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BALİ
MARAKEŞ
CAPE TOWN
ANADOLU
Dekorasyon
yaz tatilinde!

EGE’DEN .
.
SAHIL EVLERI
Dingin beyaz ile etnik desenlerin dansı

Sualtı dünyası
yaz dekorlarına
ilham veriyor
Küçük teras
ve balkonlar

6 tasarımcıdan
deko-seçimler

Deniz, güneş, kum, ağaç:
İçeri sızan doğa
Bitkileri
nasıl gruplamalı?

Mutfakta
rustik hava

TEMMUZ 2013/AYLIK

Araştırdık:
Topçu Kışlası projesi
DENİZCİ STİLİ MOBİLYALAR + RENKLER + FORMLAR

akide

Harikalar coğrafyası

Yasemin Aksoy

İstanbul kıtaları birleştiren coğrafyası, minareleri ve siluetiyle ilham veriyor.
Mucizelerine alıştığımız kentin tüm güzellikleri dünya tasarım arenasında.

Çevreci oyuncaklar
Dönüşümlü ağaç kullanarak hem daha estetik bir tasarım
yaratmış olduğunu hem de tükenen kaynaklara bir ağaç
daha eklememiş olmanın huzurunu yaşadığını söyleyen
Gürsan Ergil’i ham ahşap mobilyalarından tanıyorsunuz.
Peki ya oyuncaklarını gördünüz mü?
www.gursanergil.com

MİNARELER
Lüks markalar için ürünler tasarlayan ve Londra’da yaşayan İngiliz tasarımcı Kacper
Hamilton’ın çalışmaları, masallar, tarih ve ritüellerden ilham alan bir dünyaya insanı
davet ediyor olmasıyla ayırt edilir. Louis Vuitton, Pernod Ricard ve gibi markalar için
çalışan genç tasarımcı, gerçek hikayeler, adetler ve gelenekleri araştırarak ilham alır.
Tasarımcının Minareler koleksiyonu da sanatsal yapıtlardan biridir. Koleksiyonun
cam karaf serisinde tasarımcı bir cam atölyesinde bulduğu atık cam parçalarından
esinlenmiş. Cam üfleme işlemi esnasında oluşan ve normal olarak istense de
yapılamayacak veya kopya edilemeyecek olan doğal hataları içeren her bir parçada
farklı bir güzellik bulmuş. Bulunan parçaların biçimleri şehrin geri kalanına yüksekten
bakan uzun minareleri ile İstanbul’u anımsatmış. Ortaya numaralı ve imzalı bu çok
özgün koleksiyon Minaret çıkmış. www.kacperhamilton.com

İstanbul’un ışıkları

Ödül alan skeçler
Erdem Mimarlık şirketinin kurucuları Sunay
Erdem ve Günay Erdem kardeşlerin eskizleri New
York Sketch 2013 sergisinden sonra Amerikan
Mimarlık Enstitüsü Philadelphia Bölümü
tarafından da ödüllendirildi. Finale kalan ve ödül
alan çalışmalar 22 Temmuz’a kadar Washington
Square, AIA Bookstore’da sergilenecek. Güncel
sunum teknikleri yanında projelerinde mutlaka
geleneksel el çizimi suluboya eskiz de kullanan
Erdem kardeşlerden peyzaj mimarı Sunay
Erdem’in 700’ün üzerinde serbest el çizimi
perspektif çalışmaları bulunuyor. Günümüz
dijital sunum çağında mimarlık alanında Erdem
Mimarlar bu anlayışın son temsilcilerinden.

Erdem Mimarlar’ın bu son ödülden önce New
York, Minneapolis, San Francisco, Chicago ve
Orlando’da aldıkları ödüller; dünya genelinde ise
elliye yakın ödülü var.
www.erdemarchitects.com

Siba Sahabi şiirsel bir tasarımcı.
Alman ve Acem (İranlı) köklerinden
gelen tarzı, yaptığı işlerde kendini
açıkça belli eder. Eserleri Avrupa ve
Orta Doğu seramik tarihinden ilham
alır. Amsterdam’daki atölyesinde yarattığı son işlerinden
biri İstanbul’u anlatıyor: İstanbul Twilight! Avrupa ile
Asya’yı bağlayan metropole ithaf edilerek keçeden
yapılmış 9 adet şamdandan oluşan koleksiyon, doğrudan
İstanbul siluetinden esinlenmiş. Renkler akşam veya
sabahın erken saatlerinde ışığın farklı tonlarını aksettirir.
www.sibasahabi.com
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