
Mimar Alexander V. İvanov tarafından 
1878-1879 yıllarında inşa edilmiş olan, 
18 Vladimirsky Caddesi’ndeki apart-

man evin restorasyonu, mimarlık tarihi detay-
larına gösterilen özen nedeniyle çok eşsiz bir 
proje olarak adlandırılıyor. Söz konusu proje, 
Estonyalı müteahhit OU “Manutent” tarafın-
dan ortaya çıkarılarak ve tasarımcı Svetlana 
Chernysheva (Mimarlık bürosu Design Portra-
it) tarafından gerçekleştirildi. 19. Yüzyıl sonla-
rında, sıradan bir apartman evdi. 

Apartmanda kalanlar arasında ünlü Rus bes-
teci Nikolai Rimsky-Korsakov (Daire. 5, 1883-

St. Petersburg dünya çapında mimari güzelliğiyle ünlüdür. Müzeler-
ini, tiyatrolarını biliyoruz, sosyal ve kültürel yaşamında birçok alan-
daki büyük değişikliklerden haberimiz var; ama çok az kişi bu tarihi 
merkezin ev stokunun hala kritik durumda olduğundan haberdar. 
Birçok müteahhit eski apartman evleri yıkıp, sonsuza dek yok edilecek 
tarihi atmosferi umursamadan yenilerini yapmayı tercih ediyor. Az 
sayıda müteahhit, şehrin gelecekteki imajı için sorumluluk hisseder ve 
eski bir konağın, yeni üst-düzey bir tasarım projesine uygun olarak 
restorasyonu çok ender görülür. 
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The restoration of the apartment house in 18 
Vladimirsky Avenue, (arch. Alexander V. 
Ivanov, built in 1878/79) is such a unique 

project due to the architectural/historical de-
tails by Estonian developer, OU “Manuten”, 
and realised by designer Svetlana Chernyshe-
va (Architectural bureau Design Portrait).  In 
the late 19th century it was an ordinary apart-
ment house; however, among its inhabitants 
there was the famous Russian composer, Niko-
lai Rimsky-Korsakov (Apt. 5, 1883-1889).  

In 1995, the Mayor of St. Petersburg declared 
that the house was under threat of collapse and 
it took about 10 years to move all the present 
inhabitants’ new place of residence, by 2005 
the building was in a terrible state.
 
If the developer decided on a low budget 
scheme; ceramic tiles for stair treads, gypsum 
plasterboard for walls, and modest lightings, all 
of which was usual for developers’ in the 1990’s, 
the original features of the building would be 
lost forever.  

However, the designer’s task was to make a 
restoration project of the front staircase for a 
premium class apartment house.  Despite the 
restoration costs, Manutent preferred to use 
natural stone for the stair treads and stucco for 
walls; hundreds of meter of plaster decorative 
moulding were manufactured.  The designer 
was free in principal decisions and details (in 
budget limits), which allowed the combination 
of both aesthetics and functionality. 

1889) bulunuyordu. 1995’te St. Petersburg 
Belediye Başkanı tarafından yıkılma tehlikesi 
altında olduğu ilan edildi. Herkesi yeni bir bi-
naya geçirmek neredeyse 10 yıl sürdü ve 2005 
itibariyle yapı çok berbat bir durumdaydı. 

Müteahhitin 1990’lı yıllarda standart uygula-
malarla düşük-bütçeli bir proje seçmesi duru-
munda, Mimar İvanov’un ilk baştaki fikrinden 
sonsuza dek vazgeçilmiş olunacaktı. Fakat, ta-
sarımcının görevi, ön cephe merdivenlerinin 
restorasyon projesini ayrıcalıklı bir apartman 
evine uygun şekilde hazırlamaktı. 

Restorasyon maliyetlerine rağmen, Manu-
tent’in tercihi basamak platformları için doğal 
mermerden ve duvarlar için yalancı mermer-
den yana oldu; yüzlerce metre dekoratif alçı 
şekillendirme üretildi. Tasarımcı ana kararlar 
ve detaylar konusunda bütçe sınırları içinde 
serbestti, böylece projenin estetik ve fonksiyo-
nel amaçları birleştirildi. 

Orijinalde, Mimar İvanov tarafından 5 katlı ola-
rak yeniden inşa edilen iki katlı bir evdi. İva-
nov’un projesinde bina içerisinde asansör için 
yer yoktu. Daha sonra, teknoloji sayesinde dış 
duvara asansör inşa etmek mümkün oldu. 

St. Petersburg is world famous for its architectural beauty.  We know of 
its museums and theatres, also about the great changes in many aspects 
of its social and cultural life, but not everyone knows that the houses 
of the historical centre are still in critical condition.  Most develop-
ers prefer demolishing the old apartment houses and building the new 
ones, without caring that the historical atmosphere might be irrevers-
ibly forfeited.  Few developers feel responsibility for the future image of 
the city, and it’s a very rare case when an old mansion is reconstructed 
according to a high-level design project.

BEFORE / ÖNCE

AFTER / SONRA
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Since originally the building was a two-storey 
house and then later re-built into five-storeyed 
house, originally there was no space for an ele-
vator in the building.  Later technology allowed 
for the mounting of an elevator on the outside 
wall and the four staircase windows were trans-
formed into the elevator’s entrances.  To recov-
er the natural lighting of the staircase: the area 
between the walls and ceiling, and the elevator 
door were covered with matt glass along with 
ornamental protective metal made by metal 
artist Vladimir Magiuga.  The storey num-
ber on the glass insert is in Roman numerals 
as a memento of the past, with the portal and 
rail-posts painted in black with hints of dark 
bronze, fitting in well with the wall colour and 
the mosaic on the floor.

Initially, the plan was to buy Italian marble 
mosaic for the lobby, about 70 m2, however, the 
cost would take a large part of the budget.  This 
was overcome after it was discovered that there 
was local masters (“Parthenon”) who were able 
to cut the marble, to make its strain ageing, and 
finally to put the mosaic ornaments on the Re-
naissance motifs.  The background mosaic was 
mounted incertum (with irregular shift). The 
design of the details for all mosaic motifs was 
made in the same palette, which allowed an ar-
tistic integrity.  Thanks to the lower cost of the 
work in Russia, not only was the lobby given 
mosaic flooring but also all the stair treads.

The former metal front door in “Early Pere-
stroika” style inspired the designer to inves-
tigate front doors in St. Petersburg of the late 
19th century.  The architecture of the doorway 
clearly showed the existence of a glazed or 
blind fanlight.  The designer’s chose to use the 
glazed one (providing more day light in the 
tambour); the tricuspidate door is decorated 
with the acanthus carvings.
 
To transform the form dark entrance hall, high 
mirrors were mounted on the both sides of the 
narrow corridor to make the space appear wid-
er.  The ceiling lines are refined, and a small 
arch visually separates the lobby and the stair-
case, but does not close the perspective.  From 
this point, the graphics of the elevator portal 
are clearly visible.

The alabaster lights by Leds-C4 are a perfect 
choice for this project due to variety of ceiling 
pendants and wall sconces (single and double) 
made in a united style, which is so important 
for the artistic integrity of the front staircase.

There were 133 steps on this staircase, and 
only two of them were replaced, these were 
made of limestone from the same deposit in 
Karelia, where the stone was delivered from for 
the most capital projects during the 18th and 
19th century.  All the stairs were polished and 
waxed, slight signs of age bring the charm of 
naturalness.

Dört adet merdiven penceresi de asansör giriş 
kapılarına dönüştürüldü. Tasarımcı merdiven-
lerin doğal ışığını yeniden kurtarmayı önerdi. 
Duvarlar ve tavan arasındaki boşluk ile asan-
sör kapısı mat camlar ve koruyucu metal ile 
kaplandı. Ana giriş kapısı projesi (Kuzey Mo-
dern tarzı) Metal Sanatçısı Vladimir Magiuga 
tarafından yapılmıştı. Cam üzerindeki kat sayı-
sı ise geçmişin bir anısı olarak Romen rakam-
ları ile yazıldı. Ana giriş kapısı ve korkuluklar 
koyu bronz tanecikli siyah renge boyanarak, 
bir yandan duvarlardaki ve tavandaki zeytin 
rengiyle diğer yandan da yerdeki mozaik süs-
lemeyle üçlü uyum sağlandı. 

İlk başta lobi için (yaklaşık 70 m2) mermer 
mozaiklerin İtalya’dan alınması planlanmıştı. 
Fakat, satın alınması ve getirtilmesi bütçenin 
büyük bir bölümünü alacaktı. Fikir in situ, yani 
yerinde, gerçekleştirildi. Mermeri kesmek, yaş-
lanmasını önlemek ve sonunda Rönesans mo-
tifleri üzerine mozaik süslemeleri uygulamak 
için yerel ustalar “Parthenon” bulundu. Arka 
plan mozaiği incertum (düzensiz) olarak yer-
leştirildi. Mozaik motif detaylarının tasarımı 
aynı paletten gerçekleştirildi ve böylece, süs-
lemelerin sanatsal bütünlüğü sağlandı. Rus-
ya’daki işçiliğin düşük maliyetli olması saye-
sinde, mozaik yer kaplaması lobinin yanı sıra 
tüm basamak platformlarına uygulandı. 

Denk gelen dönemin St. Petersburg’undaki ön 
cephe merdivenlerinde kullanılan bir örnek 
baz alınarak demir döküm korkuluklar da ye-
nilendi. 

“Erken Perestroyka” tarzı eski metal giriş kapı-
sı tasarımcıya 19. yüzyıl sonlarının St. Peters-
burg’undaki giriş kapılarını temel olarak araş-
tırması için ilham verdi. Antrenin mimarisi 
buzlu veya panjurlu vasistas yani yelpaze pen-
cerenin varlığını açıkça göstermektedir. Bütün 
antrenin genişliğinde, tasarımcının seçimi 
buzludan yana oldu. Üç çıkıntılı kapı kenger 
yaprağı şeklinde oyularak ışıklandırmalardaki 
dekorlarla uyum sağlandı. 

Lobide, dar koridorun iki tarafına yerleştirilen 
aynalar, alanı daha ferah gösterdi. Restorasyon-
dan önce hiç ayna yoktu ve giriş bölümü karan-
lıktı. Tavan çizgileri yenilendi. Küçük bir ke-
mer görünürde lobi ile merdivenleri ayırsa da 
bakış açısını kapatmıyor. Bu noktadan, asansör 
yeri oldukça rahat bir şekilde görülebilir. 

Leds-C4’den alınan, ön cephe merdiveninin 
sanatsal bütünlüğü için önemli olan birleşti-
rilmiş bir tarzla uygulanan su mermerinden 
yapılmış ışıklandırmalar, tavan avizelerinin ve 
tekli veya çiftli kullanılan duvar apliklerinin 
çeşitliliği nedeniyle bu proje için en iyi seçim 
oldular. 

Merdivenlerde 133 tane basamak bulunmak-
taydı ve sadece iki tanesi yenileri ile değiştiril-
di. 18. ve 19. yüzyıllar arasındaki birçok büyük 
proje için getirtilen, Karelya’daki maden yata-
ğından gelen kireç taşıyla yapıldılar. Tüm ba-
samaklar cilalandı. Yıllanmışlığı gösteren hafif 
izler ise doğallık dokunuşu getirdi. 

VLADIMIR MAGIUGA
Metal Artist 
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