
, "Eski biçimleri deği! eski duygulcırı i:i1,?üiİi:TJ,T",,İffJ,ll,i,,#]§tJJlxl;

,,'' geıi geiirmek isiiyorum."
Konuşmaların ilk sayısında yer verdiğimiz Borek Sipek, o günden bu güne İ*"OJ::İ:n,'":: 

baYle bir şeyi aş|a yapmaz-

tasarlm dünyasında girgide artan ve yoğunlaşan ni ıeivıi aıenmerrc.'fi- ill;ffJ;fi,iH:-İiiıl}i'5*tliJJİil:ltl[:
,,., sarım]arıyla soğuk gerçekçiliğe baş kaldıran, bize çoktandır unuttuğumuz' gibigelişir ve büyüyebilirse işıe o ıüks içincıc

l,,. duyguları yeniden yaşatmay başaran, gittikçe daha güzel ve tehlike]i nes- YaŞıYor demek[ir.

neİÖr tireteıı sipek'/b Üie neİ aereisindeİgııtü winı<eım ann,ın yaptığı ve ay-" r!;;:,i,"::;"'lf:';,!,,;'{;i:",,H;;f,:;:r:" _
nı derginin Mart'90 sa,ısında vavry!9qan konuşnanın çeY!rlsirylsunuYOruZ, *'l"gJ'ill'Ü; 

flj;ffii 
r.iJJi6 

or,.in,. duu,.rn,-

la7ışıın şinıdlden ıasannılarınıda lfadc
ctılğnlzl düşünüyoruz.
BSı (Gü]üyor) Ben, işlerimle şu anda içinde
olduğuın yaşamı ifade eLmeye çalışıyorum.
Eğer bu '90'ların anlayışı olacaksa. bundan
ancak muıluluk duyabilirim.
lşIcılnlztc lnsanlann bakış hlçlnılnt ılğlş-
il Im ek Istlyo r nu suıııı z?
B3ı Kesinlikle. Evet, Çtık isterinı.
Blr dcfasında lilks[} sewllğlıılıl sötrücnılş-
ılnlz Yaıatıcı olabllmck lçln cuaftnız.Ia
nclcı olıııaIı?

nimlerinden tıiri o|duğuna inanıyorunı, Liiks, ".
şöyle kalıplı bir Mercedes kullannıak demek

.!uİ{oW!nkelınonn:Yayınyönetmcnİm.nm'Arabuluculukyapıpbirşeyiherkesinay-
Iıcnlslztnlegt}rİişmemtçtnimsteıdamh.nışekildeanlamasınıbeklemem.Herkesin.ve-
1,oIIarkcnviıaa.dıişınicmlçtnş,,,l,,,.....yabazılarınınişlerjmdenbİışekildeeıkilen-sEyIeıtt:"BoıekSıpeiı,uo",,:JĞx!"u,,,1İ.iü::İ'i:i],**,sadecevetıunudayönlendir-
ılaes'ln yazıIığı glbl iasanm y9p!n!.fl"r,iii;, . mek istemem.
tilsl ıtc 'I]tlyütil GerçckçIllk'ür." Buna ne::;i;1'

ıIeıstııtz?^-'."-''".'..'".,'..iİi-.BaZülakIınızahlçblışcygetmelcceğln.
tsorek§İpek:Mimarım.Eveıv*e.h!!Qyggi-..İ'yJ,rfitri{.".';tr''ıir,",'ikorkuduymadım.

gcIlyor,BugeIeneğekaışibtısoruiIuıukjjiiçokmukolaykazandırndiyekaygılanıyorum..ııuyuJ,ornn|sunıız'-?,.::.,,...liiBaşry1ıız1nasılaçıkIıyoısunuz?
as:§Öylemesiz0r-YirmiyılPrag,day,şuo,,..ii.B§:tIiçbirfikrimyok.GerçektenbilmŞo-
vtlyiı'miylltlır.JaBail'dayaşıyor-um.iıeritisi....lrum,Tanınmayadahiç8ayretetmedim.Her
tle-Lıeııiderindeııeıkiledi.Aslındabüyülüşev-t[ffiZamanençokneyapmakiSl,ediğimibilerek
loı,yapnılyorum,eskidenbuyapııklarırnnor-çaiışıım.Hepkendimiçinçalışmayıisıediın,
ıııilisiyıliı.lardı,ancakonlaniüugünyeniden....örneğinhiççokönemli.veünlübirmimarlık
giil'nıeyiöğrenrnekbiziŞaŞırl,üy0lsanİrım.].'bürosundaçalışıpoyoIdaniSimyapmayl.iŞte-
lrcnpnıimsanmıaini^ia"agı-ncjD,,..;medim..Bu.ytizdendevborçlarlageçirdiğim
sıiiiimışniisIııpIanndanyörarIaimt.birsürüyıloldu.Amaişteoyıllardadabu-
yuıriuıru,L Ça Ouran Ve OeKleYen OUnYaYOl. ürettim.
E§: Ben, eski lıiçimleri rJegil eski duyguları '" Mlmar olmak lstcıIlğlnlzıIen emln nıiyıIl- Başan blr bakımilan ıta doğra blr pazaı-

'I'asaınncılar ılışa kapah btr saııat ılüııyai- B§s Evet ÇOk genç yaşlarımdan beri. N7__
suııla nıı yaşaİüar? biınccl toplıımun ka- fakat blr de Max Bense'nln yannıIa felse- B§!*Hiç. Bence pazarlama mimarhk ve tasa-
ranlık [araflarııu giiıvbiliyor musunuz? fc okudunuz Nasil oldu da. vaıvluŞ mes_e- rım içinde zaten varolan bir olguduı yoksa
tss: l1ğtınhunugöiemiyorsanızzateniyi de_ I_csjnıl^ensörünllşmeseleslnedönluluz!, işingerisindebekleyenbirrnotitdeğildiı.Bili_
ğilsinizılir. Ama,Üir şey tasarlarken göz-ümiin ' BS: 

,PrensiPt€ 
felsefeokumam rastlanhsaldü. ybrıı"m, bazııarı baş"ka türlü düşünü-yoı. Örne_

(İııiiııtlc somuü oıaıaı< ne biı şey ne rıe uir iim- '68 olaYlarından sonra nelerin nasıl birŞeYler- 
ğın pniıİppe sıarcİ kişıseı imaiıyıa gayet iyı

sıı cınlınrlırırıın den kopup gellştiğini. Hamburg'da yüksek ilvr* su'ğıayan biri ve bu yapi,g, iğ i"çin ui,
l!şyalaıınızın klmler nrahnrlan aIınıIığı okuldaYken yaŞadım, Mimarlığın, bu tama- oözavanuToıuşturmuyo*ranustitş6yıerya_
sİzi htç itgllcnıltrt1,or mu? men katı teoı'ileŞmesi, sosYoloİikleŞmesİ ve p,yor, rp t.nbini de tantasıik ulr ş'eÜıoe ta-

r,il.il'J§i,'i'i:;Ti#ll',:;'-iiX?,.,TiIilŞl;Ti; tsi']'ffiffii-,3,dan geıiyordum ve mimar- il'§?}'*:l ?iHİii[ijY:ilİfl'iü,HlTi,T-
ııııt;iık kesiıılikle herkeste olmasını değil. Bu lık hakkındaki düşüncelerim de onun sanat malarım|a birine gidip kendimi"ıanitıım;. yi_
iıısaııIıı,arasındıki çekinıe bcnziyor: F'clOke[ dİsiplinlcı:i arasında yer aldığı yönündeydi.^ nsmaüaravsa hiciatıimadım.
giizel t.ıııltluğurn kadınlar var ve binlerce de Ama '68 olayları bu kanımı şüpheye..soktu. nııcıın artıü< bir ı]rı]nlın, hlr sıtltn başansı
giiztıl lıulıııatlığıın. İ\4inıaı,lık vc l,asaumda aslında büyük ölçüde diıa çok gcıtstnıIekl aıIamın tnancıia gli_
Çoğıınıuzun kazaııcnıa gtlrr- eşyalannız, kişisellik ya[hğı görüşündeydim. Bu yüzden ıehellrlciiyor,jn-ılanasnı:Ieılnlzoktııkçapahalı. yt;ni ortaya çıkan maddeci birbilim dalı olan E§ı Benlm böyle bir sorunum hlç olmadı,
ts§: l}iışka tlit,lü yüfiyemeyeceğıni s0nunda sosyolojinin beııim bakışıma tnmamen terŞ hüklere girmem. Tanınmak ve başarı kazan-
kılıtıllcnmekzorundakaldını.Yani yahiçbir düştüğünü dü$ünüyordurn. Bu nedenle de makistedim,buaçık.Fakatbaşarınınbelli bir
şey yiıprnayacaktıün, ya da yaplıklaı,ımın ne te,orik yapımı geliştirmek zorunda olduğuma .pazarlama yönetimiyle değil, işlerimle ge|me-

kadar pahalıtılcluğunu derletmeyeoektim. karar verdim, Stuttgarra geldim ve telsefeyi sini isliyordum.
Sanırını iyici düşiinülmüş bir hanıilik kuru- seçtim. şusıralaıdasadecehayranlarınızmıvar?
nıuıiuıı lıizim kiiltürüırıüze katkısı çok oiacak- 'aB gençllk hareketl yenl hlr blllçIenmeyc B§ı sanırım özel]ikle Almanya'da olmak üze-
t,ıı,. lliıltııı lıu kuıtınıun işlcrliğini kııruduğu ncdcnolılu. IiııslzlnişlcılıılzlIılçmlctki- rebiıçokkişi beni eleşliriyor.Dnbüyükhay-

iliff tliiİl]lllil;i:lf İi,'J,'.ffifTilifflt'J] l'#"fl',iq.,,. aıt k,68Ln çok önem]i bir dönem ffilxş*T,#;?j;y,İlil 
,,*,,yıa Fransız-

l,ıık]tıııtın kiill,iire giire çok rlaha başarılı vtı ct- Oldıığundan eminim. Politik değiŞim o zaman -. çckaslovaı<yİ,da aoğııunuz Vc şu sıralar
kin ııtiiııklarını görüiliz. lar ÇarÇabuk etkisini göS[erm|Şti ama kültürc] 'krsmcn 

çekoslovakİalı cnm ttrttlciteflylc
20 sı,ne llııııı (k koslovakya\lan ııeılııı ay- değiŞiırı ancak Şimdi, bugünün genÇ İnsanla- çalışıyoısunuz, Kendl ttlkcntzı]e dc tanını-
nktınız? _ılnca yaşama geçirilmektedir, yar mıısıınuz?
8§: l9yaşıııdaydını.'l'oknedeni o(adaaçık- I}İz, lVİcner'Illcrslzİn'qo'IarınyaŞaman- Bs: EVe[.OradapekÇokbağlantımVarŞusl-
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giyiyordum, çü nkü ben yapmış[üm. leri ıartJşllmakslzın beni starhğa Oturltular. Sü- Ya Alcssanıdo Mc'ldlııI?

Bl'1i,,rrr,,*"'u.. bir arap'kadınıyım. FakaI on retli uirverİere duo*ı.diüiyor,-krnferanslar ve- Zltı 0oo, ıınu da Çok lıeğeniYtıı'ulıı, Aca ilı liiı

,İİİ'vrİ].Jİİ*İçre oeyaı,ı,otu*aya başladım riyor ve sergiler düzenliyoı,tJuuı. delikanh, Pı;kcğIc!ıOcli,lJtıgüüı liısiııııııUıllııtlııı

İili?trİjf;#n,|#1x5iliti,j;# İJJil *u,",|"İ"İ"nso"nraışIcrınkanıaşıIdı 
i3liljiff:li,'y[!:lfltÖX!!İl|}i|w},İrı

ana-babala r, çok serılirler ve ç"ocuklannİgll- İ1| işıerim iıt anda göze çaı.pıcı,geluıe, iı,i ii. biı söyleşiyi izlerlim, Çok koıııik lıcı,it-bclki tlıı

venmezler. ker€ bak[ıktan şonra dahi çok kaı, eoruİJiüi.] !1'l':]Y|',|l9:iLEn 
azından çok koınik olnıaYa

Birçokları, özellikle de Almanya,dd benim bu- L*rl" 
"""' gayret ediyor. SÖyleŞiyi yapan lngiliz gcncıl

raya gelmeden önce çadırda yaşadığımı sanı- 1986,da kazandığım Ku_damm proiesi zateri Ç.9:::,Pr!::::rek) 
"Biliyorsunuz lıen içeri

yorlar. Aslında gaveı özeürlülİçü've e;t*ll.rıu- İİrİ,İ,İo, n,r dönüm noktası oıor. su çot;rrjİ giren degil dışa rı çıkan şeyleı'i Lasarlıyorunı,"

elbirgeçmişesahibim, _-___b!r_Lş.!! hani hemen blrşeYler YqP'ı'!llİl:k İiıııuvaıetıeroenbahsediyoroImalıdiyedü-
Slzlrak,nbüyüaıınaaianıpcçIirt*adii;cinı$,{ıııaoenhepenyüksekriskleçalışmı_ ilffiffi.,d;,nrinabrerı"olşariçlkan
İr İçn $zıİ tanasınq söıu ,ıp!ı9_"sg9er4,,,, slp$ır, U}ıışma yanlısı değilim, olu' 

İP]l ::' ;.rı"Öğffi;[zorundayım.'Vekbnuşmayı
otıIİğu İtı yeıde: 

. . _ , , . ,,';.ı',,i;::,l,: yoıu seçtim. Şuna inanıyorum S ip?*a#?: 
fiiiil;ö;il;;Jria,"ooo_ğoxmu demeiisıiy_

!$: lrak'ta burada olduğundan daha çok ka:. ,l, manla işlerirni anlayacaklar ve kabulle,,___.. 
ordunuz?, (GıjlüyorlBiliyorsunuz, Fransızların

dın mimar var. Bu gayet doğal bir şe}r Benim, ' ler. . j ,

birçokkadınmimarvemutıendıs.aika$gşıtn,,-vapiilıaiim'garip'karşılandığindanvebenim İlu:]İ*.rSİ:'::aletlerhakkındaÇokfarklı
var orada. Savaş sırasında, .;k;Ü* 

.ceİtÜ; 
. ffi,İİİ;ı,irn| iuui,iı.niıilemi uue#iöi; :ff'İİJ,l,":,;11i#a 

her iki ulus da yıkanmak-

oıduğundan ıraklu ııütün i$erionlgryıi$lr:, : 
,nl1q_rlı 

kılıyor. Bu,,yine diğer bir çok kritik 
;;İÖriirffiLrunur?

zçıs KısabirsüıeoennerieveİÜzunzamandır :., g'ıliıveİİ'nİİİsıİ*İ,iaıabinıoynaaıgn paUlvı.lcqva !!kçalışırım, Çal§tığım zaman-

ıiıı<jmegiımemistirn.Haknmja"vaffir,l* .,ğfiygr.xgfff#grgi;iffi,tlffiluor,*u l1ltHİ,?ffi\:,TJ"*;:me,serselilÇalıŞıpdu-
ve işlerim tanlnlyor.

AhnLı nıeraklısı ve gcıenek,tu*iii,upo,,-'|'ilffi:İJ:'ffi'f;İ,rT,lİ,*İrİltl;İJnİ 'İf#;trH#ll:,:l'"Ydı 
Ytnc böYIc sıkı

nıaıIcrne karşı gclen Illtttrtst taryni.!,as!! ., ,müşterjm'bİnabenimleÇalışınanınçokgüÇol- İx, Hayır.sanmıyorum.Mimarlıkmesle4indegellşttrıltntz? ......,.-.,|,l'"l:'|l ,: '.ouğünujoİlödiftn,deieğerbenbirerkekve kadınlannnedendahaazbaşar;]ıolduklarının
ZHı Miırıar|ıklakültesindedördünCüYariVıll 

,ı.,,iar;ıfi,j;irtcveilioi§;vrtımhıinunonahic 
i,"""ı""ıa"mimqnlığınnnktakınaklıhj.mes_

o kadar gelişmemişti, veya her neyse. Fakat bu",:,:,M.oblly"a tısanmi yapafien NryIe blr_so:.- 
vriirno, *irr.ııkta eş değerya da dalıa önemli

ı.ıcııa ııaİısıhır!ann vesİnırıamaıinınl*lı:i.,,İ'*,ğ_Erİl#|,ş1ffiİ"rx#İ:ifl::,İ;:: fföffi';ir.iilu-'ı;o;rrın erkekıere göre

ZHı Miırıar|ıklakülLesinded,grdüngqYa.llVlll nunoanoıiyaşdayaşlıoIsaydımbununonahiÇ birnedenide,mimarlığınçoktakınaklıbjrmes-
ıarnamladığım sıra]arda kl6$k:9..g_İ]İl*İ?l_, .oe_zore_e.l;]eyeceğini'söyledim..Bbna..eeeinil- Ütoİuşu,onatutulmıİşoİmakgerek,bencj].ve
mimarıığın-da alıgrnatifıeri.oıdgrni_|9{.İ, .:,*"rİİİİr'İ'ffiİİ-u"i*İİnİİİaİİİ;v ıIii,ıiiı: , ffiŞğ;Ğıi ,İİİniuk eere"küyor. Çocuıda-
ıim.Yirrn'inciyüzyıldakibaafikirler,yalnlze,g,fi::ıj.;Şİ; ,İİ,İ;'Ü;iir'ii,öiiiiirıtffizorioü-.,, ,. ;,'#;ff;;fifii,i;;i;;f;,
ki r a şa m a s ı n d a ka l mı şla r ve hentıg, o 9@"ıı_ı.e;g

gerektiğini öğre[ti. Yeni şeylei,t İ!İıİ!,r*İ;it;il;,,,,oatıa,e![;!!!,ı!!\,9.yl9i.9§l!?:::T:rİçin bir"şeyleİi yıkmak, ağmak ğer'ekjir.,]i:!i,|i 
j.j; i

çocuksahibi olmanın güç olduğu kanısındayım.

s.izüIcn htr m,maıı ,u"urİİİrİİ,İİİŞft: sinekadarçokküçükbif daircdeOturuyordum ZHı Ben eliçabuk binişçiyim.Çalışırken çok

yorlar. -'-. -- -" ] 
: ve mobi|valarırn evin içindeki yegOne eşyalar- fazla sürelere gerek duymam. Proje üzerinde

iiii iaı,,nca tamamlanacak blr kaç şey var, dı.Vepluyqrdu,ŞimdiüstündeoturduğumuzŞu . çok düşünürüm, ancak masaYa Oturduğumda

ouerıeıi Japonya,da iki bina, bir lokanta,ve-.l1so[pie.yrn;!1i,9qiiıq.in:laig9rilQ..üzanıvorau; . hızlıyımdır. Bunun nedeniişeyoğunlaŞabilme

sJ,,ıiJ,ı.vı,İ.iı,]bina,be|kibusonikj§igerÇek-,ı.:naşça,tılÇ,,_Oo§:ve[kalrniyord!|.alna.g.$;ileinC :. yet€neğim.de sanırım. Kısa bir süre bile olsa

ynni nroielerimsusıia|ardayereinmeküİere-i:iikeİİlarda,daişlöİsellik]erinikoruyoilar,:.i,.'ı.':leröncedenkafamdaŞekillenmiŞlerdir.Bun-

stz ıtaha gıR ınobtıyalannızla tanınd)n- ,.,1i',f;'jffiiffi,[Tr-;,İldf6ffi!}i'.:'od,'#,İJi ' ';*;Ş::l,'X,tr',-*".*:'"n::':^::
sanrnm.
zH: Eve[vehayır.Mobiıyaıar,özeııikıedeba_ .;il!:B;ffii;ffiff;ir;;ü;;;iilü.;fun ZHıÜilüolmaYaÇaüıŞmadım.AmahePiYiiŞler

sınrla dikkaı çekmeyİ ,rrdil,Jiü;;ö;;; ,,,üü;{b..,ı,t9iĞih:-.,o.ftkÜ:.,a.-,'-', 
yapmabırsımvardı.Bubenimiçintekkesinbe-

g#ffi 
ffi#;ffiflffi"i#ff*ffif,*#* 

ji,ffi 
ft,x.niffi ffi Hi}}Ji#**ffi

uİzıylnemtmarhklayapt!ırlle.s,ryk!ta§!- zıi: Evet, doğru. Aslında 2Oyüzyılın hemenl me1i. Biriaç yıl önce hemen hemen hiç kimse
ıynılarınız statlkteıı çok ballstlğn_lncelc,_ başlanndayke-n neler olup bittiğini bilmek is_}Talışmaüanmı anlamıyordu. Ancak zamanla
nıe alanına glılyor.Başankaranmaktaçok tivörJum.rloridg Bütün buntarın Modernizm_ bunun değişeceğini biliyordum, beklemeye ka_
zorlanıIıııız mı 

ıeneiıeiJİoİouğunuvegerçekhaya[ta: İnsanla- rar verdim.
ZEl: 1977'demezunolduklansonrahementıe- ;;;;;ama;6 gerçe[rcıİ ne dlüşündüklerini Eleştlrmenler tasanmlannızın açıkça Is,

menonyılboyuncaokuldahocahkyaptım.Okul merak ediyordum. Iİunıardan şu soru doğdu: Iam hat s9n9tı!ııIan ve bezemcclllğlndcn

ırİrİ5,.nitikirlergelişiirmekle ceİaretlendiri- 'B;;;İİşİ;r;ıoıarakaıınıparLaplandatuiu- cthttenıIlk]eıflnl oltaya kowyorlan Ama

yorjr, nireçrışİafiçinmeı<anolanaklarısağ- ffiü;ı;İT.nİ;edişürİı.niıirİ Benim için buı t§leıtnlzde doğu ctklslne İas!ı1!8nı
lıyordu. Buradayken yarışmalara katılmağa ;İiÜffi-*ŞÜ1joÜr,laİiu"oubirmekanna- pak söyleYemeYeceğ,Inı, daha Çok bıIgısa-

İlİİİİj,x]şİ.,irrİol,ş,ıİe.lhdİş olduğundin ;iiı#ffi]ıi,? iıgirş,irniı"ek en ,oı. so,un ğtı,#rffiffg#fj1İİ;ffif#ftr,. nn
tıtı özellikleriyle de üzerlerine,aYn birdikkat buÖlsagerek. kuwetlidedüşüncebiçimineyansıyorlar.Belki
çekmeyi de amaçlıyordu, çünkü başka hiç bir Boıtksipek,I tanıyormusunuz? debuetkilenmeyisezgiselOlaraknit€lendirebi-
Şeye benzbmiyoılardı' 

, . ZE{ı Eve[ o çok iyi, gerçekten çok iyil Evet, as- liriz. Avrupalılar bir ş-eyi inceleyip şöyle diyor-

Özellikle on sene önce böyle şeyler hiÇyoktu. ı,nounrıri*iromııtirnamoniiyaIannıgördü- lar:DurumşöyleveşöylevebunedenledeböY-

Bilkaç eenç mimar işlerimle ilgilenrJiler, ku_ ğümde onun hep daha yaşlı oldugunu juşün- le.Ancakherzamanbaşkabirdüşüncedüzlemi

ıumsallaşmış olanlarsa pek ilgilenınedileı,. miiştiirn Sonunba nir OÖrgiOe resİıini eördtım daha vardır göz ardı edilen,

1t)B2,rle 1,ondra,cla bir ödül ve Hongkong Pe- ve ıabii kionunla defalaĞ kez karşılğugımr, Bu bakımdandiy,ebilirim kieski Doğu geleneği-

ak.in yapımı yaıışmasını xuzandİ*]o u-noan ancak işleriyle bağ kurmadığımOan onu Ünı- nedaYananbatllübirdüŞünÇetnrzımvar,Zarcn

i|iba ı.en tiuı.umu m günden güfıe dramatik ola- yamaoıÜımı anladİııı. Qol< gliğg! şeyler yap,yor. haY.atımın büYük.bir bÖlümünü lrak dıŞında ge-

ıa k tlı:ğişıi. Bu ötlüllerve alışllmamış işlerim iyi Yapıınlalrını begeniyoiuml'Bo'ıer için 
"oıduı<ça 

Çird.im. Her ne.olursa o]sun bu iki dünyayı birbi-

tiup olnıadıkları ve1ıa ııeeenİİİ be,ğenır.oit- aıi'pit. rinden ayırabilec*imi sanmıyorum, o

,. ,.,,..:-.i,,.. ,.. 'KEnIOIageııexva|sanIflm;,-,.:,i:_|.:.:,,- .Yvvv,\ug,llv

EtcşıIrmcnterınsanmlannrzın'stadkİu-,'ı..,:İ.,i*,,;:i.;;l.i:-i,T-İ. ,._,,,',^_^^ BtrerkğegöıvilalıaınısıfuÇalıŞlŞ'orsu-
ralıarınıyaıısıdıgnır,eenrenTİİ;şI;İ;İa" 4ıı;,lu.911,1İl^g?.e.T_9:P]l"B]l\i:,:,y,^'"::: !,!:.?.^^^ıi ^^hiiL hin innilıim /.oııoını.an nnı.
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ralar. Tamamen goıi dönmeyecegim, ama remen. nlü olmanrak da lıana pek biı, ştıy ilado c[-

şimdilerde acaba atıilyemin-"ui, 
"noıurnıinü 

Çok tarklı noklalaıüIan çevreye kal,kıtla lıulıı- nleygcek. D|ğer konu da Şu: Sır[ lıoŞa gil,nıcsi

prag.ataşlsammı diyeouştıntivorrr. 
- - 

iulabiıeceein.inun,vrrr*.BütünAvrupalıız içinşeylüüretmediğiıııdeııvcıJunafağllıcıı

çoşkuyla onlara katılüyorum.(oşulsuz oıarak ,,n,.ıamasİ vapaiı.Ü, Almanya henüz buna beğenildikleıinden önenıli gcliŞnıcloı'i kıÇıı'lı-

Baıı,ya yaklaşmak yenine'ı.."ii v.iır.i..ıa gerek,ıryrÜvÖ" Ve bu «]uı,unida aılık ncdcn oıık kadar salak (ılınadığııııı diiŞiiıı(iYlııııılı,

ilerlemek istediklerini ,rn,yo"*rn.'B;;.;;; [armroun ijkemleler yaplıam gerek[iğiııe içinıdedatıa.uzunSür0aynenlıÖylcÇalıŞalli-

çOkileinç. pek bin 'anlam ,eremıyoiu*., Ben evimde lecekkuweli hissediyorum,

Bazcn fazlasıyla rut,n daftannıaktan cn- eıekmir ü€sarruiurrp*dı için hep düğmeleri Kısa süreli yılüzlarda gÖzlenebilecek i-ıir dıı-

dlşc edlyor musunuz? _ tuprnr. Üİitİın-ÖÖ iİikı;nnr aİık ğırakan ı,um daha var: Piyasa gerÇekte cok larklı Çalı-

89: Bvet,buendişeyisıkslkvederinclendu- biisürüinsantanlyorum. şyor!ParadoksalifadeedecekOlursam:,unü-

yuyorum. Yine SıarcK[an bir alın[ı yapaca- ,o,zamaı,slz,$nlan ryşa3ümlz, §aran ..İıİ .v,iUrmele 
başladığın an zengin olmaya "

ğım:"Bir sabah boyunca . irili;;ii;öini. "şirı"iii ıiii,rç"i'iiii"iişxıa" olmaktan " Pru]ılıli_9::lan 
rla daha önce benimle Ça-

ygrsam, bu onun iyi olmarlığını gösterlr.i'Ben- yanaıın " 
lişmaya yanaşamayan bir sürü küçük tİrmay-

sc tıir raslak için cteğil euİl;.İb.;; ryır;, hiı Tümüyle bilinçli, burada tümü vurgula.- la çahşabilmeolanağı bulabileceğim.

gccek duyarım. oana onceı;rİ;firk"..İ'Ü; mak isterim, bir ilişkiden yanaym. Ama basit o zaman klştsel blr gelccek korkunuz Yok

lıiı, şcne uğı,aşıyorilum, şırjiİ.ro,İ u*r, orİ, çözümlerdeıi've tenoimi ianıjırmaktan nefret B§ı Sanırım haYatımın geri kalanını güvence

hızlanrlım. Ve lıu ytizden,,ffi';#ffiİİ -, Öo*ri*,sir tarafian doğayı korumak için en- içinde geçirebilecek bir düzeYe getdim, "lŞte,

vorum: Acal]a t, n,, tÖçv]ÖÖrirndÖ.rni-' oti_stri arııklarını oeğerlenoiroiğimi söyleye- dünyanın en iYi tasarımcılanndan biri!" deni-

;;;;;irffiffi-ffirtıffim e,rqiqı _ cegiT, oiğeı urarui da arabayla giderken len tiplerden çok tanıdım. t{enüz Çok genÇti-

*-r*=ot,ırrceelı*aşr uı, jİiu.ccv? Ğpi, = cahdan koıa kulusunu dışarı fırlatacağım. ler, belki 25, belki 28.

lırsam onu bir aylığına *r, ıJiıirir-|,, uir rv ruınİİ gcnelltkle çok gıt',el evlelde Ve bu onlar iÇin Çok erken bir YakıŞtırmaYdı,

sonı,a yenitlen eozoen eeçiıı.i,n.- onr*İIur. İnruk sosyil konutıaıda kulla,-, Birçoğu hEla aranan tasarlmcılarVe kimsenin

IItc başka nır şcy oıma* }|s;|#dıı,ız nır !!::!y" Iaıck göıdl]k]erl şeylcr lnsanf- 0 zamanlar i|eilenmed!ği şeyse avangarlh, Iş

iliİ, ffi; ffiçl;J,d;!;Şffip,iilv,,*- ":,r#;i,if:i;,:';:r:hI: İ:;1İf'fiLlilJ,l?ffih'-','},İiJfT]il,iffiiil',i',il?l'
yip seviyorum. yor? ;- .--iilffi;ıd;# 

6k ilr;Ş olouğunoan Çon
Corha scvcr nıIslnİz? 

ıIjmarların ille de çok güzel evlerde ya- ffi;';İ;İİ ;İ.:j;'y;. ;numlıİak gibi biç
ffi;Ö;;Ü;y,];İ'İeuerel, içerim... (Gülüvo' BS:,l
Nı..,|.,,.D şadıklanna ka[ılmıyorum, Bir sürü (eülüyor) korkumyok,
l\UuUIl j ,- ' ıyerlerdeyaşayanmimarianıdığımvar, Bclkt dc cn ralıatsrz eıIlcl şey takllt9iler.
Şn ılcvnsa çoılıa nbağını yapıınız ıla, 

'_€l']!
ağz (Cütüyor)Belki de bir İlgisi vardır. ama gÖneilikle iosyal ı<onutlarda O[ulrnuyor- (heIIIk]e de funeılka'da Memphls raisa,

I'aı,Il yercnlei sizt pclı uİ"İly"İu, 'on^ 
lar, 

- nmlan korkunç _ deneycmlcr yaşatr;lar,

nın. Bunlann çoğu gcr7ek blırr konsantıas- YetenekslıkopİaalanııneilenolablleuğI

B5: !]vc[, gorçcklen! Ka[iyen sevmiyorlar. uolıkanpi! btrşıkımdankorkuyormusunuz?

Ner]eninibiliyormusunuzi-'"" 
-- "" brı #ve'İ'6enceoeoyle.Butambenimbaşia B§; Daha az. Bu durum daha ÇokPhiliPPe

()Iağaniistıı Şampanya kadehlcrl yapunn- söylenek istediğim şeydi: sosyoloıik bilgilerin, starckın sıkça başına gelen bir Şey,

anıahilıbtrşckilitcaya1ıaduımu1,orlar. mirnarİ,ga pex. taİtısı olrııİ:yor! Normlara Evet, M btr kaŞıIaŞtırma o]ahİIİr' IIcm

di, tĞiiıivörtaayır,-uunun neoenİbambaş- bağlı ka'İan şeyler citgide.daha sorunlu hale YaŞıtsınızda,

ıa. seı,ei ağııışıarınrıa insanİar uir uaroat ta- e.iiyrrdİ"B'..İ-es"as"iıgiıendiren 
-Je 

lişlseı 
ffilrff'riffil?rŞilftH;[ ffi!|'.Xş*'İ,ffi:

pıp, lıiİ iki yuclum aldıkian sonra kadehi bir olan.

ffiH',*ffi*,lr*ll:ruİ,#,,,,'İffi:t:!::,r;t:;,:,:,,u"o;::#::,;.-;, ffi$hfüH,şi$,$şiiŞ#,['.*!fiı
tını. tjcrn kadeh tutan bir el tutmayana göre 6464' ,' . ', , , , , 

, ..

tlıılıalıtışgözüküp. BE:'İşre bu um benim deınek istediğim. yor.Köln'deki fuarıYeni gezip,gördüın,Doğ-

Slz ııimarlık e.ğ,i1tmı göruIıiğtınliz lıalıIc 5r.ıo.'ıörrivrpi*njrore.ç"li. iusu işleıin %10,nu benirn tsklit,lerirn oluştu_

tasanmda karar kıIdınız pra,-.rİrİ İ;ıİı oınadıgİızda ne olacak? ruyorsa geri kalan qo8O'nı Starck'ın aklitleri,

B§:Bürom<lakiişıeiin%60idoğrudanmimarlık- gs, ılİ"ÖbfrT-ro?l.r,İİr.-(*oı*İİ*ğİ.Öa Taİzımçokbe]irginolduğundanbenikolaYlık-

ı^ iıeıi. F,..ririte kendimi inro,,, yap,yor ünlü rı*iv, eö,. ayarlamadığım için, artık lataklitedemiyorlarl o
saymıyoruıı. Yaptığım her şey mimarlık[ır,

20.yüİyıIdaki modern yaşam bizi uzmanlaş-

iİl[?iı;,|J-T;,lı,,tg*İ,*,,şs; 
r, 

ğ$ nn § i oİ m cıycı ço l ı ş mcE d ı m."
tıcn tle lıep insanın eri§ebilece€;:1:.u[Hİr-] 

39 yaşında lrak]ı bir kadınZaha M.Hadi d. Minar. Betki bir skanda], be]ki de
kııllanabileccği şeylcı y

ncsneıerim ııana eorc niiÖİkffi;;İİ;J »ir"*İİt. İİrcak gününüzün bir tür]ü iyileşnek bi]meyen bu stil kargaŞası

,ş,;;;,Pr-J,kl,d,JJ1*_**g,:,*liooİ' İ'İiİi, serinranıı kZtnayı başarabilen biri,Zaha[a.dld sntikkura]lanY]a daL_

cttiısc rıe, işıevseııik [utkunuyum. Her zaman saİeçİnİewnci3ylav1vyİayerçekiningkarşıbirzaferkazantylr,Dahid,
ırıııbityaıarımırarıaıveı<uıianııruiıi,yrp*ry. roİİİİİisiitkendiitkesinİşayledilegetiriyon"Nesne]erikuwetnerkez]erin-
gayı\ıt, ()[tinı. çor-işıevıiİ*se'hİİ ı,rt,İ,rl,ı,eİ," 

'İİİİ,İİİİnryaka]ayacakİıİ.OnlarOaha 
slnrakendikendilerine ParÇalanr-

liı: şcy. üzerintıe ıier 
11ı; i#*x}lffi:-,!İ§ ;;\ffi;;;; İreİİiİkİuy,ssayısındayayümıananh)LtaWinkelmann'ın belki

İ?,',','ltil:.:!ij:'#.fl llirvuuiı...eın, hem se- vi*niv,ı|ıoİnZa sılrekliigyaş]acakvesonrada insafsruca nk]jtedi]ecek]er-
, 

viştııiıcceğin. sen, ıre, iİİ;İçİni"n reyrn uıe- beİİİ oıÖnZaha M.Hadid']e yaptıgı konuşmann çevirisini aknnylruz,
l.i Vapmak isterim. DöndüIünce ya[ak olan 

.

- 
iJü[tf§ı;ffi#iğ-f,H,1l,{,,,ru}ffi*- -ffi *gşçffiip;çfuaIııa sonra tıu işlevi giyd

küçıiik olan tıiiyük Iiaık tııı

ii,,i',iu..ınnnefreıedelim.işleuellikdededi;..ıJutlaWlnkclmınıNcdenmImaroIdu.
ıi.ieibi.Almanya,dabud'ediklerimin.n,',l;..n7'i
iinıaşiıacağınılıiIiyoruın:Nesn-eninişlevionun.l.iiicxodld:Bunaçoköncedenkararver-
enyi]ceamacıc]ır.Vebenhepbununyaıhşiş-.:miştim]ASlındaöncemat€mat,iköğrenim.igör-
ı.'*Ji,runımıolrluğunus-Öyteıim.jşl§y.şa,.''Jtıi''.,,,i,..ti,onbiryaşındaydımvebirgün

SIzhtrpaketlenıeııstasınız'Blraz\ı9!ortı.babambaniyaidımcıoldular.Dahaçocuksa-
iınırıiaacyıe'ıılInYaüıettmfazIaIıkIanY^.yıIacakyaştaykenbeniAvrupa.dadolaştırd-
taıtotıı1ıIaŞıyor,herşeyıIenço.k.var'öy9-.İjl'üi..ıi,iĞll.iil.,ie.,Jiı.,,gununlabirlikte-gıii,',i'",iı',,;,:"::*,:ill,!!:::::::,:,.";j;e.i;k.iüçüky,şlaĞabanabağ]PS,il,\d,[
7iiuı|',ni.,'ııonıtcğcrIanıItrmeytdtIşttnilrl.ü;il;;;;ü;ü;:rj.v,ş,',eaöicin'ı{et'91-o1
':,!y,ı,l!!,!',:.i-.,l;l^ii^^hil;n!mlmahiiııiilrn,n...6oamıve,eiysiıerimiiasarlamlştıınbile.Kimiiilıı.,şlyiıti.ışüıetıilir'*-jTi}İYj["lli.#ffi;fi,,ili,iiLvıe,oısada,onlaııyinede
tılasılıkla lıunu işimiıı esas uğraşı ha|ine geli-

_ -: :'-.:.,jl:

a
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:],



"Eğnücnikirlıi« soyEıı hir Egnng§ğEffi,"
Enrico Baleri, kusursuzluk, kesinlik, ayflntl]ara gösterilen özen i]e kendisini duyuran

Ömek İtalyan tasarım şirketlerinin kurucusu. Seçici, özenle düşüntilnüş, uluslararası

hedetlere yönelen Enrico Baleri turuluşla rı düzenledik]eri yerjnde sergilerle yaratın

Lutkusuna tanıktık etmekteler. Philippe StarcK Hans Hollein, Hannes Wettstcin,

Guillaume Sealburg, Allessandro Mendini ye Enrico Baleri'nin mobilya İasarımlarıııı

üreten Ba|eri İıalia: Alvaro Siza, Riccardo Dalisi, Alessandro Mendini, Maarten

Kusters ve Alfredo Padı|a tarafından çizilmiş gündelik, mütevaz| kullanışlı, zeki

nesne]er sunan'Vanini':James Wines (SİTE'ın lideri) gibitasarımcların işlevselliklen

daha unk, olağandışı nesne]erinişuıaı 'Decimo' ; s1n llarak da şirketin üstlendiği

çeşitli etkin}iklerin marka imajını korumayı amaçlayan ancak dışanya $ iş yapan

grafik tasarını ve itetişin bürosu olarak ça}ışan 'Baleri e[ Associa[ı'. 1şıe Bnıico
Baleri'nin başarısını sag]ayan bu dört şlrkee Sophie Tasma Anargyros'uıı Enrico

Baleri,yle yaptıgL lntramuros dergisİnİn 1989 Eylül-Ekim sayısında yer alan

ko n u ş m a yı Alp Tü merteki n'in çevi ri si yl e a kta nyl ru z.

§ophie tocmğ Ano;gyroa: IfunıIuşIa-
nnrzın ana ljzelllk]eıf ncler?
Enrlco Bııteılı Ba leri İıalia en işlevsel, en est€-

tik nıt€likleri biraraya getilmeyi arrırç]ayarak ra-

sarlanmış mobilyalar üreten bir kuruluştur. Bu ,

aıuda söz konusu mobilyalarI dönemlerine, yani
piyasaya en uygun kllan ve tanımlanamayan bir

çnğdaşhk payını tla lıünyesinde barındınr. Bu mo-

bityalaı birer mobilya olmaktan öt€, yani karşısına
gı ıçıil i p tııurulıcak masa la r, yayılıp gevşenecek ya- ı
ı,iıklır raIıaça diıılenelıileceğimiz iskemleler o]-

üİOktan ö[e, düşüncelerimizin etkinliğinİ de a$tl-
ı,iııı ııtısnelexliı,.
Vilnini ise dalıa çiık elimizle kuIlandığıınİz, cnun

l ılı ıl]k0[kx,ıylo Va 1,0l0 n nesne]er üretiyor. Çöp tene-

ktısi, kapı koltı, ilaç dolabı gibi küçiik ölçekli ama

ı,ıızgı,ıçilgn,ıez nesneleı bunlar. söz gelimi kahve

l'jııt:aıııııızı elinizileıı bıı,akabileceğiniz bir tepsi-

ııııısı ya da kital-ıınızı koyabileceğiniz biı kutu-ta-
lıııırı vcyc giizliiğiinüzün durablleceği bir şey.
Özcnle düşünüldükleri için mütevazi görünümle-

ıiyltı şiiısel olalıilen nesneIer bunlar.

Dccinıo ise tersıne işlevin öte§ine geçen ve.daha,;:

ı,ıırguIanmış. açıkça ortaya komuş bir görselliğe

scslenen bir kiiItürün Ve esrctiğin nesnelerini üre-

ı,il. Nigt)l Coates'un anglo-sakson kaygıları, Dali-

si'ııiıı Akt.leııizli güııeşselliği, JamesWines'ın aIaycı

tlğ|üjlğı. iŞte t)ütün lıunlar bir sahnedeymişlercesi-
ıxı ıııısııtılııııltın ııkıınalıiliı,lrır.
tllitr,tı,sinc kişlsel yalıIaşınılar arasuııIa kl-
ş i sel 1l zgi ıı i z ncıIi ı?
E§!: Beninı çiz,gim hep sriyleşiden geçer. Kiil-
l,ii ı,lc söyltlşideıı, lıeı yön üyle yaraıımla söyleşi-
ıitın, sanayiyle, insanlarla, nesnelerle ama her

şııytlıın tıtıce minıaı,lıkta, hem boşluk iıem kı.it-

lı,ıylc siiıtlıiıülen söyleşirlen geçer. İşıe mobil-
yalaı,iıoş mek6n ve yapı terimleri arasında yer

aIırlaı,. Mimaı,]ık ve [asafım arasındaki ilişkile-
ı\r, l,ü Iüı 0lup l)i[Oüılcre karşı son derece dikkatli-
yiııı. Ycııi tıcvıplaı,la yavaş yavaş zenginleşen

lıiı söyleşi bu. ZaLen lıu süreci ters[en uygula-
ynıı St.ıı,ck'ııı rln ynptığı bq tasarım alanındaki
l ıtııızeriiiz a raş[ı rma Iarı nı mimarl ığa geçiriyor.

Noı,ı:deyseuıkınak halinl alan bu gözlem beni

ktıııut ve gündelik yaşantımızda kesin ihtiyaç-
Iır aı,ayıp lıutnıaya yönlendiriyor. Baleri ttalia,

l)trlinıo vtl Vanini bu ihtiyaçlara ayn ayrı karşı-
lıklar veriyor.

Iler}şlm konusıında ne ıIllşilnüyaısımuz?
EB: Yaşanılan sürecin her aşamasında beliıli
bir öğe önem kazanıyor. Yapım sürecinde söz
gelimi ürünün kusursuzluğunu son cila belirle-
yecektir. İletişim aşamasınrlaysa bir düşünce:
yi, bir görüntüyü ak[aracak doğru dili yakala-

mak gerekir. Bu da öteki şeyler kadar önemli-
clir. Bu nedenle kendi grafik ve iletişim aiansü-

mızı kurduk, Ve bunun gibi herşey birbirine uy-
gun olmdı. Ürünlerimizi sergilemek için ne bü-
yük salonlar ne geniş camlı showroomlar kul-

lanriık nc tle iırılnleriıııizi ha]ojen spotların
0ltın0 yerl()şt,irdik. Tam tersine, iıize süzgeçler
geıokiyor. l1er iirünün kendi ışığında sergilen-
mcsi gerekiyor. Milano'daki showroomumuz
nt»neler, lıölümlcr ya da kişileri andırır mobi|-
yaIartlan, tıir anla[ı gibi birbirini izleyen oda-

liıı,ılaıı ııluş;ııı gtıçnıişlc tltılu 20'li yıllaıa ail, bi.r

iı |)ı ıl,ılıan daiııesirjir,

I l i ı,I l k t.ı: <:a l, ş t.ü ğ,ııı/l z lasa rı mcıları nasıl s<>,

111,ııısıınuz?
EE:'lünıiiyle ras|lanllsal ola.rak. Rastlaşma,

ı; ı ıı ı şı kl ı k, ka ı,şı laşnıa son ucu. Oyle bi r yara [ıcı-

lık ()l,ti] ılül vıı, ki. çtlvremizde 0luŞa n bu Ortamın

ııısıl olııştuğıınu bi le açıklayamayacağım. Phi-
lilılıe St,ıack yı da Riccardo Dalisi ile çalışmık
l ıtışııı ııiı giıliytıı,,çiiııkıl ıııılaı,]a ku t,dıığum ilişki-
lııı, lıtıı, ııı,lıılıııı lıcıızcısiz vtl stııı dcıt-ıccyaraLıcı.
' I'ı sı rı ıııııI a rl ıı ı ı ı s ıl çal ışı 1, oısınıuz?

EB: l ltııiıiı,iııiıı k;ıvı,atlıgını sandığını nittıliğinıı

sııvgı gi)sıııırıır,k. Iiitr:ıııriiı Dalisi'niıı ha[it lıa-
ıı ık tılı;i) l ii l iigil. l Ilıüüİ l(|ij !V(r1,1^sl,(]iıl'l ıı ııtlı,tlcystl

ııııııı\,;ık(ıı tlivt,lıilı,ııt,ğiııı l,tıkııik kusuı'suzlıığu,
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Hans HolIeinjn Avusturyalı görkemliliği, Ales-
sandı,o Mendini'nin sıradan buluşları gibi. Bü-
[ün bunların arasında türdeşlikyerine sezgiler-
Ie, duygularla, yanhşIarla,. anl6yışIa, hep bek-

lenmedikvebüyülü birşeylerle doIu birbirlikte-
lik var.
Btr yandan yapım-san-flyat dengeslfiI ko-
nımaya çahşırkcn slJzlinİl ettlğİnlz yaratı,
cı güclefl nasrl kullanıyoısunuz?
ggİ Bu rlenge bizim ürün lelsetemizin temeli

zaten.'Fiyat' sözcüğü (prezzo) ile'degeC sözcü-

ğü (prezzio) aynı kökten geliyor]an Gerçekten

de fiyaI nesnenin değerine uygun olmalı. Ote
yandan bu değer bu belirli b!ıyapım niteiiği ve

niceliğine denk düşmeli. Buna kaışın önceden

hiç lıir şekilde kes[irilemeyecek t€k şey ise pi-

yasadır.Asıl bilinemeyen budurişte, oyun da ri-

ziko da budur.
Pekl ya dağıtını nasıI oluyor?
EBı Dağütım, insanlarla aramızdaki tek gerçek

iletişim, en önemli aşamadır. Marka imaiımızı
ve etkisini belirler. Tasarım, düşü nceleri aktar-
ma yolu olarak ele alınmış ve ürünlerde böylesi

bir lutkuya yaraş]yorlaı$a, bu tan|mlama için-
de dağıtırn en önemli yere yerleşir.

llııIy a gcnclhıı]ıi ljrsanııı.ililn ı n ıI ali,i ko ı ı u,
nıunuz neıIlı,?
EBı Cünüınüzdtı, lasaııııı ıılıııı tılılıı}içiı kıııı-

şık.'lasarını, çtığu kczkcııdiııi ontlüs[,ı,i l,ıısıı,ııııı
rılııı,ak nilolrındiriyııı,. Ancak lııı iki t,ııı,iıııiıı ıııısıl
lıiraraya geldiği kavıananıyoıl lıiı yantlııı
da o güne degin endüsl,ri ile lıiç bir ilişklsi olrna-

mış bir içerik ve biçim endüsu,iytıl yönt,e mleıle
yeniden üretilmeye çalışılıyor.
Pckl, Baleı,l'nlıı yeıl ııcrcıIc? ZailaaL ilc <,]ı,

di}sııl arasnıda ıııı?
EB: Bğer geçmişten söz ediliyoı,. gcçrmiş() gijıü-

clerme yapılıyorsa belirli bir zaırıaıı ıı,a|ığıııı
vurgulamak amacıyla alaycı tıir yola sapnıak
eğlendirici rılalıilir. Ahşap molıilya yapımı lıiı,

zanaat iŞi. Doğal bir malzenıeyi endüstdleŞ[ir-
mek doğaya aykındır. Ahşabın kmdi yaşaını

bile sanayi makinelerine karşı, MalzemenIn se-

çirni ve ona kazandırılacak biçimler hem kendi
yapırn yollarını hem de bundan doğacak tüm

süreci hesaba katmakzorundadır.yeni üretilen

malzemeler ve [eknoloii doğal o}arak endüstri-
leşrniş olarak işlenmeye uygundurlar. Zanaa[-
k6rlık önemsenmesi gereken soylu bir sanattır.

Ancak zanaatk6rların üre[[iği mobilyaların se-
ri üretimini neanIayabiliyorum ne de buna kaı-
lanabiliyorum, Bu hem ahl6ki, hem kül[ürel

hem de estftik bir anlamsızhkhr. Bir tür bilinçli
tahrifat bu.

Bu dunımda hangl malzemclcrl e ça hşmaı,ı
tervlh eillyoısunuz?
EB: Seçilip, kullanılabilen malzemeleüi.1,1are,

ketsiz kalabilenleri. Demir ııe tüm yeni malze-
me|er aslında canlı malzemelerdir, ancak do-

ğanın kitabına göre değil de başka bir kilaba
göre canlıdırlar. Ahşabı canlı olması nedeniyle

seven biri natürnort niyetine bir dolap alıp da

evineeötü rmez örnegin. Bulduğu yerde bırakır.
İşin teme|inde rnodemlik, belki de biç|mleri, iş-
lenme tarzları istel endüsğrıyel jsİer zanaaü-

k6rca olsun kullanılan araca uygun düşen mal-
zemelert uygulamaktır.
Bu arada, IşIeva nasıl blı yer vcılyoısıınuz?
EB: Bir nesnenin işlevi hemen kendini gös[eıe-

bilmelidir: Açık, duru, saydam ve kendiğinden
oimalıdır. "Biçim, işlevi izler" düşüncesinin
nostaliiKWşiütiğtti-biT§awflücusuyum. Nes-
nelere biÇim kazandır,mak, bun]art ıaSarlrn]arl-

nl yöneten işlevlere dayanalak yoğurmak anla-
mına.gelir. Bir masaya eerek duyduğurnda her

şeyden önce bir masa gibi olan bir masa yapa-

rırn. Ailece akşam yemeginİn yenecegi bir ma-

sayla bir büru masası apayrı kulIanım kuralla-

nna bağlıysalaI da ilk başta temel işlevlerini
yerine getirmek gibi ortak bir özelliğe sahipıir_

ler.
Ana her şey böylcslne açık seçlk olsaydı,
akşam yemeğl lçlıı tck blr masa modell ya
da tek bb bıt,.o masası modelL yanl cımn-
scl model ütopyası olmaz mıyıIı?
EB! Tamaman ka[ılıyoıum. Sadece iŞlev yet-

rnez. Bir de ruh sorunu var. Nesnelere birer
kimlik kazandlran t€k şey, üStelik işlev yerine

8elirilip gerıye çekildikıen S0nra Ortnda kalan
biricik varoluş nedeni olan ruh var. Hangi söz-

cüğü kullanacağımı bilemediğimden'ruh' diyo-
rum.Seri üretilmişolsa bilen nesneyi benzersiz
kıla n, açı klana maz bir şey bu ruh. Nesneni n ze-

k6sı ve dili, işlevinin öi,OSine geçen bu niıeliğini

aktarma yet€neginde ya[ar o
.ll_
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