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"Postcard Row" veya "Seven Sisters" olarak da bilinen ünlü "San Francisco'nun Boyalı Kadınları", Alamo 
Meydanı'nın karşısında, 710–720 Steiner Caddesi'nde bulunan bir dizi renkli Viktorya evidir. Bu Kraliçe 
Anne tarzı evler 19. yüzyılın sonundaki hızlı büyümesi sırasında San Francisco'da inşa edilen binlerce 
yapının bir kısmıdır. Parlak renkli yapıları, popüler kültürün bir parçası haline geldi ve Kaliforniya Viktorya 
mimarisinin en tanınmış örneklerinden birini oluşturdu. 
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Boyalı Kadın Evlerinin Tarihçesi: 
"Painted Ladies" terimi ilk olarak yazarlar Elizabeth Pomada ve Michael Larsen tarafından 
1978 tarihli Painted Ladies - San Francisco's Resplendent Victorians adlı kitaplarında 
kullanılmış olsa da , bu tarz sıra evler 1860'lardan itibaren inşa ediliyordu. San Francisco'nun 
Viktorya dönemi bina patlaması 1849'da altına hücum döneminde, şehrin nüfusu bir yılda 
800'den 25.000'e çıkınca yeni gelenlerle birlikte artan yeni konut talebi de patladı. 1860'lar 
ve 1870'ler boyunca, bu evler Queen Anne tarzında inşa edildi ve orijinal olarak kireçle 
boyandı. Ham Ahşap yapı görünümünü gizlemek ve taşa benzetmek için beyaza 
boyuyorlardı. Nob Hill'in birçok malikanesi 1906 San Francisco Depremi tarafından 
yıkılırken, binlerce seri yeniden üretildi, şehrin batı ve güney mahallelerinde daha mütevazı 
evler hayatta kaldı. 
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1963'te San Francisco'lu sanatçı Butch Kardum ve bir grup "renk uzmanları", bu Viktorya 
dönemine ait evlerin cephelerinde - kireç ve vermilyondan altın ve turkuaza kadar canlı 
renkler denemeye başladı. 1970'lerde, Renkçi hareket tüm sokakları ve mahalleleri 
değiştirmişti: Steiner Caddesi'ndeki ev sırası, "Boyalı Kadınlar" ın en tanınmış grubu. Evler, 
1892 ile 1896 yılları arasında, hemen yan tarafta oturan müteahhit Matthew Kavanaugh 
tarafından inşa edildi. Bu blok, şehrin medya ve kitlesel pazar fotoğraflarında sıkça karşımıza 
çıkıyor ve en önemlisi Full House televizyon dizisinin açılış kredileri dahil olmak üzere 70'in 
üzerinde film, TV programı ve reklamda yer aldı. 
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Dış Görünüşler 
Boyalı hanımların her biri kendine özgü renk ve detaylara sahip olmakla birlikte, Queen 
Anne mimari tarzını tam anlamıyla takip etmektedir. Ayırt edici özellikleri: 

▪ Ön Cephede baskın bir çatı çatalı altında konsollu yarım cumbalar detaylarda 
asimetrik bir zenginlik.  

▪ Sarkan saçaklar ve keskin detaylar 
▪ Zencefilli kurabiye tarzı Çatılar 
▪  Ana giriş alanını kaplayan küçük bir sahanlık 
▪  Farklı duvar çeşitli tasarımlara göre şekillendirilmiş desenli ahşap kiremit dahil 

dokular 
▪ Boyalı klasik sütunlar, silmeler ve korkuluklar 
▪ Kesik cumbalı pencereler 
▪ Karmaşık vitray paneller 
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Kartpostal Satırında Renk Paleti 
Evlerin her biri, çeşitli mor, kırmızı, sarı, mavi ve yeşil tonlarında birçok renkliliğe sahiptir. Bu 
canlı, pastel renkler, asimetrik cephe düzenini vurgular ve trenle doğu bölgesinden 
gönderilen hızar kesiklerinin yarattığı desenleri ve dokuları vurgular. Evlerin boyalı imajları 
yıllar içinde hem sanatsal ifadeyi hem de yaratıcı dürtüyü sembolize edecek şekilde gelişti. 



ETKİ 
Yıllar boyunca, "Boyalı Bayanlar" San Francisco mimari geleneklerini sembolize etmeye 
başladı ve şehrin manzarasının temelini oluşturdu. San Francisco'daki Painted Ladies'lerin 
yaygın olarak yeniden doğuşu, yalnızca Viktorya mimarisine olan ilginin artmasını katalize 
etmekle kalmadı, aynı zamanda önümüzdeki on yıllar boyunca tüm tarihi evlerin beğenisini 
artırmaya da yardımcı oldu. 
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