
Do¤a: Yeniden ve Heryerden

En büyük tasar›mc›n›n do¤an›n
kendisi oldu¤u görüflü her geçen
gün daha fazla gerçeklik kazan›yor.

Ross Lovegrove, V‹TRA için
gerçeklefltirdi¤i ‹stanbul
Koleksiyonu'nu Londra'da
tan›t›rken yapt›¤› konuflmada,
çal›flmas›n›n iki kaynaktan
beslendi¤inden sözetmiflti. ‹lki
"yeni oryantal lüks" olarak
adland›r›labilecek, kökleri
yaflad›¤›m›z bu
topraklarda olan herfley...
‹kinci olaraksa; do¤a. Lovegrove ‹stanbul Koleksiyonu'nun kayna¤›n› do¤adan alan
hikayelerden olufltu¤unu flu sözlerle anlatm›flt›: "Ben deniz kenar›nda büyüdüm. Deniz
kenar›nda yürüdü¤ünüzde k›y›daki tafllar› denize atmak için elinize al›rs›n›z ve elinize
ald›¤›n›z hemen hemen her tafl avuç içinize tam oturur. Dünyan›n neresine giderseniz
gidin, deniz kenar›nda elinize bir tafl al›n, do¤an›n yaratt›¤› bu güzelli¤e her seferinde
bir kez daha hayran kalacaks›n›z" V‹TRA ‹stanbul Koleksiyonu, armatürden klozete,
tüm parçalar› ile do¤an›n banyo kültürüne yans›mas›...

Do¤an›n tasar›m dünyas›nda buldu¤u yer Lovergrove'un V‹TRA çal›flmalar› ile s›n›rl› de¤il: Hollanda'l› tasar›mc›
Tejo Remy'nin geçen y›l gerçeklefltirdi¤i Yaprak Projesi ("Leaf Project") ç›nar yapraklar› formunun kullan›ld›¤›
kitapl›klar, oturma gruplar› ve duvar ka¤›tlar›ndan olufluyor. Do¤a formlar›n›n yenilikçi bir fonksiyonellik
kazand›¤› ifllerden bir di¤eri ise Orange 22 Tasar›m Laboratuvar›’n›n Botanist Koleksiyonu. Geri dönüflümlü
malzemeden tasarlanan ve üzerindeki do¤a formlar›yla rengarenk bir albenisi olan sehpalar ve oturma
banklar›yla Botanist Koleksiyonu, California'daki en son CA Boom 4 Show'una damgas›n› vurmufltu. Do¤an›n
esteti¤ini yaflam mekanlar›na getiren bir di¤er örnek ise, Norveç'in gözde tatil yörelerinden Kragero'da

karfl›m›za ç›k›yor. Oslo'nun güneyinde, fiyordlar aras›na saklanm›fl,
benzersiz bir sakinli¤i olan Quality Spa & Resort Kragero'nun lobisinde
gri tonlardaki deniz tafllar›ndan esinlenmifl oturma grubu, ruhu olan
minimalizmin çok iyi örneklerinden biri.

‹skandinavya'dan Los Angeles'a, Hollanda'dan ‹stanbul'a dünyan›n
dört bir taraf›nda farkl› alanlarda çal›flan onlarca tasar›mc›, do¤ay›
yeniden ve heryerden hayat›m›za sokuyor. Radikal ve elegan bir
fl›kl›k içeren bütün bu ürünlerin ortak paydas› ise, do¤an›n o benzersiz
ve vazgeçilemez formlar›n› modern insan›n hergün kulland›¤› objelerle
birlefltirmesi. Gelece¤in tasar›mlar›n› Ross Lovegrove ve benzeri
tasar›mc›lar›n ifllerinde aramak için çok sebebimiz var.
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“Deniz kenar›nda
elinize bir tafl al›n,
do¤an›n yaratt›¤›
bu güzelli¤e her
seferinde bir kez
daha hayran
kalacaks›n›z”
Ross Lovegrove


