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Kanada’nın Toronto kentinde yer alan neo-gotik tuğla yapı, ABD’li mimarlık ofisi
NADAAA tarafından yapılan yeni ekleme ile Toronto Üniversitesi’nin John H. Daniels
Mimarlık, Peyzaj ve Tasarım Fakültesi’ne dönüştürüldü.
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» Boston merkezli mimarlık ofisi NADAAA

tarafından
heykelsi bir ek yapı ile yenilenen John H. Daniels mimarlık,
peyzaj ve Tasarım Fakültesi, Toronto Üniversitesi’nin kent

merkezindeki kampüsünün güneybatısında yer alıyor.
Kentin kuzeyinden güneyine doğru uzanan Spadina
Bulvarı’nın ortasındaki dairesel parselde yer alan okul,
toplamda 14.400 m2’lik alana sahip.
Okulun kuzey-güney aksında kentle sembolik bir ilişki
kurulurken, doğu-batı ekseninde yaya sirkülasyonu dikkate
alınmış. Tasarımında kullanılan sürdürülebilir elemanların
okulun öğrenim programlarına entegre edilmesi, okulu hem
öğrenciler hem de kent sakinleri için pedagojik bir araç
haline getirmiş.
Knox Koleji adlı tarihi yapı, 1875 yılında Presbiteryen
okulu olarak mimarlar James Smith ve John Gemmell
tarafından yapılmış. Daha sonraları askeri bir hastane ve
ardından bir ilaç firması için araştırma laboratuvarı olarak
kullanılan yapı, 1970’lerde Toronto Üniversitesi tarafından
satın alınmış. Şimdilerde ise yanındaki ek yapıyla birlikte,
bir dizi programı ve ofisi bünyesinde barındırıyor.
Büyük ölçüde korunarak tuğla cepheleri yenilenen
eski yapının ana girişi sadece güney cephede yer alırken,
eklenen yeni yapıyla birlikte okula birçok noktadan giriş
sağlanıyor.
Eski yapıya bitişen, metal, beton ve cam malzemeler
kullanılarak yapılmış yeni yapının doğu ve batı cephesi

beton malzemeyle sarılırken, kuzey cephesinde siyah bir
konturla çevrelenmiş perde duvar kullanılmış. Doğuya
bakan cephede ise sadece öğrencilerin değil, herkesin
kullanımına açık olan kamusal bir alan yaratılarak kampüsle
ilişki kurması amaçlanmış.
Okul, mekânsal açıdan iki farklı bölüme ayrılıyor. İç
mekânları çok bölümlü bir organizasyona sahip olan eski
yapı idari birimler, sınıflar ve kütüphane gibi mekânlara
ayrılırken, daha serbest bir plan şemasına sahip olan yeni
yapıda laboratuvarlar ve sosyal alanlar planlanmış. Bu
iki bölüm arasında ise amfi düzeninde sıralanmış oturma
birimlerine sahip iki katlı bir salon yer alıyor. Beton
zeminler, beyaz duvarlar ve alçı panolarla yaratılan farklı
açılar ve eğrilerle, sade ve bir o kadar da hareketli ve enerjik
mekânlar planlanmış. Huş ağacı ve meşe gibi ağaçlarla ve
doğal bitkilerle çevrelenen yapının sürdürülebilir olması için
ise yağmur suyu denetim sistemi ve yeşil çatı dahil olmak
üzere çeşitli uygulmalar gerçekleştirilmiş. Kentsel tasarım
ve sürdürülebilirliğin bütüncül bir şekilde ele alındığı bu
okulda, öğrencilerin bulundukları çevreyle diyalog kurması
amaçlanmış

.
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Amfi düzeninde
sıralanmış oturma
birimlerine sahip iki
katlı salonda beton
zeminler, beyaz
duvarlar ve alçı
panolarla yaratılan
farklı açılar ve eğrilerle,
sade ve bir o kadar da
hareketli ve enerjik
mekânlar planlanmış.
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Daniels Building
Toronto, Canada

» Boston based architecture studio NADAAA has
renovated a neo-gothic brick building and added a
sculptural extension with a jagged roof to house the
design school at the University of Toronto. Officially
called Daniels Building at One Spadina Crescent,
the school building is located on the university’s
campus in central Toronto. The project entailed the
renovation of a neo-gothic brick building and the
creation of a contemporary addition. The building
occupies a rare, circular parcel situated in the
middle of Spadina Avenue, which runs north to
south. The north-south axis characterizes symbolic
relationships to the city, while the east-west axis
is activated by pedestrian traffic. Encompassing
14.400 sqm, the expanded facility serves as the
new home for the school’s graduate programmes in
architecture, landscape and design. Conceived by
Boston studio NADAAA, the building is “inhabited
and tested daily” by members of the architectural
community, which upped the stakes for the design
team. As such the building was designed to become
a pedagogical tool, integrated into the curriculum
with both sustainable design elements and school
programmes on display, both to students and the
public. The historic building, referred to as Knox
College, was designed by architects James Smith
and John Gemmell, and dates back to 1875. It
was originally built to serve as a Presbyterian
seminary, and later became a military hospital and
then a research lab for a pharmaceutical company.
Acquired by the University of Toronto in the
1970s, the building has housed a hodgepodge of
programmes and offices. Years ago, the university’s
design school -called the John H Daniels Faculty
of Architecture, Landscape and Design- set out
to create its new home on the unique, urban site.
The historic building was largely kept intact, and
its brick facades were refurbished. Adjoining the
original structure is a sculptural mass made of
metal, concrete and glass. The east and west sides
are wrapped in folds of concrete, while the northfacing elevation features a black-framed curtain
wall. The historic building was largely kept intact,
and its brick facades were refurbished. The main
entrance to Knox College is located on the south,
but with the expansion, the building now offers
entrances on multiple sides. On the east, a public
plaza establishes a strong relationship with the
campus.
Inside, the building is divided into two distinct
zones. The historic structure, which has a cellular
layout, houses administrative functions, classrooms
and a library. The new wing which has a more
irregular spatial composition contains studios, labs
and social areas. Situated between them is a doubleheight hall with bleacher-style seating. Colourful
slats of plywood adorn the walls and ceiling, adding
a sense of energy and movement. In the new wing,
the team used a restrained palette of materials,
including white walls, concrete flooring and mesh
netting. Cutouts in the ceilings provide views
between different areas of the building
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