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Federico
Delrosso

RÖPORTAJ

Nef İcra Kurulu
Başkanı Erden Timur
18 / ÜRÜNLER

RÖPORTAJ

Yapı ve tasarım sektöründe öne çıkan yeni
ürünleri mercek altına aldık. Wi-fi erişimli
klimalar, ısı izolasyonu sunan paneller ve
leke tutmayan mermerler bu ay dikkat
çeken tasarımlardan sadece bazıları.

Rıfat Özbek

MuuM Mimarlık,
sanat, bilim, teknoloji
ve ekonomiyle
harmanlanmış,
araştırmacı ve yaratıcı
bir yaklaşımla, “insan
odaklı çevreler”
yaratmaya ve kamu
adına kazanımlar elde
etmeye çabalıyor.
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Sevilla, Endülüs özerk
bölgesinin ve
İspanya’nın en büyük
dördüncü şehri. Uzun
yıllar Romalılar ve
Müslümanların
yönetiminde kalan
Sevilla, farklı kültürlerin
dokunuşuna uğrayarak
kendine özgün bir ruh
kazanmış.
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52 / EKOLOJİK BİNA

68
Eviniz yeni yıla
hazır mı?

Yeşil Bina Danışmanı Sefa Şahin ile ekolojik
binaları, sertifikasyon sistemlerini ve
Gaziantep’te hayata geçirilen LEED platin
sertifikalı ekolojik bina projesinin
detaylarını konuştuk.

70 / GURME
Dünya mutfağından leziz örnekler sunan
Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel’e
konuk olduk.

SURREAL ARALIKOCAK
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RÖPORTAJ I FEDERICO DELROSSO

Federico
Delrosso

“

“
İtalyan asıllı ünlü tasarımcı ve mimar Federico Delrosso, kariyeri
boyunca gerçekleştirdiği projelerde adından söz ettiren başarılı
bir isim. Özellikle müstakil ev tasarımları ve halka açık mekanlar
üzerine çalışmalar gerçekleştiren Delrosso farklı malzemelerden
yaptığı beklenmedik kombinasyonları ile biliniyor. Türkiye
Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (MOSDER) düzenlediği
tasarım buluşmaları etkinliği için Türkiye’ye gelen Delrosso ile
buluştuk. Dünyaca ünlü mimar ile tasarımlarını yarattığı
süreçten, yer aldığı projelere ve mimarlık yaklaşımına kadar
birçok konuyu konuştuk.
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-

-

Tasarım sürecinde izlediğiniz
yöntemler neler?
-

“Bir mimari projenin ruhu olması gerek”
şeklinde bir düşünceyi savunuyorsunuz.
Biraz detaylandırabilir misiniz?

-

Mimari ve tasarım dünyası sizi yakından
tanıyor. Ancak bilmeyenler için
kendinizden biraz bahsedebilir misiniz?

Peki sizin için bir projenin en ilginç
anı hangi kısmı?
-

-

-

Mimarlık felsefenizi özetler misiniz?
Sizin için tasarım ve mimarlık ne
ifade ediyor?

Hali hazırda devam eden projeleriniz
hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

Kullanmayı sevdiğiniz malzemeler
hangileri?
-

-

-

-

-

-

-

Karşınızdaki müşteri ile mimari tasarım
arasında nasıl bir bağ kuruyorsunuz?

-
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Doğal ürünleri kullanmayı seviyorum
dediniz. Sizce doğal ürünlerin
tasarımdaki yeri nedir? Sürdürülebilirlik
anlayışınızdan da bahsedebilir misiniz?

Mimarlık ve tasarım sektörüyle ilgili
sıkıntılar sizce neler?

-

SURREAL ARALIKOCAK
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-

-

-

Two single-family houses at Vandorno, Biella

-

Tasarım ve mimari anlamında dünyada
gelişen - değişen trendler nelerdir?

-

-

360 DERECELİK BAKIŞ AÇISIYLA
-

Gömme
Duvar

Türkiyeʼde gerçekleştirmeyi
planladığınız yeni projeleriniz var mı?

SANATSAL BİR İŞ ÇIKARMAYA
ÇALIŞIYORUM

-

Rekabet, hırs ve risk sizin hayatınızda
ve tasarımlarınızda ne anlam ifade
ediyor?
-

-

Türkiyeʼdeki mimarlık ve içmimarlık
alanına ilişkin gözlemlerinizi aktarır
mısınız?
-

Önümüzdeki dönemler için
hedefleriniz var mı?

Son olarak tasarım eğitimi sizce
nasıl verilmeli? Gençlere bu anlamda
önerileriniz var mı?

-
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