
lavaboya ve eski bir aynaya yer açmış. Tuvalet 
ve depolama alanı için odanın ortasına Fransız 
antika bir dolap yerleştirmiş. 

“Küçük mutfak eğlenceli bir projeydi. Alan 
açmak için mutfak dolaplarının kapılarını sök-
tüm, paslanmaz çelik tezgah ekledim ve 
mekanı topraklamak için zeminlerini griye 
boyadım. Ama ihtişamı elden bırakmamak için 
de leopar bir halı kullanmayı tercih ettim. 
Siyah duvar aplikleriyle bu mekan diğer yaşam 
alanlarındaki samimi ve parizyen şıklığı da 
devam ettiriyor.”

David Jimenez “Pek çok tasarım kuralına 
inanmıyorum,” diyor. “Rustik mobilyalı 
modern evler ve modern tasarımlı geleneksel 
evler gördüm - iyi yapıldığında stillerin karı-
şımı müthiş görünüyor. Birçok yönden eski ve 
yeninin bir arada olmasının bir mekanı taze, 
orijinal ve kişisel hissettirdiğini düşünüyorum,” 
diyor. Bu yaklaşımının tüm detaylarını yansıt-
tığı Paris evindeki her şey, kendi yaşam tarzını, 
zevklerini ve tercihlerini ölçmek için özel ola-
rak tasarlanmış adeta. “ Mekandaki boşluklar 
ruhum, duyarlılığım,  rahatlık ve düzen ihtiya-
cımı yansıtıyor. Bu evi tasarlarken büyük bir 
kişisel mutluluk hissettim ve benim için daha 
da büyük bir zevk, ortaya çıkan bu mekanı 
ailem ve arkadaşlarla paylaşmaktan geliyor. 
Parisli bir  arkadaşım, bu mekanla otantik bir 
Fransız evinin sanatsal ifadesini yakaladığım 
söyledi – bu benim için en güzel iltifattı.”  

“Benim için lüks, yaşam alanımı sevdiğim insanlarla Birlikte 
paylaşmaktır. sıcak ve samimi Bir mekan düzenlemesinde 
anın tadını çıkaraBilmektir.” -DavıD Jımenez



Işıkları Kısın!
Aydınlatma, akşam yemeğinde 

veya rahat bir buluşmada 
dilediğiniz atmosferi 

oluşturmanın en kolay 
yollarındandır. Dimerler işinizi 
kolaylaştırabilir ama böyle bir 
sisteminiz yoksa avize veya 
lambaderlerde düşük watt’lı 

ampuller kullanabilirsiniz. 

Müzik Listesi
Doğru müzik seçimi partilerin 
en can alıcı kararlarındandır. 
Zamanınız varsa, önceden bir 
çalma listesi oluşturun, ancak 

bu bir seçenek değilse, CD 
çalın veya Spotify, Pandora, 
Apple Music’te mevcut parti 

listelerini kullananın. Ben 
partilerimde, The Stones, 

Michael Jackson, Aretha ve Tito 
Puente’nin klasiklerini çalmayı 

tercih ediyorum.  

Çarpıcı Bir Aranjman
Taze çiçekler, yemek masanıza 

renk katmanın, etkileyici 
ambiyans yaratmanın en pratik 

yolu. Ben genellikle birbirini 
tamamlayan renk kombinleriyle 

cesurca birleştirilmiş 
buketleri tercih ediyorum.

Çiçek buketlerimdeki renkleri 
açık ya da koyu tonlarıyla 

masa örtülerine, peçetelere 
aktarıyorum. Masamı partiden 
önceki gece kurar, bu sayede 
son dokunuşları yapmak için 
zaman kazanırım. Büyük keyif 

aldığım bu süreçte, değişik 
alternatifler denemenin tadını 

çıkarırım.

Yiyeceklerin Sunumu
Klasik beyaz tabakların çok 

yönlülüğü, ana yemeklerden 
aperatiflere ve tatlılara kadar 

tüm servisin kusursuz olmasını 
sağlar. Temiz, sade çizgisiyle 
bozulmamış beyaz renkler, 

herhangi bir stile veya renge 
kolaylıkla uyum sağlar. Yıllar 

boyunca topladığım farklı 
şekil ve boyutlardaki düz 
beyaz servis tabaklarına 

sahibim. Yakında ‘Astier de 
Villatte’ adındaki yerel Fransız 

mağazasından çok özel bir 
koleksiyon daha alacağım. 

Bu koleksiyonun, siyah kil ile 
şekillendirilmiş, beyaz porselen 

sırla kaplanmış her parçası 
Paris’e özel bir teknikle elde 

yapılmış.

Hizmet Alınan Kişiler
Kimse ev sahibini çalışırken 

görmek istemez. Davetin 
büyüklüğüne bağlı olarak, 

vestiyer, barmen, meze servisi 
ve parti bittiğinde temizliğe 
yardımcı olması için bir kişi 

ya da ekiple çalışmanızı 
tavsiye ederim. Benim tüm bu 
hizmetler için güzel bir kadın 

yardımcım var. Tabii daha 
büyük davetler için deneyimli 
garsonlarla çalışıyorum. Hatta 
bir defasında mankenlik ajansı 

ile çalışıp, web sitesinden 
seçtiğim manken adaylarıyla 

başarılı bir davet organize 
ettim.  Modellerin kapıda 

paltoları alması, kokteyllerin 
tazelemesi, servis yapması 
partiye sihir katmanının en 

eğlenceli yollarından biri oldu.

stressiz Bir 
davet 

Tasarımcı David 
Jimenez, hafızalardan 

silinmeyecek 
güzellikteki bir 

davete imza atmanın 
ipuçlarını verdi

Mağaza ve ürün tasarımı 
konusunda önemli çalışmalara 

imza atan David Jimenez, 
New York’ta doğup büyümüş 
ünlü bir mekan tasarımcısı. 

Paris’te yaşayan ve profesyonel 
hayatına Paris’te devam eden 

Jimenez’in Saint Louis’deki 
dairesi samimi ve keyifli gece 

partilerine ev sahipliği yapıyor.  
Küçük metrekareler içerisinde 

etkili davetler vermenin 
mümkün olabileceğini savunan 
ünlü tasarımcı için önemli olan 

mekanın metrekaresi değil 
sahip olduğu ayrıntılar. Keyifli 

davetlerin mimarı, deneyimleri 
eşliğinde bu ayrıntıları paylaştı.

İlk İzlenim
Her ne kadar samimi bir davet 
için basit bir mail ya da metin 
yeterliyse de şık bir davetiye 

her zaman yapacağınız etkinlik 
hakkında çok şey söyler. 

Kendi çektiğiniz, sizi yansıtan 
fotoğraflarla bile çekici bir 
davetiye hazırlayabilirsiniz. 
El yazımla isim ve adresin 
yazılı olduğu özel zarflarla 

davetiyeleri postalamayı tercih 
ediyorum. 

Yolu Aydınlat
Gelen konuklara mum ışığıyla 

‘hoş geldin’ demenin sıcak 
duygusunun yerini hiçbir şey 

dolduramaz. Basit cam fanuslar 
ya da mumlarla dairenize çıkan 

basamakları veya arka bahçenizi 
aydınlatmak konukların ilk 
andan itibaren davetin bir 
parçası olmalarını sağlar.  

Kokunun Gücü 
Aromatik bir koku konukları 

karşılamanın harika bir yoludur. 
Giriş için Astier de Villatte; 

taze limon çiçeği, bergamot 
ve sandal ağacı notaları. Yatak 
odasında Diptyque Baies’i yani 
gülün taze kokusunu; çalışma 

odamda ise tütün ve deri 
notaları içeren Cire Trudon’dan 

Ernesto’yu yakıyorum.

Sunum Ustası
Bar olarak kullanacağınız 
bir alan açın. Karıştırıcılar, 

garnitürler, bardaklar, kokteyl 
peçeteleri ve buz çeşitleriyle 
dolu büyük bir tepsi koymak 

için yeterince geniş olsun. Taze 
bir çiçek buketi bulundurmayı 

da ihmal etmeyin. 

Kokteyl Menüsü
Dolu bir bar misafirperverlik 
gibi görünse de bir barmen 

tutmayı düşünmüyorsanız pek 
pratik olmaz. Beyaz şarap, votka 
bazlı içecekler ve geceye özel 

bir kokteyl sunarak iş yükünüzü 
azaltabilirsiniz. 
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“yaşam alanında kutlama yapmak, evimin Büyüklüğü ne 
olursa olsun, Benim için her zaman önemli olmuştur. 
çağdaş ve rustik Bir karışım yaratan Bir alan yaratmayı 
seviyorum - loş ışıklandırma, eğlenceli müzik ve harika 
kokteyller eşliğinde, gecenin geç saatlerine kadar 
zaman geçirmekten güzel ne olaBilir ki?” -DavıD Jımenez


