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MÜZEDEK‹ “KÖTÜ KOPYALAR”
‹ﬂlerinizi en iyi ﬂekilde tan›mlayan kelimeler
hangileridir?
Rahats›z edici ve/veya varolan yap›m süreçlerini
yeniden tan›mlayan.
Sizin için “tasar›m karﬂ›t›” diyorlar, do¤ru mu?
Bununla beraber, “zay›f kavramsalc›l›¤›”, “eleﬂtirel olmayan tasar›mc› tayfas›n›”, “markalaﬂmay›” ve “ak›lc› pazar mekanizmas›”n› eleﬂtiriyorsunuz. Size sormak istedi¤im, bunlar›n aras›ndan hangilerini de¤iﬂtirdiniz veya de¤iﬂtirmek
istiyorsunuz?
Tüm bunlar›n do¤ru oldu¤unu söyleyebilirsiniz,
ancak bu bir niyet de¤il sadece bir sonuçtur. Ö¤rencilerime ö¤retmeye çal›ﬂt›¤›m ﬂey; tarihi fark›ndal›k, bir gerçeklik duyusu. Vivienne Westwood’dan al›nt› yapmak gerekirse: ‘Geçmiﬂ hakk›nda
ö¤rendi¤iniz zaman gelece¤i görebilirsiniz.’ Onlara felsefe, edebiyat, mimarl›k teorisi okutuyorum
ve birçok Hollywood filmi seyrettiriyorum. Hollanda tasar›m spektrumunun tamam›ndan sadece
ufak bir parça temsil ediliyor, bu parçay› faktör iki
ile büyütmek büyük bir ﬂans olurdu.
“Küratör” dedi¤imizde ne anlar›z? Sizin küratörlü¤e bak›ﬂ›n›z nedir?
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Hollanda’da küçük bir sahne oldu¤u için tamamiyle ba¤›ms›z de¤iller. Veya ﬂöyle söyleyeyim;
Sanatç›lar ve tasar›mc›larla olan kiﬂisel iliﬂkilerinin bask›s› yüzünden, istediklerini yapmakta özgür de¤iller. Sonuç, Hollanda veya yurtd›ﬂ›ndaki
tasar›m ve sergilerde görülüyor. Heryerde ayn›
grup, para ve tan›t›m›n da bununla oldukça ilgisi
var tabii… Bir ﬂey iyi satt›¤›nda ya da çok fazla tan›t›m› yap›ld›¤›nda, bu onun iyi bir tasar›m parças› oldu¤u anlam›na gelmez. Küratörler bu tip “baﬂar›”ya karﬂ› oldukça hassas gibi görünüyorlar,
ödevlerini daha iyi yapt›klar› zaman, sergilemek
için Marcel Wanders&Co’dan daha ilginç ﬂeylerin
oldu¤unu ö¤renecekler.

BAS VAN BEEK, ROTTERDAM,
HOLLANDA'DA YAﬁIYOR. GERRIT RIETVELD
ACADEMY'DE DERS VEREN BEEK'‹N ‹ﬁLER‹;
TASARIM VE POL‹T‹KA ARASINDAK‹
‹L‹ﬁK‹Y‹ ARAﬁTIRIRKEN, ÇO⁄UNLUKLA
PROPOGANDA G‹B‹ ALGILANAB‹L‹R...
BEEK, KISA B‹R SÜRE ÖNCE ‹TÜ
Ö⁄RENC‹LER‹ ‹Ç‹N; TASARIM ‹ﬁLEY‹ﬁ‹
HAKKINDA B‹R WORKSHOP
GERÇEKLEﬁT‹RD‹, ANCAK CÜMLELERDEN
ÇIKAN SONUÇ, PEK MEMNUN KALMADI⁄I
YÖNÜNDE. ÖNER‹S‹, 'TASARIM
TERAP‹S‹'N‹N, KEND‹ ‹Ç‹NDE ‹Y‹
B‹R DERS OLACA⁄I...
SÖYLEﬁ‹: BUKET BAYDAR

‹stisnalar tabii ki var… Rotterdam’daki Museum
Boijmans van Beuningen’i ilk kez ziyaret etti¤imde, orada aﬂ›r› derecede farkl› birﬂeylerin oldu¤unu biliyordum. Ancak, bunun kendi plan›n› çizen
ve görsel sergileri, kendisini Hollanda tasar›m
sahnesinin içine fazla sokmadan yapan tek bir
küratörün iﬂi oldu¤u hakk›nda çok az ﬂey biliyordum. Adam; yürüyen bir tasar›m ansiklopedisi,
son mohikanlardan biri. Ad›: Thimo te Duits.

PREQUELS: TEK KOLLU MELEZLE ‹SA
FOTOGRAF: ARI VERSLUIS
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Bu ba¤lamda, bize yapt›¤›n›z provokatif iﬂlerden
örnek verebilir misiniz?
Her zaman kendimi, ‘tasar›mda daha sert bir yan›n› ortaya koyan, varolanlar›n k›s›tlamalar› içerisinde çal›ﬂabilecek, alternatif üretim metodlar›n›
tan›mlayan bir gerçekçi’ olarak görmüﬂümdür.
Ben, bilinçli olarak s›n›rlar› ihlal ederek de¤il ama
tasar›mda varolan hassas yerlere parmak basarak, ifade özgürlü¤ünü suistimal ediyorum. Taklit
vazolar›m bu noktaya iﬂaret ediyor. Onlar› tan›nan
ve az tan›nan tasar›mc›lardan kopyalad›m. Bu,
benim baﬂ›m› bir çok derde soktu. Kopyalar çok
kötü yap›lm›ﬂt›, kaba kenarlar, sprey boya…vs
Benim tasar›m kopyalar›m›n “ilham” olarak kulland›klar›, genellikle sanat kavramlar› veya tasar›mda kullan›lan kavramlar›n daha öncekilerinden
“yeni” ürünler yapan birebir kopyalar›yd›. Ancak
ben, benimkilerin birebir kopyalar olmas›ndan
emin oldum. Di¤er tasar›mc›lar baﬂar›s›z oldu,
çünkü ben hiçbirﬂeyi de¤iﬂtirmemeyi tercih ettim
ve özünde ayn› aktivitenin içinde bulunduklar› zaman, onlardan çald›m. Baﬂar› ise, Museum Boijmans van Beuningen bu seramik koleksiyonunu
sat›n ald›¤› zaman geldi. Wieki Somers ve Hella
Jongerius’un orijinal vazolar›, müzenin koleksiyonunda yok ama benim “kötü” kopyalar›m var:)
Somut olarak genellikle bulunmuﬂ malzemeler… Soyut olarak rastlant›n›n esteti¤i ile çal›ﬂ›yorsunuz. Zaman içerisinde, somut ve soyut
malzemelerinize eklemeyi düﬂündü¤ünüz baﬂka
ﬂeyler de olacak m›?
Hiçbirﬂey yapmamak da kendi içinde bir hedef, o
yüzden malzeme eklemekten çok ç›karaca¤›m.
Ç›plak, özüne kadar soyaca¤›m.
Tasar›mc›lar ve çok uluslu ﬂirketler aras›ndaki
iliﬂkiyi araﬂt›r›rken, buldu¤unuz en önemli ﬂey
neydi?
Bu ﬂirketlerle çal›ﬂmak için, bütün görevleri alanlar yine ayn› grup. Yerinde ‘mini bir Hollanda tasar›m tekeli’ oldu¤una inanmak için sebebim var.
Droog gibi kurumlar ve Lidewij Edelkoort gibi kiﬂilerin çok büyük etkisi var. Baﬂka bir deyiﬂle;
e¤er onlar›n telefon defterinde de¤ilseniz, çokuluslular için çal›ﬂman›z neredeyse imkans›z.
KEND‹NE GÖNDERME YAPAN KEND‹ PORTRES‹
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RIP-OFFS
FOTOGRAF: ARI VERSLUIS
BOIJMANS VAN BEUNINGEN ROTTERDAM
KOLEKS‹YONU / 2005

Bize “Prequel Series”den bahseder misiniz?
Ah evet, Allah’›n unuttu¤u bir yerden, 1000kg’l›k
ticari alç› ald›m ( kilosu 2 Avro). Bu alç›lar›n, Hollanda tasar›m endüstrisinden bile daha büyük
olabilecek kadar büyük bir endüstrisi var. Orta yaﬂ
krizindeki ve “yarat›c›” olmak isteyen kad›nlar›n
ihtiyac›n› karﬂ›l›yor. Den Bosch’daki European
Ceramic Center’da farkl› alç›lardan iki parçay› birleﬂtirdim ve birbirlerine uymalar› için ek parçalar
yapt›m. Bu, vazolar› yapmad›¤›m “Rip-off” serisinden bir ad›m geride, “Prequels” için alç› yapmad›m sadece düzelttim. Sonuç ﬂaﬂ›rt›c›yd›, parçalar aras›ndaki doldurulmuﬂ boﬂ alanlar yeni ﬂekiller oluﬂturdu. Baz› ticari alç›lara dokunmad›m,
çünkü kendi içlerinde çok kat›yd›lar ve böylelikle
onlar› aﬂmak mümkün de¤ildi. Onlar› üç versiyonda yapt›m; gümüﬂ, gün ayd›nl›¤› yeﬂili ve beyaz sprey boya… Sonuncusu için Antistrot’tan,
onun için illüstrasyonlar haz›rlamas›n› istedim.
Beyaz s›r mükemmel de¤il ve ona farkl›, ek bir
özellik katan ufak delikleri var.
Amsterdam-Beek Gerrit Rietveld Academy ile
nas›l bir ba¤lant›n›z var? Burada, nas›l bir e¤itim anlay›ﬂ›na sahipsiniz?
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meye baﬂlad›m. ‹lk baﬂta bunu yapmak için biraz
tereddütlüydüm, çünkü oldukça prestijli bir okul.
Ö¤renciler ve ö¤retmenler aras›nda genel bir
snobluk, seçkinci bir tav›r olaca¤›n› düﬂünmüﬂtüm. Bu do¤ru de¤ildi, bütün ö¤renciler oldukça
yetenekli. Ben, onlar›n Hollanda tasar›m sahnesine karﬂ› eleﬂtirel bir ﬂekilde düﬂünmelerini sa¤lamak için çal›ﬂ›yorum ve onlar da bunu seviyorlar.
Türkiye’deki e¤itim sistemiyle ilgili ise çok rahats›z edici birﬂey var. Fazlas›yla geleneksel, muhafazakar, gülünç… ‹TÜ’de bir atölye çal›ﬂmas› yapt›m, bir ay boyunca ﬂoktayd›m. Ö¤renciler kendilerini yarat›c› sürece sokam›yorlar, yapmalar› için
benim ellerinden tutmam gerekti. ‹yi bir tasar›mc›
veya sanatç› olmak için üniversite veya master
program› mezunu olman›za gerek olmasa da biraz rehberlik alman›z iyi birﬂey, bu iliﬂkinizi düzeltmek için bir dan›ﬂmana gitmenizle ayn› yere
ç›k›yor. Tasar›m terapisi, kendi içinde iyi bir ders
olabilirdi.
Bu günlerde üzerinde çal›ﬂt›¤›n›z projeler neler?
Çok uluslulardan iﬂ bekledi¤im için, kendi kendime baﬂlamaya karar verdim. Unilever ve McDo-

nald’s küreselleﬂmenin iﬂe yaramad›¤›n› farkettiler
ve yerel pazarlar için ürünlerini yerelleﬂtiriyorlar.
Burada alabildi¤iniz Magnum çikolata örne¤in
Hollanda’da, ayn› McDonald’s daki Köfte Burger
gibi, sat›ﬂa sunulmuyor, onun yan›nda Hollanda’da kroket burger (büyük bir baﬂar›) sat›l›yor.
IKEA daha bu konuyla ilgilenmedi, o yüzden
onun için ürünleri yerelleﬂtiriyorum. Atatürk kaﬂ›n›n, logo kalitesini keﬂfedip; kumaﬂ, mobilya ve
seramiklere uyguluyorum. Arkadaﬂlar›ma bu projeden bahsetti¤imde 3 seçene¤im oldu¤unu söylediler; - Bir Türk milliyetçisi taraf›ndan vurulacaks›n, - Küratörler bundan nefret edecek, kariyerinin sonu olacak, - Pasaportuna siyah damga yiyeceksin ve bir daha Türkiye’ye giremeyeceksin…
Hâlâ hayattay›m ve yeni vizemi henüz ald›m, neler olaca¤›n› görece¤iz.
www.basvanbeek.com
www.archiploitation.com

