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CAPITOLE

R E S T A U R A N T & L O U N G E

Konum Location:
LÜBNAN LEBANON
Tasarım Uygulama Design Practice:
ADRIAN PEREZ
Tamamlanma Completion:
HAZİRAN JUNE 2016
Aydınlatma Lighting Design:

PSlab
Fotoğraflar Photos:
LEVA SAUDARGAITE

Capitole başta tiyatro olarak inşa edilmiş ve
sonradan sinema ve ofislere dönüştürülmüş,
Beyrut Merkez İlçesi’nde tarihi bir binanın
çatısında konumlanmış bir restoran ve dinlenme
salonu. Zamanda geri gitmek ve mekânın
teatral DNA’sını yansıtmak için iç mimar Adrian
Perez çeşitli platformlar ve zemin seviyeleri
yaratarak mekanda bar, yemek alanı ve çeşitli
sahneler oluşturmuş.
Kendi kendine aydınlanan yuvarlak bar daha
yüksek bir platformun ucuna yerleştirilmiş,
böylece diğer uçtaki dikdörtgen şekilli alana
yerleştirilmiş olan su tankıyla bir ayna etkisi
yaratmış. Adrian Perez ve Capitole sahipleriyle
yakın temas kurarak çalışan ve günlük atmosfer
ile çok fonksiyonlu bir alan yaratması için
bilgilendirilen PSLab çatı için bir aydınlatma
çözümü geliştirmiş. Metal yapılar kullanılarak
teknik bir aydınlatma yaklaşımı yaratılmış,
teras sarmalanmış ve tanımlanmış. Borular,

sarkan begonviller, hoparlörler ve projektörler
için dayanak olarak kullanılmış. Hareketli
ışıklandırma alanları oluşturan toplamda 69
duvara monte cam ve toz kaplı alüminyum
aplik iç ve dış duvarlara dekoratif bir katman
olarak yerleştirilmiş. Dış alanlarda kullanılan
duvar aplikleri IP65 olarak sınıflandırılmış ve
cam kubbe şekilleri güvenlik için borosilikat
camdan yapılmış. Paslanmış çelik ve toz boya
kaplı masa lambaları tasarlanarak binanın hem
iç hem de dış betonarme çubuklarına entegre
olması için üretilmiş.

• Located on a rooftop of a historical building in
Beirut’s Central District, that was initially built
to be a theatre, later transformed into a cinema
and offices, Capitole is a summer restaurant
and lounge. Collaborating closely with Adrian
Perez and Capitole’s owners and as a response

to an initial brief of a casual atmosphere and
a multifunctional space, PSLab developed a
lighting solution for the rooftop. The challenges
were mostly the elongated shape of the rooftop,
the relationship between the indoor and outdoor
spaces and mostly the restrictions due to the
historical nature and location of the building.
A technical lighting approach was created
using metal structures, wrapping and defining
the terrace. The rods were used as a holding
structure for dangling bougainvillea and support
for speakers and clip on directional projectors.
Rusted steel and powder-coated table lamps
were designed and built to be integrated in
the structure of both the indoor and outdoor
concrete bars.
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OLD CLARE HOTEL

Mimari Architecture TONKIN ZULAIKHA GREER ARCHITECTS
Konum Location
AVUSTRALYA AUSTRALIA
Aydınlatma Lighting Design:

PSlab
Fotoğraf Photos
UNLISTED COLLECTION

İki ikonik miras listesindeki eski Clare Oteli
bar ve Carlton & United Biraları İdari Binası
Tonkin Zulaikha Greer Architects mühendisliği
uzmanlığında dikkatlice cam bir yolla birbirine
bağlanmış. Sonuç olarak, kendine özgü ve özel
tasarımıyla öne çıkan, estetiğe obsesif bir özen
gösteren ve mümkün olduğu kadar orijinal ve
ilginç özelliği koruyan bir yapı ortaya çıkmış.
Yapı, toplamda yedi farklı tipte altmış iki oda
ve süit, yüksek tavan, büyük orijinal çerçeveli
pencereler, tarihi ağaç kaplamalar ve orijinal açık
duvarlar özelliklerine sahip.
Detaylı, ilginç eşyalar her alanı döşemek
amacıyla elle seçilmiş. PSlab’ın aydınlatma
tasarımı alanın özel doğasından ilham almış.

Siyah lake demir “araba lambası” duvar eşyaları,
üflenmiş cam ampulleriyle tek veya çift olarak
sarkan özel yapım siyah toz boya kaplı avizeler
odalara ve yaşam alanlarına ek bir modern
dokunuş katmış.
• Two iconic heritage-listed buildings – the
former Clare Hotel pub and the Carlton & United
Breweries Administration Building have been
carefully adjoined by a glass link-way under the
engineered expertise of Tonkin Zulaikha Greer
Architects.
The result: a distinctive and unique design-led
property constructed with obsessive attention
to aesthetics and a focus on retaining as many

interesting and original features as possible. A
total of sixty-two rooms and suites, of seven
distinctive types, feature high ceilings, large
original framed windows, heritage timber
paneling and original exposed walls. Intricate,
quirky objects and fixtures have been handselected to furnish each space.
PSlab’s lighting design intervention was inspired
by the unique nature of the space. The black
lacquered steel “car light” wall fixtures, and the
custom made black powder coated pendant
lights with their hand-blown glass bulbs on each
extremity hanging by pair or on its own, are
giving the rooms and living space an additional
bespoke contemporary touch.
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Dükkânın tasarımı basit, doğal malzemelere
ve ustaca bir palete dayanıyor ve iki ana
etkenden hareket ediyor; binanın tarihi koruma
altında olması ve mahallenin canlı, sofistike
ortamı. 112 metre karedeki duvarlar ve tavan
önce orijinal haline döndürülmüş, sonrasında
soluk, pürüzlü alçıyla kaplanarak rafine bir
doku yaratılmış. Taş yapı aynı zamanda
zeminde de kullanılarak alçı yüzeylerle beraber
zamansız ve huzurlu bir ortam oluşturulmuş.
PSlab’ın bir yönü aydınlatan halojen metal
lambaları iyi düşünülmüş bir yapıya oturtulmuş,
rastgele yerleştirilmiş hissi verirken, stantların
Aesop’un ürünlerinin ve dükkânının ihtiyaçlarını
karşılayacak renk ve dili sağlar hale getirilmiş.
Vincent Van Duysen tarafından tasarlanmış
ve PSLAB tarafından özel üretilmiş iki avize
bankonun üzerine yerleştirilmiş.Yönü belirleyen
pirinç panjurlar sıcak ve esnek bir ortam ışığı
sağlamış. Karartılmış çelik levhalar vitrin
raflarını oluşturmuş, işlenmemiş Avrupa meşesi
ve karartılmış çelikten yapılan vitrinde levhalar,

dükkânın orijinal halindeki demir kaplama
yüzeye atıfta bulunmuş.
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Konum Location:
HAMBURG, ALMANYA GERMANY
Tasarım Uygulama Design Practice:
VINCENT VAN DUYSEN ARCHITECTS
Tamamlanma Completion Date:
2015
Aydınlatma Tasarımı Lighting Design:
PSlab
Fotoğraflar Photos:
PSlab

• A floor to ceiling rod, holding three adjustable
projectors, lights Aesop’s sought-after facial
treatment room. In the aromatic calm of a
purpose-built treatment space, the brand’s
meticulous formulations are employed to
detoxify and stimulate skin and spirit. The two
pendants, designed by Vincent Van Duysen
were developed and built by PSlab as tailormade light sources over the counters. The
directional brass louvers provide the flexible
and warm ambient light. The blackened
plated steel fixtures are a rappel of the display
shelves, crafted from untreated European oak
and blackened steel – the latter referencing the
store’s original cast-iron facade.
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