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Denning House
Denning House          ENGLISH SUMMARY ON PAGE 101

Stanford Üniversitesi kampüsünde uluslararası bir lisansüstü burs 
programının öğrencileri için eğitim ve sosyalleşme alanı olarak tasarlanan 
Denning House, ağaçlar arasında konumlandırılmış sessiz ve korunaklı bir 
sığınak niteliğinde... 
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» Stanford Üniversitesi’nin uluslararası bir lisansüstü burs 
programı olan Knight-Hennessy Scholars’ın bursiyerleri için 
tasarlanan Denning House, kampüsün merkezinde olmasına 
rağmen gürültü ve kalabalıktan uzakta, Lagunita Gölü’nün 
yakınında, meşe ağaçlarıyla çevrili bir alanda yer alıyor.

Knight-Hennessy Scholars Programı’nın hedeflerini 
destekleyen bir tasarım geliştirmek için çalışan tasarımcılar, 
öğrencilerin disiplinler arası takım çalışmalarına yönelik 
mekânlar yaratmış. Çeşitli toplantı odaları, yeme-içme alanları ve 
sınıflarıyla, bireysel çalışmaların, küçük grup toplantılarının ve 
daha büyük etkinliklerin yapılabileceği bir eğitim ve sosyalleşme 
alanı olarak tasarlanan yapı, ağaçlar arasına gizlenmiş, sessiz ve 
korunaklı bir sığınağı anımsatıyor. 

Stanford Üniversitesi öğrencilerinin fikirlerini 
paylaşabilecekleri ve kolektif çalışmalar yapabilecekleri bu 

merkezde sınıflar, yeme-içme mekânları, salonlar gibi geniş 
kamusal alanlar birinci kata yerleştirilerek bu mekânların, 
etrafındaki eşsiz manzaradan maksimum derecede faydalanması 
sağlanmış. 

Yapının zemin katında ise idare, ofisler, konferans salonu, 
diğer tesisler ve teknik birimler yer alıyor. Toplam 1.700 
metrekarelik alana sahip merkez, öğrenciler için doğayla iç içe, 
keyifli vakit geçirebilecekleri mekânlar sunuyor.

Manzaraya açılan ön verandaya ve oradan lobiye bağlanan 
hafif kıvrımlı, ahşap kaplama bir yolla ulaşılan yapıda ana 
fonksiyonlar göle bakan cephe boyunca devam eden verandanın 
hemen arkasına sıralanmış. Yapının strüktüründe ve iç 
mekânlarında köknar ağacından yapılmış ahşap elemanlar, dış 
cephede ise selvi ağacından yapılmış kaplamalar kullanılmış.
İngilizce’den çeviren: Betül Toy
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Manzaraya açılan ön 
verandaya ve oradan 

lobiye bağlanan 
hafif kıvrımlı, ahşap 

kaplama bir yolla 
ulaşılan yapıda 

ana fonksiyonlar, 
göle bakan cephe 

boyunca devam eden 
verandanın hemen 

arkasına sıralanmış.
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Zemin Katı Planı Ground Floor Plan

Birinci Kat Planı First Floor Plan
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Denning House
California, USA

» Denning House is a gathering place at the center 
of campus, a hub for the scholars of the Knight 
Hennessy program. At the same time it is a place 
apart, a quiet refuge from the hubbub of the 
surrounding university. Intended to provide a center 
for the scholars, drawn from 7 different graduate 
programs at Stanford, the new building offers a 
variety of meeting, classroom and dining spaces, 
formal and informal, large and small, both inside 
and outside, suitable for individual study, small 
gatherings or large events.
The site, at the edge of Lake Lagunita, is an unusual 
one: formerly a parking lot, it is surrounded by a 
dense forested landscape of California oaks, more 
like the original landscape here than the current 
manicured Stanford campus.  Many of these trees 
are on the back side of the lake’s berm, a fifteen 
foot high slope which must be traversed in order to 
gain a view of the lake. Once at the top, however, 
one is rewarded with a panoramic view of the 
lake, and the rolling hills in the distance to the 
southwest.
The buildings design takes advantage of this site 
condition by inverting the program, placing the 
large public spaces including dining, classroom and 
lounges, on the second floor, where they take full 
advantage of the spectacular view. These surmount 
the administration, conference, and back-of-house 
facilities on the ground floor.
One approaches the building via a gently curving, 
sloping boardwalk, which gradually leaves the 
ground and delivers one to a “front porch’ and 
lobby space. From here, the sequence is further 
attenuated with a gracious shallow stair, which one 
slowly ascends, gradually revealing the expansive 
view, until now totally hidden. A gently sloping 
ceiling rises up to the left and right of the stair 
and up towards the lake, creating  a continuous 
flowing space that moves from intimate to grand. 
The major spaces here are arrayed along a shallow 
arcing façade, giving onto a continuous deck along 
the lake.
Through these devices, and the use of Douglas fir 
wood structure and surfaces throughout the interior 
and cypress cladding on the exterior, the building 
feels like a treehouse, far removed from the campus 
around it, hidden in the trees but looking out at 
the iconic California landscape beyond, for which 
Stanford is famous. In this way it is a different kind 
of building for Stanford, but very much of its place.


