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Meslekler kendi alanlarında gittikçe uzmanlaşmaktayken, bazıları disiplinlerarası sınırları ısrarla 

bulandırarak, yepyeni biraradalıklar ve olanaklar araştırıyor.     

Betonart’ın 33. sayısının konuk editörü olmaktan duyduğum gururla; ilk bakışta belki de alakasız 

görünecek olsa da, malzemeyi kullanış şekliyle perspektifimizi genişleten ya da disiplinler arasın-

da köprüler kuran kişi ve ekiplerin çalışmalarına odaklanmayı tercih ettim.   

Bu derginin de odağına aldığı beton söz konusu olduğunda; malzemenin banal, kaba ya da 

ruhsuz  olduğu şeklindeki önyargılarla sık sık karşılaşıyoruz. Bu sayıda performanslarıyla betonu 

alışılmadık şekilde kullanan tasarımcı ve sanatçıların işlerine yer verdik: betona şiirsel dokunuşlar 

katan mimarlar, malzemenin geleneksel kullanım şekillerini yeniden keşfetmeye çalışan sanat-

çılar, grafitinin kentsel mekânlarla ilişkisini araştıran bir sosyolog, bireylerin sosyal tutumlarını 

yansıtan takı tasarımcısı ve betonla yapılaşmış çevrelerden ses harmanlayan ses tasarımcısı.    

Ele aldığımız konularla betona yönelik normatif algıları eleştirel bir gözle sorgulayarak, moder-

niteyi temsil eden ve başka hiçbir malzemenin olmadığı kadar çağdaş kentsel mekânlarımızı 

giydirmiş olan bu malzemeye farklı açılardan bakabilmeyi teşvik etmeyi  denedik. Betonun ola-

naklarının çoktan tükenmiş gibi görünmesine karşılık burada belgelediğimiz çalışmalar, umuyo-

ruz ki, disiplinlerarası, deneysel, hibrid ve malzeme temelli araştırmaların ne denli esin verici bir 

potansiyel taşıdığına örnek olacaktır.

 

Saffet Kaya Bekiroğlu

www.saffetbekiroglu.com
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Barselona, Madrid ve Lizbon’da da bulunan kü-

resel Roca Galerileri’nin sonuncusu, Londra’da 

Chelsea Limanı bölgesinde açıldı. 2009’da 

Roca, markanın ve değerlerinin özünü yaka-

layan çokyönlü bir referans mekânı yaratmak 

üzere geçtiğimiz yıl Stirling Ödülü’nü kazanan 

Zaha Hadid Architects’i (ZHA) seçti. Her biri 

uluslararası isim yapmış mimarlık stüdyolarıyla 

birlikte tasarlanmış bu galeriler, tasarım, kalite 

ve yenilikçilikle olduğu kadar yaratıcı malzeme 

tercihleri ve en gelişmiş interaktif teknolojiyi 

kullanmaları bakımından da öne çıkıyor. Roca 

Londra Galeri, ziyaretçilerine görsel ve inte-

raktif bir deneyim sunarak Roca’nın yenilikçi 

tasarım, sürdürülebilirlik ve mutluluk vaatlerini 

ortaya koyuyor. ZHA’nın, ilhamını suyun farklı 

hallerinden yaratılmış bir mekân fikrinden alan 

tasarımı, 1.100 m2’lik Roca Londra Galeri için 

akışkan ve gözenekli bir mekân tanımlıyor.

Dinamik dil, ZHA’nın imzasını taşıyan projele-

rin bir karakteristiği olsa da, bu mekânda bir 

marka olarak Roca’nın kendine özgü ihtiyaçla-

rını ve amacını karşılayacak şekilde kurulmuş. 

Azami hassasiyet ve işlevsellikle, galerinin sahip 

olduğu en güncel iletişim teknolojilerini, estetik 

ve kesintisiz bir biçimde entegre ediyor. ZHA, 

ziyaretçiyi Roca’nın ayrıcalıklı banyo ürünleriyle 

aktif bir ilişki kurmaya teşvik eden samimi ve 

keyifli bir duyusal tasarım ortamı yaratmış. Her 

bir Roca galerisi, ziyaretçiyi araştırmanın ötesi-

ne geçirmek ve benzersiz bir duyusal deneyim 

yaratarak markanın tüm niteliklerinin keyfini 

sürmesini sağlamak için ürün seçmek fikri üze-

rinden tanımlanıyor. Alışılageldik bir sergileme 

alanı yerine, galeri, markanın özünü yakalayan 

daha geniş bir topluluk için “eğitici eğlence” 

mekânına gönderme yapıyor.

Roca Londra Galeri ürün teşhiri için bağlantı-

lı, yarı açık mekânlar ve son model interaktif 

teknoloji çeşitliliğini kesintisiz biçimde bir ara-

ya getiren bir toplantı mekânını da barındıran  

1.100 m2’lik tek bir mekân. Çok amaçlı, değişken 

bir çevre olarak tasarlanan galeri, Roca’yı ilgi-

lendiren geniş bir sosyal ve kültürel etkinlik yel-

pazesine ev sahipliği yapacak. ZHA, tasarımıyla 

biçim ve işlev arasındaki uyumu tanımlayan bir 

çalışma ortaya koymuş.

Tasarım, suyun iç mekânı “oyması” ve gale-

ri içerisinde birbirinden ayrı damlalar halinde 

hareket etmesi yoluyla, mimari ve sergile-

nen banyo ürünleri arasında bağlayıcı bir dil 

2
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kuruyor. Kesitli GRG’den (gypsum) yapılmış  

akışkan, tamamıyla beyaz rengin hâkim oldu-

ğu bu mekân, galerinin merkezi aksı işlevini 

görüyor. Bunun çevresinde, duvarlardaki açık-

lıklardan bir dizi daha küçük, birbirine bağlı yarı 

kapalı mekânlar seçilebiliyor. Sonuç olarak ziya-

retçi asla bir mekâna kapatılmış gibi hissetmi-

yor; aksine birbiri üzerine binen biçimler arasın-

dan mekânın geri kalanına hâkim olabiliyor ve 

bu da galeriye hoş bir geçirgenlik kazandırıyor.

Suyun hareketi teması, galerinin dinamik dış 

cephesine ilk bakışta giriş katı cephesi boyunca 

yayılan dalgalar şeklinde yansıyor. Gri cephede 

ana giriş ve pencereler için büyük açıklıklara ve 

sokaktan galeriye yaklaşan ziyaretçide merak 

uyandıran bir dokunulabilirlik görüntüsü çiziyor.

Su, bir dizi uzatılıp aydınlatılmış damlalarla pe-

kiştirilmiş mobil bir akıcılık hissi yaratarak iç 

mekânı tanımlıyor. Bunlar tavanda bir takım 

aydınlatma elemanları, duvarlarda kitaplar, orta 

ve ufak boyutta ürünler için raflar, zeminde ise 

masa ve oturma elemanları olarak sıralanıyor. 

Akışkan hatlar her mekâna ayrı bir kimlik kazan-

dırırken, aynı zamanda bir hareket hissi de ya-

ratarak mekânları birbirine bağlıyor. GRC veya 

fiber takviyeli betondan yapılmış tüm paneller 

kalıplarla yerinde üretilmiş ve 2.20 m yüksekliğe 

kadar çıkabiliyor. Cephe, her biri 800 kg olan 

2x4 m’lik panellerden oluşuyor. İçbükey resep-

siyon bankosu da dahil olmak üzere tüm mobil-

yalar, GRP ya da güçlendirilmiş plastikten üretil-

miş. Isometrix’in hazırladığı aydınlatma şeması 

ise duvarları ışıkla yıkama, doğrudan veya dağı-

tılmış mod ışıklarla aydınlatma gibi özellikleriyle 

projeyi tamamlayıcı bir rol üstleniyor.

Galerinin duvarları, mekânla iç içe geçmiş bir 

dizi banyo ürününü içermek için altı noktada 

yarı kapalı, GRC panellerden oluşan ürün teş-

hirleriyle  bar ve resepsiyon alanı gibi içe dönük 

mekânlar oluşturuyor. Koza benzeri toplantı 

salonunda da galerinin merkezî aksını takiben 

GRG bir duvar bulunuyor. Galerinin kendine has 

bir özelliği ise, sergi alanlarının ZHA tarafından 

bu mekân için özel olarak tasarlanmış porselen 

mozaiklerle kaplı zemini. Her biri tek tek kesilip 

döşenmiş mozaiklerin tasarımı, suyun akışın-

dan esinlenen optik bir illüzyon yaratıyor.

Projenin akıcı dili ve doğal akışı, ZHA’nın pa-

rametrik tasarım araçlarına ve üretim teknik 

ve teknolojilerinin süregelen evriminden do-

ğan yaratıcı olasılıklara olan bağlılığıyla ortaya  
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çıkmış. Paneller ve onları oluşturmak için kul-

lanılan kalıplar, 3D modelleme yoluyla hayata 

geçirilmiş ve bütünüyle uyumlu olacak şekilde 

sırayla üretilmiş. Galerinin girişinde konumlandı-

rılmış dokunmatik interaktif ekran ise, ZHA ta-

rafından galerinin tamamlayıcı bir unsuru olarak 

ele alınmış.

Mimarların mekândaki hiçbir noktayı dik ola-

rak yansıtmadıkları geometri, doğal biçimlere 

yakın duruyor. Tasarımı çok özel ihtiyaçlara 

bile tamamıyla yanıt verecek hale getirme sü-

recinin doğasında bulunan karmaşıklıktan ve 

bunun onları zorlamasından zevk alıyorlar. Bu-

gün yeni teknolojiler ve sosyal medya başlıca 

iletişim aracı olmuş durumda ve bunlar Roca 

Londra Galeri ziyaretçisi için anahtar rol oy-

nuyor. Yeni medya kaynakları, ziyaretçilerin, 

eğlendikleri ölçüde markanın değerleri, suyun 

sürdürülebilirliği, tarihî ve sosyal sorumluluk 

ve çevreye karşı hassasiyet gibi farklı konular 

hakkında bilgi edinmelerine de imkân tanıyor. 

| Roca London Gallery   

İşveren | Roca Ltd.

Mimarlık Ofisi | Zaha Hadid Architects

Tasarım | Zaha Hadid, Patrik Schumacher

Proje Yönetimi | Woody Yao and Maha Kutay

Proje Mimarı | Margarita Yordanova Valova

Tasarım Ekibi | Gerhild Orthacker,  

Hannes Schafelner, Jimena Araiza,  

Mireia Sala Font, Erhan Patat, Yuxi Fu,  

Michal Treder, Torsten Broeder

Konsept Tasarım | Dylan Baker-Rice,  

Melissa Woolford, Matthew Donkersley,  

Maria Araya

Proje Yılı | 2009-2011

Yer | Londra, İngiltere

İnşaat Alanı | 1100 m2

Strüktür ve Cephe Mühendisleri | Buro Happold

Akustik Danışmanlığı | Max Fordham Consulting 

Engineers

Aydınlatma Danışmanlığı |  

ISOMETRIX Lighting + Design

Fotoğraflar | 1, 3, 4, 5, 6 Hufton + Crow |   

2 Roca Arşivi

Fotoğraf galerisi için:
http://betonart.com.tr/
betonart-arti

Uygulama süreci ve detaylar  
için bkz. s. 81
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Özlem Ünsal | Fransız grafiti ve sokak sanat-

çısı JR, geçtiğimiz yılın TED Ödülü’nü alırken, 

“Sanat dünyayı değiştirebilir mi?” sorusuna 

cevaben kurguladığı 24 dakikalık etkileyici bir 

konuşma yapmıştı. Paris banliyölerinde yaşa-

nan çatışmalar, Rio favelalarındaki çete savaş-

ları ve kadın hakları ile İsrail-Filistin sorunu gibi 

çeşitli sosyal, politik ve toplumsal meselelere 

vurgu yapan provokatif işlerin yaratıcısı JR, 

konuşmasına “Sokaklara çıkıp grafiti yapmaya 

başladığımda, yaşım 15’ti ve dünyayı değiştir-

mekle ilgilenmiyordum,” diyerek başlamıştı: 

“Tek derdim toplumda bir iz bırakmaktı.” 

“Dünyayı değiştirmekle ilgilenmeksizin top-

lumda iz bırakmak” her eyleme nasip olmasa 

da, grafiti, çağdaş sanat dünyası içinde bunu 

gerçekleştirmiş en tartışmalı akımlardan biri. 

Ortaya çıkışından bu yana muhafazakâr söy-

lemde bir “kent suçu” olmakla itham edilege-

len grafiti, daha sonra meşrulaştıkça da kimi 

gruplarca “ticarileşmekle” eleştirildi. Bugün 

grafitinin, katılımcı projeler bağlamında sos-

yal iyileştirme sağlayıp sağlayamayacağı da 

sorgulanıyor. Doğruluk veya yanlışlıkları bir 

yana, söz konusu tartışmalar her şeyden çok, 

grafitinin hakikaten duvar ölçeğini aşıp top-

lumsal hayatın farklı noktalarına dokunan bir 

olguya dönüştüğünü teyit ediyor. Fakat diğer 

akımlardan farklı olarak grafitinin bu dönüşü-

münü sağlayan temel unsur, mimari ve kent-

sel çevrede bıraktığı iz oldu. Bir diğer deyişle 

mimarı öğeler ve kentsel altyapı olmaksızın, 

grafiti bugün bulunduğu yere gelemeyecekti. 

Akımın bugün politik, sosyal, estetik ve kültü-

rel düzlemdeki tüm yansımalarının tetikleyicisi 

writer, yani yaratıcı bireyin, duvarlar, binalar ve 

sokaklarla karşılaşmasıdır. Başlangıç nokta-

sında; yalnızca birey, bireyin kentteki varoluş 

Kentsel ve Toplumsal Bir İz Olarak 

B e t o n u n  W r i t e r ’ l a  İ m t i h a n ı : 

G r a f i t i

biçimi ve aynı bireyin kendini ifade edebilmek 

için mimari ve kentsel çevreye müdahale etme 

arzusu vardır. Bu minvalde duvarlar, binalar 

ve sokaklar kentin bileşenleri olmanın ötesine 

geçip yaratıcı özne için birer iletişim kanalına 

dönüşür. Mimari ve kentsel çevre, ille de niyet 

etmedikleri -ve belki de onaylamadıkları- me-

sajların taşıyıcısı olur. 

Peki bir mimar ve sosyolog, grafitiyi bu gözle 

çalışma masasına yatırırsa ortaya nasıl bir so-

nuç çıkar? Cevabına dair hiçbir fikrimizin olma-

dığı bu soru karşısında, tek seçeneğimiz ken-

dimize muhataplar yaratmaktı. Brezilya’dan 

Daniel Melim, İspanya’dan Boa Mistura ve 

Türkiye’den Turbo bize grafiti ve sokak sanatı-

nın farklı coğrafyalarından izlenimler sundular. 

Saffet Kaya Bekiroğlu bu performatif eylemin 

yapılı çevrede bıraktığı izin, bense bu izin top-

lumsal hayattaki karşılıklarının peşine düştüm. 

Fakat ısrarla belirtmek gerekir ki, ilgi ve me-

raklarımız birbirini dışlamaktan çok tamamla-

dı. Öyle ki sorduğumuz sorular iç içe geçti; az 

sonra okuyacağınız söyleşide kimin neyi sor-

duğunu imlemek güç oldu. Bu nedenle oku-

yucudan ricamız, soruları okurken hem mimar 

hem de sosyoloğun sesine kulak vermeleridir. 

Birkaç turda tamamladığımız söyleşi bizi tam 

da istediğimiz gibi writer’ın, yani yaratıcı öz-

nenin merkezde olduğu bir bağlama sürükle-

di. Ortaya çıkan metinler bize beton yüzey ile 

writer arasındaki performatif ve estetik etkile-

şimi; writer ile yapılı çevre arasındaki mimari 

ve politik ilişkiyi, ve yapılı çevreyi manipüle 

eden writer ile manipülasyonun alıcıları ara-

sında varolan sosyal dinamikleri gösterdi. Kı-

sacası JR’in bahsettiği bireysel yolculuğun ya-

pılı çevrede bıraktığı izin hikâyesini, writer’ların 

gözünden anlatmaya gayret ettik.    
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Özlem Ünsal, Saffet Kaya Bekiroğlu | Grafiti ile ma-

ğara resimleri arasında  güdüsel bir bağ var gibi.  

Grafiti yapmak nasıl bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor 

olabilir? Bu ihtiyacın zaman içindeki evrimine dair 

neler söyleyebilirsiniz?

Boa Mistura | Grafiti toplum içinde birey olma ih-

tiyacından kaynaklanıyor. Bu bir çığlık: “Buradayım 

ve farklıyım!” Aynı zamanda yasadışı bir eylemde 

bulunmaktan ileri gelen bir adrenalin tutkusu. Bizim 

deneyimimizde, motivasyonlarımız zaman içinde 

değişti. Geldiğimiz noktada hikâyeler anlatmak ve 

ilham vermekle ilgileniyoruz. Kamusal alan ise, in-

sanlarla temasa geçebildiğimiz yegâne mekân.

Daniel Melim | Grafitinin tavrında ilkel öğeler olduğu 

fikrine katılıyorum. İlk çağlarda iletişimde açık yön-

temler kullanılmak durumundaydı, çünkü toplulu-

ğun bütünüyle temas kurma gayreti vardı. Sokakta 

eylem halinde olmak, topluma hitap etme dürtüsü-

nü de beraberinde getiriyor; bu  mikro (bir sokak 

ya da mahalle gibi) veya makro (kent, eyalet ve 

hatta ülke) ölçekte olabilir. Tabii bugünün modern 

yaşamında ifade edilmeye çalışılan fikirler, idealler 

çeşitlendi;  toplumsal ve tarihsel bağlamlar değişti. 

Mağaralarda başlayıp Roma’daki sgraffito’lara, ora-

dan 1968 Paris Olayları’na varan ve nihayet bugüne 

gelen bir yolculuk bu. 

Turbo | Duvar resimleriyle grafitiyi ayırmak gere-

kir, çünkü grafiti duvar yazısı demektir. Bizim şu 

anda bahsettiğimiz ve benim yaptığım grafiti, hip 

hop kültüründen geliyor; temel stilleri karıştırarak 

writer’ın kendi stilini oluşturması üzerine kurulu. Di-

ğer yandan takma adını her yere yazarak gizli bir 

meşhur olma duygusundan bahsedilebilir,  ama so-

nuçta insanlar yüzyıllar boyunca duvarlara bir şey-

ler çizip yazılar yazmıştır. 

Grafitinin politik karakteri nasıl bir evrimden geçti 

dersiniz? 

BM | Kolektif bilinçaltında grafitinin daha çok 1970’ler 

New York’undaki hareketlerle ilişkilendiğini söyle-

mek mümkün. Tag’ler, throw up’lar, lettering’ler… 

Hepsi birtakım adların sistematik ve tekrara dayalı 

bir biçimde dizilmesiyle ortaya çıkıyor ve burada 

amaç iki yönlü bir iletişim sağlamak değil. Bugün 

ise “kentsel sanat” ve “grafiti” gibi iki ayrı kulvardan 

bahsedebiliyoruz. Kentsel sanatçılar, writer’lardan 

farklı olarak bir mesaj kaygısı taşıyor ve müdahale-

de bulunacağı ortamı dikkatlice seçiyor. 

DM | Kişisel siyasi duruşum farklı evrelerden bir 

şeyler kapmamla oluştu diyebilirim. Doğduğum ve  
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bugün halen yaşadığım yer, pek çok işçi sınıfı ha-

reketine sahne oldu ve 1980’lerde punk akımı da 

bölgede etkisini gösterdi. Babam ve amcalarım 

madenciydi ve sınıf hareketi içinde yer aldılar. Diğer 

yandan pek çok arkadaşım müzik, yayıncılık ve gös-

teri dünyası yoluyla punk akımına dahil oldular. Si-

yaset evimizin, gittiğimiz barın, içinde yaşadığımız 

sokağın parçasıydı. Grafiti yapmaya başladığım ilk 

dönemlerde çok net bir siyasi duruşum vardı, fakat 

yaptığım müdahaleler arttıkça siyaset benim için 

kullandığım bütün ifadeler olageldi. Benim için bu 

anlamda gerçek okul, çeşitli mahallelerde geliştirdi-

ğim sosyal projeler oldu. 

T | Writer’lar yaptıkları grafitinin yanına politik gö-

rüşlerini de yazabilirler. Bunu hepsinin yaptığını 

söyleyemeyiz, ama temelde writer’ların sistemle bir 

problemleri vardır. Onlar adlarını ve yazılarını iste-

dikleri yere yazmak isterler ama kanunlar buna izin 

vermez. Farklı coğrafyalarda politik grafitileri gör-

mek daha çok mümkün, ama eğer Türkiye’yi konu-

şuyorsak burada politik grafiti oldukça az. Sokak 

sanatı (Street Art) yapanlar politik konulara daha 

çok değiniyor.

Grafitinin beton ve mimari yapıyla ilişkisi üzerine 

düşünceleriniz neler? Yapıtlarınız bağlamında be-

ton kendini nasıl dışa vuruyor?

BM | Beton muazzam bir altlık. Dokusu, bitişi ve yü-

zölçümü onu her kentsel sanatçı için mükemmel bir 

kanvas haline getiriyor. Mimari yapı, grafitinin doğal 

mekânı. İkisinin arasındaki ilişki oldukça karmaşık ve 

bu karmaşa müdahaleyi gerçekleştiren sanatçıya 

göre form değiştiriyor. Bazen grafiti yerleştiği ortamı 

silikleştirir, ezer. Bazen de sanatsal müdahale mimari 

yapıyı tamamlar, kimi özelliklerini ön plana çıkarır. 

DM | Sokağı çizim yapmak için kullanan herkesin 

mimarlık, kentsel mekân ve bunların toplum için-

de teşkil ettiği saygınlık ve hoşluğa dair vizyonları 

değişkenlik gösterir. Yaşamımı sokakta geçirmem, 

bana bunlar arasında bir bütünlük sağlayabilmenin 

mümkün olduğunu gösterdi. Nitekim Brezilya’da 

1940 ve 1950’li yıllardan bu yana mimarlık ve sa-

nat, modernist bir yaklaşımla muazzam ortak işler 

üretmişlerdir. Bence sanat ve mimarlığın birlikteliği 

bizlere daha iyi yaşam alanları, daha insancıl kentler 

sunabilir. Beton bizim doğal yaşam alanımız; yaptı-

ğım işlerde beton dokusu, biçimi ve rengi ile form-

ların bir bileşeni, veya destekleyici unsuru olabiliyor. 

T | Beton ve duvarlar olmasa grafiti olmazdı her-

halde? Betonu bir tarla, grafitiyi ise onun üzerinde 

açan çiçekler olarak görüyorum. Gri, sıkıcı şehir ya-

şantımıza renk getiren bir şeydir grafiti.

Nereye grafiti yapacağınıza nasıl karar verirsiniz? 

Kıstaslar nedir? 

BM | İlk başta her şey görünürlük ve ölçekten iba-

retti. Önce ne yapacağımızı, sonra da nereye yapa-

cağımızı düşünürdük. Şimdiyse mekânlar bize ne 

tip müdahalelerde bulunabileceğimize dair ipuçları 

veriyor. İşlerimiz oldukça özgün sosyal ve kentsel 

koşullarla çevrili. Dolayısıyla genel olarak yapmaya 

çalıştığımız, mekânlara karşılık vermek. Bunun iyi bir 

örneği Berlin’de 22 metrelik bir cepheye yaptığımız 

müdahale olabilir; Berlin Duvarı’nın karşısında kalan 

bir cepheye birbirini kucaklayan iki sevgiliyi -kavu-

şan iki Almanya’yı- resmetmiştik. 

DM | Görünebilirlik, kalite, ölçek, bölge ve mesaj, 

öncelikli ölçütler tabii. Hatta işin esaslı kısmı mekân 

seçimi diyebiliriz. Çoğunlukla mimari yapıların  
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enformel veya terk edilmiş olabildiği kent çeperle-

rini tercih ediyorum. Bu coğrafyalar bana boyama 

eylemiyle mimari yapıyı bir araya getirebildiğim 

veya mimari yapıyı çizdiğim işin bir parçası kılabil-

diğim oldukça biricik mekânlar sunuyor. Bu da yap-

tığım işi mekânsal bağlam açısından özel kılıyor. 

T | Biz grafiti yapılacak yere spot diyoruz. Mesela 

sokakta yürürken iyi bir duvar gördüğümüzde “Bu-

rası iyi spot, burası boyanır,” diyoruz. Tabii ki illegal 

grafiti yapan writer’lar için görünürlük ilk tercih-

tir. Sprey boyalar kullandığımız için duvar kalitesi 

önemli değil. Düz olması bizim için yeterli. Gündüz 

herkesin gördüğü, gece ise karanlıkta kalan duvar-

lar vardır. Bu tarz duvarlar boyamak için en uygun 

olanlardır. Türkiye’de duvar kalitesinden çok, yapı-

lan grafitiyi silen ya da boyayarak üzerini kapatan 

yerel yönetimler daha büyük sorun.

Mimari yapının grafitiyi ölümsüzleştirmenin bir ara-

cı olduğunu düşünüyor musunuz?

BM | Hayır, işlerimiz uçucu; hepsinin vadesi bir gün 

dolacak. 

DM | Hayatımın büyük bir çoğunluğunu, mimari ya-

pıların büyük oranda enformel olarak inşa edildiği 

bir işçi mahallesinde geçirdim. Öncelikli arzum bu 

alanlara kentsel müdahalelerde bulunup onları “ye-

niden kurmaktı” (reconstruct). Buradan hareketle 

müdahaleler yoluyla yaptığım işi mimari mekâna 

nasıl eklemleyebileceğim veya mekânı işimin bir 

parçası haline nasıl getirebileceğim sorularıyla daha 

fazla ilgilenmeye başladım. 

T | Temel olarak böyle düşündüğümü söyleyebilirim 

ama grafitiyi öldürenler de insanlar. Üzerini karala-

yan ve silenler belediyeler. Kısacası grafiti duvarlar-

da yaşar ve yine orada ölür. 

Diğer sanat formlarına kıyasla mimarlık ve grafiti-

nin yapımcısı hep daha anonim. Sizce anonimliğin 

üretilen iş veya üretim sürecine etkisi nedir?

BM | Kentlerin hızı, ne grafiti ne de mimari yapılara 

dikkat etmemize izin veriyor. Her ikisi de çevremizin 

teni haline gelmiş ve bunu böyle kanıksamışız. Üs-

telik, mimarlığa karşı daha işlevsel bir bakış açısı var; 

insanlar işlerin güzelliği veya yaratıcısını düşünmü-

yor. Grafitide ise bir yasadışılık var ve çoğu zaman 

anonimlik olası cezalar veya yasal sorunlara karşı 

koruyucu bir kalkan görevi görüyor. Grafiti sabahın 

kör karanlığında uygulanıp günün ilk ışıklarıyla orta-

ya çıkan sihirli bir yapıt.

DM | Anonimlik sanatçı veya mimarın kişiliğinden 

çok yapılan işin amacına, ifadeye ve sanata odak-

lanmak için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. 

T | Anonim kalmak grafitinin ruhunda var. Yoksa 

grafiticiler duvarlara kendi isimlerini yazarlardı. 

Bence grafitide bilinmemek gizli bir şöhreti geti-

riyor. Asıl güzel olan tarafı da bu. Bütün şehir sizin 

yaptıklarınızı biliyor, konuşuyor ama kim olduğu-

nuzu bilmiyor. Onların arasında rahatlıkla geze-

biliyorsunuz. Grafitileriniz hakkında konuşanları 

dinleyebiliyor, insanların düşüncelerini öğrenebi-

liyorsunuz. Galeride kimse bir ressama gidip bu 

resminiz kötü olmuş demez, ama grafitici hep ger-

çekleri duyar. 

Mimarlar yapılarının üzerine grafiti yapıldığını gör-

mekten fazla haz etmeyebiliyor. Grafiti sanatçısı bu 

tip durumlarla nasıl uzlaşıyor? 
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BM | Kentsel sanatçılar ve mimarlar arasında işbir-

likleri halihazırda oluyor. Örneğin bir müzik okulu 

için reçineden bir kabuk hazırladık; şimdiyse bir 

anıtmezar için kalıp tasarlıyoruz.

DM | Duvarları boyarken vandalist hisler içinde ol-

muyorum. Dümdüz bir duvardan çok, bilgi akışı 

sağlayacak mekânlar bulmayı seviyorum. Kamusal 

alanlar, terk edilmiş mekânlar, satılık evler ve benze-

ri yerler arayışındayım. 

T | Bir mimar ve writer’ın anlaşıp bir şeyler yapması 

çok güzel olurdu. Ben genelde iç mimarlarla böyle 

çalışmalar yapıyorum. Mimarların eserlerinin üze-

rine grafiti yapılmasını sevmemesi, aslında grafiti-

cileri pek bağlayan bir konu değil bence. Kamusal 

alanın tüm yüzeyleri grafiticiler için kullanılabilirdir. 

Asıl konu bence şu: Eğer birileri görmek istemedi-

ğimiz reklam tabelalarını görebileceğimiz yerlere 

koyabiliyorlarsa, biz de istediğimiz yere istediğimizi 

çizebiliriz.

Dış mekândaki herhangi bir eserinizin veya bırak-

tığınız bir izin ömrü nedir sizce? Bu eser veya izin 

yok olması bir üzüntü kaynağı olabilir mi?

BM | İşlerimizin zaman içinde kaybolmasına alışığız. 

Kimi zaman yerel yönetimlerin, kimi zaman diğer 

sanatçıların müdahaleleri sonucunda, bazen de ik-

lim şartları yüzünden zarar görebiliyorlar.

DM | Hiçbir zaman işin uzun ömürlü olacağı iddia-

sını taşımıyorum, birkaç kişiye ulaşmak bile benim 

için yeterli. Grafitinin uçuculuğu doğasında olduğu 

için işlerimin kaybolduğunu görmek benim alışagel-

diğim bir durum. 

T | Yerine ve yüzeyine göre değişir. Ben şahsen 

yaptığım grafitinin seneler boyu orada kalması-

nı isterim. Her geçtiğimde onu orda görmek bana 

mutluluk verir, ama maalesef herkes bu şekilde dü-

şünmüyor. Tecrübelerim doğrultusunda şunu fark 

ettim, İstanbul dışında küçük şehirlerde yapılan gra-

fitiler duvarda daha çok kalıyor ve insanlar daha çok 

saygı gösteriyorlar.

Grafitinin sosyal bir misyonu olduğunu düşünüyor 

musunuz?

BM | Kentsel Sanat’ın toplumu değiştirmek adına 

kullanışlı bir araç olabileceğine inanıyoruz. Kitlelerle 

iletişim oldukça doğrudan ve bu temas ilham veri-

ci. CROSSROADS adı altında, yıpranmış alanlarda 

katılımcı kentsel sanat ile ilgili bir proje tasarlıyoruz. 

Duvar resmini değişim için bir araç olarak kullana-

cağız.  Kullanıcıları işin ve dolayısıyla yaratacağımız 

çevresel değişimin içine kattığımız zaman, sakinle-

rin yaşadıkları mekânla daha çok gurur duyduğunu 

gözlemledik. Bu hislerden güç alarak, hayatlarının 

başka yönlerini değiştirme motivasyonunu elde 

edebiliyorlar. 

DM | Grafiti, duvarlara müdahale etmek suretiyle 

insanlara düşüncelerimi iletebildiğim sosyal bir ak-

tivite. Daha doğrusu grafiti öncelikle bir ifade aracı, 

dolayısıyla grafitinin en önemli sosyal misyonu ben-

ce bağımsız ve doğrudan bir iletişim kanalı oluştu-

rabilmesi. 

T | Evet, bence grafiti o şehrin ruhunu yansıtan ve 

sıkıcı gri duvarlarını renklendiren bir sanattır. Kimine 

göre vandalist olarak görülebilir ama bence renkli 

bir eğlence.

Son yıllarda grafitinin toplumsal projelerde sıklıkla 

karşımıza çıkması, işin bireysel bir eylemden çok 

sosyal amaçları olan kolektif bir çalışma unsuruna 

dönüşüyor olması sizce onun (varsa) “karşı”, veya 

“anarşist” karakterini törpülüyor mu? 

DM | Grafitinin anarşist gelenek ile “doğrudan eylem 

ruhu” bağlamında sıkı bir bağı var. “Kendi işini ken-

din yap” düşüncesini benimsemek, genel kabulün 

dışına çıkmaya çalışmak, otoriteye başkaldırmak da 

aynı bağlamın parçaları. Bugün grafiti, Brezilya’da 

pek çok aktivistin sosyal projeler oluşturmak için 

başvurduğu bir araç haline geldi. Fakat bugün kamu 

otoritesinin umarsızlığı ve bu umarsızlık içinde haya-

tını sürdüren dezavantajlı grupları tehdit eden risk-

ler (ki bu özellikle kent çeperleri için geçerli olan bir 

durum), grafitinin hem çocuklar hem de yetişkinlere 

ulaşmada güçlü bir araç olabileceği gerçeğini ortaya 

çıkardı. Biz grafiticiler mademki kültürel, eğitsel ve 

sosyal işlerde aracılık görevini üstlenebiliyoruz, ne-

den bunu siyasal düzlemde de yapmayalım? Anarşi 

bir varoluş biçimi olarak sosyal projelere olduğu ka-

dar toplumsal gelişime de katkı sağlayabilmeli.

Düşük gelir gruplarının yaşadığı yerleşimlerde ka-

tılımcı çalışmayı motive etmek ve sokaklara renk 

getirmek için çeşitli projelerde yer alanlarınız oldu. 

Benzeri projeleri daha varsıl alanlarda gerçekleştir-

mek ilginizi çeker miydi? Kapalı lüks sitelerin gü-

venli yüzeyleri sizin müdahalelerinize ihtiyaç duyu-

yor mu? 

BM | Bunlar kendi içlerinde çok farklı müdahale-

ler. Rio ve Sao Paulo’nun favelalarında veya Gü-

ney Afrika’nın kasabalarında yaptığımız işler, Mad-

rid ve Londra’nın sokaklarında herhangi bir anlam 
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ifade etmezdi. Müdahalelerimizle mekâna bir kar-

şılık vermeye çalışıyoruz Bahsettiğiniz mekânlar şu 

anki motivasyonlarımızla ilişkilenmiyorlar. 

DM | Enformel mimari yapılar ve büyük düz duvar-

lar müdahaleyi eşit derecede çağırır. Ancak ilkine 

yöneliyor oluşum, estetikten çok sosyal bir sebep-

ten kaynaklanıyor olabilir. Estetik unsurlar yaptığım 

işin bir parçası fakat ana motivasyonu değil.  

Kimi grafiti sanatçılarının bugün şöhreti yakaladı-

ğını biliyoruz. Grafitinin sokak savından galerilerde 

sergilenen yüksek sanata dönüşme süreci üzerine 

ne düşünüyorsunuz?

BM | Kentsel sanat sokağın bir parçasıdır ve yalnız-

ca orada anlamlıdır. Sanat piyasası bugün kentsel 

sanatçılara daha önce olmadığı kadar göz koymuş 

durumda. Fakat yapılan işler sokakta olmadıkça, 

onları kentsel yapan herhangi bir öğe de kalmaz; 

bunlar artık olsa olsa sanat olur. 

DM | Bence insanlar sanatsal üretimini sokakta icra 

edenlerin en az müze veya galerilerde sanatını ser-

gileyenler kadar kaliteli olabileceğini keşfetti. Bu ki-

şisel ve yoğun üretim biçimi yorgun düşmüş “sanat 

dünyasına” renk kattı diyebiliriz. Bu tip sanatlar için 

yeni bir hayat senaryosu oluştu ve toplum da bunu 

içine sindirdi. Sonuçta kitlesi büyüyen her şey kendi 

medyasını yaratır.

T | Her akım önce yeraltından doğar ve toplumun 

beğenisini kazanınca popüler olup mainstream de-

diğimiz kademeye geçer. O akımların ruhunu boz-

madan devam ettiren insanlar da olur, farklı pro-

jelerde kullananlar da. Punk kültürünü yaratanlara, 

“Gelecekte punk stilinde giyinmiş mankenler sizin 

stilinizi podyumlarda sergileyecek,” deseydeniz size 

inanmazlardı. Benim o tarz kaygılarım yok; hâlâ so-

kakta da boyuyorum, galerilerde de. Önemli olan 

yaptıklarımı insanlara beğendirmek.

Kolluk kuvvetleri veya yerel otoritelerle enteresan 

karşılaşmalarınız oldu mu? 

BM | Otoritelerle kentsel sanatçılar arasında olduk-

ça karmaşık bir ilişki var. Bir yandan yasadışı bir 

faaliyette bulunuyoruz ve sürekli onlar tarafından 

kovalanıyoruz, diğer yandan da sanat dünyasında 

tanınırlığımız arttıkça çeşitli etkinlikler ve sergilerde 

yer almak üzere davet ediliyoruz. Bayağı absürd bir 

durum.

DM | Yerel otoritelerle temasım sınırlı oldu; seçim 

dönemlerinde ilgi gösteriyorlar, onun dışındaysa bu 

mercilere erişmek güç. Olumlu yönde çalışmak iste-

yenlerin sayısı oldukça az.

T | 1980’lerden beri boyadığım için her dönemde 

değişik sorunlar yaşadım. 1980’lerde yaptığımız 

işi politik olarak görüp o yasa kapsamına alırken, 

1990’larda bizi medya aracılığıyla satanist olarak 

gösterdiler. Fakat 2000’lerin ortalarından sonra 

artık polisler grafitinin ne olduğunu anladı. Güzel, 

renkli şeyler gördükleri zaman bir şey demiyorlar. 

Geçen sene Merter’de boyarken yanımızda duran 

bir ekip arabası bize cep telefonlarındaki bir grafiti-

yi göstererek, “Bunu siz mi yaptınız? Çok güzel ol-

muş,” dedi. Biz de biz yapmadık deyince “Sizinki de 

güzel oluyor ama,” deyip gittiler. En çok güldüğüm 

ise, ekip arabalarındaki hoparlörden “Kolay gelsin” 

diye seslenen polisler.

Turbo | “Grafitiyi tutkuyla yapan insanla-

ra ihtiyacımız var.”

Verdiğiniz cevaplardan beton duvarı çıplak ve se-

vimsiz bir yüzey olarak yorumladığınız izlenimini 

edindik. Bu algınız malzemeden mi, yoksa mima-

rın malzemeyi kullanma becerisinden mi kaynak-

lanıyor?

Mimarları eleştirmek haddime değil. Ben sadece 

yaşadığım mekânda beni rahatsız eden etkenlerden 

birini dile getirmiştim. Grafitiye sadece gri duvarları 

renklendirme eylemi olarak bakmamak lazım. Adını-

zı yazarak dünyada varolduğunuzu göstermek, ya-

şadığınız yerin sizin bölgeniz olduğunu hissettirmek 

de var işin içinde.

Dış mekânda beton üzerine çalışmakla sanat ga-

lerisinde duvar üzerine çalışmak arasında nasıl bir 

fark var?

İkisi çok farklı şeyler. Dış mekâna yaptığınız grafiti-

yi herkes görebilir, orada silinene kadar yaşayabilir 

ama galeriler hijyenik ortamlardır. Yaptığınız grafiti 

ancak sergi sonuna kadar kalabilir. Kimi insan lüks 

lokantalarda yemek yemeyi severken, kimileri de 

esnaf lokantalarını sever. Bunun gibi bir şey aslında.

Geldiğimiz noktada grafiti sanatı içerisinde ano-

nimlik belli bir erozyona uğramış durumda: Yükse-

len isimleri ve işlerini biliyoruz, tanıyoruz. Bu eroz-

yon bir kayıp olarak düşünülebilir mi? 

Hayır çünkü popüler isimlerin o işleri nerelerden et-

kilenerek yaptığını çoğu insan bilmiyor. Grafiti sa-

dece kendisinden beslenmez; bünyesinde birçok 

sanat akımından ve stilden örnekler görebilirsiniz. 
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Malzemelerin gelişip daha kaliteli hale gelmesi ya-

pılan işi de etkiliyor. Dolayısıyla her grafitici anonim 

kalmıyor. Yaptığı işleri başka platformlara taşıya-

bilenler isimlerini açıklamak durumunda kalıyor. 

Önemli olan yaptığınız işin insanlara hitap etmesi.

Bir writer’ın başka bir writer’ın eserine bulaşması 

etik anlamda doğru bulunmuyorsa, aynı durum mi-

mari çevre bağlamında da geçerli değil mi? Sizlerin 

bir kanvas olarak kullandığı yüzey bir mimarın eseri 

aslında. Bu durum etik bir çelişki teşkil etmiyor mu?

Benim için etmiyor. Birisi benim işimin üzerini bo-

yarsa ben de gidip tekrar boyarım. Mimarlar da gra-

fitileri kapatsınlar (ki onlar yerine belediye yapıyor) 

Biz de gidip yenilerini yapalım. Bir kısırdöngü bu. 

İşin doğrusu aslında bir duvarı boyarken buranın 

mimarı ne düşünür diye hiç düşünmedim!

Writer olmanın yanı sıra işin organizasyon ve yayın 

süreçlerinde de bolca emek verdiniz ve vermeye 

de devam ediyorsunuz. Bu deneyimlerden yola çı-

karak Türkiye’de grafiti sanatının geçirdiği değişimi 

nasıl değerlendirirsiniz?

Grafiti Türkiye’de gün geçtikçe gelişiyor. Özellikle 

Avrupa’da üretilen ve kullanılan kaliteli sprey boya-

ların ülkemizde de satılmasıyla gençler yeteneklerini 

daha çok göstermeye başladılar. Belki de Türkiye’de 

tek sorun maddi imkânsızlıklar, çünkü iyi bir grafiti 

yapmak için en az 7-8 kutu boya harcamanız gere-

kiyor. Şu anda bir kutu boyanın 9-10 TL olduğunu 

düşünürseniz grafitinin maliyeti ortaya çıkar. Asgari 

ücreti de biliyorsunuz. Bu denklem size grafiti yap-

manın zorluklarından en önemlisini gösteriyor. Bir 

diğer zorluk ise, Türkiye’de eskiden beri illegal po-

litik grupların duvara yazılar yazmasından kaynak-

lanıyor. 1980-1990 arası bu durum grafiti için büyük 

sorun oluşturuyordu, çünkü ne yaparsanız yapın 

birileri yaptığınız grafitinin içinde orak çekiç görüp 

politik semboller arıyordu. Özellikle 2005-2006’dan 

sonra halk grafitinin başka bir şey olduğunu anladı. 

Şu anda politik kapsam dışında çevreyi kirletmek, 

kamu ya da özel mülke zarar vermekle suçlanıyoruz.

Doğası itibarıyla grafiti, politik olduğu kadar politik 

olmayan mesajlar da içeriyor olabilir.  Bu birarada-

lığın nasıl bir sakıncası var? 

Yapan kişinin tavrı diyebiliriz. Benim yaptığım işler-

de bir mesaj kaygısı yok. Zaten günümüzde herkes 

bir mesaj veriyor. Politika ile işim olmaz. Ben gra-

fitiyi eğlenmek için yapıyorum; derdim harfler ve 

renklerle. Takma adımı her seferinde daha güzel 

yazmaya çalışıyorum. 

Türkiye’de 1980-1990 arası ve 2005-2006 sonrası 

dönemlerin üzerinde durdunuz. Bu tarihlerin grafiti 

açısından önemi nedir? 

İlki yokluk yılları diyebiliriz. Grafiti yapmak isteyenler 

nereden, nasıl başlayacaklarını bilemiyorlardı. Sprey 

boyalar hem kalitesizdi hem de renk seçenekleri 

azdı. Politik fikir ve akımlar da yapan kişi için tehdit 

oluşturuyordu. Duvar üzerine bir şeyler yaptığınız 

anda, illegal politik gruplar arasına giriyordunuz. Ar-

tık internetin yaygınlaşmasıyla malzemelere rahat 

ulaşılıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde yapılmış 

grafiti örneklerini görebiliyorsunuz. İlk denemele-

rinizi yapabileceğiniz, belediyeler tarafından tahsis 

edilmiş duvarlar var. Kaçak yapsanız, yakalansanız 

bile polisler artık yapılan isin ne olduğunu anlayabi-

liyor. Bu farklar dönemleri ayırıyor.

Bu değişim kent mekânında nasıl dışa vurmuş? Ki-

tabınız Street Soul: Graffiti from Turkey’nin bu de-

ğişimi yansıttığını söyleyebilir miyiz?

Tabii, kitabım bunun en iyi göstergesi. Eskiden Blue 

Jean dergisinde yazarken bir sayfayı dolduracak 

grafiti bulamazdık, oysa şimdi kitap basabiliyoruz. 

Kaldı ki Street Soul çıkalı iki sene oldu. Elimde şu an 

üç-dört kitap çıkarabilecek materyal var.

Türkiye’nin grafiti açısından geleceği üzerine ne tip 

tahminlerde bulunulabilir? 

Her alt kültür gibi grafiti de Türkiye’de ağır aksak 

yürüyor. Avrupa ya da başka ülkelerdeki gibi bir 

gelişime maalesef sahip değil. Her işte olduğu gibi 

grafitiyi de tutku ile yapan insanlara ihtiyacımız var. 

Daniel Melim | “Mekân seçimi mesajı 

belirler.”

Yaptığınız müdahalelerin başkaları tarafından “pa-

razit yapma” hali olarak algılanabilme ihtimali size 

ne düşündürtüyor?

Bir eyleme şahit olduğunuzda eylemin “gerçekleş-

tiricisinin” o “mekân” üzerinde o “eylem” ile dolaylı 

veya dolaysız ilişkisine odaklanmalısınız. Bu herhan-

gi bir müdahaleyi en doğru okuma yoludur.

Çalışma ortamınızın dokusu ürettiğiniz işi nasıl et-

kiliyor? Betonun özelliklerini bu perspektiften nasıl 

değerlendirirsiniz? 

Beton renk, biçim ve doku gibi görsel sanatlara 

özgü ve benim ilgimi çeken pek çok görsel un-

sur sentaksının sağlayıcısı; çünkü bunlar bir fikrin  
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oluşumunda öncü rol oynayıp betonun muhteva-

sındaki unsurları da bu fikre uygun olarak düzen-

leyebiliyor ve böylece belli bir işin inşaası veya bü-

tünlüğe kavuşmasına olumlu etkide bulunabiliyor. 

Bir duvar veya mimari yapıyı ayakta tutan tarihsel 

öğeler yapılan işe ayrı bir eşsizlik, zenginlik katıyor. 

Mimarlık ve kentin karmaşasındaki doku, yaptığım 

işlerin altlığını oluşturmakta kullandığım diğer refe-

rans noktaları. Aslına bakarsanız görsel altyapımın 

zenginleşmesini sağlayan en önemli kaynak, kent 

içinde yaptığım yürüyüşlerdir. Betonun en ilgi çeki-

ci tarafı dokusu ve erişilebilirliği. Bunlar tek başına 

bile çeşitli yaratıcı süreçleri tetikleyebiliyor. Ama-

cım hep kafamdaki fikirleri betona taşımak, onları 

mümkün olduğunca farklı şekillerde değerlendir-

mek ve hava koşulları el verdiğince de uyguladığım 

yerde tutmak. Çalışma biçimimi sürekli geliştirme-

ye çalışıyorum, ama temelde büyük ölçekli kamusal 

sanata odaklanmaya devam etmek istiyorum. Ya-

pacağım işler kanvas ölçeğini hep aşmalı ve beton 

bu bağlamda hem farklı formlar oluşturmama hem 

de başka dokular ve uygulamalarla zıtlık oluştur-

mama yardımcı olabilmeli.

Kurmaya kalkıştığınız diyalogların birer monoloğa 

dönüşme ihtimali sizi kaygılandırıyor mu? 

Müdahalenin yapılacağı mekânı seçmek, vermek is-

tediğim mesajın yarısını teşkil ediyor zaten. Mekân, 

mesajı rahatlıkla dillendirebiliyor. Elbette insanların 

bu mesajı nasıl ve ne şekilde algıladığı, veya yapılan 

işin neyi nasıl “vurduğu” iletişim sürecinin bir parça-

sı, fakat en azından Brezilya coğrafyasında bu ka-

nalların oldukça açık olduğunu düşünüyorum. 

Boa Mistura | “Sanatçıdan çok tasarımcı 

olduğumuza inanmıyorum.”

Seçtiğiniz mekân ile yaptığınız müdahale arasında-

ki ilişkiyi nasıl tarif edersiniz? 

Mekânlara müdahale etmeden önce onlarda bir-

takım ilham verici özellikler arıyoruz, yani mekânı 

tamamlamaya gayret ediyoruz. Bazen zıtlıklar ku-

ruyoruz, böylece daha vurucu işler ortaya çıkarmış 

oluyoruz. Bazense daha mütevazı, sesi soluğu ol-

mayan müdahalelerde bulunuyoruz. Burada belir-

leyici olan mekân. Müdahale etmeye başladığımız 

mekân elbette sonunda değişmiş oluyor, ama bu 

değişimin hep pozitif yönde olması için çaba sar-

fediyoruz. 

Bir yazarın başka bir yazarın işi üzerine kendi işini 

yapması veya onu başka yerlerde taklit etmeye ça-

lışması gibi rekabetler yaşanıyor mu?

Grafitide yazılı olmayan bir kural, “bir writer başka 

bir writer’ın işine müdahale edemez” der – eğer ba-

şına bela aramıyorsa. Bu tip durumlar bazen kav-

galarla, bazen ise sistematik olarak kimi writer’ların 

başka writer’ların işlerine müdahale etmesiyle so-

nuçlandı. Diğer sanatçıların işlerine saygı gösterme 

konusunda özenli davranmaya çalışıyoruz. Kentsel 

mekân müdahaleye açık alanlarla dolu. Herkes için 

yeterince yer var. 

Mimari yapıların daha çok işlevleri ile ön plana çıktı-

ğından bahsettiniz. Bu ilginç bir iddia; sizce iyi veya 

güzel mimarinin dikkat çekme kapasitesi yok mu? 

Mimari yapı ile grafiti arasındaki en büyük ortak özel-

lik elbette kamusal varoluş biçimleri. En büyük ayrım 

ise, özellikle grafitiye referansla, meşru ve yasal olup 

olmama meselesi üzerine kurulu. Yasal olmayan bir 

eylem anonimlik zincirini kırdığında ne olur? 

İyi mimarlık her zaman süslü ve göz alıcı olmak du-

rumunda değil. Kimi Portekizli mimarların biçimsel 

olarak çok sessiz kalan muazzam yapıtlarından 

bahsedebiliriz mesela. Elbette her mimari yapı bu 5
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kadar sessiz, soluksuz değil; kentlerde iz bırakanlar, 

onları değiştirenler de var. Sidney’deki Opera bina-

sı, veya Bilbao’daki Guggenheim Müzesi buna örnek 

verilebilir. Fakat bunlar çok istisnai durumlar. Şehir-

lerimizde kaç bina var ve biz bunların kaçta kaçını 

hatırlıyoruz? Aynı durum kentsel sanat için de ge-

çerli. Yaptığımız işin yasadışılığı idari sebeplerden 

kaynaklanıyor, yani yapılan müdahalenin kalitesiyle 

alakalı bir durum yok. Fakat insanlar bu hassasiyetin 

fazla farkında değil; dolayısıyla eğer müdahale edi-

len mekân eskisinden daha iyi bir hale gelirse kişiler 

bu müdahaleleri hemen kabul ediyor ve tanımaya 

başlıyor; anonimlik böyle kırılmış oluyor. İnsanlar 

bizi aktifken gördüklerinde, “Bunu sevdim, her yeri 

kirleten tag’ler gibi değiller,” diyebiliyorlar. Oysa ki 

kanunen, yaptığımız en az diğeri kadar suç sayılıyor.

Mimarlığın estetikten çok işlevsel yönüyle algılan-

dığına dair düşüncenizin kaynağı ne?

Çünkü mimarlık, mekânların harmonik dağılımıdır. 

İşlev ve konfora yönelik birtakım sorulara cevap ve-

rebilmelidir. Estetik ifadeyi denetleyen pek çok nor-

matif kuralla tanımlıdır. İdeal olan elbette estetik ile 

işlevselliğin biraradalığıdır.

İşleriniz fazlasıyla bağlama özgü olduğu ve bir yö-

nüyle sosyal koşulları iyileştirme amacını taşıdığı 

için sanatsal bir ifade arayışından çok işlevsel bir 

niyet taşıyor sanki. Yaptığınız iş sanattan çok tasa-

rım olarak mı tarif edilmeli? 

Bu soruyu yanıtlamak oldukça güç. Sanatçıdan çok 

tasarımcı olduğumuza inanmıyoruz. Yalnızca daha 

önce sahip olduklarımızın üstüne yeni motivasyon 

kaynakları ekliyoruz. Şu an vardığımız noktada yap-

tığımız iş daha karmaşık, hepsi bu.

Mimarlarla yaptığınız işbirliklerinden bahsettiniz, 

detay verir misiniz? 

Boa Mistura üyelerinden biri aynı zamanda mimar, 

dolayısıyla mimarlıkla bağımız güçlü. Mimarlık ofis-

leri bizlerle çalışmak istedikleri zaman bu çoğu za-

man farklı bir şeyin arayışında oldukları içindir. Hem 

anıtmezar hem de müzik okulu örneğinde, heykelsi 

bir bakış açısıyla iş üretiyoruz.

Fotoğraf galerisi için:
http://betonart.com.tr/ 
betonart-arti

6

7 8

Fotoğraflar | 1, 6, 7, 9 Boa Mistura  

| 2, 5, 8 Daniel Melim | 3, 4 Turbo
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EARTHBOUND
kentin giyim hali

binalar, sokaklar, kent manzarası, çitler,

rögar kapakları, beton ve asfalt...

bir kenti üzerinizde taşıyabilir misiniz?

Banu Binat I Moda tasarımcısı Hüseyin Çağ-

layan’ın 2009 yılında hazırladığı “Earthbound” 

koleksiyonu mimarlık ve modanın biraradalı-

ğının belki de en ilginç örneklerinden biri. 

Çağlayan, 2007‘de çocukluk anılarının onda 

bıraktığı imgelerden yola çıkarak hazırladığı, 

pastoral öğeler içeren “Airborne”a hem zıt 

hem de onu bir anlamda tamamlayan bir ko-

leksiyon yaratmış ve yaşadığı kent Londra’nın 

hissettirdiklerini insan bedeni ile buluşturmuş. 

İlhamını kentin siluetinden, sokaklarından ve 

sürekli değişen fiziksel çevre koşullarından al-

mış, çünkü insanın yaşadığı yapay çevre bir 

süre sonra onu değiştirmeye başlıyor. Çevre-

siyle girdiği etkileşim sürecinde, giysileri de 

insanın çevreyle kurduğu iletişim araçlarına 

dönüşüyor. Değişen koşullara karşı kontrollü 

kalma isteği duyan insan ne kadar dirense de, 

mimarinin, sokakların ve kent planının sürekli 

değişiminden, kentin deviniminden etkileni-

yor. Bu kıyafetleri üzerinde taşıyanlar kente 

ayna tutuyor, kentin bir parçası oluyor ya da 

kamufle oluyor. Kentli bu şekilde kendini so-

kaklarda güvende hissediyor, çünkü bulundu-

ğu çevreye adapte olarak bedenini dış dünya-

ya karşı güçlü kılıyor.
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Çağlayan, Londra’nın kent manzarasını giysile-

re dönüştürürken mimariyi, inşaat süreçlerini ve 

yapı malzemelerini analoji kurmak için kullan-

mış. Koleksiyondaki özel dikim tekniği ile yara-

tılmış gri kabarıklıklardan oluşmuş kumaşlar be-

ton temelleri çağrıştırıyor; betonun sıvı akışkan 

halinin şekillenmesine benzeyen siyah, gri ve 

beyaz dokuma heykelvari kumaş, vücudun şek-

lini alacak şekilde drape yapılmış mini elbiseler 

için kullanılmış. Kumaşlar üzerindeki fotografik 

gri asfalt baskılar ve rögar kapakları kavramsal 

olarak temayı temelden zemin kotuna çıkarıyor 

ve kumaşa doku olarak ekleniyor. Son olarak da 

canlı renklere sahip parlak turkuvaz ve mercan 

rengi deri büstiyerler, inşaat iskeleleri ve taşları 

çağrıştırmak üzere özel olarak üretilmiş. Kalıpla 

şekil verilmiş ve vücudu sarmalayan büstiyer-

ler yumuşak beton baskılı deri elbiselerle bir-

leştirilmiş. Tüm bunlar koleksiyonda mimari bir 

etki yaratmak, gerçeklik ve fantezi arasındaki 

uçurumu bulanıklaştırılmak için düşünülmüş. 

Koleksiyonun kataloğu da mimari bir çalışma-

nın izlerini taşıyor. Çağlayan’ın Londra sokak-

larında etkilendiği tüm öğelerin eskizlerinin ve 

tasarım sürecinin de çizimler ve notlarla birlikte 

yer aldığı katalog, koleksiyonun kendisi kadar 

ilgi çekici kılınmış.

Hüseyin Çağlayan kendini ifade etmek için 

farklı performanslar sergiliyor; film, sahne şovu, 

enstelasyon, hatta giyilemeyecek kıyafetlerle 

karşımıza çıkıyor. Earthbound’un moda dün-

yasında çok ses getirmesi, güçlü hikâyesi ka-

dar tüm parçaların giyilebilir olmasında da ya-

tıyor. Sonuç olarak Çağlayan bu koleksiyonla, 

teknoloji ve temayı buluşturduğu ve koşullara 

göre değişen ya da bir objeye dönüşen kinetik 

kıyafet çalışmalarından sonra bir mimari yapı 

gibi tasarlanıp planlanmış ve inşa edilmiş statik 

kıyafetlerle yine şaşırtıyor. 

Çağlayan’ın 2000‘de yarattığı “Sözlerden Son-

ra” koleksiyonunda mimarlıkla kurduğu ilişkiyi 

çok net görmüştük. Bu çalışmada yaşamları-

mızın sürekli hareket halinde olmasının belle-

ği ve eve ait objelere olan bağlılığımızı nasıl 

etkilediğini sorgulamıştı. Savaş zamanı evini 

aniden terk etmek zorunda kalan kişilerden 

esinlenerek, insanların böyle bir acıyla karşı 

karşıya kaldıklarında sahip oldukları şeyleri 

saklamak veya yanlarında götürmek arasında 

seçim yaptıkları düşüncesinden yola çıkmıştı. 

Böylece koltukların çantalara, masanın eteğe 

dönüştüğü, “giyilebilir, taşınabilir mimari” kav-

ramını yaratmıştı.

Çağlayan, bir modacıdan çok mimarlığa ve 

ürün tasarımına yakın duruyor. Konu insan be-

deni ve onun çevresiyle kurduğu ilişki olunca, 

sanat, tasarım, ergonomi, antropoloji, psikolo-

ji, sosyoloji, felsefe gibi pek çok disiplinin ke-

sişim kümesini bulmamız gerekiyor. Disiplinle-

rarası bir üretimin içinde olan Çağlayan, belki 

de metodolojik olarak tasarım ve planlama 

süreçlerinde mimar gibi davranıyor. Mimarla-

rın bina üretmenin yanı sıra anlamlı boşluklar 

yaratma, malzemelerin ve strüktürün sınır-

larını zorlama, yeni yaşam biçimleri yarat-

ma, hatta olmayanı yaratma gibi dürtülerini 

Çağlayan’da da görüyoruz. Çocukluğundan 

itibaren mimarlığa ilgi duymasının yanı sıra 

içinde bulunduğu moda dünyasının ortamı-

nı yeterince ilham verici bulmuyor, moda ve 

tasarım dünyasını izlemek ona yetmiyor. Za-

ten yaşadığı her şey onun için ilham kayna-

ğı. Mimarlarla sohbet etmeyi seviyor, onlarla 

aynı dili konuşabildiğini düşünüyor. Beğendi-

ği mimarlar sorulduğunda da, verdiği isimler 

mimarlığın mihenk taşları: Renzo Piano, Jean 

Nouvel, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Mies van 

der Rohe, Alvar Aalto ve Le Corbusier. 

Yaratıcılık ve tasarım pek çok şey gibi çok 

hızlı tüketilen kavramlar haline gelmedi mi? 

Hele moda ve mimaride taklidin ya da taklit-

ten kaçarken farklı olma adına çoğu zaman 

“trend” olana, popülere yönelerek göz boya-

manın, şov yapmanın kabul gördüğü bir dö-

nemde, iyi ve yaratıcı bir tasarımcı olmak, bu 

kabullerin de dışında kalabilmeyi gerektiriyor. 

Çağlayan bunu yapıyor. Bilinenleri tersine çe-

viren, şaşırtan, alt üst eden bir yaklaşımı var. 

Kalıpların içinde düşünmüyor. Her şeyi zorlu-

yor: malzemeyi, üretimi, teknolojiyi ve hatta 

bunları alacak olan tüketicinin beklentilerini. 

Moda sektöründe estetik ve ekonomik kaygı-

lara odaklanmaktansa eleştirel olmayı, mesaj 

vermeyi tercih edebiliyor. Buna rağmen dünya 

çapında bir modacı olabilmiş, ödülleri, başarı-

ları ile dünyanın önde gelen isimleri arasında 

yer alıyor. Tüm bu sarsıcı ve sıra dışı duruşuyla. 

moda dünyasına kendisini kabul ettirebilmek 

ne kadar zor! Moda tarihinde yeni bir evre 

onunla başlıyor belki de.

Fotoğraflar | Chris Moore

Defileyi izlemek için:
http://chalayan.com/
show-video/?id=19 
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Saffet Kaya Bekiroğlu | Mimarinin yaşanma-

dan deneyimlenmesi ve kavranabilmesinin tam 

olarak mümkün olmadığına inanıyor olsak da, 

fotoğrafın dünyanın farklı yerlerindeki yapıla-

rı göstererek ya da bir yapının çevresi içinde 

geçirdiği değişimi belgeleyerek mimarlık kül-

türüne, eğitimine ve söylemine yaptığı katkıyı 

yadsıyamayız.

Fotoğraf görsel bir iletişim aracı olarak hızlı bi-

linirlik sağlamasıyla fikir alışverişini hızlandırır; 

bazen alışıla gelmiş,  tanıdık ve beklenenleri gö-

rüntülerken, bazen de apaçık olmayan noktala-

ra dikkat çeker. Binet’nin fotoğrafları bakmanın 

ötesinde görebilmenin ifadeleridir. 

   

Binet’in kamerasıyla mimariyi  özümseme çalış-

malarını daha yakından anlayabilmek için Nisan 

2012’de Londra’daki stüdyosunda aşağıdaki 

söyleşiyi gerçekleştirdik:

Saffet Kaya Bekiroğlu | Mimari fotoğraflar çek-

meye nasıl başladınız?

Hélène Binet | Sanırım 1987–88 yıllarıydı ve o 

aralar çoğunlukla sahne performansları fotoğ-

raflıyordum. O sıralar genç bir mimar olan ve 

Daniel Libeskind ve John Hejduk ile çalışan eşim 

Raoul Bunschoten ile tanıştık. Onların Londra’da 

yaptığı bazı işleri fotoğrafladım önce. Ardından 

AA dekanı Alvin Boyarski bana bazı işler ver-

di ve “Tamam dedim, yapmak istediğim iş bu”. 

Mekânları fotoğraflamanın bana çok uygun ol-

duğunu fark ettim. Hacim, ışık ve doku aracılı-

ğıyla duygularımı ifade etmeye çalışmak heye-

can vericiydi. İnsanlar ve müzikle dolu sahneleri 

fotoğraflıyordum daha önceleri, ama mesela bir 

taşın arkasındaki gizli duyguyu da açığa çıkarta-

bilir miydim? Sanırım bir fotoğrafçı olarak başta 

motivasyonum buydu. Üstelik ilginç ve deneysel 

işler çıkmıştı karşıma. Örneğin John Hejduk’un 

işlerini görüntülerken sadece kitap ya da der-

gilerde yayınlanacak fotoğrafları çekmiyordum; 

aynı zamanda karşımda duran tasarımı fotoğraf 

aracılığıyla anlamaya çalışıyordum.  

Raoul, Libeskind gibi avangard mimarlar ve 

dönemin AA çevresiyle ilişkileriniz vardı ve çok 

ilginç işlerle karşılaşıyordunuz. Konvansiyonel 

mimariyi ilginç buluyor musunuz?  

Kendimi bir müzisyen gibi düşünüyorum ve 

fotoğrafladığım bina da koro gibi. Binanın söy-

leyecek bir şeyi varsa, ben bunu ifade edebili-

yorum. Ama her zaman avangard ya da büyük 

bütçeli binalar olmak zorunda değil. Çok basit, 

sade bir yapıda da mimarın bir niyeti, çok güzel 

çözdüğü bir detay, iyi kullandığı bir malzeme 

vardır ve bu da yeterlidir. 

Bazıları en zor şeyin, sade bir şey yapabilmek 

olduğunu söylerler. 

Evet bu doğru, çünkü sade bir şey kendini or-

taya koyar. Çok karmaşık bir şey yaptığınızda, 

bir şeyleri saklıyor ya da araya başka şeyler ko-

yuyor olursunuz. 

Mimariyi fotoğraflamak ile başka konuları ya da 

insanları fotoğraflamak arasında ne fark var?

Fotoğraf çekmenin hayatı ve içerdiklerini kutla-

mak olduğu düşünülürse fark yok. Bir taraftan 

bakınca, profesyonel olarak yaptığınız hazırlık 

ve kullandığınız yöntemler farklılaşabiliyor. Ko-

nunuz değişince kamerayı kullanma şekliniz de 

değişiyor. Yine de sonuçta hayat sürekli bir akış 

halinde ve fotoğrafçı, konusu ne olursa olsun bir 

anı seçiyor ve ona evet diyor. Çok zor koşullarda 

çalışan bir foto muhabir olsanız bile öyle. Bir 

olaya bakabileceğiniz binlerce farklı açı olabilir, 

ama siz birini seçersiniz göstermek için. 

Bildiğiniz gibi BETONART’ın bu sayısında per-

formans temasını işliyoruz. Sizin de dijital değil 

analog kamerayla çalıştığınızı biliyoruz. Neden 

bu tür bir performansı tercih ediyorsunuz?  

  

Geçtiğimiz yıl epey düşündüm nasıl yapma-

lıyım, yöntemimi değiştirmeliyim diye, çünkü 

değişimin ve hayatın akışının karşısında dur-

mak, nostaljik davranmak istemiyorum. Dü-

şündükçe de filmle çalışmanın, o evet deni-

len anı daha radikal kıldığını fark ettim. Dijital 

aletlerle çalışan yeni neslin dünyayı kavrama 

biçimi farklı. Üst üste çok fazla kare çekebili-

yorlar, çekime hazırlanmayı, filmi takmayı, farklı 

araçları taşımayı, bunlar için para ödemeyi ya 

da banyo etmeyi, bu hisleri bilmiyorlar. Günde 

yüzlerce kare çekip bunların arasından seçim 

yapabiliyorlar, hatta değiştirebiliyorlar da biraz. 

Yani gerçeklikle olan ilişkilerinin tamamen farklı 

olduğunu düşünüyorum. Bense önce hazırla-

nıyorum, fotoğraflamaya karar verdiğim proje 

hakkında mümkün olduğunca çok şey öğren-

meye çalışıyorum, ışığın en uygun olacağı günü 

seçmeye çalışıyorum ve sonra çekim gerçek bir 

performans işte. Sahneye çıkıyorum ve elimden 

gelenin en iyisini yapmak zorundayım, sonra-

sında çok fazla bir şey değiştiremem çünkü.  

< Zaha Hadid, Phaeno Bilim Merkezi,  
   Wolfsburg, Almanya.
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Doğaçlama gibi mi daha çok?

Bir anlamda evet, bir açıdan çekmek üzere ha-

zırlanıyorum ama o anda olan başka bir şey fark 

ediyorum bazen ve buna hayır diyemiyorum. 

Her saat ışığın kalitesi değişiyor ve ben nere-

deyse hiçbir zaman yapay aydınlatma kullanmı-

yorum. Bir günlük bir performansımın sonun-

da belki 20 kare çekebiliyorum ve hepsinin de 

iyi olması gerekiyor. Devamında ise banyo ve 

baskı işleri var, bu da bir zanaat, özellikle siyah 

beyaz baskılar için. Dijital çalışmanın olasılıkları 

yok ama daha yaratıcı olmaya zorlanmayı, bu 

zorluğu seviyorum. Işık çok kontrast yapıyorsa, 

bu ışıktan iyi bir fotoğraf elde etmek istiyorum, 

photoshop gibi çözümler kullanmadan. Sanı-

rım çok fazla photoshop kullanmanın herkesi, 

her şeyi birbirine benzetme tehlikesi var. Diji-

tal makineler herkesin fotoğraf çekebilmesine, 

hatta iyi fotoğraf çekebilmesine olanak sağlıyor. 

Ancak yaratıcı olmak için biraz zanaatkârlık ge-

rekiyor, elinizle de düşünebilmeniz, belli fiziksel 

zorlanmaları yaşamanız gerekiyor. 

Siz mimarlığı belgeliyor musunuz yoksa 

yorumluyor musunuz? “Fotoğraflarken bir 

temsiliyet üretmiyorum, konuyu anlıyorum,” 

diyorsunuz. Bu durumda kelimeler yerine 

kamerasını kullanan bir mimarlık eleştirmeni 

gibi misiniz?

Aslında öncelikle anlamaya çalışıyorum, evet. 

Bu belki ulaştığım sonuç değil, ama kullandı-

ğım bir yöntem. Her seferinde önümde yeni bir 

şey var; benim onu önce parçalarına ayırmam, 

detaylarına bakmam gerekiyor. Bunun sonun-

da fotoğraflarımla yorumluyor ya da eleştiriyor 

muyum yoksa mimari ve izleyici arasındaki 

iletişimi mi kuruyorum sadece, bu soruyu ben 

değil izleyiciler yanıtlamalı. Ben mimarla yakın 

çalışırım, onun yaptıklarına, proje için ürettiği 

ilk eskizlere bakarım. Müzisyen örneğine döner-

sek, Bach ve çağdaş müzik aynı şekilde icra edi-

lemez, besteciyi ve dönemi de bilmelisin. Ama 

tabii sonuçta benim yorumum ortaya çıkar.  

Mimarlık, mekânlar zaman boyutuyla birlikte 

algılanır ve deneyimlenir. Böyle bakınca fotoğ-

raf bu deneyimi biraz zayıflatmıyor mu?  

John Hejduk “Diğer sanatlarla karşılaştırarak 

baktığımızda bina, mimari bizi sindirir,” der. Ger-

çek deneyim orada olmaktır, kokusuyla iklimiy-

le, hissettirdikleriyle. Bu kadar karmaşık ve bir-

çok etkenin olduğu bir yerde basit bir kamera 

Mark Pimlott, La scala Aberystwyth, Londra, İngiltere.

Gillepsie Kidd Coia, Saint Peter’s College - Cardross, İngiltere.

Le Corbusier, Eglise Saint-Pierre, Firminy, Fransa. > 
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Daniel Libeskind - Yahudi Müzesi, Berlin, Almanya.
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ile ne yapılabilir ki? Bu yüzden çok sade kararlar 

alıyorum, detaylara bakıyorum, siyah beyaz ça-

lışıyorum. Ben size, fotoğrafçı diliyle konuşarak, 

bir fotoğraf veriyorum, deneyimimin bir yönü-

nü aktarıyorum sadece, binayı değil. 

 

Işık, gölge ve yüzeyleri çok önemsiyorsunuz. 

Peki ortogonal ve eğrisel yüzeyler arasında ışı-

ğın hareketi açısından nasıl bir fark var?   

Galiba ilk kez böyle bir soruyla karşılaşıyorum, 

güzel bir soru bu. Düz, ortogonal yüzeylere 

paralel duruyorum, sahneye bakar gibi ve Hol-

landalı ressamlar var referans alabileceğim; bir 

duvarı nasıl çerçeveleyeceğimi hangi açıklık-

tan derinliği ve ışığı göreceğimi düşünüyorum 

buna göre ve tabii Mondrian geliyor aklıma 

çizgilerimi çekerken, bir parçalılık hissi veriyor. 

Eğrisel yüzeylerde ise, çok güçlü ışıktan tama-

men karanlığa doğru giden büyük hareket olu-

yor, bir süreklilik hissi var. Eğrisel yüzeylerde 

gölge nerede başlar, nerede biter bilemezsiniz. 

Beton malzemeyi renk, doku ve uyandırdığı 

duygular açısından nasıl kavrıyorsunuz?

Neden bilmiyorum betona karşı hep bir çeşit 

tutku duydum. Roma’da büyümüş olmamın 

etkisi var mı bilmiyorum. Sanırım bana dünya-

nın oluşumunu hatırlatıyor biraz, jeolojiye çok 

benzeyen güçlü bir hissi var.  Tamamen sıvı ve 

akışkan halden dönüşüp bu kadar güçlü bir 

malzeme oluyor. Bir taraftan çok eski bir mal-

zeme, ama çok çağdaş da olabiliyor.  

Bunu duymak ilginç, çünkü betonu negatif al-

gılayanlar da var. Beton yığını gibi laflar kulla-

nılabiliyor. 

Betonun negatif çağrışımlarını pek anlayamıyo-

rum. Evet, beton yapıların depresif olduğunu 

düşünenler var. Depresif çevreler var, ama bu 

bir durum tespiti. Örneğin bir otopark alanı bir 

park alanıdır sadece ve bunu pratik ve hızlı olsun 

diye betondan yapabilirsiniz. Sanırım burada ne 

inşa edildiğiyle nasıl inşa edildiği birbirine karış-

tırılıyor. Bir de malzemeyi kimin kullandığı, nasıl 

kullandığı, iyi kullanıp kullanmadığı soruları da 

var. Bence beton hayat dolu bir malzeme. Ben 

çekimi yani performansımı gerçekleştirirken 

hacimleri, nasıl üretildiğini, nasıl döküldüğünü 

ve sonuçta malzemenin ışığa verdiği tepkileri 

araştırıyorum. 

Ben İtalya’da büyüdüm ama annem Fransızdı 

ve Le Corbusier hakkında kitaplar yapan Jean 

Petit’nin arkadışıydı. Benim betonla ilk karşılaş-

mam bu kitaplar aracılığıyla, Le Corbusier ile 

oldu. La Tourette, Marsilya Bloğu, bunların fo-

toğraflarına bakardım çocukken. Bu duyguların 

oluşmasında çocukluk anıları da önemli tabii. 

Üstelik 70’ler İtalyası’nda Fellini’yle, Pasolini’yle 

büyüdüm. Kışın plajlarda her şey yıkılır ve ge-

riye bir tek beton iskele kalırdı. Soğuk rüzgâr 

ve deniz her şeyi götürürdü; ama o iskele işte 

benim oynadığım, hayal kurduğum yerdi. Pa-

solini Roma periferisindeki terk edilmiş ya da 

tamamlanmamış yapılardaki son derece zor  

Zaha Hadid - MAXXI - 21. Yüzyıl Sanat Müzesi, Roma, İtalya. Le Corbusier - Couvent Sainte-Marie de la Tourette, Eveux, France.
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hayatları anlatırdı. Çoğu beton bu yapıları Fel-

lini de göstermiştir bize. Bütün bu anılar da ta-

bii, betonla ilişkimi tanımlamıştır sanırım. Bunu 

kısaca anlatmak kolay değil.    

Siyah beyaz fotoğrafı tercih ettiğinizi söyledi-

niz, beton gri bir malzeme çoğu zaman. Siyah 

beyaz tercihi, ifadenize ne katıyor?  

Daha önce de belirttiğim gibi, mekân tek fotoğ-

raf karesiyle anlatılamayacak kadar çok dene-

yim içeriyor. Fotoğrafçı olarak mimarinin önün-

de endişeye kapılıyorum ve onunla yarışmak 

yerine sadeleştirmeye çalışıyorum; en başta da 

siyah beyaz sadeleştirmesini yapıyorum.  

Çok ilginç çünkü daha önce de fotoğrafın ha-

yatın belli anlarını yakalamak ve yüceltmek ol-

duğunu söylediniz. Belki şeytanın avukatlığın 

yapıyorum burada ama hayat renklidir, öyle 

değil mi?  

Bence hayat gölgeler ve siyahlardır. Siyahın ne-

den hep korku gibi negatif duygularla birlikte 

anıldığını bilmiyorum. Siyah nedir? Bence ışığın 

ve enerjinin yokluğudur. Örneğin sesle karşılaş-

tıracak olursak, siyah sessizlik gibidir.  Dünya-

nın oluşumunu düşünürsek, başta karanlık vardı 

sonra ışık geldi ve gölgeler tabii. Yani siyahla 

ilişki kurunca aslında zamansal ve mekânsal 

olarak çok büyük bir şeyle ilişki kuruyorsunuz 

aslında. Karanlık çok ilgimi çeker benim. Siyah 

karanlıktır. Ve siyahın içinde renklilik olasılığı var-

dır. Karanlıkta dururken mekânı hissedersiniz, 

kokusunu, ısısını… Sonra biri gelip ışığı açar ve 

renkleri görürsünüz: Renkler hep oradaydı, bir 

yere gitmemişti, biz görmüyorduk sadece. Renk 

bence mekânsal deneyimlerden sadece bir ta-

nesi. Renkleri severim, mekânın özelliklerinden-

dir ama tek özelliği değildir. Elbette soyutlamayı 

da seviyorum. Hacimler siyah beyaz fotoğrafta 

daha iyi ifade ediliyor kanımca. Derinliği, malze-

meyi, dokuyu daha iyi kavrayabiliyoruz, dikkati-

miz dağılmıyor. Bu çok soyut bir ifade elbette ve 

evet burada bir katılım bekliyorum izleyiciden, 

renkleri göstermiyorum örneğin ve yoruma açık 

bırakıyorum. Sonuç olarak, siyah beyaz ifadede 

hayat olmadığı görüşüne katılmıyorum. 

Beton malzeme kullanımının son dönemlerde 

arttığı, bu malzemeye bir yönelim olduğu gö-

rüşüne katılır mısınız? Artık sanat galerilerinde 

ya da loft tarzı yaşam alanlarında brüt haliyle 

daha sık görüyoruz bu malzemeyi. Sizin için 

nostaljik olabilir ama çoğu insan beton değil, 

ahşap malzemeye daha yakın buluyordu oysa 

kendini. Bu bir metropol eğilimi mi?  

Büyük kentlerde yaşayanlarla kırsal kesimde 

yaşayanların tercihleri arasında farklar vardır 

sanırım, alışkanlık açısından. Bu yanıtını bilme-

diğim bir soru aslında, günümüzde daha çok 

<  Peter Zumthor 
Bruder Klaus Kapelle,  
Mechernich, Almanya.

>  Le Corbusier - Eglise Saint-Pierre, 
Firminy, Fransa.
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mimar ve müşterinin bu malzemeyi tercih etme 

sebepleri. Örneğin otuz ya da elli yıl önce sanat 

eserlerinin sade bir beton duvar önünde sergi-

lendiğini pek görülmezdi. Sanırım beton artık 

sadece ucuz, hızlı üretilen ve güçlü bir malzeme 

olarak algılanmıyor; potansiyelleri ve malzeme 

olarak zenginliği de ortaya çıkıyor. 

Beton hem yapısal bir malzeme hem de bitişler 

için kullanılabiliyor. Bu yüzden de bir doğru-

danlığı var. Ancak son zamanlarda bir kaplama 

malzemesi olarak da kullanılmaya başlandı, bu 

konuda ne düşünüyorsunuz? 

Kaplama olarak kullanıldığında aynı şey değil. 

Yine de güzel, ama farklı. Kaplamanın taşıyıcı 

olmadığını anlıyorsunuz. Binayı fotoğraflarken, 

elbette her zaman nasıl inşa edildiğini bilmiyo-

rum, ama strüktürün gücünü hissedebiliyorum. 

Kaplama olarak kullanıldığında beton, taşıyıcı 

olduğunda verdiği hissi, sanki volkanik bir pat-

lamayla, yerin hareketiyle oluşmuş gibi jeolojik 

bir hissi vermiyor bana.  

 

Beton genellikle işlevsellikle ve yapıyla ilişkili 

düşünülüyor tabii. Ama artık betonun estetik 

hissiyle de barışılıyor ve sanki rol değiştiriyor 

ya da çok farklı amaçlarla kullanılabiliyor.  

Evet sadece yapısal bir malzeme değil. Çok gü-

zel bitişler, çok ince paneller üretilebiliyor. Üs-

telik kalıplarla istenildiği gibi şekil verilebiliyor 

ya da yüzeyine çok etkileyici dokular kazandı-

rılabiliyor.  

Daha önce Türkiye’de, İstanbul’da bulunduğu-

nuzu biliyorum. Bu kentle ilgili ne düşüyorsu-

nuz? 

İstanbul’u seviyorum .Çok etkileyici bir kent. 

Ona bütün olarak bakabilmek isterdim; suyun 

altındaki kente ve tarihine ve her iki yakaya 

birden. İstanbul hayat dolu, çağdaş sanatçılar, 

mimarlar ve yapıtlarla da dolu. Bence birçok 

insan bu eski kentin ne kadar genç olduğunun 

farkında değil. 

Bundan sonraki projeniz nedir? 

Projeden önce kitabım çıkıyor, onunla ilgi-

lenmem gerek. İki ay kadar sonra yayınlan-

mış olacak. Türkiye’de de dağıtımı yapılacak  

sanırım. 

 

Bu ilginç söyleşi için çok teşekkürler Helene. 

 

Röportajın tamamını izlemek için:
www.vimeopro.com/betonart/
helene-binet

<   Raoul Bunschoten 
The Skin of the Earth,  
Union of Architects of the former 
USSR, Moskova, Rusya.

>  Sverre Fehn 
Hedmark Museum,  
Hamar, Norveç.
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Işıl Baysan Serim l Philippine “Pina” Bausch, 

sadece 20. yüzyılın en nevi şahsına münha-

sır modern dans koreografı ve dansçısı değil; 

özgün performanslarıyla birbirlerinden farklı 

mekân(sal)-zaman(sal) deneyleri ve deneyim-

leri mümkün kılan bir tasarımcı. Şiiri, hikâyeyi 

müziği, şarkıyı, sözü, sesi, hareketi, mimi, dra-

matik eylemleri ve mimariyi bir araya getiren 

performans tasarımlarıyla, bugün evrensel bir 

model haline gelen Tanztheater (Alman Dans 

Tiyatrosu) akımını yaratmıştır. Kendi adıyla ve 

yaşadığı kent ile anılan ”Tanztheater Wupper-

tal Pina Bausch” adlı topluluk da işte bu mo-

delin ürünü. 

Tanztheater Wuppertal

Almanya’nın kuzeybatı kesiminde konumlanan 

Wuppertal kenti ile onu kuşatan endüstiriyel 

ve doğal peyzaj, Pina’nın koreografi tasarım-

larının arka planını oluşturmaktadır. Bütün bu 

heterojen unsurlar, onun dans güzergâhını 

oluşturan kılcalları belirlemektedir. Genellik-

le tiyatroya ve/veya performans sanatlarına 

ait olan “sahneleme” veya mekâna/ zamana 

yerleş(tir)me ile metin/anlatı kuruluşu, hare-

ketlerin koreografisini ve topolojisini biçimler. 

Bu açıdan bakıldığında, Pina’nın dansı, Ric-

hard Wagner’in sanatsal görüşünün, Gesamt-

kunstwerk (bütünlüklü sanat eseri) nosyonun 

gerçekleşmesi gibi düşünülebilir. Söz konusu 

nosyonun -her türlü travmatik ve sorunlu çağ-

rışımına karşın- bazı kültür sanat kuramcıları 

için karşılığını sinema ve mimarlıkta bulması 

kuşkusuz rastlantı değil. Hatta Pina’nın doğal 

sahnesini oluşturan sanayi kenti Wuppertal ile 

Tanztheater arasındaki bağ bile bu tespiti haklı 

çıkarabilir. Kuramcı Paul Coates, ”kendi içinde 

bütün bir sanat yapıtı olan filmin, romantik bir 

düşün teknoloji ve sanayi ile gerçekleştirilme-

si” olduğunu söyler. Coates’a göre sinema, ol-

dukça sorunlu da olsa Gesamtkunstwerk’ten 

dans edin, dans edin, 
yoksa kayboluruz!

pina’nın dansı

kuramsal, pratik ve estetik olarak yararlanmış-

tır; böylelikle zaman(sal) ve mekân(sal) sınır-

lamaları büyülü bir şekilde aşabilmiş, tiyatro ile 

rekabet edebilmiştir.

Bununla birlikte sinemanın hayal gücüyle hare-

ket ve süre blokları ile birleştirebilmesi ve böy-

lece hakikati özgürce temsil edebilme becerisi 

(montaj-kurgu), onun tümel bir sanat olarak 

tanımlanmasına imkân vermiştir. Pina, 1980’ler 

itibariyle topluluğunu bir sahnenin ya da gös-

teri mahalinin sınırlarından kurtarma kararı 

alır. Dans ve gösteri dünyasının gerek estetik 

gerekse teknik alışkanlıklarının dışına çıkarak, 

kumpanyasını doğaya, sokağa, kentlere, hatta 

toplumsal belleği oluşturan pek çok binanın 

içerisine taşıyarak özgürleştirme çabasına gi-

rişir. Pina’ya göre, herhangi bir mekânın, yerin 

ortasından yürüyerek, koşarak geçme eylemi, 

başlı başına bir dans performansıdır. Başka de-

yişle performans etkinliği için gereken şey bu-

dur; bedenin bir ritim ile, bir duygu ile zaman 

içinde devinmesidir. Bu yüzden en çok sine-

manın diline uygun düşer Pina’nın hayal etti-

ği performanslar. Ve hem mimarlık ve kentsel 

deneyimleri hem de mimari form ve üretimleri 

tartışmayı mümkün kılar.   

Çağdaş tiyatro kuramcısı, yönetmen ve oyun-

cu Peter Brook’un söylediği gibi, en önemli 

performans deneyleri ve deneyimleri, -mimar-

ların inandıklarının ve bildiklerinin tersine-, ”bu 

amaç için inşa edilmiş doğru mekânların dışın-

da” yaşanmaktadır. Örneğin Tanztheater’in pek 

çok performansı için devrimci bir model oluş-

turan Bertol Brecht’in epik tiyatrosu bu şekilde 

düşünülebilir. Brecht’in, seyirciyi kendi sorula-

rını oluşturmaya iten yeni ve orijinal dramatik 

biçimi ile André Breton’un gerçeğin ötesine 

geçme istemi, Tanztheater’in araçsal, simgesel, 

devingen, değişken ve akışkan bir performans 

diyagramı oluşturmasına zemin hazırlamıştır. 
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“İmparatoriçe’nin Elemi” üzerine

Pina bu zeminin içkin olduğu yaratıcı enerjiyi 

performanslarına dair bir film yapmak iste-

diğinde açığa çıkaracaktır. 1990 yılında, ta-

sarımını ve yönetmenliğini kendisinin yaptığı 

”İmparatoriçe’nin Elemi” (Die Klage der Kaise-

rin, 1990) adlı bir deneysel film gerçekleştirir. 

Film, ona, dans ederken yerçekimine meydan 

okuyan bedenin devindiği zeminin ve atmos-

ferin nasıl görünür hale geldiğini gösterir. At-

mosfer veya hava, herhangi bir yaşamsal ola-

yın yansımasını bedene katıveren bir şeydir; 

bedene eşlik eden ışıklı bir gölgedir. Başka 

deyişle zaman, dans eden; mekân da devinen 

bedenin ufkudur. Bedenin işgal ettiği mekân, 

dans ile birlikte devinirken, zaman da bir biçim 

haline gelmektedir.     

Filmde, anlatı (narrative) programının öner-

diği tektürel ve birleşik mekân/zaman şeması 

Pina’nın koreografik çevresini veya performatif 

uzamını inşa etmiştir. ”Tanztheater Wuppertal” 

kumpanyasının kentsel ve kırsal peyzaj içinde-

ki performansları sinematik aygıt sayesinde 

kayıt altına alınırken; hem doğal hem de kent-

sel mekânın gizlerinin peşine düşülür. Sadece 

doğa değildir saklanan; hayatlar da kentin arka 

sokaklarına kaçmış, modern dünyayı baştan 

başa kuşatan sanayi ikonlarının yanında görün-

mez hale gelmiştir. Pina ve dansçıları bu görün-

mezlerin peşine düşeceklerdir. Kentin kaybo-

lan masumiyetini geri çağıran beton yüzeyler,  

iş makinelerinin, kule-vinçlerin, fabrikaların çelik 

karkaslarının arasından görünür. Bedenler, ken-

tin ufkunu kesen, bölen, yaran, parçalayan bu 

zaman-mekân çerçeveleri içerisinde ışıklı gölge-

ler yayarak yeni algı biçimlerine imkân tanırlar.   

Aslında Pina Bausch, bu filmden beş yıl önce, 

kumpanyanın Venedik’teki gösterimleri sıra-

sında Wim Wenders ile tanışır. Wenders birbiri 

ardına izlediği altı farklı Pina performansının 

büyüsü ile, ona dans tiyatrosunun belgese-

lini çekme talebini iletir. Pina’nın sessizliği, 

Wenders’te hayal kırıklığı yaratmıştır. Ancak 

bir yıl sonra, Pina Wenders ile tekrar karşılaş-

tığında, “Bir filmden bahsetmiştin, işte bu en-

teresan olabilir,” der.     

“Wim Wenders aracılığıyla  

Pina için bir Film”  

Yönetmen, biçimi ve içeriği üzerine uzunca 

bir süre çalıştıktan sonra, 2008 de çekmeye 

başladığı filme 2009’da ara verir. Pina hayatın 

öte yakasına göç etmiştir, Wenders’e göre o 

olmadan bir film asla mümkün değildir. An-

cak Tanztheater Wuppertal elemanlarının ıs-

rarı ve desteği sonucu film ortaya çıkacaktır. 

Filmi, diğer belgesellerden ayıran en temel 

özellik, ilk elde çekim tekniği ve teknolojisidir. 

Wenders, Pina’nın dansını ve dansın bıraktığı 

duygulanımları en iyi nasıl ifade edebileceğini 

ararken, üç boyut (3D) teknolojisine yönelmiş-

tir. Teknoloji o tarihe kadar daha ziyade bilim 1
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kurgu filmlerinde, animasyonlarda ve konser 

şovlarında kullanılmaktadır. Ancak Wenders’e 

göre, dans da bir tür animasyon gibi çok çeşitli 

hareket deneyimleri ile ifade edildiği takdirde 

etki uyandırabilir hale gelebilecektir. Üç boyut 

her şeyden önce Pina’nın performansını seyir-

cinin yanı başına getirmeyi mümkün kılmıştır. 

Danstaki hareketlerin ardışıklığı veya kesintileri, 

tekrarları ve kopmaları anlaşılmaz ise, sahneler, 

çerçevenin dışına kaçıyormuş gibi görünecek-

tir. Oysa üç boyut bütün bu ardışık ve/veya ke-

sintili mekânsal-zamansal katmanları görünür 

kılarken, seyirci de filmdeki hem doğrusal hem 

de döngüsel devinimin içerisine girebilecektir. 

Böylelikle, tam da Pina’nın iletmek istediği 

gibi, modernlik düşüncesi içerisinde inşa edi-

len gerçeklik düşüncesine dair göreceli algılar 

ve biçimler görülür hale gelecektir. Modern 

kapitalist dünya düzeninin maskesi indirilerek; 

seyirci, onun sorunlu doğasını ortaya çıkara-

cak olan zaman-mekân çerçevelerinin içerisine  

sokulacaktır. Bu, Wenders’in dikkat çektiği 

gibi, Pina’nın tam da yapmak istediği şeydir: 

4

5
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de temellenmiştir. Pek çok çağdaş düşünür 

için, F. Nietzsche modernite olarak tanımlanan 

hakikat deneyiminin soruşturulmasına büyük 

katkı sağlamıştır. Bunun en büyük nedeni, mo-

dern mimarlık gibi diğer sanat yapıtlarının da, 

ancak Nietzscheci anlamda varoluş sorusunu 

gündeme getirmesidir. Şimdiki zamanda, gele-

ceğe doğru ilerlerken ”varlık” düşüncesine geri 

dönmemiz gerektiğini ima eder Nietszche. Bu 

nedenle geri dönerek oluşan, ilerlerken geçmişi 

yansıtan süreçler düşüncesi önemlidir. Nietzs-

che tam da bu bağlamda, dansın kaçınılmaz 

olarak düşüncenin metaforu olduğunu söyle-

miştir. Dans, Zerdüşt’ün ”ağırlık ruhu” dediği 

büyük düşmana karşı çıkan şeydir. Ağırlık ru-

hundan muaf bir düşüncenin imgesidir. Dans 

eden beden de, işgal ettiği mekânda bu şekilde 

yer çekimine direnmekte, ağırlıksız hale gel-

mekte, hatta kuş gibi uçabilmektedir. ”Ağırlık 

ruhundan nefret ettiğim” için kuş ile akrabayım 

der Zerdüşt. Dans ile kuş arasındaki bu metafo-

rik bağ, mekân ile dans-eden-beden arasında 

da mevcuttur. Zaten mimarlık yerçekimine kar-

şı ayakta durma çabasını nesneleştirmez mi? 

Doğaya karşı barındırmayı sürdürmek zorunda 

olması sonsuz form olasılığını ortaya çıkarmış-

tır. ”Uçmayı öğrenen kimse, yeryüzüne yeni bir 

ad verecek: Hafif olan diyecek ona” diyen Zer-

düşt misali, Pina da dansın oyuncu, çocuksu ve 

ütopyacı masumiyetine sığınarak, mekânlarda, 

kentlerde bir çember gibi devinir; ama asla dı-

şarıdan çizilmemiş kendi kendisinin oluşturdu-

ğu bir çember gibi hareket etmektedir. 

Sandalye ve masaların da dans eden beden-

lerle birlikte devindiği Café Müller’de, yoğun-

laşan şey, kadınlarla erkeklerin birbirlerine 

karşı düşünceleridir. Toplumsal cinsiyet kalıp-

larının biçimlediği mekânlar, nesnel(l)eştirilmiş  

bedenlerin gösteri alanı haline geliverir. Dans, 

Nietszche’nin dediği gibi, dikey düşünceye, 

kendi yüksekliğine doğru uzanmış düşünceye 

delalet eder. 

Bedeni, zamanı ve mekânı estetik illüzyonlar-

dan kurtararak, insanın varoluşa dair, varlığına 

dair düşünmesini sağlamak...       

“Bu dans mı? Bu tiyatro mu ? Yoksa sade-

ce… hayat, aşk, özgürlük, zorluk, özlem, ke-

yif, umutsuzluk, kavuşma, güzellik, güç mü?... 

Dans edin, dans edin, yoksa kayboluruz!”

Pina dansını, hayata, varlığa ve varoluşa dair 

bir dizi nosyon ile soruşturmuştur. Modernlik 

düşüncesinin yapı iskelesini kuran akıl/zihin ile 

beden, yaşam ile ölüm, zaman ile mekân, özne 

ile nesne, biçim ile işlev, iç ve dış, form ve içerik 

gibi ikilikler en güçlü ifadelerini bedenin de-

vinimlerinde bulmaktadır. Nitekim kendisiye 

yapılan her sohbette, dansının, performansla-

rının hammadesinin “düşünce” olduğunu ifade 

etmiştir. Çocukluğundan beri, sadece ve sa-

dece dans etmek istemiştir, çünkü dans onun 

kendini ifade edebildiği yegâne dildir: ”Söz-

cüklerin bittiği yerde dans başlar.” Pina’nın 

herhangi birine ya da yönünü yitirdiğini dü-

şündüğü bir dansçıya “kendini aramaya koyul” 

dediği söylenmektedir. Wenders her fırsatta 

Pina’nın beden ile yarattığı bu hakiki dil’in pe-

şine düştüğünü belirtmektedir. “Gerçekte,” 

der; “onun çalışmalarındaki duygusallığın ve 

hemen göze çarpan varoluşsallığın filme çok 

yakışır bir şey olduğu ortaya çıktı.” O hiçbir za-

man estetikle değil, “dansın ve hareketin bize 

neler anlatığı, hayatımızla ilgili neler sunabile-

ceği” ile ilgilenmiştir. Bu nedenle “dansçıları-

mın nasıl hareket ettikleriyle değil, onları nele-

rin hareket ettirdiğiyle ilgileniyorum,” derken; 

muhtemelen, dansı düşüncenin bir metaforu 

olarak tanımlayan Frederich Nietzsche’ye re-

ferans vermektedir.  

Düşüncenin Metaforu olarak Dans

Son birkaç on yıldır tartışılageldiği üzere, mo-

dernlik düşüncesi, birbirlerine indirgenemez iki 

ayrı töz olarak görülen nesne-olarak-mimarlık 

ile özne-olarak-insanın karşılıklı inşası üzerin-6-7
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“Pina’nın Dansı”nı izlemek için:
http://betonart.com.tr/ 
betonart-arti

Pina’nın “Sacré du Printemps/Bahar Ayini” 

adlı performansının koreografisinde ima ettiği 

üzere dans, hem bedenin hem de düşüncenin 

gerçeği olarak, ”kendi doruğuna adanmış be-

dendir.” Devindiği mekâna işte kendi kendisine 

sımsıkı bağlı bu hareketliliğin formunu vermek 

ister... Beden, kendi merkezinden kopmadan 

hareket edebileceği devingenlik talep eder. 

Merkezcil bir mekânın genişlemesiyle açılan, 

merkezkaç devinime, yani kaçışlara imkân 

veren bir hareketliliğin arzusudur bu. Oluş ha-

linde olan düşünce, etkin bir güç olarak dü-

şünce anlamına gelir. Hareket, ”Bahar Ritleri” 

veya Kontakthoh ve Vollmond (Dolunay) per-

formanslarında gösterildiği üzere, aslında bir 

yer, konum değiştirme ya da biçim değiştirme 

olayını ima etmez; yeni ve olumlu bir enerji akı-

şının, özsel akışların çizdiği yeni ve güncel bir 

güzergâh önerir.               

“Ruhum fışkıran bir pınar” der Zerdüşt. Pina’nın 

dans eden bedeni de, yerden yukarı kendi dışı-

na doğru fışkırma halindedir.                        

Pina ve kumpanyası, dans ederken ağırlık ru-

hunu çözündüren imgeler ile güzergâhlarını 

tanımlarlar: Su, hava, toprak... ki bunlar, aynı 

zamanda maddenin halleridir. Madde veya 

nesne olarak mimari, dans gibi, hafif ve in-

celikli düşünmenin metaforudur. İnşa edilmiş 

veya tasarlanmış çevre, kentler içkin oldukları 

bu metaforlar ile biçimlenmişlerdir. 

Wuppertal’in içindeki ve dışındaki endüstiriyel 

alanlar, boşluklar, doğal peyzajlar, İstanbul da 

dahil olmak üzere koreografikleştirilen çeşitli 

dünya kentlerinin görünür katılıklarının, sabit-

liklerinin dans ile çözülmesi öngörülür. Böyle-

likle dansın ”mekânda zamanı oynamak zorun-

da olduğu” meselesi açıklığa kavuşturulacaktır. 

Zira kenti ve kentliyi meydana getiren her olay,, 

bir tekil zaman kurmaktadır. Oysa ki, mima-

ri nesneler, mekânsal biçimler ve inşa edilmiş 

çevreler veya kentler, çizilmiş, adlandırılmış ve 

kaydedilmiş pek çok olay katmanı ile biçim-

lenmiştir. Dans hep bir önceki katmanın, bazen 

de zaman-öncesinin metaforudur. Dolayısıyla 

Pina’nın dansı, tıpkı içinde doğup büyüdüğü 

Wuppertal kentini ortadan yarıp geçen nehi-

rin üzerinde aslı duran monoray gibi, zamanı 

mekânda asılı tutan şeydir.  

İşte bu yüzden dans, Nietszche’nin vurgusuyla, 

zamansal yakınlıkların mekânsallaşmasıdır; va-

roluşun düşüncenin, varoluşun temellendirdiği 

ve düzenlediği her şeyin metaforudur. Wim 

Wenders, Pina ve kumpanyasını konuşlandır-

dığı bütün lokasyonlara bu gözle bakar: “Dans-

çıların pek çoğu onları nereye götürdüğümü 

bilmiyordu ama ben kimin çok sağlam bir ze-

mine ihtiyacı olduğunu, kimin çimen veya kum 

üzerinde çalışabileceğini, kimin sahne zemini-

ne ihtiyacı olduğunu biliyordum,” demektedir. 

Dansçıların ayaklarını bastıkları zemin, işte bu 

nedenle, aslında dans ile tiyatro arasında ger-

çekleşen üstü kapalı bir karşılaşmanın güdü-

mündedir; ki bu zemin, maddenin hangi hali 

olursa olsun, hakikatlerin bedensel sunumu 

olan dans ile durmaksızın biçimlenecektir. Teat-

ralliğin, yapaylığın kabuğundan çıkan bir dans-

çının ve/veya bir düşünen-tasarlayan özne’nin 

yerçekimine karşı koyan her döngüsü, yeryü-

züne vereceği yeni bir ad ile biçimlenecektir.     

Perdede görünen her ne varsa, bazen ışıklar 

altında oluşan mimarinin, bazen fabrikada imal 

edilmiş bir nesnenin, bazen yoğun bir duygula-

nımın ete kemiğe büründüğü imgelerdir. 

8-9

Fotoğraflar | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Neue Road Movies 

arşivi, Donata Wenders | 9, Helmut Newton



heykel ve resim arasında

bir yer
Olaf Gipser | May Elin Bjerck 1988 yılında 

Oslo’daki (SKA) sanat akademisinden yük-

sek lisans derecesini aldıktan sonra öğrenci 

değişim programıyla Stokholm Kraliyet Sa-

nat Akademisi’nde iki yıl heykel eğitimi gör-

dü. 2005 yılında Bergen Mimarlık Okulu’nda 

(BAS) doçent ünvanıyla çalışmaya başladı. 

Çalışmalarına; peyzaj, okunurluk ve kimlik 

ilişkilerini yere bağlı olarak değerlendirdiği 

Jølster’de devam ediyor. Kamusal sanat ala-

nındaki bilimsel araştırmalarını ise, BAS’da 

sürdürüyor. Şimdilerde OFFROM adında pro-

je temelli çalışacak bir atölyenin kurulmasına 

çalışıyor. Atölye kurucuları arasında sanatçının 

yanı sıra kültür endüstrisi, yönetim, tasarım 

alanlarından gelen Nikolaij Sandberg Bjerck 

de bulunuyor. Olaf Gipser Betonart için ger-

çekleştirdiği söyleşide bu ilginç sanatçının 

resim ve heykel arasında gidip gelen çalışma-

larını ve esin kaynaklarını sorguluyor. 

  

Olaf Gipser | Çalışmalarına geçmeden önce, 

bize biraz kendinden ve sanat yaşamından 

bahsedebilir misin? Sanatla uğraşmaya nasıl 

karar verdin? Sanatsal arayışlarının temelinde  

ne var? 

May Elin Bjerck | Şeyleri geleneksel anlam-

larından sıyırarak onlara yeni bağlamsal an-

lamlara gidebilecek yollar açmak, benim için 

önemli bir meseledir.  

 

Norveç’in ulusal bağımsızlığını kazandığı 1905 

döneminde ortaya çıkan sanatsal ve kültürel Site Monokrom
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söylemle ilgileniyorum. O dönemde sanatçı-

lar tarih, kimlik ve demokrasi arasındaki yeni 

ilişkileri ortaya çıkarmak adına belirli yerlerde 

araştırmalar yaptılar. Edward Munch’ın çağda-

şı Norveçli ressam Nikolai Astrup, Jølster’de 

yaşıyordu. Her iki sanatçı da döneme büyük 

katkıda bulunmuş; kahramanlık sembolizmi 

değil, yere bağlı anlatımları ve sembolik kişi-

leştirme tanımlamalarını tercih etmiştir. 

 

Ulusal bağımsızlık bu kolektif iletişime doğru 

yönelişi takip etmiş, ardından resimler erişilebilir 

grafik ürünlere yer bırakmış; nihayet endüstriyel 

tasarım, sanat, mimarlık ve peyzaj tasarımının 

farklı biraradalıkları ve disiplinlerarası çalışma-

lar, o dönem Bauhaus’ta gelişen söylemlere de 

paralel olarak ortaya çıkmıştır. Jølster ulusal 

sanat ve kültürün merkeziydi. Günümüzdeyse 

kimlik olgusu; yeni küresel bağlam, göçler ve ik-

lim değişimi gibi etkenlerle tanımlanıyor. Kimlik 

kaybı rahatsızlıklara yol açabiliyor.  

Etkilendiğim sanatçı ve akımlar arasında mi-

nimalizm, somut sanat, Rus konstrüktivistleri, 

soyut ekspresyonistler ve Joseph Beuys’un 

kamusal alan çalışmalarını sayabilirim. 

Gördüğüm ilk andan itibaren beni etkileyen 

çalışmanız Site Monokrom’dan bahsetmek is-

tiyorum: Yağlıboya bir resim olmasına rağmen 

nonfigüratif, malzemeye yaptığı vurgu ile ne-

redeyse bir heykeltıraş yaklaşımıyla üretilmiş 

ve çalışmanın nesne olma karakterine odakla-

nıyor. Heykel ve resim arasında gidip gelen bu 

çalışmanın motivasyonu neydi? Neyi irdeleme 

amacıyla üretildi?  

Site Monokrom aynı anda hem mevcut hem 

de özgün olan bir şeyin araştırması. İfadenin 

gelişim sürecinde, malzeme ve tekniği birbi-

rinden ayırmadım uygulamada. Bu ilişki araş-

tırmalarımın da bir parçası: mekânsal aksiyon, 

malzeme ve dokusu, çözülüp yok olana dek 

ince çizgilerin taraklanması, ölçek ve yöneli-

min modülasyonu. Dokuyu oluşturan çizgile-

rin arasında kalana yapılan vurgu çalışmanın 

mekânla iletişim kurabilmesini sağlıyor. 

Monokrom grafik, zenginliğini bakış açısına 

göre değişme avantajından alıyor. Gri bir sıfır 

noktası bulmaya çalışırken, bu rengin zengin-

liği ortaya çıktı. Monokromun yerle karşılaştığı 

fiziksel bir mikro mekân kurgulayan katmanla-

rın modülasyonu sonucunda grafik bir ifadeye 

de yaklaşıldı. 

Heykel ve resim arasında bir yerde olma du-

rumu, heykel üzerine üretilen görüşlerde daha 

iyi ifade buluyor. Bir 20. yüzyıl heykeltıraşı olan 

Danimarkalı Willy Ørskov, “aynılık” ve “benzer-

lik” nosyonları arasında bir fark olduğundan 

bahseder. Aynılık, ona göre, figüratif sanata 

The Glass
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anlamını da veren bir özelliktir; buna karşılık 

benzerlik bir tanımlama aksiyonudur. Bilimsel 

araştırmalarda da nesnelerin alternatif ka-

tegorizasyonuna yarayan -benzer nesneler, 

şartlar, değişimler, ölçekler, vb.- bir aksiyon.  

Site Monokrom adlı çalışmanız bunların öte-

sinde bir referans daha barındırıyor: bir çeşit 

teritoryal mekân. Çalışma zemini soyut bir 

çevre, jeolojik bir oluşum gibi. Şekil-zemin 

ilişkisi içinde çalışmak yerine, bu eser sadece 

zeminin modülasyonu ile elde edilmiş sanki. 

Eserin adı da 1960’ların “arazi sanatı”nı çağ-

rıştırıyor. Buna katılır mısınız?  

Evet. Çalışmanın teritoryal yönelimi navigas-

yonel özelliklere bağlı ve mekânsal bir oryan-

tasyonu dolaylıyor. Doğal ve kültürel geçişle-

ri çağrıştırarak bu geçişlerin görsel bir dilde 

bağlam kazanmasının önemini de barındırıyor 

ifadesinde. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak ışık ve 

gölgeye göre ve dokuların iziyle yönleniyoruz. 

Amacım kolektif bilincimizin de bir parçası 

olan bir şeyin sessizce açığa çıkışını sorgula-

maktı. Sonsuz bir süreklilikte devam eden bir 

iç-gözlemle, mekânda titreşen ufak tefek var-

yasyonları kayıt altına almak gibi. 

Arazi sanatına çağrışım konusunda, örneğin 

Robert Smithson’un işlerini örnek verebiliriz. 

Glue Pour ya da Asphalt Rundown adlı çalış-

malarında Smithson’un teritoryal irdelemeleri, 

yerçekimi ve malzemenin mevcut enerjisinin 

birlikte çalışarak yapay bir peyzaj oluşturduk-

ları topografik bir mutant ortaya çıkarıyor. 

Entropiye yaptığı vurgu da, aynı zamanda 

betonun potansiyelini anlamaya yönelik bir 

yöntem diye düşünüyorum. 

Diğer referanslarım arasında Fas çöllerinde 

yürüttüğüm alan araştırmalarım sırasında 

bağlamsallaştırıp hak verdiğim bir sanatçı 

olan Richard Long var. Tabii bir de bir mal-

zemeyi özelliklerinden arındırıp yeniden ta-

nımlamak anlamında. Beuys’un Blitzschlag 

mit Lichtschein auf Hirsch adlı çalışmasındaki 

bronz araştırmasından bahsetmeliyim. 

Site Monokrom bir sanat galerisinde yer alı-

yor. Buna karşılık Ørnesvingen adlı çalışmanız 

kavramsal ve teknik olarak Site Monokrom’la 

bağlantılı gibi dursa da, sanatın otonom ger-

çekliğini, üretim ve sergileme mekânlarını terk 

etmiş gibi görünüyor. Bu çalışma mimari ile 

entegre olmuş ve Site Monokrom’un dikey 

Ørnesvingen
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düzlemine karşın yatayda ve zemin olacak 

şekilde tasarlanmış. Bir çalışmadan öbürüne 

giden sürecin motivasyonu neydi? 

Mekânsal yönelime ait bir değişim olarak bah-

settiğiniz şey, aslında paradoksal bir niyet de-

ğişimi. İki boyutlu yüzeylerde çalışırken, pers-

pektif çizgileri ve kaçma noktalarıyla çevrilip 

üç boyutlu zemine çakılmaya doğru bir de-

ğişim…!  

İki çalışma arasındaki değişim sadece malze-

me, ölçek ya da yönlenme değil; sanatsal uygu-

lama anlamında da bir değişim, öyle değil mi?

Önemli bir değişime işaret ediyor, evet. Galeri 

özel bir mekân ve sanat kamusallaşmalı. Katı-

lımcı sanat nasıl üretilebilir ve kamusal sanat 

alanında benim çalışmalarımın nitelikleri nasıl 

bir katkı sağlayabilir diye araştırmalar yaptım. 

Çekicilik nedir, kamu kimlerden oluşur ve olası 

uygulamaların sınırları nelerdir?   

Beton sık rastlanan, sıradan bir malzeme aslın-

da; bu malzemenin modern mimarlığın malze-

mesi olarak yükselişi, kitle kültürü olgusunun 

da ortaya çıkışıyla aynı döneme denk gelir. 

Bu malzemenin sizin için anlamı nedir? Beton 

malzemeyle çalışıyor olma nedeniniz nedir? 

Materyalite ile kültür arasındaki bu bağın ça-

lışmalarınızda bir rolü var mı?  

 

Beton, kamusal sanat alanında çalışabilme-

mi sağlayan bir araç. Kavramsal ve mekânsal 

uygulamalara olanak tanıyor. Beton kum, su 

ve agregadan oluşan bir karışım. Bu sıralar-

da betonun yumuşak halden katı hale geçi-

şini incelediğim bir malzeme süreci üzerinde 

çalışıyorum. Bu süreç bir entropi, verimli ve 

hareketli bir enerji aslında. Taze beton, tıpkı bir 

nehir gibidir ve dönüşümüyle çekici dokular 

elde edebilme olasılığı sağlar.  

Doku sizin için ne ifade ediyor? Çalışmalarınız-

da dokunun önemi nedir?

 

Doku, ister doğal isterse üretilmiş olsun, mal-

zemeye has bir özelliktir. Kıvamı okunabilir 

kılan bir çeşit dil gibidir. Bazen de bize belli 

nitelikleri göstermek üzere işlenmiş bir motif 

gibidir. 

Beton ve yağlıboyanın yanı sıra, örneğin The 

Glass adlı eserinizde cam malzeme ile de ça-

lıştınız. Bu çalışmada malzeme diğerlerinde 

olduğu kadar öne çıkmıyor ancak yüzeyle-

re seri bir teknikle tekrarlayan izler bırakma 

alışkanlığınız sürüyor. Bütün çalışmalarınızda 

açıkça görülen şey, yüzeyler üzerinde çalışma 

disiplininiz. Bir çalışmada hangi tekniği kulla-

nacağınıza nasıl karar veriyorsunuz ya da tek-

nik ve bırakacağı etki arasında nasıl bir ilişkinin 

peşindesiniz?  

Site Monokrom’da olduğu gibi The Glass’ta da 

mekânsal bir iletişimin peşindeydim. Çalışmam 

Alesund Hastanesi girişinde yer alıyor. Bura-

da hareketli, sürekli ve bulunduğu yere belli 

bir enerjiyi katabilecek bir iş hayal ettik. Kum 

püskürtme yöntemiyle çeşitli desenler ürete-

JMP Detay

JMP



sanat | performans | 63

bildik. Kum püskürtme ile ürettiğimiz çalışma-

nın kalitesini artırabilmek üzere 11 farklı yapış-

tırıcı ile işlemi tekrarladık. Böylece tam olarak 

istediğimiz derinlik ve kontörleri yakalarken, 

istediğimiz denli dayanıklı olabilmesine de 

uğraştık (Bu çalışmayı Norsk Kunstglass’tan 

Tone Stensrud ile birlikte yürüttük). 

JMP Kjøsnesfjorden adlı çalışmanızda da be-

ton kullanımı ve yüzey uygulamalarına devam 

ettiğinizi görüyoruz. Bu proje nasıl ortaya çıktı 

ve gelişti?

JMP Kjøsnesfjorden, OFFROM atölyesi için 

peyzaj ve kimliğin tartışıldığı bir pilot proje 

gibi. Jølster’de arazi ve sanat temelli bir proje. 

Çalışma alanı Jostedalsbreen buzulu ile bağ-

lamsallaştırıldı. Verimli buzul taşları sanki bir 

vaha gibi. Dik yamaçların müthiş bir akustiği 

var; toprak kaymaları ve çığ ile buzultaşları ge-

liyor; buzullarda sular eriyor ve birçok mine-

ral taşıyor. Beton ve süsleme arasında yeni bir 

mekânsal etkileşim bulabilmek amacındayız. 

Test kalıpları denedik ve başarılı oldu.  

Mimari planlama ile sanat nasıl buluşabilir? 

Bu araştırılması gereken bir alan. Kavram yerel 

iklimsel ve topografik şartlarla belirlenebiliyor. 

Bu araştırmalar, kolektif bir iletişim diline ula-

şabilmek adına yer odaklı analizler yapılmasını 

da gerektiriyor. Gerekli bakış açılarıyla çalışıl-

dığında, mekânlar nitelik ve içerik olarak iyi 

yorumlanabilir. Uzamın genişletilmesi, arada 

kalan mekânların araştırılması ve yeni soyut 

biraradalıkların denenmesi kilit mekânsal de-

neyimler olacaktır. 

Mimarlık ve süsleme konusunda ne düşünü-

yorsunuz? 

Süsleme, sembol, desen ve arketiplerin dinî 

ve kültürel değişimidir. Kolektif bilincimizle 

ilişkilidir. Süsleme yüzyıllar boyunca gelişerek 

inanç, empati ve birlikte yaşamanın karmaşık 

zenginliğinin ifadeleri olmuştur. 

Beton malzeme ile süsleme arasında mekânsal/ 

mimari bir etkileşim var mı sizce? 

Doğa ve kültürün mutasyona uğradığı geçişleri 

irdeliyorum. Süslemeyi mekânsal bir yönlendir-

me amacıyla uyguluyorum. Kjøsnesfjorden’deki 

çalışma, jeoloji ve topografinin belirlediği özel 

şartlar çerçevesinde uygulanarak değişik ik-

limsel performanslara olanak verecek. Bu 

kavramda kolektif kimliğe yeni bir katman ek-

leyecek bir dil geliştirme amacı da var. Araş-

tırmalarım sonucu ulaştığım desen ve doku-

lar, ancak beton malzemeyle uygulanabilecek. 

Kamusal sanatın kamusal alana taşmasıyla or-

taya çıkan bir karmaşa var. 

 

JMP Hazırlık Atölyesi.

Fotoğraf galerisi için:
http://betonart.com.tr/
betonart-arti



Alexandra Ballantyne | Bu proje, “beton” keli-

mesinin çağrıştırdıklarına sesle verilen bir ya-

nıttır: kelimenin nasıl tınladığına ve beton ve 

ses ilişkisinin düşündürdüklerine getirdiğim ki-

şisel bir yorum. İkisi arasındaki ilişki başta biraz 

soyutmuş gibi görünse de, özellikle de başka 

mekânlarda dinlenip takdir görmeden önce 

beton çevrelerde doğmuş ve oralardan beslen-

miş müzik türlerini düşününce, aralarında sıkı 

bir bağ olduğunu fark edebiliyoruz.

 

Hip hop müzik ile beton arasındaki ilişki, on 

yıllarca geriye gider ve konuyu açıklamak için 

iyi bir örnektir. Bu ilişki New York’ta 1970’lerde, 

hip hop kültürünün dört ana dayanağından biri 

sayılan ve bu kültürün görsel sanatı ve dışavu-

rumu kabul edilen “grafiti”nin artmasıyla başlar. 

80’lerin sonlarına doğru başlayan “Temiz Tren 

Hareketi1”  ile birlikte grafiti sokaklara daha çok 

yayılmış, beton binalarda, duvarlarda ve çatı-

Betonun çağr ışt ı rdık lar ına

s e s l e  v e r i l e n  b i r  y a n ı t
larda da görülmeye başlamıştır. Bahsettiğimiz 

kültürün gelişip beslendiği şehrin genellikle 

“beton ormanı” olarak anılan bir kent olması 

ilginçtir. Londra da “beton ormanı” olarak nite-

lenebilecek kentlerden biri. Kentin South Bank 

kısmında alt geçitlerde paten kayanlardan bi-

rine, beton duvarlar ve mekânlar üzerinde icra 

edilen grafiti sanatıyla hip hop arasındaki ilişkiyi 

ve tüm bunların onu nasıl etkilediğini sordum. 

Yıllardır bu alana geliyor olmalarına rağmen, 

paten kayan çoğu kişinin bu tür bir kültürle il-

gilenmediği yanıtını almak ilginçti. Sert ve ge-

ometrik çizgiler mekânı çekici kılmaya yetiyor 

anlaşılan...

80’lerin ortalarında Amerika Birleşik Dev-

letleri’nde, sert ve çiğ elektronik seslerden olu-

şan yeni bir müzik türü ortaya çıktı. Motown 

müziğin beşiği olarak ünlenen ve ABD’de ilk 

beton yolun yapıldığı kent olan Michigan’a 
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1  New York’ta tren ve metro vagonlarının grafitiden 

arındırılmasını hedefleyen hareket (Ç.N.)

Beton “Mix” 
Sözler & Mix | Alexandra Ballantyne
Dinlemek için: 
http://betonart.com.tr/
betonart-arti

bağlı Detroit, techno seslerin de doğduğu yer-

dir. Zamanla bu müzik türü Avrupa’da daha çok 

benimsenerek popülerleşmiş; sonuçta Berlin 

techno’ müziğin yeni evi olmuştur. Bu duruma 

belki birçok farklı neden gösterilebilir ama ka-

nımca en kayda değer neden, Berlin Duvarı’nın 

yıkılması ve bunun kent kültürü üzerindeki et-

kisidir. Berlin birçok sanatçı için belli bir yaşam 

standardını sağlayarak gelişmelerine olanak 

sağlayan, yaratıcılığı tetikleyen bir yuva haline 

gelmiştir.

Beton malzemenin yaratıcı ruhu harekete ge-

çiren ya da tatmin eden özelliği nedir bilemi-

yorum, ancak doğada kendiliğinden bulunan 

bir malzeme olmamasına rağmen betonla 

bir yakınlığımız var gibi görünüyor. Kentsel 

mekânda temiz bir beton duvar, bir ressamın 

bir an önce boyanmaya can atan boş tuvaline 

benziyor. Artık kullanılmayan enerji santralleri, 

yer altı geçitleri ve otopark alanları, depo yapı-

ları ya da beton malzemenin kullanıldığı mini-

mal iç mekânlar, hayranlarına tadını çıkartarak 

techno dinleyecekleri en mükemmel ortamları 

sağlıyor gibiler.

 

Seçtiğim parçalar; sizi dünyanın en meş-

hur “beton ormanı”ndan hip hop ile başlayıp 

malzemenin sert, ağır ve brüt özelliklerini de 

çağrıştıran endüstriyel seslerle devam ederek 

Berlin’den techno ile sonlanacak bir müzikal 

yolculuğa çıkaracak.
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londra
merkezi
su sporlar ı
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Tasarım konsepti ve bağlamı

2012 Olimpiyat Oyunları’ndan sonraki dö-

nemde de büyüklük ve kapasite bakımından 

koşullarını sürdürebilmek üzere tasarlanan 

Londra Su Sporları Merkezi’nin (London Aqu-

atic Center) mimari konsepti, Olimpik Park’ın 

nehir peyzajını çevreleyen dinamik suyun akıcı 

geometrisinden esinlenmiştir. Bütünlükçü bir 

akıcılıkla havuzları kuşatan ve zemini bir dal-

ga gibi süpüren hareketli çatı, aynı zamanda 

yüzme ve dalış havuzlarının hacimlerini de 

tanımlar.

Yapı, Olimpik Park’ın güney doğu köşesinde, 

Stratford City bölgesini Olimpik Park ile bir-

leştiren yeni yaya erişiminin olduğu noktada, 

Park’ın ana giriş kapılarından biri olarak ko-

numlanıyor. İzleyicilerin büyük bölümünün, 

Olimpiyat Parkı’na, Su Sporları Merkezi’nin 

üzerinden geçen bir köprüyle girmesi bekle-

niyor.

Mekânsal kurgu

Stratford City Köprüsü’ne dik olarak orto-

gonal bir aks üzerinde planlanan Su Sporları 

Merkezi’nde üç havuz bulunmaktadır. Eğitim 

havuzu köprünün altına, yarışma ve dalış ha-

vuzları ise oldukça geniş hacimli salonlara yer-

leştirilmiştir. Havuz salonlarının tabanlarının 

platform gibi çerçevelenmesi ve köprünün 

içine bağlanması genel tasarım stratejisini 

oluşturur.

Köprü seviyesinden itibaren platform, havuz 

holünün etrafındaki basamaklara kadar yü-

zeye çıkar. Hol, havuzlar ile aynı aks üzerin-

de kemerleşen, izleyicilerin görüş açılarından 

türeyen bir forma sahip olan geniş çatı ile 

tanımlanmıştır. Bu çatının özgün karakterini 

oluşturan parabolik kemerler, çift eğimli ge-

ometriye sahip olup, yarış ve dalış havuzları 

arasında görsel bir ayrışma sağlar. Havuz ho-

lünden çıkan bu çatı, basamakların dış alanla-

rını ve köprü girişini örterken, Stratford City ve 

Olimpik Park’a yaklaşılırken yapının varlığına 

işaret eder. Çatı ve plaform arasındaki açıklık, 

cam bir cephe ile kaplanmıştır.

Beton üretimi: örnek incelemesi

Kütlesel anlamda, mühendislik dolgularından 

sonra Olimpik Park’ta en çok kullanılan ikin-

ci malzeme beton olmuştur. ODA (Olympic 

Delivery Authority), betonun garantili temini 

konusunda Londra 2012 Oyunları’nın inşaat 

programını erkenden onaylamıştı. 

N
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İnşa alanında tekil sağlayıcının tercih edilme-

si, düzensiz dağıtımlarda gecikme riskini mi-

nimuma indirecek ve kayda değer bir sürdü-

rülebilirlik zaferi sağlanmış olacaktı. Birleşik 

çimento kullanımı ve geri dönüşümlü agre-

ganın oluşturduğu ikincil enerji, toptan olarak 

farklı müteahhitler tarafından teklif edilebilir 

ve işletmenin tren garına yakınlığı sayesinde 

oluşum enerjisini azaltabilirdi. Sonuçta bu şe-

kilde, etkileyici ölçüde beton üretimine bağlı 

malzemelerin %94’ünün Olimpik Park alanına 

dağıtımı tren yoluyla sağlanmış oldu. Beton 

üreticisi için tedarik süresince sürdürülebilir-

lik, tekliflerdeki teknik değerlendirmenin %20 

ağırlığını oluşturuyordu; oysa bu, geleneksel 

anlaşmalarda maksimum %5 dolaylarındaydı 

veya hiç dikkate alınmıyordu. Teklifçilerden; 

geri dönüşümlü agrega, çimento ikamesi ve 

malzemelerin inşaat alanına sürdürülebilir 

şekilde ulaştırması ve düşük emisyonlu araç 

kullanımını göz önünde bulundurmaları bek-

leniyordu. Aggregate Industries’in şubesi olan 

London Concrete, Aralık 2007’de görevlendi-

rildi ve Olimpik Park’taki tüm müteahhitlerin 

beton kaynaklarını inşaat alanındaki işletme-

den sağlamalarını talep etti. CLM Sustainabi-

lity Ekibi’nden bir yetkili, bu süreci takip etmek 

üzere görevlendirildi ve böylelikle girişim ba-

şarıya ulaşmış oldu.

Olimpik Park’ta otuza yakın beton karışımı 

kullanılmıştır. BREEAM değerlendirmeleri bu 

karışımlar için minimum gereklilikleri şu şe-

kilde belirledi: %40 PFA (Pulverized fuel ash 

– tozlaşmış yakıt külü) veya %70 GGBS (Gro-

und Granulated Blast furnace Slag) - %30 PFA 

veya üst strüktürde %55 GGBS kullanımı. ODA, 

PFA’nın kullanımını GGBS’ye kıyasla teşvik etti, 

çünkü PFA İngiltere’nin kömürle çalışan işlet-

melerinden arta kalan çöp sahasından temin 

edilebiliyordu; ancak GGBS ithal edilmek du-

rumundaydı. Yine de, mimarlar GGBS’yi daha 

açık bir renk sağladığı için tercih ettiğinden, 

London Concrete her iki seçeneği de teklif etti.  

Su Sporları Merkezi ekibi, arzu edilen görsel 

kalite için %40’lık oranı saptamadan önce 30-

70 yüzdelikler arasında çeşitli karışım testleri 

yaptı. ODA’nın araştırması, nakliyenin, agre-

ganın oluşum enerjisini saptamada kilit faktör 

olduğunu gösterdi. WRAP yönlendirmesi, geri 

dönüşümlü agrega kaynağının inşaat alanın-

dan 30 km’den daha uzak olduğu koşullarda 

dahi, ham agrega yerine geri dönüşümlü ag-

reganın birincil olarak kullanımını teşvik etti. 

Tutarlı kalitesi ve yeterli tedariği dolayısıyla, 
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| Londra Su Sporları Merkezi  

Tasarım | Zaha Hadid Architects

Proje Müdürü | Jim Heverin

Proje Mimarları | Glenn Moorley, Sara Klomps

Proje Ekibi | Alex Bilton, Alex Marcoulides,  

Barbara Bochnak, Carlos Garijo, Clay Shorthall, 

Ertu Erbay, George King, Giorgia Cannici, 

Hannes Schafelner, Hee Seung Lee, Kasia Townend, 

Nannette Jackowski, Nicolas Gdalewitch,  

Seth Handley, Thomas Soo, Tom Locke,  

Torsten Broeder, Tristan Job, Yamac Korfali,  

Yeena Yoon

Proje Ekibi (Yarışma) |  
Saffet Kaya Bekiroğlu (Proje Mimarı),  

Agnes Koltay, Feng Chen, Gemma Douglas,  

Kakakrai Suthadarat, Karim Muallem,  

Marco Vanucci, Mariana Ibanez, Sujit Nair

Spor Mimarı | S+P Architects (London)

Strüktür Tasarımı | Ove Arup & Partners 

(London, Newcastle)

Aydınlatma Tasarımı | Arup Lighting (London)

BREEAM Danışmanı | Ove Arup & Partners  

(London)

Fotoğraflar | Hufton + Crow

London Concrete’in tercih ettiği geri dönü-

şümlü agreganın kaynağından 250 km uzakta 

olması bir engel teşkil etmedi ve bir porselen 

artığı olan Cornwall’ın yan ürünü olan “stent”in 

trenle temini sağlandı.

Başlangıçta “stent”in yabancı bir malzeme ol-

masıyla, ilgili endişeler yüzünden proje ekipleri 

bu malzemeyi temel atma ve kazık çakma gibi 

altyapı uygulamaları  için daha uygun olduğu-

nu düşünüyorlardı. Bu zor durum, müteahhit-

lerin Olimpik Park inşası boyunca tecrübe alış-

verişinde bulunmalaryla yavaş yavaş ortadan 

kalktı. Alandaki ilk yarışma alanı olan Olimpik 

Stadyum’un inşasında, taşeronlar tarafından 

önerilen kalite kriterlerinin benimsenmesiy-

le alanda hiçbir karışıma gerek duyulmadı. 

Su Sporları Merkezi’nde, ODA’nın hedefi olan 

%25’lik agrega muadilini tutturmak daha güç 

olacaktı; çünkü oyun alanındaki üçte birlik be-

ton oranına sahip olan yüzme havuzlarının, 

stentten daha düşük termal genişlemeli ham 

kireçtaşı agregasına, çatlama riskini minimu-

ma indirmesi adına ihtiyacı vardı. ODA’nın he-

define ulaşabilmek için, Su Sporları Merkezi 

ekibi diğer beton alanlarda iri taneli agregayı   

%76’a çıkararak yeni bir kriter yaratmış oldu. 

IBC’nin zemin kat döşemeleri ve strüktürel 

çekirdekleri, stadyumun üst platformu, Eton 

Manor altyapısı ve Greenway üzerinde fırça-

lanmış beton yaya yolu, sonradan %100 stent 

ile değiştirildi.

Prekast beton

Olimpik Park’ta kullanılan prekast betonun 

oranının sadece %5 olması, gruplaşmış tesis-

lerin şantiyede bulunmasıyla sağlanabiliyordu. 

Prekastın geleneksel avantajları (inşa progra-

mını azaltma, kalite kontrol ve azalmış atıklar) 

iyi yönetilmiş hazır karışım tedariği ile telafi 

edilmiş oldu.   Velodrom için Cambridge ya-

kınlarında bulunan prekast üreticisi, tesisinin 

hemen yakınından ham agregayı temin ede-

biliyorken, kendisine en yakın geri dönüşümlü 

agrega kaynağını Cornwall’da buldu. ISG ge-

rekli ulaşımın karbon emisyonunu hesapladı-

ğında, ODA bu gereksinimden feragat etti.

Stadyum için prekast seyir terasları başarıyla 

%25 geri dönüşümlü agrega ile tanımlanırken, 

sonuçta altyapı ekibi tedarik zincirini zorla-

yarak, geçici prekast köprü iskelelerinde %33 

oranında geri dönüşümlü agrega sağlayabildi. 

Olimpik Park tecrübesinde, doğası gereği pre-

kast betonun hazır beton karışımına nazaran 

daha sürdürebilir olduğu düşüncesine meydan 

okunmuş oldu. ODA’nın hesaplamalarına göre, 

Olimpik Park’ın beton stratejisine bağlı olarak 

salınan karbon oranında, sektör ortalamasıyla 

karşılaştırıldığında %24 oranında bir kazanç 

sağlanmıştır.  

| Hattie Hartman’ın  

London 2012: Sustainable Design 

kitabından yararlanılarak derlenmiştir.

| İngilizceden çeviren: Dilara Sezgin

Fotoğraf galerisi için:
http://betonart.com.tr/
betonart-arti

Uygulama süreci ve detaylar  
için bkz. s. 86
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Roca  Londra  G a le r i

1. RESEPSİYON BANKOSU

2. GALERİ

3. DİNLENME

4. BAR

5. ARMANI SERGISI

6. FLUXUS EKRANI

7. YENİ ÜRÜNLER ALANI

8. ROCA ALANI 02

9. INTERAKTIF EKRANLAR

10. ROCA  ALANI 01

11 .  TOPLANTI

12. GELENEKSEL SERGİ

13. LAVABO/DUŞ

14. WC

15. YÖNETIM

16. PERSONEL MUTFAGI

17.  KARO SERGISI

18. LAUFEN ALANI

Giriş

İkinci Giriş

N

Doğu Cephesi

Güneydoğu Cephesi

Giriş

İkinci Giriş

Galerinin 1.100 m2 alanı, yarı açık alanlarla teknolojik interaktif sunum olanaklarıyla sergileme ve toplantı  

mekânlarından oluşmaktadır.
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Alçı panellerle oluşturulan çok yüzeyli duvarı galerinin merkezi aksını oluşturmaktadır.  

Biribirine bağlantılı yarı kapalı mekânlar bu duvardaki açıklıklardan izlenebiliyor.
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2.20 m yüksekliğindeki beton ve 

fibrobeton paneller prekast olarak 

hazırlanmıştır.

Mobilyalar güçlendirilmiş plastik 

esaslı malzemeden üretilmiş.

Kısmen banyo ekipmanlarının 

mekândaki yerleşimi için galeri 

duvarlarının altı noktasındaki 

yarı kapalı teşhir oyuklarında 

ve resepsiyon ünitelerinde cam 

liflerle donatılmış beton paneller 

kullanılmıştır.
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Akıcı ve doğal hareketi yansıtan panel ve kalıpları, teknolojinin son olanaklarıyla 

3 boyutlu modelleme yöntemiyle hazırlanmış ve üretilmiştir.   
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Cephede kullanılan 2x4 m panellerin her biri 800 kg ağırlıktadır. İç duvarları 

oluşturan paneller 6 cm kalınlığındadır. 2.20 m yüksekliğindeki beton ve 

fibrobeton paneller prekast olarak hazırlanmıştır.



86 | performans | teknik

Su sporları merkezi olimpik park planı dahilindedir, seyirci kapasitesi açısından  

Londra Oyunları'nın ikinci en büyük mekânı olacaktır.

2008 Haziran ayında başlayan Su Sporları Merkezi inşaatında 3.630 kişi çalıştı.  

İnşaat başlamadan önce 11 sanayi yapısı yıkıldı ve  yaklaşık 16.0000 ton hafriyat yapıldı.

londra su sporları merkezi



teknik | performans | 87

Çatı strüktürü :
Bütün bir çatı strüktürü üç noktadan taşıtılıyor:
Güney kenardaki duvar (1) ve kuzeydeki iki beton çekirdck (2).
 
Karmaşık biçimine karşın çatı iki boyutlu basit elemanlardan 
oluşuyor. Havalandırma aksının makasları (3) kuzey güney 
doğrultusunda yüzme ve dalış havuzları arasını sınırlamaktadır.

Makaslar merkezden itibaren dışa doğru açılmaktadır.  
Yan uçlarda kalan iki makas birer kemer gibi davranmakta 
ve geçici oturma alanları için konsol çalışan kanatlar 
oluşturmaktadır.

160 m uzunlukta ve en geniş noktada 90 m olan çatı yenilikçi çelik strüktürü ve  yarı yarıya geridönüşümlü  

alüminyum kaplamasıyla birlikte 3.000 tondan ağırdır.
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Su sporları merkezinde üç havuz bulunmaktadır: antrenman havuzu, yarışma ve dalma havuzu.

N
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Üstteki görünüşler:

17.500 kişilik olimpik su sporları merkezi, 2012 Londra Oyunları için tasarlanmıştır.

Alttaki görünüşler:

Oyunlardan sonra ise 2.000 seyirci kapasitesiyle sürekli hizmet verecektir.
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Şiddetli çevresel etkilere dayanıklı, geçirimsiz, çatlak riski 

düşük, ısı gelişimi kontrolü sağlanmış, çok uzun süre bakım 

gerektirmeyecek, kalıcılığa sahip bir üründür.

Malzeme: 

Çimento ve çimentomsu malzeme,  

İnce agrega, 

İri agrega, 

Karışım suyu, 

Kimyasal katkı 

Hazırlanışı: Ulusal ve uluslararası standartlara göre 

yeterlilikleri kanıtlanmış, seçilmiş ve stoklanmış 

hammaddeler kullanılarak, tam otomasyonlu santrallerde 

özel sistemle üretimi yapılan bir üründür.  

Üretim esnasında, her harman ve üretim sonrası pompa 

ucuna kadar her transmikserin kalite planı çerçevesinde 

taze beton özellikleri kontrol altında tutulmaktadır. 

Priz süresi:  DURABET®  üretiminde kullanılan özel seçilmiş 

Polimer katkılar ile minumum 2 saat kıvam korumasına 

sahiptir. 

Özellikleri: Minumum C 40 dayanım sınıfında üretilir. 

Düşük su/çimento oranı sayesinde geçirimsizlik ve  

minimize edilmiş çatlak gelişimine sahiptir. Özel dizayn 

edilmiş çimento ile düşük ısı gelişimi. Çevresel etkilere 

karşı maksimum performansa sahip olup 100 yıl bakım 

gerektirmeyen kalıcı bir betondur.

Kullanım alanları:  Şiddetli çevresel etkilere karşı uzun 

dayanıklılık istenen yapılarda, Su altı ve yer altı suları ile 

temas eden yapılarda, Viyadük, yol, tünel, tüp tünel, köprü 

vb. sanat yapılarında, temel ve altyapı inşaatlarında,  

deniz suyu etkilerine maruz kalan yapılarda.

Kullanıldığı yapılar: 100 yılın projesi Marmaray batırma  

tüp tünel, istasyon ve bağlantı yapıları,  

Mimar Sinan Camii – Batı Ataşehir.

beton tar i f ler i*
malzeme ve yapı l ış

* Beton tarifleri OYAK Beton'dan alınmıştır.
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İleri teknolojisi ile beton dökümünün kolaylıkla 

yapılmasını sağlar. Üstün yerleştirme kalitesi elde 

edilmesine imkan veren, inşaatın temel, döşeme, 

perde gibi tüm aşamalarındaki uygulamalarında 

benzersiz çözümler sunan özel bir üründür.

Malzeme: 

Çimento ve çimentomsu malzeme, 

İnce agrega hacmi, 

İri agrega, 

Karışım suyu , 

Kimyasal katkı.

Hazırlanışı: Seçilmiş ve stoklanmış hammaddeler 

kullanılarak, tam otomasyonlu santrallerde özel 

kontrollü üretimi yapılan bir betondur. Serbest 

yayılma değeri 65-75 cm, T50 süresi 3,5-5 sn 

aralığında, viskositesi minumum 8 sn değerine sahip, 

yatayda 7 mt çift yönlü olarak eşit yükselebilen, yatay 

dökümlerde 10 mt ayrışmadan yayılabilen speklere 

sahiptir. Özel olarak dizayn edilmiş sabit,  

city pump’lar ve esnek borularla zor döküm şartlarına 

betonunun transferinin sağlanması mümkündür. 

Priz süresi: Yayılma, viskosite, fiziksel özellikleri ve 

reolojisini koruma süresi  minumum 2 saat, normal 

hava şartlarında kalıp alma süresi 16 saattir.

Özellikleri: Minumum C 35/45 dayanım sınıfına 

sahip, yatay ve dikeyde uzun mesafelere transferi 

yapılabilen, vibratör gerektirmeden en sık elemanlara 

bile kendiliğinden sıkışan ve yerleşen, dmax 12 mm 

agregaya sahip mükemmel yüzey kalitesi veren özel 

üründür.

Kullanım alanları: Yoğun donatılı yapılarda, yüksek 

kalitede yüzey pürüzsüzlüğü istenilen yapılarda, 

güçlendirme yapılarında, zor döküm koşullarında, 

geçirimsizlik ve kalıcılık gerektiren yapılarda, 

vibrasyonun uygulanamadığı durumlarda (su altı 

yapıları), ofis, konut ve sanat yapılarında.

Kullanıldığı yapı: Büyük İstanbul içmesuyu ikinci 

merhale projesi boğaz geçisi boru dolgu betonları, 

MEB.   

Metalik fiber  ile güçlendirilmiş kendiliğinden donatılı 

ve sentetik polypropilen fiber ile güçlendirilmiş erken 

büzülmeye karşı dayanıklı özel bir üründür.

Malzeme: 

Çimento ve çimentomsu malzeme, 

İnce agrega hacmi, 

İri agrega, 

Karışım suyu, 

Kimyasal katkı, 

Metalik veya sentetik fiber.

Hazırlanışı: Özel dizayn edilmiş  formülasyonlarla, 

tam otomasyonlu beton santralinde özel seçilmiş 

hammaddeler kullanılır, panmikserde  sentetik ve 

metalik fiber eklenerek üretimi yapılan özel ürünlerdir.

Priz süresi: FİBRABET® standart betonlar gibi 

davranış göstermekle birlikte, priz süresi isteğe bağlı 

olarak ayarlanabilir.

Özellikleri:

Sentetik lifli: Pripropilen fiber ihtiva eder. Dmax 

12mm-22mm tüm beton sınıflarında kullanılabilir. Fiber 

tipi ve oranı uygulamaya göre belirlenir. Panmikserde 

hazırlandığı için içeride fiberler beton içerisinde 

homojen dağılır ve içerisinde sentetik bir donatı 

oluşur.

Metalik lifli: Çelik fiber ihtiva eder. Değişik kıvam sınıfı 

agrega dane çapı ve beton sınıflarında kullanılabilir. 

Formülün içeriği çelik fibere göre optimize edilmiştir. 

Metalik fiberli betonun içindeki çelik fiber ve miktarı 

betonun kullanıldığı yerin gereksinimlerine göre 

belirlenir. Çelik fiberin boyut ve tip seçiminde max. 

agrega tane boyutu ve dökülecek beton kalınlığı 

dikkate alınır. Metalık fiberli beton, standart betona 

göre daha fazla çekme ve eğilme dayanımına sahiptir.

Kullanım alanları: 

Sentetik lifli: Hafif ve orta düzeyde hareketli yüze 

maruz kalacak yüzeyler, özellikle rüzgâr alan, yazın 

yüksek sıcaklığa maruz kalan rötre çatlak riski yüksek 

zemin ve saha uygulamaları, otopark, arayollar, yaya 

yolları, kaldırım betonları, park alanları, teras ve bahçe 

çevre düzenlemesi uygulamaları.

Metalik lifli: Çelik hasır gerektiren her türlü zemin 

uygulaması, demir donatının zorlandığı, fazladan 

direnç istenilen alanlar, orta ve ağır derecede trafik 

yükü olan çevre ve park alanları, titreşime maruz 

kalan alanlar, basınçlı suya maruz kalan yapılar, beton 

yollar, bariyer duvarlar, patlama tehlikesi olan binalar, 

limanlar tershaneler, istinat duvarları.



teknik | performans | 93

Fabrika zemin betonlarının, yoğun trafiğe maruz yol, 

apron ve pist betonlarının tamirinde kullanılan, tamir 

ve servise açılma süresini kısaltan bir üründür.

Malzeme: 

Çimento ve çimentomsu malzeme, 

İnce agrega, 

İri agrega,  

Karışım suyu, 

Kimyasal katkı, 

Mikrofiber.

Hazırlanışı: Özel geliştirilmiş kimyasal ve mineral 

katkılar ile seçilmiş, stoklanmış hammaddeler 

kullanılarak, tam otomasyonlu santrallerde özel 

kontrollü üretimi yapılan markalı bir üründür.

Priz süresi: REPABET®  başlangıç kıvam korumasına 

ve işlenebilirliğe sahiptir. Priz süresi ayarlanabilir. 

Erken yüksek basınç ve eğilme dayanımı gösterir.

Özellikleri: Çok akıcı kıvamda, aşınma dayanımı 

yüksek, erken yüksek eğilme dayanımı, kontrol 

edilebilir çatlak gelişimi, donma çözülme etkisine 

karşı dayanıklılık ve servise açılma süresi kısa olan 

bir üründür.

Kullanım alanları: Apron ve pist tamirlerinde, 

beton yol tamirlerinde, endüstriyel zemin tamirlerinde 

ve hızla kullanıma açılması gereken tüm zemin 

tamirlerinde.

Çok katlı ofis ve konut yapılarında C 50/60 –  

C 100/115  beton sınıflarında dayanıma sahip, dikey ve 

yatayda uzun mesafelere kolayca transfer edilebilen 

özel bir üründür.

Malzeme: 

Çimento ve çimentomsu malzeme, 

İnce agrega, 

İri agrega, 

Karışım suyu, 

Kimyasal katkı.

Hazırlanışı: Seçilmiş ve stoklanmış hammaddeler 

kullanılarak, tam otomasyonlu santrallerde özel 

kontrollü üretimi yapılan bir betondur. Isı gelişim 

değerleri kontrol altına alınabilen, dmax 12 ve 22 mm 

olarak üretilebilen, işlenebilirlik olarak slump değeri 

S3-S5  ya da SCC özelliğine sahiptir. C 50/60 –  

C 100/115 dayanım sınıflarında hazırlanabilen, dikey ve 

yatayda uzun mesafelere kolayca transfer edilebilen 

özel ürünlerdir.

 

Priz süresi: SKYBET®  minumum 2 saat kıvam 

korumasına sahiptir. Priz süresi isteğe bağlı olarak 

ayarlanabilir.

Özellikleri: Düşük su/çimento oranı sayesinde yüksek 

dayanım, kontrol edilebilen ısı gelişimi sayesinde 

düşük içsel gerilim ve minumum mikro çatlak gelişimi, 

hızlı kalıp alma süresi, uzun mesafelere ve yüksek 

katlara kolay pompalama ve yüksek kalıcılık.

Kullanım alanları: Yüksek katlı ofis ve konut yapıları, 

yatayda ve düşeyde uzun mesafelere döküm 

gerektiren yapılar, yüksek dayanım ve kalıcılık 

gerektiren yapılar, erken dayanım ve kalıp alma 

süresi istenen yapılarda, çevresel etkilere karşı uzun 

dayanıklılık istenen yapılarda.

Kullanıldığı yapılar: Spine Tower projesi - Maslak,  

42 Maslak projesi – Maslak, 

CZK Çiftçiler kompleksi – Zincirlikuyu, 

Tepe Prime – Ankara,  

Bomonti Arista Business – Şişli,  

Ağaoğlu 212 - Mahmutbey.
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English Summary

Roca London Gallery

Zaha Hadid Architects (ZHA) were chosen by Roca in 2009 to create a versatile 

reference space capturing the essence of the brand and its values. It is also the 

latest in the series of Roca Galleries  globally, which include the Roca Barcelona 

Gallery, the Roca Madrid Gallery and the Roca Lisbon Gallery. In all cases the 

Galleries have been designed in conjunction with architectural  studios of inter-

national repute and are universally characterised by their design, quality and 

innovation as well as the imaginative use of materials and the most advanced 

interactive technologies. The Roca London Gallery expresses Roca’s commit-

ment to innovative design, sustainability and  wellbeing through an architecture that offers visitors a unique experience which 

is both visually and interactively engaging. Taking its inspirational cue from the idea of a space created by water in its various 

different states, ZHA’s bespoke design defines a flowing and porous space for the 1100m2 Roca London Gallery. The dynamic 

language is characteristic of the practice’s many projects globally, yet specific to the functional needs of Roca as a brand, and 

evolved in a bespoke manner for its purpose. With utmost precision and functionality, it integrates the latest communications 

technology the Gallery is equipped with in an aesthetically responsive and seamless manner.

Hussein Chalayan - EARTHBOUND  

Autumn/Winter 2009

For his Earthbound collection, Chalayan used architecture, build-

ing processes and building materials to translate the urban Lon-

don landscape into clothing. He wrote: ‘Concrete foundations are 

evoked through specially developed bonded grey puffa, whilst 

sculptural fabric in fine black, white and grey weave is worked 

into organically draped minidresses, which suggest concrete 

in its flowing liquid state. A photographic print of grey asphalt 

pavement moves the concept from foundations to ground level 

and adds texture... Finally, bright turquoise and coral embellished 

prints of scaffolding and stone move into a section of specially 

created, vibrantly colouredmoulded leather busts and bottoms 

attached to soft concrete-print leather dresses. These elements 

are incorporated to create the impression of architecture, blurring 

the gap between reality and fantasy.’ Banu Binat interprets this 

interesting collection through architectural and urban patterns.

Interview: Daniel Melim, Boa Mistura, Turbo

by Özlem Ünsal, Saffet Kaya Bekiroğlu

Graffiti, used to be regarded as an “urban crime” in the conservative discourses, is now-

adays criticized as becoming ‘commercialized’. Graffiti is even being considered as a 

means of social enhancement through participatory projects lately.  All these discus-

sions around graffiti, regardless of their points being right or wrong, show that graffiti 

has actually gone beyond the frontiers of a wall and transformed into a phenomenon 

that touches different aspects of social life.  The trace it leaves on the urban spaces and 

architecture being the main ingredient, is what makes this transformation of graffiti dif-

ferent than other forms of movements. In other words, graffiti would never get to the 

point it arrived today without architectural elements and urban infrastructure. An archi-

tect (Saffet Kaya Bekiroğlu) and a sociologist (Özlem Ünsal) interviewed three graffiti 

artists from Brazil (Daniel Melim), Spain (Boa Mistura)  and Turkey  (Turbo) for Betonart. 
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Interview with Helene Binet

by Saffet Kaya Bekiroğlu

Architecture photography helped immensely to architectural cul-

ture and education, enabling one to see buildings and structures 

at different parts of the world, while getting documented parallel 

in time with its constant changing surrounding and aging pro-

cess. Photography works as a visual communication catalyst in 

exchanging ideas, giving imminent exposure; sometimes assuring 

well known and certain times pointing out to the not obvious. Bi-

net’s work shows us to see besides looking.  To give better inside 

to Binet’s work, this interview took place in her London studio 

April 2012.

Concrete is an alchemy

Dina Abargil I The combining of myriad materials in your con-

crete base to find the most suitable result both esthetically 

and practically is a long journey to the realization of a wom-

an’s favorite necklace. It took me a very long time observing 

concrete in everyday life, art and design to finally feel truly 

acquainted with its character and especially its ability to bond 

to other objects and transfer a sense of heaviness however 

illusive. I most like to work with light materials and conceal 

them by concrete to provide a maximum illusion of heaviness. 

This contrast is most noticeable in the realm of portable ob-

jects like body jewelry which I specialize in.

Dance dance, otherwise we are lost!

Işıl Baysan Serim | Pina Bausch decided to liberate her troupe 

from the limitations of a stage or any other kind of show space 

during 1980s. Moving out of the aesthetic and technical habits 

of the dance and show business, she tries to free her troupe by 

taking it to nature, streets, urban spaces and different build-

ings that are significant for the collective memory. According 

to Pina, to walk or run through a space is itself a dancing per-

formance already. In other words, what is needed for such a 

performance is the movement of the body in time with a feel-

ing and rhythm. That is why the performances Pina imagines, 

coincides with the cinematic language and allows questioning 

both architectural, urban experiences and architectural forms 

and productions at the same time.       
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Interview with May Elin Bjerck

by Olaf Gipser

After getting her master’s degree from the art academy in Oslo (SKA) in 1988, 

May Elin Bjerck spent two years as an exchange student at the Royal Academy 

in Stockholm studying sculpture. She got appointed as associate professor at 

the Bergen School of Architecture (BAS) in 2005. She is given a specific position 

within the white painting. Her work is based in Jølster, where she is investigating 

site-specific relations between landscape, readability and identity. She is  cur-

rently establishing OFFROM, a project-based studio for extended public art. Olaf 

Gipser interviewed the artist who introduces her artistic background as follows:  “My background is related to the art and cultural 

discourse that emerged in the period when Norway achieved its national independence in 1905. Artists investigated specific 

locations in search for new relations between history, identity and democracy. The Norwegian painter Nikolai Astrup, a contem-

porary of Edward Munch, lived here in Jølster. Both of them were strong contributors to this discourse, preferring site-specific 

landscape interpretations and identified symbolic personifications, replacing heroic symbolism. The national independence fol-

lowed this wake towards collective communication, changing painting for accessible graphical productions, and was followed 

by industrial design, new combinations of art, architecture and landscaping, crossing art disciplines which were contemporary 

parallels to discourses at the Bauhaus. Jølster became a brand for national art and culture. Today, the new global context, mi-

gration, and climatic change actualize the question of identity. Lacking identity is a great loss, causing riots and disturbance.  

Other lasting influences on me have had the important art discourses of Minimalistic and Concrete Art together with Russian 

Constructivist and Abstract Expressionism as well as Joseph Beuys’ public investigations.”

The Concrete Mix

Words and Mix by Alexandra Ballantyne

This is an audio response to the word Concrete — my interpretation of how it 

sounds and what it makes me think of when I make the connection between 

Concrete and sound. Whilst the connection might seem a little abstract to be-

gin with, after time you soon realise that actually the two are firmly linked to 

each other especially when you start to think about the musical genres that 

were born or nurtured in a concrete environment and then extending this to the 

spaces where music is played to an audience for enjoyment and appreciation. 

I’m not exactly sure what it is about concrete that evokes or satisfies the crea-

tive spirit but we seem akin to it even though it’s not a natural surface. A blank 

concrete wall in the city is like a blank artist’s canvas just itching to have some mark on it. Listening to Techno in concrete spaces 

such as disused power stations, bank vaults, underground car parks, warehouses or clubs featuring minimal concrete interiors 

seems to provide the perfect environment for it’s music appreciators to listen and dance the night away. The selection of tracks 

will take you on a musical journey starting with Hip Hop from the most famous concrete jungle in the world, to the Industrial and 

Leftfield sounds evocative of the hard, heavy and raw properties of concrete, ending with Techno from Berlin. 

London Aquatic Centre

The architectural concept of the London Aquatic Centre is inspired by the 

fluid  geometry of water in motion, creating spaces and a surrounding envi-

ronment in sympathy with the river landscape of the Olympic Park. An undu-

lating roof sweeps up from the ground as a wave - enclosing the pools of the 

Centre with its unifying gesture of fluidity, whilst also describing the 

volume of the swimming and diving pools. The London Aquatic Centre is de-

signed to have the flexibility to accommodate the size and capacity of the 

London 2012 Olympic Games whilst also providing the optimum size and ca-

pacity for use in Legacy mode after the 2012 Games. Planned, designed and 

applied according to sustainability criteria, London Aquatics centre is a low 

carbon building like the other structures in the park. 

| This article is quoted from the book of Hattie Hartman: “London 2012 Sustainable Design”.


