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KoffiWni nff
"Vcrıi üei«noEoliiere
nıergklı değiiim.'o
Achille Casiiglionih in Buonaparte Forıim'undaki stüdyosuna ilk kez giren

biri, köşelerden birine yaslanmış büyük bir aynayı görünce şaşırmadan ede-

mez!Bu aynaya, hem ünlü [asaflmcmn çalıştığ oda, hem de ona açılan
büyük koridor yansr, Sevimli gülümsemesiyle aynay şöy]e bir kmıldatan
Castiglioni, aç]nn değşmesiyle, eşyalar dünyasının nasıI değşkenlikler ka-
zanabileceğnikanıt]ar, 19BByı]ında Mi]ano'da yayım]ananDesigner ltaliani
adlı kinpn yer alan bir konuşmayı Eren Yücesan'ıı çevirisiyle sunuyoruz.

Sonra hayıvtler içinde onu sessiz scssiz iz-
Ieyen konuğu, Mllano'nun bclkl de en canlı
ve ncŞcll orıamı olan sıi]ılyonun cşyaIannı
tak tak lncelemeYe başIar. Castlğlonl, ycı-
dcn hasır çiip sepetinl kaldınr, duvaıa asılı
blr menl fupu lndlrlr, yükseltlr, "Prİma-
tc"nln üstilne diz çEkcr, Maıi'nin şckcrllğl-
nl açar, kapar, Mezzadro'nun il|Stüne otır-
nır ve onu sallar, sonra ıIa gözllik kol|eksl-
yonunu gEstülr konuğuna, Ancak puma-
Iaıa yaraşır scsslz ama çevlk adımIarIa do-
Iaşır odada. Owncak odasında gczlnen bir
çocuğa benzer, oyuncaklannı göstcrmck-
ten,övi]nç duyan blr çocuğa, Bugüne dek
.tdnhd#r- h.ı..6§vaı^w-dAo.ad-l1^t; 

^pr,^4D. -,-.-
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klşlllğlnln sırlarını scrcr gözlcr önünc.
Ru stliıIyoda blr araya gclcn nesnelcrin blr
çoğu Castlgllonl'nln vcya baŞka sanatçüIa-
rın llrl]nleıi, Yerleıe saçıInış, duvarlara
asıImış, ıculnlerde sıra]anmış bu ncsneler,
mek6nı lşgal cünlyorlar, ona egemenlcr;
Iıu tasarıın odasını doldurınuyorlar, ama
ycni tasarılara esln kaynağı olııyorlar. "lç-

]erinde insan zek6sı taşıyan nesneler bunlar'
dlyoı Castlglloni. Sijzcüklcıv bcnziyorIar,
soran lçlerlndekl anlamı bulup çıkartmak-
ıa ve yerll yerindc kullanmada. Madenı
Castlgllonl bu gliıtlştc, blz dc onunla iletl,
şlm kuıabllmek lçln onun dl}nyasına giı-
meilrtz. Kendimi Prlmatc'nln üzerlnc çij,
melmlşbuluyoıum, Ya da tıavmatolog Dr.
Zerbi lle blrllkıe tasaıIanıp yaraülm§ blr
tan aygütrnm üzerinde.

Castlgllonl, kısa climlole,r kullanıyor "Ta-

sa rı m, her za na n va r o l muştu r." dlyor. EI hart-
kat]efi yapryor, bcnlmkllcrl lrıcelİyor, Iıcı
bir ncsney l yeterince an Ia7ı p dğcrl en diıe-
hlllyor nıuyum, diye kontrrrl cdiyor.
Sanunda, bu stİldyodan edlnllmesl geı,cken
ana kuramı çözdiiğüınü sanıyoruın: "lşlev-

lerin seçinıi, tasarımın i]k adınıdu,. Bu ilkadın,
yaraücı sürecin son anna dek, belirleyici bir
kaşuldur. Bu nadenledir ki, tasarınıcı hen yo-

rumcu kapasilesini, henı de özgürlüğünü sonu-
na dek kullanmalıdır, Yorunsal kapasitn ve

nesnelerin işlevlerinin sını[landırılnasında
(tekn ol oi i k, g(i n l ü k ku l l a n ı ın, ckl ilo ni k, tica ri,

vb) tasarıncı için en önemli olan nokta, kendi
özgürlüğünü kullanabilıne ve özel işlevlerin se-

çimidir.
Söz gelini, seçtiğimiz bir form, gcleneksel kul-"
lanım alanları çaerüşurıyorsa ve bizin yükle-
nıek istediginiz anlanı bu değilse, eözleyici ile
biriletişinı yolu kurııaya,Onuıı bakış açısııı de-

ğişti rmeyc, biçi msel g_öıü nü nleri n ötesin i gös-

termeye ça}ışırız. Bu belki de kaışılıklı bir ne-
rak unSuru 0]uşturur,

Diğer yandan, bazı biçinlerin oriiinal gerekçe-
lerini bulup çıkartmak, ge}eneksel bakış açısını
değiştirip, yeni arLışma alanları açnaya yara-
yabilir.
Bu bağlanda, daha önceden Lanınan veya gö,
rülnüş bir biçini an]amak, onun anlanını çöz-
nek anlamına geliyor. lkinci aşamada da bu

keşfedilen anlanı iletmek, son olarak da bu

nesneye nantıksa] birdil yük|eneksöz konusu.
Bu görününler oyunu bizce önen]i sayılnalı,
dır, çünkü bu özgür}üksınırları içerisinde, tasa-
rımcı, kend jzamanının anlanını en geniş şekil-
d e d i l e ge ti re bi l i r, h a t ta bu ra d a began i çe rçeve -

Sinde kultür değerleri de sergilenmiş olur."
Ru satırlar 1 965 yıIındaAchllle Castlğlonl
ve kardeşl Pler Giacomo'nun hlrllkte yaz,
ıIıkJarı ve 1 9B3 ICSID kongreslnde sunduk-
lan blr metlnden alındı. Slİzü geçen kon,
gıeye davet edllet Castlglion[ kongıetle
çckİngcn daYranmrŞ ve cleştlrmenlerle ta,
ıi h çl l e rl, on un lş leri n l y oru m l am aya çağ, r
/,ı§tı,
'l'a sa rı m cı, cn ço k M Sa rı n a n ı n ı n bazı aşa ma } a-
rını açıklayabilir, var olanı yadsırken, yeniliği

araştırnıasını gösterebitirdi. Doğa]dİr ki, bu ya-

rai,ıcılık sürecinde sanatçı pazarlana alanına
sü re kl eyece k ol a n is Le kl e rd en uza k d u ru r, Çün -
kü yaratıcıya sunulan verilcr, anun tün yaratü-

cılıgını köstekler.
Sl}zü geçen mctinden deanlaşıldığrna göre,
Achtlle Castlgltont, şairane btr özgürlük
için, hcr tüiltl veriden kaçınır, düşünsel

olarak yaraıacağı nı:sncyl kullananla bir
llcüşim içerlslnc gircı, yani nrıIar avınıia
oI an eIcştlrmen Icrle dğiI. Ku ra ll ar p cşl ıı d c
dğl lılt r, ku ral I aş tırm aI a nI an k a çın ı r. Oğ-
retm enl lk sü rı-ıci nc glrd i ğl zam an, liğrr:,n ci -
ye sürck]l blr cIcŞtİ d yctcneğl gclişılrmcs,e
uğraşır.
Castiğtont'y! bu çlzglIer içlnde tanfiütan
sonra, ona rtiportal a]anında sarular Sar-
mak, utançvcricl gljriinüIü bizc. Zatcn bana
yeteılnden çok zaman ayrmlştı, davraniş,
lan ve nesnclcrl ile bana çok şey söylemlş-
tİr.A],tık onun yaratış İclsefesl, baI<ış v9 an,
tayışaçısı açık seçlk olmuş olmalıydı,Blı
an Ence çalışmaya ıliinmeyc can atıyoüu.
Sonra da biıaz tedlrg,in şEyIc ı]l|,ordu: "Kcn-

dini hala o}gun hisscdeniyorun. Bclli biryaşa
gcldiğin için benden baz] isLeklerde bulunu-
yorlar. Ana ben emin değilin, herzanıan kuş-
kular içerisindeyin. Canın oyun oynamak isli-
yor . Hila çocuksu bir yanın var."

Aına ne yazık ki yanımda bir irlco kamcra
yok, saıIecc blr defteıılk var. Eıı yiizden ba,
na cl-kol harı:külefi vc nesncIcr yelmlİ,oı.
Sözcük]ere, gerı:kslnmc duyıyonım. En-
diJstri tle ilk illşkilcıtnl Sofiluğum zaman,
blraz duraksıyor vc şöylc söylijyor "Yapay

şeyler d ü n ya s ı na o lan i lgi m izi a çı k l a d ı ğı m ız za -
nan, bize deney ve araşilrna yapnak için pek

çok o}anak Lanıdı]ar.0 zanan, bugüne oranla

çok daha ucuza çıkan, proloLipler yaptlk. !-ler

şey el emeği ve az paruya oraya çıkabiliyordu.
Ana bütün bun]ar üreLim aşanasına geçnedi."

Castigllonl, -ben-dcmlyor. Ya -biz- dlyor, ı,a
da Castlglionl'Icı. HcrhaIdc'6B dcöIcn kar-
dcŞlnden ötiirii, SonıIanmı çaIışma aIanın-
dan, ıluygusal ve alIevl a]ana kaydıNığım-
da, bu sanatçının pek konuşmaktan koşla-
n ad ığını, siizcüI<l crl c ara sı nı n l7C o I nı adığı -
nı an]ıyonım,
AchItIe Ccctiglioni: "İyi bir ekiplik, ikimiz,

_üsç|!k kq.rd_e.ş1l[d9! 
] ş!.e_,q b!rUkle yapıldı kl arı n-

dd dah'a ho§blüyorı f]earanhan?kip o]aieR ç"dIı:

şanlardan hoşlanmışımdır.-Ustrlik homojen iıiı
grup çok daha güzeldir. lşte o zamanlar böyley-
dik. Anamız iyiydi, biıbirimizi arılılıorduk, Bir-
liktO yalatıyolduk, aramizda görev bölümü
yok[u. Kardeşim öldüğünden beri, her şel,bana
daha zor geliyor. Pier Giacomo varken. paniak

bir dönem yaşıyorduk. Bir ara üç kişi de olduk

ana o zaman fazla bir iş çıkaraınadık. Sonra
'45'len 6B'e kadaı ikimiz birlikle çalışlık."

Bu üç Vara tıcı kard eş nasıI bi r ai lcd cn yetl ş-
tİ?
AC: Ba ba ınız heyk'elıraştı, Adı Cia nnino idi ı,,,

]9. yüzyıi heykelleri üzerinde i\4ilano'da uzun

yıllar çalışınıştı, SabiIbirgelire sahip olbbilmek
için. madalya yapımı işinde çahşıyorcJu ama

geıiye kalan zaman]arda ısmarlama heykelleı ;
yapıyordu. As]a bir seıgi veya galeriye hiç bir
yapıt, vermedi. Anılsal mezarllk ıÇin pek çOk-
heykel ya ptı. Falck'lar, Beınocclıi'ler ve benzeıi
pek Çok ai]e iÇin. Şehiıler için anltlar },aptüğı da

oldu.

Mimar Greppi ile, savaş şehiılikleıi olan Redi-
puglia'CapOretto veGrappa'yı yapıı]ar, Aslında
pek çok yapıH ı,ardı ama biz kardeşler bunlar-
dan pek hoşlanrnazdık. Şimdi düşünüyoium
da... Sant Angelo Alanı'ndan geçerken, baba-

mln yapl|l ile gurur duyuyorum. San Francesco

çeşrnesi, mimari çevreyie bütünlük sağlayan,
Ermiş Francesco'yu çok iyi [anım]a)ıan, miınaıi
biı manıığı olan biryapıt. Doğal olarak, plastik
iormu bakımından F'ontana'yı ve |ı4anzuyu
yeğlerim.
Annemiz FransıZCa öğleımeniydi, sıkıcı, sura|-

sız biriydi. Blı heykelıraşla evlenerek, yeni Lıir

dünyaya girmişti,

Büyük kardeş Livio, hepimizin en deiisi, en se-
vim]isi;en şakacısı idi. Bir süre mühendis]ik
okudu, şonra min-ıanlığa geçti. Bir radyo tutku-
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nu idi. Geceleri mutlaka bİr rialga [u[[ururdu. hernesneyegörebirmakasbuiunul:Purcma- Parantcsl Iıaıığ rılın ürüııü? Castlglla-

Sonunda phonola,da danışrnan"oüdu ve daha kası,kunıaş,İrnak,çiçek,elektrikteli,satgıbe- nl'nlnııcŞnclcrlncbfuıarllYcililckÇokgllq:'

ilerde Brionvega fiımasına geç[i. Arna'50 ye zi,kol,ıınyünümakasısayılabiiinBumakaslar A€: Pareniesi,sanırım'7jyılınaai[.Amabizim

kailaı biziınle pik çok işıe uıı,lii<ıe çaıışn. benim derslerimde işeyararlar, Şu rafıakigöz- de çevrede olup bi[enlerden etkilendiğimiz

0nunbizdendegişİkbiİyanıvardı:Tiçari kafa- lüklerdeöyIe.,.GözlüklerbaşlangıÇtaözürlüin- olurdu. Lumina[,or'un ayakları el}iJi yıllaıdan

sı. Ama zengin oİamadı. İı<inci ka ıdeş pier Gia- sanlar içinken, bir noktadan sonra gövdenin biı kaIma dır. İna nıyorum ki, bizirn nıoda]a ıda n ka-

como idi, biİona p6p6 derdik: Çokyetenekliydi, süsü haline gelebiliyorlar. çınmamızın nedeni, belki dg onların önemini

1rrrİi, ,.rirvrpardı, içimizde'en ciooi olarby- Casttğionl, safiada llerleyen ParmağYı|,. İnladığımız ve.daha da önemiisi, kendi keııdi-

du, dikka1,1i, jtreıı,a1 ,e ça1ışkandı. Sonra ben leytp tzlemcıltğlml aıılamak İÇln qödcrlnl mize kurallar koyduğumuz içindir. Eğer özgür-

geliyorum, Achille. Bana da cici (çiçi) derler. hana Çcıcrlıor. 
^_: ],^,, Şen, lasarlm yapanam. Tamamen ÖzgÜr olan

Çalışııken eğlenirdik, heleheıese'ı,giıe, için ı,u +c1 
B^li?,y.9}:e§]:"'9İFi::I::::*::ii,:I sanatçılar, ııeinaıoe oeıi gibi acı çekiyoılardır.

#llŞİ'r:?"l;iliH'H'r"ö;H ffii;ift, dum:opıikIitle,lbiügisayar_.sonraslraiiburc il;i; il;rir*i.nc.ıı., arrııkça. öen daha

yapmişsak.HuberveTovaglireinlerarik..ıe; §l-.Jlı::,İ:i*:':::,:"*::1İ9İ:}?İ:lH- çok eglenirim Norm-iar olduğunu bjiTll I.
Je, çok parlak ta§atımiar ,ro;;'çİk;;;,İk mam. Bu tuvaüeımasası, Yeni eeilimlere uygun- ğr.ıJİ .İİİrİ çoı. e;;ıoİr. s.n)m işlerim ge-

Livio görsel-işitseı oeneyimıeri'nj d;;iüvİ;- dur. Çoğu zaman Şadece dekoratif Oi'::::: ..İıitÜ İJ.rrırvanİn tam ıersidir aına nesncyi

kerdi o zaman. " yöneliktir ve giderek bir sanal yapjll oImaya kullanacak kişinin beklenıilerine uygundur. ls_

SergİIerslzİnlÇtnhcpİJnemlİoldu, adaydır.Sonragazet,ebayiilerivaİ,[İrŞ3lF"|;, . miriayrn kişi Ve tasarirncı kiŞi arasında ben

aİİgİ.Je1.einin içeriğini ııeİeÜiİ*eıç anlau- ze|e. okunıak zorundaYız. 188l'inThonet'Şııi ııepııari,ninsov]ediklerinekaııIırıınvebenden
biiırıek bir ze-vkıir. Gtlç-biı iştir an]a insana de- lgvoiT buraya, Ye[meyen bir öykü}u an]ata- önbeki işleri ortaya koyan Marco Zanuso'nun

ncylmlcr kazandıı.ıı.. bvsa,-mlmİıi proielerde bilmekÇin. BunlargiYsiIer. modaYı dilegetire- yaptıklaİına,

İn [, vrp*uvu eeırer. ınıutİ;rrı oeg'.ıerin bilmek iÇin. N4oda, bİr tasarüm ve bi'U.l|İlİ_; Cİstlğtont, farketmeden sıjzü evlne vc tjzel

vrn,r]rd,c.Ğkrinme]eredeyanılrer*"edurr- mına.geliyor, Yeryüzünde bulunma Şeklimİzi İşİ,İauoİ*uydınyor.
mundasındır. Onbeş gün suren nu iergiıeıoe öylesineetkilİyorkil ModayauymadiğınısÖv]e_

malzemeler, süreçler, ışığın eitiıeri d6nenir, yenıer niie eıftiiendik]erinikrbu eırriioiiırr. tc' .}1i:'i:T.laddesinde, 
bjr de Ça[ı arasi

Eğer yanılmışsan, .lan olmuş[ut, Bir rnüşteri een ,rn rn içinoe esı<imeyen n.rnrıarİ ,ru*- O]an iki.katlü küÇİk biı evde oluruYoruz, 191B

yitirirsin. rim.eınamodaııdaçokiygözıer,, rtİ."İİİ, 
{iİlİ:Jlff,djlt'Şİ','r,ill'r;[ilİ1?,',İ[,;

l;*;::lxnn;:!,fflİff;ll,,1X1.,,j3iiii- [1ti;ijiJif;,!.,,.ryıii#İlir*;ilffill ıi-i*rffiydu,tıer ı< yanınoa cıayıiı<_

ri öyle bir yerleşlirrnek eerrnil. ü,i, onıar tenol ıurr,ş. diÖ,.şvriur, ,r,r,r..iyo., O*yil;;;ü- sek apartmanlar var Şimdl Ben evin bazı Öze]-

öykülerini kendileli anlatabi]Sinler. Benirn işle- ,eı sepei y; dÖ çanta koysanız, p.ı. ç"or ,rÜ. 1ık]erini koruya ra k Çekj düzen verdim ya pıya,

ı,im in, Bea ubourg,r.la olsu n, Vıya na,cla olsun, ya laron,r.i.Jani.'lirinin aynı ikİ,kedivbkir.' Ö.l Kitapta r iÇin yeni kiu ptıklar ya pt'ım, Şömineyi'

da Mi]ano,da, tününde bu yerıeşlime düzeni- .,, r.*4!İİ9İy9İ:,rl,İıq[:l j11, ,,r! §Sfl:nlJ,lH} İIİİİ,H:H$,R İJ,.İJİ?,İ;da Mi]ano'da, tÜnÜnde bu yerleŞlime dÜZenl- I}1Z Kül]aflat,ll]ua ydşaJdüı Ngullçl u,ull uJlu 
sasınl bodıuma inc]irdim, Oı,Elık kanşık gibi

ii[Hi:*[,,,,,,*ffinsş;r*n,;!;n ;i}x,l:ıiü,ii;;tiİüİ?§ü,lşütlffi§ nı*ull*,;,,;,öffi|Jtr,*,,T,|f,5oniarınyara|ılışsüreçleri.vesonlormiaııgöze YaŞaYal}üai'KlŞa UuJlu'o''n""""""';İi.n] 
tıIanüççocuklaancakböyleoiuylor.Dnbüyüğü

iil*ilillil?i;ı-,,:|.,HiT:l;h,,-l,# ll[l{iİi,"Iifftl1şil'şü}3,ıji:i#: İilİki,,Tffi[[H,T,t?fi:lTtr[ı_,.?ffi
akaclenıik olmadan, pai.ıanJİrr. İİtaı*r.inİ başka,hayvandakunduzdur.Kuıduzlararılar ŞlillulNlAoılırlli,ııl

açıklayabilnıişimdir, gibi oeğiıtliı}er, Bara jları niıirue mza jaı arna ve son olarak da.Or[ak çOcuğumuz: 13 yaşında

Bicsergi,enazüçtüııüokunabiımeıidir.Birin- ;"ııA;,ç]i1,1i_ii::]|e_oü|şturu1""ı,*"jj, H:i,|ilil'#Hfi;lJilİi,YİjTİ:'J[İlİ;

iŞ,ılt,;".-,-,l**:*:ffi::İ,lİt,Ell? ,,!,.l:;,ğlıilliiit,#!!!;,,,1.111n anLalınm. ;il;;;;e,d.b,ntarınhepsivard zaıen,jnsa_

nıuı]aka birşeyıeranımsar#!.riiti,j-li*rl, - ovrıia"ı;;Hi'iilr*üi;ı'-'ffiirii,ir]r*ri: nln .|urduğu odanın iÇindekiherŞeY daha Ön-

cisj;okulçocukları lçin olaniıir, jaııa dldaktik, Ta,haik]ni;,bijiii,brnrıc.ui,,iy"ro*,Öi,i "d:! P'uİlnl,rak 
değil, iŞe yaradıkları iÇin

daha açıklayıcı diye nıteıenıjlrii.uiTi"'si; ;; oi oe oeıtapıanlaı çüktt. Sessiz, ç.*, ii.iJ#i- ora,d,a o.]an eŞYalar olmalı, Bu Yüzden lilla O]-

kcşkjn ve bilinçli göze, t]enim an}a[mak istedi- yor, arada'bir, birileıi düşüyoı ar, ,;;;i;- mod-aki sergiyeı anğaki ürelimden a)diğımız

ğiı,ni tJm olarak okuyabilen göze yöne]ik bir lgn,_l, _ 

" 

"," :_ _ _, _:. _":;, 
ve eğer gerekiyorsa Ona bir ayrıntı eklel'erek

okuma o]abilir. Sergi, düzenlğyen iişinin dü_ SlzB]strot,]annmasalannıyenldenclzdl, 
koyduğumuzŞeylerdi,Cubokoltuğu,]aSe]la'yı,

şiiıicolcıiycrıiycrincıeyse ;j!j;l 
Nt9lllııl uu 

ii,jiıouoTlıonct,nınçız,ıığt ıri";;i"}i, Y:::^'1l'_*,'^l'man 
YaPmıŞhk, Sonra orada

t3u cteyimi, 
,Avangar,i,n pice|İ;u;s]"İ.le]T,j: y:[x,::|l,iir,rİ,,:l*xy:İİ,hr* :ijJJ,'J;i§iJi;$yj:,Hixl-*:lİ{{:"

d()n ijonfa [.ea Vergine krIl:T]:l'_P3i:l.,,. "ii}iiıpnırrınü'wirgııIadınızveo"iiiou- da da su, çiçeklerisuIamak,.ya da sulu boya

son ıierece özgürsündür ama an9j[?I]Pj%d]; ''-'iiiıı< ı<ııanız. y.aprnak için gerekli otabilir. Orada [e]evizyon-

ğin kavramıiyiceqa§*,kTllg3:'lİ]:::' ft;;;r-rn yrp,rqn senden eski bir da'vardı İmİyukardan iniP Çıkan raYlar üze-
gelini, -1964 

Yılında Palazz.o,Realİ 1'"1l?İİiİ ;y;y;i;pfi;;ı istıyor,Tasarııncı bunu banal ıindeı,e tavana asılı idi. O zamanbi]e, gerckme- ._-

i§.Tr,ffi:Xiİ,:i3ii#llHffililiji,ilifl: H-trİ*?H*,g::lsl*:ı3::§J,,,,:?,; İii!i?;,i?,1,*ffi,ffx:i;;i;?ffi5;tl[:l
u)I#rr,ro,};"r,r"ıekenkawamınaçıkseçıkıı- 

ğlı 4l, bazı dururn]arda keŞke sadece Yeni Yalar vardı: Haslrdan ÖrülmüŞ ÇÖP Se,eli' Şez-

ğtkonususlztnöglY)üncr,]üğtntzledetleilt|l,Jy,yapmaklayetinseydim.Amalong,katlananbirkoltuk.,.VillaOlmo,nunotur-
olsa gcıek.Stztnnıma"nii{*anesınde,ie- !u.ıe!im d"e bir araştıımanın ürünü olrnalıdlr, ma odasında heı eŞYa bir jŞIev YüklüYdü, -

korasyon bıJltlmıtnite btı'i;;;i;;iı;';;;;r. nrı,l ıiı. eİ},u},, y.nid.n kaplama olalında da Eskiden masanın üstünde Çocuklar ders Ça}ı-

AGı Evet ama ırrun, orrİuvoİİİrlg.Ü;İ, taıite faıkl, yapımcının isrcğine değil, tasanm- şırdı, sonra onların iŞi bitinOe, kahn biı Örıü, Ya

broşürü bir okuyun. cının davıanışına bağlıdır. Proielendirrnesüre- da bir halı örtülürdü. Bizim dede]erimizin za-

Casttglton;, masanın üzerlndc duran cinde araİtirma lıer"şeydir. Sonsuza dek araş- manında böyleydi. Bir öılü nü n görün [üSü, ha n-

BOx40 cın. ıtR btr kağaİİİİİİİr. tirİ İİİ ffi;;;pİffiİİir, ınıa Öiı nonuoa araş[ırmayı gi masayı ısıtmaz ki? Örıü kaldlrıldlğında, Ço-

köşedc ltç kısa cumle, öğ,r:tmİnliğtn lizcl- vrpoJ 1Ör*. v*tisine sahip olrnak geİeklidir. cu klar oynayabilir)er masa da. Villa 0lmO bu tü r
'İİÜİİİrİ 

İçnİyİr. "ögİU*, tasaiımı, nes- "İortıslıonı, blr aıı dllşttntlı,or sonra şöyle ma nLıkla hazıı]a nmıştı iŞıe. BirbaŞka ÇıkıŞ nok-

ncnıınanİtımıgrtşlnnaelllıadımolarak }]İ'i'"rıvor. lamüz daha vardı. İialya'nün a}anları ne^den

glJrl}r."
id, io,ıoehe,i tbi ezbere çal§j:g:J:y: ffii;f;'illt'f;i,iT.ilii§:il:li,H::--XTl Bll',XJ.Xffi]İiüJi?i,:,İ,T!,!!-,j!]İ*İl:
Bıuhaus'uzevkalmadanyineleyenlervar.Uy- :"'",:,,"^,j]]:,_:_-::^:;,^: ^i;;^,;,,;ıoıcAıııiirın_ ü^asarlanmıslardır.Amagenedeengüze] aIan_

sa, başınızı ka ldırıp niı narın, uurro, eöroiiğ[- ınruı. iriivo,ur. sanaıçı ojmaoığım,rl ,ouıiivo- tasarla nm ıŞla rdır, Arna gene d e en güzel a}a n

niizpekçoknesnebir[asarürnütünüdtir.Duvarıum.nma"müıhişbiçimciyiz!Iar,değişikdÖnemlerdeoluŞmuŞ'herbİranitın
tclefonum. salaıa tabağı, emaye lavabo... Ög_ Sonıa ellnl uzanrak, çok hallf blı masa başka bir anIam yükiendiği ve her bir yapı[ın

ıencilerinilkolarakanlamakzorundao]dukları lanıbasını çeklyor, yapıldığı dönemin gereksinmelerini yansıttığı

tasarımın,herzamanvarOımuşoıduğu,pekçok AGı Bu 
,ıpodenusa, gerçekten pek çok işJey af;fr:İ.ej:rİfl?İiilTL!ı;İ'l,o,İ§sjT:.,d_

şeyiniçindeyarahcıanınyeraldıgıdır.Uzanıp yüklüdür: lşığı gözleri rahatsiz 
",:1,^::o^y,* J.rr,ır,eö,ü;ijrlıuralarda.

, yaianiıtıiğin koltukIa, süt şağan idamın san_ karşısındaki insanün gözüne balmaz, insan şu-

dalyesi en beğenilen neşneĞrdir. Bu yüzden raya o[urur ve onu görrnez. Benim için bu bir Vltlaolmo'dakloturmaodanızncg]bİYan'

İasıİeıionııer ğeçmişe oykünürler. Biçim ve iş- başarıdır, haııa biı mucize. Ama orada o|uran kıİar uyandııflı?

lev aıaslndaki ilişkiyi anIatabilmekgereklidir. ,en,nunu'çoxi}/i incelersen,üzerindeçokduşü- A€ı Mesiekdaşlanm dalga geçliğimizi sanü-

Bu makas örneğinde çok lıeliıgindır. kesilen nüldüğünü farkedeı,sin. yorlardı,.. Ama biz sorunu keyifiiyanından ele
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almıştık. Kaldl ki içinde pe k çok değişik rnantık rını keşfeı[iklerini sanıyorlar. Bence Cofbusier, nen bu şeyin çevrcn jn Ve dOğaı]lIı dcğişiıılillc
da baıındırıyoıdu, Cubo kolıuk söz gelimi: Bir Ponü bunu daha önce başarmışh. Biz renkleri yolaçtığınıbilmekzorundadır.Buis[erçölorta-
malzeme yumuşak olduğunda, ona ser[, kaLı bir her zarnan yeterince kullandık. Şella'nın "Gaz- sında bir ev olsun ya da kentin içindc. lı iç uncnıi
form verebilirsiniz. Şezlongu n kumaşı da insan zetta dello Sporı" pembesinive Lierna iskem]e- yoktun Simgesel içerikler ve mimarın Soru m lu-
gövdesinin şeklini aIır. Şezlongun oraya konuş nin magenta, kırmızısını bir düşünün. luk unsurları, aynıdır.
amacı kalkıpkondurulabileceğini anlalmaklı. GençIerdeniyitşçıkartanlaryokmu? yitferio §llogncgo Lompugnoni: iilr
VIIIa olıno'da ycr alan başka parçalar da A€! ilgimi çekenler Philippe Surk ve bizden ev, nasıI kullaiı]ilığına, naiıI iaşanıIığ,ına
oraıIa iin kazanılıIar. Siiz gellml Mczzadra, De LuCchi, Matteo Thun ama buniarın da bir nİğııdır yant tştevjeıt iic başıai. Sızce ıu
La Sella.., La ScIIa, Plcasso'Yu, DuchanıP\ Erza bağlı kalacak]arından korkuyorum. Daha naİa nİyİc mıdİrı yoksa "modcrn lıarckcL"
antm§aüyoı. Sanatsaı lıaıek9t!9re_ faı.ıı öz€ür olabilmelerini işterdim. Ben, beni rahal küıramaıılarıııınacıiığİgtlrıycnlbtrukıın

X:İ,İ:#,Y::İJ:;;;Xiİ:":l;,İffiİiİİWİ ü,üim,die;niiei,ii,,ıiüniüi*;;i; ki r":y,:İ:,i::|ttrnıe,Iı'mi minarhk ı,a ya-

Iınııı olayı, alıın pcrgcl lJdtIlünün konma- , G_crçekten de CasılğIonl'nln nlı sul yo*, 
'Etr 

lffiİf.!İ'narekel,in 
kahraınanları dec]i_

snıdan tiç yıl sonra açıldı. Burada btlc slzln Stzin lşIcıtntz nagl tanünıyof?
lşIcvsclllkhakkındakİtİlmmanıığ,nnsczİ- AGı Herseferdeğişikbirbiçimçıkaramabun- Ş'jjfllİ::j|"l*'lerisosyalvesiyasikarakteı'-
tlyordu ama bununyanısıra savğ ve bellck larsorunu elealışta 9ffak biriç mantüğa sahip- İ^'jİİ"Jİ_T^Yodern 

haleke[iki it'i0i güÇle YO-

konusu da tşIcnmlştt. Bugün"Pormglıc- tirler.Yadabelkibelliniriraoetarzıni;ffi ıa9lı<!1niquy[rSana[lardaavangardınpa[la-

sl,nın bclıck konusunda şaiyıcaı*ıcıl İızd, n,rla.. aıırışlı yıllarda Spluean B*;;;irrh;- T::]'!:Pİ'^1Tj'mda 
mimariyi de eikiledi, lkİn-

*ryy plr|zıe.ntm bırafuyorİ ili;i;;ililü; d;#;";;;;ü;ff. ffi* c1:i!9T]r9ilr,ınevg_ereksinmesikonusunda
"l 

tAG: Porlo8hesi'de bellek, geçmişte yapıImış oerictiüiıanova,l n,.mJpan oırrı,v,i . nıiia_ f siyasi bir sorum]uluk duyarak yan|[ vermeye

Y birşeyin biçimsel birsonucu gib1 o1tavaeıkılıo5. nolularkendi]eriıiva.riu, ş.vıero* prr ı,ri_ i Lr]!'qilL1ll Eğer yaşama mek6n]arının za-
"$Bcnsc,daha9aörcye qiime.\l€nyalı?l4T.,B€]- İun"ıu,,oiran]amdaonıarıvioin.ç,İrİ*İİoj*,, ii, j9,:!rki büyük degişimlerinigözlemlcr-

ğ lck,tasanmolapnda,diğertümsanatk0l]arın- duk. 
* 

sen, bunun sanayi devrlmine bağlı olduğunu

ğ da oiduğu gibi gereklidir. Iyi birroman yazabil . ; inn, nesneleılnlz ltaıyın t,sanmlannm İ9l^üj.İl§,:pil 
kesimden kente göçler ve işçi

i mek için Manzoni'yi anımsamak.zorundgsrryz- , ,,6nnngtn anlatıinıotaiıurn**"ieiiiii}L evleri, kiilese] evleri doğurdu. Sadece modern
dıramaondansözetmekgereklideğildir. ":;'ıeıı.i{aai;;iiiir:_----,---:----.----- harekeı,inbunusistemebağlamayaçahşması

-"" O haldc, pastmodcm sld llgtlendiniiyoİ,:_ıliAG;iBenbi|nesneüreteceğimdiyeyenıtekn6- vebiran]amda birformvermegayreiihdensöz
mu? . ":,1,,,,; .,i ,,.loiilerdenyararlanmayameraı<ıİ oeğiıim.ırı_ edi|ebilir.Yani,sanattaavangardınbirörneği
A€: Evet poslmodern o kadar da yeni bir'olay,,, .,grimli42 Neömbrce sersisini eördünğz rnü? N* olarak görülebilir. Bunun dışında evlerde otur-
değil. Anımsıyorum da, 1957'de Bay Rizzoli,,,.2ptr6l6a]şeyleıdi?:Belkİniraİsarovrİarmaı, mabiçimleri herzamanaynı oidu.İnsanikibin
iıizden öze| bir sinema msarlamamizı i§temişti. , için toyı6 ıjir şey yapabillrim ama inia n bu ıür yl.içinde pek fazla değişmedi, buna bağlı oJa rak
Scdiı,ağıcında korint tarzında Sü[unIarı O]an ,,ş-evleripizıitulai.Vivana,oapıoS,unbirsenliği evlerdepekdeğiŞiklikeöSt€rmedi.Bencedeği-
birycryapmıştık.Bubelkidebirazsipari§ive: ı,lçİnş6yj*nirsevvaÖmisiımGuelnrjrnlrrfi, şimleı,,mimarlarınöngördüğühızdagerçekleş-
renltırle dalga geçmek için yapılmışh,,BeyAq ,.,büıa'utpııucİiİn"rıi'teıv"eeozlüklererakılanm;_' ..miyor,vebudeğişiklikleri önce]emekmimarla-
perdenin gerektiğinde kaldırı]masını've buraj i,.:ini'öikiirTamÜdirathnıi1.Üiıküvdnıme11.1n5i1'.: .'rın ödeviveya seçeneğideolmaınah. Robotlaş_
danküçükbirsahneçıkmasını daüağh'rlamı§i,ıı,',ıamti#eozıüktıi;bu:Jıı.1970|dlvdhosbir.ii2.:,..mış.evlerden,söz.edildiğini işiııiğimde,-ünlü
ıık. Bu sahne, arkadan bir bahçeye'açılıybrdu,lj,iı"tiİtiıV6lkiİıarıbü;pt5iıütıeıiibürdnıeriiiif.]n.: ..,i , gelecek serüvenimiz- hiç kulak kaba rtmıyorum
Rizzoli, bu çizirnlerden anlamıyordu ve Uile.iiiİaıöiininüstüdei;kiv,Orıaioi:,,{"[ihbüuiilr*rı:::ikonuya,.çünkübenimhiçilgimiçekmiyor.

ne daha yaparız. Sonunda hoşlandı ve çine kır- . i cisaİfasiıioö fomğrarım nüsiı"mışiive§anki ben 
' televizyon olması, evin değişıiği anlamına gel-

mızı kol[,uklar koydu.Ama eelinj Lucia So|mihü bir cİni idim!, mez. Evler çevre ile ilişkileri sürecinde, ulaşım
ironiyi sezdi ve iş mimaı Vietli've veri]di. Ikıvoı. soruıu kirljlik enerii tasarruru yüzünden de-
portoghes:, o şakalaşmak:;;;;;;;'; ı,oo, ,Xi#İ#İff.#;9;?!Hiİ,?If'İİİ"r,:"" 9l1,]ili,y]T?1iı,lır,ıg19ı,ilq;.ı,.rİlı;
i'i{t'ro..,*iydikodabizim,*,ıiaoo.ı,i:şji,{ffi,ff!!ffi}!ff,{yjgllr;şffi H,il}ilH[1'#,İT#'#in§lJi:HllXTf'J;
mizdi ve bir sipaİiş ılzeıine yaPİlrniŞH;|BulaSİ

:ıret]eri.bence ticari biryaklaşımdan başka bin
mizdi ve bir sipariş üzerine yaPılm§[.Pı4.I9şıiı+;si,ık]i diö:,:ninlijanaıü,*irııavoi1iafri;i.i §ey.değil: Rekabetdolu birpazarayenl ürün]er
özelbirsinema jdi:Aml 

İ0$..9g!.eŞ,lşfl.!i|İ!9;_.,li; h*nilbrarlsiillhdoiiiiail;anafğa"iç:;,. satmaklve }8ni unsurlar sokınaKbütıın ugraş-

,,ffi @ştbffi piaru ŞŞ Şüffi # j;r''''{#Iri!#:{i"#!İİH,H#i: j{{i

1923 yılında.tJdine'de doğaıGinoValle ıı imarhkeğitiminisıiasıylaVenedik,Harııard, ,"Jl":::iİ::lr ŞeYi belirtmeljYim, ŞinıdİYe

Cambrige üniveısiteterinde tamamladı*nn sonra ısiT;di iaiuii,n,i;ir|y;I! İiJffİİil'}J',l]t',hx?H;İ!xi:YiİtiŞ;?a.i
neslek yaşantısına başladı. 1977'rlen itibaren de Venedik Üniversitesi Mimartık Fa- ;;;;;;;;dH yİ'şr*, u. dünyaya ait kav_
kü]tesi'nde öğretin üyeliği yapnaktaclır. Porcia Zanussi büro]arı (1959-61), Fontani İ;;;;, ;.*,,e ve pıOienin fizikseı çerçe_
Arradamenti büroları (1973-78), Ga]vani Yönetim Merkezi (1977-78), IBM Inlia vesine geçiyorsak, konuşmamızın en başına
( ] 0BO-B2), Banco Commercia]e lta]iana, New York (1983-86), Padova Ada]et Sarayı dönmek zorundayım. Her pro je yarahldığı za-

(1 9B4-86), Weinbergergasse Viyana tap]u sısya] konut}arı projesi (19B4), 0livetti bü- man ve çerçeve İçinde ıekiI bir oJaydiı. Bildiği-

ralan (1985-86), Biesiia Acla]et Sarayı (17B7-BB)'nı sayaoiıeceğinı7Gino Val)e y/e ti3e]bjl'.T_':'1'adayapı,toprağabağlıdıı,ya-
vittorio Magıago Lanıpugnanih in yapuğıye Domus dergisinin-Mart gg saıısİİa, !j['frİ|!İİffii#J:il||İİİ,'r-iTİr'JH;ytıyıııılaııan konuşnıayıDren Yücesan'ın çevirisiyle aktarıyoruz. nesney|e ilgili değildir. tsunun preiabrik veya

t€şınabilir evler masah iIe de ilgisi yok. O ütııp-

tim söz konuşu oIduğunda;matö
iise planları yayıyor. Ayııca bugün Ua2ııAkiıı
Iar, reıik]erj, sesIerj, kokulan, dokunma ctuyuld:].,,.

ırrarti ::,lj,, şt11,1llaKjYğ yulIl uIlŞuf
uzAs- . ]ari. ı,,. . , ,. .llz'ias-i:"] j;: la f l:,l 

;,,l ;., l']",, i ]'':, i:, l'''., -,

ne jok -Gludecca'daklevleılı

nun korunmak için ya ptığı her iü rlü sığınak, -bu söyledi. Hani Kea ton'u n gem ici old uğu bir fi lm -
bir kilise veya köşk olabitir- doğal orıama ya- de 8eminin bubar kazanı l]e kahve },apar; kah-
pay biı müdaha]edir. Sorun, bütüncüldüı. 0ğ- vedenlik i]e kazanın birbi ılerini n yeri n i lu Lma-
rencilere tasarım konusunda ders verirken çö- sı öyküsü geçti aıtlk.
zülmesigerekenbirbütün.Benkendiadıma,ta- Şimdi senin sotunu yanıl]ayayım. Bu karşı[lık
sarımı uzun deneyimlerime dayanarak öğre[i- her zaman var oldu. Arna bu, zaman içenisinde
rim, Oysa kendim bir taSatlmIn yapıyorsam, bu yaşayan birkarşı[lık[ır. Ken[, yaşayan birorga-
bana sanki ilk çalışrnam gibi gelir. Her tasarım nizmadır. Bu sözle, antropomorfik tıirgörüş ile-
belli biryerve belli birzaman dilimi içerlsinde ri sürdüğüm sanılmasın. Sadece kentlerin sü-
gerçekieşirvebuyüzdenzamaniçerisindeolu- rekli bir değJşirn içerisinde oldukIaıını söyle-

şan şeylerln bir kesitidiı. fuIimaı, yapmakJa yü- mek isıiyoıum. Kenli i]el]i bin t€rihe ıakılı bııa-
kümlü olduğu şeyi bir tınık kı)mahdır. Yapı de- kıp, buna "Tatih" demek bence yanlışt,ıı. Ken[

şHH;ji:l#§#ilxlT.:lŞT,fl :f#iİ,,nil-xilliİ##ffi?j::Hı,İTi:i,TıTJH:;il;

l(0tıUşMAtAE MAYls 1s50 sAY1 €



değişime uğra r ve inşa edilen her şey buna ka t- ya n arkadaşım Alvaro Siza gibi değiljm riiı, Bei- atrııası ııııdır?

kıdabulunur,L,ouisKahn,pro]enin,.gye_riıbek- tı oe resİam nirgeçmişimlıouğrr;;;,'r;İ ov' Çizim Ve,Şaaliye arasındakj iliŞki, rnüzik

leciiği şeyoiduğunusöylemişiir. . rn ,rrrırİrrornvrprununr*i ,v"İİ,İİ" par'çaİ,n,n ça)ınmasidır, Cenellik]e lıizdo blı,

*-1aşındeneyimıerinar[masıyıaşeyıeı,inzaten,ı tilaÖİj;İ;Üi;;q;şüç.p.,İ;,§;;i ;,1\esllsgnggrdıyoktut,yaenslrünıanlaıek-

yapıImalaıı gereken yerüeıde durdukıaıınıiı onırn'rJı.T,vorumlçurtii o.reiıbr.Ü;,İ;;İ;- 19i_Ii |İ,:l:J"'u'orkes|raŞına 
iki,tlonbOn

hayal edilmeye başland ğ n gözlemledim ou, ,; yn_og,ıiJiiÜı;!Üiİ,yl,"1*:dj.ij* İ,JilİlJ;YJ*Tf,ilHHJ:ffiİ'## i?H".:hayal edilmeyebaşlandığını gOzlOmleOlm.öu":', tlnuaPUKllUŞuufuufrtalllllldtNuuutrrl'riljiij 
!ekyüzeıgezerbirşeydir,oysa,Amerika'dave-

niİninrİluOÖl.nyİne1,].yennoşyeregerken!'kagııüai:T:,j.:,:,*:|1l*?|İ,lhİllar. yaAınionya,cıaç,,iitriiii,jri,ı.v,ıiı,ı}ııi]ıkı>birbinayladolrnayl DeR]eyenDOşyere€etKuııj KaBıtta+ , ,i;j;;. !aAlnıonya,claçokkosiııbiı,t.ılaydıı,. l}ıı i]lkı>

ıİİi'için,ıogr, ııtanı bulmuşsa uiryapının kah_ gaze*İbr, konseı progtam]aıı üzetinc

bını oiuşlurur. Her zaman şunu düşündum ve _ Birparça12cll;l,,i,r,ron*onrrrr,,.,.,;;;;: İerde,yasa] olarakbirdeğertaşırçizinıler,

-Aınorlim. Rpnno mimar]ık pöri]nmez olmalıdır. ririm, bu eksizlerin bireraraç olouı<ıarınıo'ti"il Şy.l]_d?]li:TT:}.İ,':,*:}lll}?L']ili,!
söyledim:

Çünkü eğğfşu lelsefj savdanöi]]İİi.?!liİ,TJil§jl5§İ}X?İr:ffiİ}1lJŞ,ll l'İllhİJ,';;;;;;gii şi,,ıi',öo,,s,eitij.;; yeıkin o}mayan inşaaıçıolaıakdayetkin değil-

na inanmaııyız: Kent kendi uoııimürini oıuşiu_ . ı.. onırı., nura,rfe€ieniyoı, oysa eıiıi İn];İ,, 
x;i lİy;Ifi,.,İ,,:?;:: l:}İlill]ıiJ:'1;i;

;İl;l;ilİi',l§;i:,$::Tr,ü:;,lffiiffİii Eff§i,HİLTt|ln',l',İi*,,uo.cebirkezça_ ıl!:*1:*l**le,n 
1,*bonıu, n ıefesine

şeyyoklurvekenıkendikendiniyapar,oluş[u-_,,,lınabilir. 
İ.rrr'.İruİrn mjmarhk o.nrkl.ıİjn göre aYrarlanması gerekebi]ir, Yani [irmanın

ıur. Orıaçağdaki büyük [e$aneleri, geç gıek- ,rnrçıunn, 
'e6roüı." 

soİognr,ou.co,ni,ieıin ğücünün yeıınel,eceği durumlaı o]abi]iı,0 za-

mima rlığını, üç me[re ça pindaki sü[uniara rağ- Espriı Nouve-aıı,su. Barselİno,da ııirrİn 
'Prr- 

m a n Pro jen)n, jYj o1mayaca k Yerlerin i değiŞtİı-

men bilmeden kaian Didim,deki Apollon tapı- vonu... nıirr.ı,ı, 
-nir 

ne'rvgrlanaııiıeÖit nir mek gerekir, Onemli oian ayrüntınln unŞufu]l

nağını düşünelim. Besbelli ki, Apollon Tapınağı şevolr. ııİnıarııt kendi çevr"eği dış,no, ,* oır] kendi gİbi görülmesi değildir, Her ŞeYin biı lıü-

kuşaklaı boyunca Kenıin bir parçası olmuşrur. mar.uu oa'onrn ut ıtinı'ilt c;reııiğioir. pro* ıir- tün]ük sağIaması gÖz Önünde [ululııalıdıı''

Barselona,daki Sagrada Familia,yı ele ala]ım. ıtindeveşlnılveorntiiureii.ünirı.çrı,ş,i,r*i g|:ld:,:l':Ç]_IedıŞı biıiŞ]evyüklüdür,aıala-

Kenb kuşaklardan ire,i yaşu.uı,"ıactir onunıa ki, skor burada belli olacikıır, *"* r^:İ Üİ: 
nnda birarmonivardır,Şan[iyenin sorunu bu-

bir]ikıe.'Belki de Onu bilirmeye kalkışmaları durur ve yavaş yavaŞ Çevresindeki yaŞamla uuL'

dahakÖtüolmuş|ur,çünkübenceyirmiyılÖnce, bağlar kurar; ı.enoirrrİı bir yaşam eJİştirir, Bütün buıIann,o]masının nedeni, mjmar]ık

siindikinden daha güzeidi. oeğlşiı, vaşlanıı veya naşı<a uÜ lşıer iıiı<İÖnlr", okullannda ders]erin bÖlünrıesindendir, lnşa-

İşftİ;ü;İ;*ii uövJ öi*.nto, bunlar mal- niüzaön, uygulanacak çIz]me geçts nasil aı bi]imleri ve te knik fizik, hep patça parça ça-

zemeolarakönem}ideğiller.Onem]iolankentin oıur?EsuiÖleheıaşrntıaçıauiiişi,i,, lİylfİ::i':,l:?fr,"':},rj,::lL1]:?*1:::
,,:Hffiİ|İ".fr:;;İ'ffiİ:';İ;;İ'İ "İ}'r9"n*l;iı"nbreaktanlabtl"İiİİiiı once,iozünu etiiğimiz çizirıleri an]aLamaz]ar

Ö;".;;;r;İ;';;l;;kÜ;,il.luni ,iru, mtdtrler? yolrca değtşlmlcre gcıekslnme çocukiaıa.

iı,hıııcıuğu sevjn kendisirıir. g;'birrl'İ, p;;r- duyarlarmı?... . . ._ !.1* L .ı^_^iL , Y!{!:tJ!,İ!^İ|çj!i,^!Y!.G::,?!::!:1,::
:;Tl'r'İuri:il!,|:,|uu,![ff,}i"ffi;J'Şi: ö,üi-s-.rb;yitbırahçıyım vetürnahçıtargibi emanet eilllince her şey pck açü. scçlL vc

çekten de yaşad ğ çug, ı,i,i"j,,atH;],i; 13lgi::ly*iJ:;l*ii,il;3ti,I;İİ,xlffi 1i;;İ{f:##,ii;r,;İ,t}I!fri,,ifr!#t,i]!,"

:lİ İlHİJ;:'rXl}İrİ,,İİİİ}İr, görüntüleri, şı, 
"" 

ni İİrİ viİıva eeçıııı? Gene lılr- 8u yAYıil ,TAPsAATÇlı-i(As"Nltı,GTK'LARıY.A .ERÇEK'EŞMIŞTIB

Cörrneyegittiğiyercle.eskizlerçizmeyebaşla.ş"vı,,adışi,ııiiiı,?"vZiop,çı,ıiii.iı';#t@

::[[lfl:,nTİiet|.Hİrjİ:[1,1l;:lİ- İİı,ıİc,kJr,rrrürnsonMkısürccinmekaniğinı ıImsinlııthlffin jülf pı,ıülcçlzınü4nısıIın"

tıı, her zaman herkesin o.u.ir'l,ir",iiih ,L aç*ıavaniıııim yalnız çalışırım. Sakin, ıahat }atıYoısun? onlardan nasıl blrYardım gE-

herkesi haynetleı:edüŞürmiiŞlür,çünkü biçbİr ıal.ıa^ş,Jn]annü yeğlerlm, s-oz tonus,_, ""ı ,* rilyoısun? onlann dal,anak]an var mı?

zarnan tıulcluğu ileyetinrrlemiş, hetzaman ara- q!r,i::]ri ıaracıırn"n sOnra, Prova o.r.i'ı...r T,.aCcS Rcgutatcuıs var nıı?

yış içinde oımuşıur. değişır ieyıer yapaıım. sa;en çörü, 
";;r; 

9Y: ?9l:9§X']ler]e, 
seniıle konuŞtuğum gi-

Eğor bu i]i]n olııı kaı.maşa içerisinde, Modern ı,rırnur]"drr.ri i,isani uc,uşi n.. sovı.rr.ri !]j9lllYlY-T;^S"9n 
o]arak, Yeni liseden mezun

hareke|i |aı,iııi tıurdurup yeni ııir başıangıç e.,.*.nşükiJnrr.ı..ri,içoitir.r'rİ:İll,,; lffi.'JTJj§lİ:İİuJrJ.iİ'*P,?]İİHİİ!İ

İ:ruİıhşl;:ş;lfu;şl;,,,g*gi l?İii:x!f!hi:tiı"Jxöq,.",,,HiHiaiı ffit#ffiily,u,**,*niü,',",§ift

[JHi*İi1*?HlltrtTTg;[Tjİ'J[ 3ilflH,J:9-ilİ:i:ğif,H',,:llli,r";ffi';: 9:_,.*},T:i?iı|,oiteöit"ıp,ı,ubirbardak,

şakiarın ri[midir ve nıimaııaıın rala nu,ut.ı_ Hızlı işlemüıJe eiıe öiriımiş_eiü,ir*a.i*..- 1'_İil'.?i^':li|'J"GinoVallebu 
tıardakla nede-

ıerinin de burada izi kaıır. m.t,it jap,İ,n*aya geçilir,-proıey, oÜEJ" r:[],']]Y_'ilnb:" 
düŞünürleı, OYsa bu Çocuk-

işte tıukaışıtiıkbenimiçinyaşarnsaıdeğeresa- ı,u"*^,j.i,g., i,loot ieı*iş,., -.;]1ij}: 
!','Jil}t?;:ifff:'j::ffi:;JJH'İX?:,T-

ffiilİilİxilT,,,lih:.1[rd;öx,,,?oİ_ l,flii,t',il:il#J#ffi'jil:*xi,'ff,uilİ; 
;;;;i,,;Ğ;bJlirim Be| nan -\'Olum |i, Pic'

mış eski birçimento yapı ve uunu-; i;;;j;, k;. geiişıiıır ve onu tekrar e]e alır, onırr,;;i;*i;: l'ü'' :]' !:I]:,l!akkında 
konuŞa rak ve onia ıa

nıuşmüdalıalelcrnriou.,r.i,i]İn,;;;iffi;; iino..rkirı.r},ujarakdüzeiıİrim nrı,,"rr,.i. hemen,projelendirme\e ı-n:lıirsem, >0:ıl:ıl

[i o. bcnim göıevim ir., nu *uır".'rJvŞJ;, ii; nin oiı palçid,tıir. yapısal bir,eJ.**nlr. ii, ilr'Io']1i_::9iL]rd 
lrük;araÇ, rrİul[agln il\ a na

kıı]ıanım aıanı i]e diizcnıemet oıou.' 
- 

yizo,n İ,oİ,İ,irl 
"'11,^". 

oeneı,iıecel'ıİİ'aİa- Pi]eiüliİI9l]1Ş 
gjbige]iYor,

Ilir pmleye naSıI y_aklaşı,*,n? Btr ,oltştefi may;_vanıır, Studio Va]le,nın ü nlu ,r.lıiç,],'r- B9i|::: b.iŞ]İİ Ş oIuyorlarve hemen yenebiIe-

grlıll, etlnde blr pI*g,ram var, scnden blr ya- ı*ioi.. or.ir, * aylarca duva rd a , r,iiI jiil; cek biı se: leı'y3pııkla rın ı gÖıcrek egleı iyoıJa r,

DI ts.,yor. Nc yapaısın? I)üşıtnı}r mıısıın? ou,*, j.viııu..u.öünıarııizimreıg l*İtİa İ,h[!ffiilffi}İ,.!T;lnlT:İ:l,?;;tİ İ*
DaIıatjncck]mtmaıtyal<Iaşımlannıanım_ rahatialın çizim)erimizdir. DeğiŞik ploieleni 

;;;;ir;;;njü.irio.e."cindençokt:ıladin_
İİr| nu,r,n? ya da haşkalaniın mlmarlık]a- çiziınleri stüdYodan aYnı anda geÇenl::l:İi: 

trrrİ."^s.rİ.oİğin iığ, soİ,ın doğru olctuğunu

i:iiiı ii,ı gt;rmeyi mt ğdeısln? Serüven VeyaÇjzimanındarenklendililirlerVeyeljr1\: ;;;;;,;;;ir.orruır.nnrnusoniadanoıjaıia
nasıI baŞlar? 0 yelde islenen şeyin bir ıemsiii ha]ine alıı ]ar, il;;ili;;ı;;;;r. .ürı v.r*, ogrenc,.-: in_

GVı Sıın on yılriır her şey basit bir şeki]de.lıaş- Yani gerçekçi çizimler deği)dirü",pi,r::,i:^i,: 
.ahoan co* ş.v ulivrrıu, ,ra kağılığında da

lıyor.yoıigörııeye,duymayagidiyorum.ilkgi- rika[ürü denebilir onlaı'a. Sonra bilnoktada, İ.;;;;;İo"jr,
r|işinırie pı"ogra m hakkında kaba ıaslak bir lik_ pro jeyi müşteriye sattıracak ola n sosı.ei;şı,1.91_ ğ.i,i,iir rii,rı. o;sierimde önce ufak ıelek ye_

riın otuyÖr aİllmda. Yürüyorum, yerİ adımlan]a zime slra gelir. Bu da başka lıir aş?Tlg,y_lŞ; ;;kı;.ffi;ı,yor ı,e en eı aıan yemeklere ia_
Olçliyoıum, niı anlamda onunla fizikseJ biryak- leriyle bir ileıişim aracıdır i", çylk! l,^it^İi, ffi,;;;j,;;rr]_ü._.o. ı,.priııirer ",qiıçıuaşı"

laşıırı kuruyorum. Oı,aya dokunmuş oluyorum, burada proieyia|]ay,acak.ve]:i? ill§9il:::I- ;irril;;. ö;;;iioJan ııerşevin nasılyapıidığı_ 
_ 

}

Sonra dondtiğlmde, ilk izlenimlerimi anımşa- iir.0 aşamada bizimle urtişabi)ecek!lı^p:^qı_ ;; dğ";;;i;;;;.-kt,ğ,;;.,N4;ilr}ır'u, neıki-de l
ıııaya ııaşıı,ıĞımda, mekdn benimle konu şma_ rüşmeler ilk gönünıüler a racılığı ile ve Droera_ :" "P, "":,:,::, 

"__.

ya başııyor. mın işıevıeriıiin eıe aıınrnası iıegerç;il;Ş;i- b?ili,}].ib]' 
'ioJi"o]*iPll,.o', 

bir kesıirme bir !

' l](ıı1o)imazolrluğtında,herşe},esrarengizaçük- l,ir. 
J^ı!9ww!ü\ 

Yol Yoktur,o '--/

İ..rİr"., İo.oıöİiı<, reıseri yaı<ıaşım]arın, beHi Sonıa daha derin bir adım aııhr ve proienin

tloktrinlerin altında gizli sa nıyor insan, Za man- *,ı"*esİne e,çilir, Çoğunlukla, ptoienin ürü- J&
, - , 

la deneyinı a rtiıkça, açikıamala r pek basit gö- timi çizgisel biİ gelişme akip eder. Baİen de, bir { İ İ t
t.untlyo,.,ırı,ı,n.nimlçinproiesorunudiyebir- dizi neden yÜzÜnden, insan yeniden drŞr!Y! "KONUŞMALAH" BiRMiMAR-LARA.ş.YAYIıllDlR

şry},or.ooırrnrak,öİçrnek,veyeriduyumsa- duraksar, bazenyenidenbaŞlar,.,B_irProİe_de. Ayda biı gandeıiliı / paıa lle saüılnaı
n"lÖİisllyo,unı. Sonra onu kafarnda hazır bulu- aslında, değişik projeler vardır, deeisik dene- 

.çırl,9ı HAN IüMıRIEK.N/yAyüN yiı,üffı,ı{i\

yorum, yapı aıanındayken asıa eskiz yapmam, yiınıerçakışırlar. Resimo]an bu srurjlrprrlot Y#İİ+i,X,!İ,!!|ll,'rffir,Jiİ";!rrİİ,\Y;İ{;!{lİ,;#!llf!'l
uu, so,ira ya pa1.ım. Bu nla r aIdığım noılar gibi- şey içeıirleı: Malzeme, iesisat... ıIBNA IOKAK //4 _fLtlAuC 

s023a. |S\ANBUL/Ttütf 0N: l61 9398,

ıliı ve pıOioyi yaparken, tizikseİve akınclan al- 'pİİ 
bu saarıar ne zamBn nesncıere iııJntı- rıırs iıo aısııriu,,,{^::::,:::^::!::::,i^1?1;,ı;:,il;

ro***§.
xOıjUşMALAn MAYls ]§30 §AYI 8
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