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Bak›r›n yeniden yükseliﬂi
Tarih boyunca bak›r kendine tasar›m alan›nda izi silinemez, güçlü bir niﬂ kaz›d›.
En ilkel ça¤lardan beri mekânlardaki kullan›m› kap kacaklardan dekoratif bronzlara ve
pirinç el iﬂlerine kadar uzand›. Post modern ça¤da insano¤lu merakl› do¤as›ndan ötürü ›ﬂ›k
saçan, par›ldayan metallere do¤ru yönelmekten yine kendini alam›yor.

Tom Dixon, Beat Laps.

YAPIM MANA YILDIZ

‹nsanl›k tarihinde ilk ç›kar›lan ve iﬂlenen metalin bak›r oldu€unu
biliyor muydunuz? Nedeni ise yine kendisi kadar net. Do€ada bol
miktarda bulunuyor ve hiç u€raﬂt›rmadan toprak yüzeyinin alt›ndan ç›k›yor. Son zamanlarda insanlar›n tasar›m endüstrisinden talebi; keskin, minimal hatlar›ndan s›yr›l›p daha rahat, topra€›ms›,
bizi özümüze ça€›ran ve ruhumuzu besleyen tonlara do€ru kaymas› yönünde. Özledi€imiz s›cakl›k ve do€all›k bak›r›n coﬂkuyla
ç›nlayan parlak, ›l›k tonlar›nda ﬂekil bulmakta. Bak›r ve alaﬂ›m›n›n
de€iﬂik tonlar› olan pirinç ve bronz, renk nüanslar›ndan dolay›
mekânlar› davetkâr bir hale getirmekte. Birbirinden farkl› kültürlerden tasar›mc›lar, temelinde insan özünün arzulad›€› s›cakl›k,
konfor ve deneysellik içgüdüleriyle bak›ra yeni ﬂekiller veriyorlar.

Pirinç lambalar K›br›s/‹ngiliz as›ll›
tasar›mc› Michael Anastassiades’e ait.
Maria Koutsoudakis,
som bak›r lavabo.
Michael Anastassiades, pirinç vazo.

Grand Hotel
Stockholm, Mathias
Dahlgren restoran.

Blow light, Tom Dixon.

Fat Spot, Tom Dixon.
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Mirror Ball serisi, Tom Dixon.

Anastassiades tasar›m› pirinç
ayd›nlatma.

Bak›r endüstriyeldir
Tarihte ilk iﬂlenen metal olan bak›r ﬂimdilerde yüksek teknoloji
endüstrisinde, güneﬂ ›ﬂ›€› ve mikrodalga yay›n›m›n›n geliﬂtirilmesinde kullan›l›yor. ‹çgüdüleri sayesinde deneyselli€e yönelen
Tom Dixon için, keﬂiflerde hep ilk olmuﬂ bak›r ile çal›ﬂmak iﬂte
bu yüzden çok önemliymiﬂ. The Mirror Ball serisi ve Copper Shade için Dixon özel ‘vakumlanarak materyalleﬂme’ sürecini geliﬂtirmiﬂ. Bu lambay› yapmak komplike bir iﬂlem. Plastik ﬂiﬂirilmiﬂ
bir balon kabarc›€›, sonradan ‘vakum metalleﬂtirme’ metodu ile
ince bir saf bak›r tabakas› ile kaplan›yor. Bu iﬂlem yap›l›rken metal kaplaman›n içinde çok ince delikler oluﬂabildi€inden, bazen
›ﬂ›€›n›z›n bu noktalardan d›ﬂar› saç›labilece€ini önceden bilmeniz
iyi olur. The Mirror Ball serisini z›tl›klar çekici k›lmakta. Tasar›m›n
ayn› zamanda fütüristik/retro, s›cak/so€uk bir havas› var. 70’li y›llar›n süper parlak disko stili, tarihin en eski metaliyle yeniden ﬂekilleniyor. Koleksiyondaki bir di€er lamba olan Fat Spot ise, raflardaki minimal mimariyi yans›tan spot ›ﬂ›klar›na çok yerinde bir
alternatif. Do€ru bir ampul kullanarak ister hafif bir ›ﬂ›k, ister geniﬂ aç›l› kuvvetli bir direkt ›ﬂ›k alman›z söz konusu.

Bak›r estetiktir
Pirinç tonlar› o kadar s›cak ve cazibelidir ki, insanlar› kendisine
do€ru ça€›r›r ve büyülemeye baﬂlar. Yüksek düzeyde parlat›lm›ﬂ
metaller tam anlam›yla görsel bir ﬂölen sunar. Mekânlarda o kadar bask›nd›rlar ki, etkileyici bir vurgu için seyrekçe serpiﬂtirilmeleri ya da tek bir bölümde yo€un kullan›lmalar› yeterlidir. Örne€in,

Güney Afrika, Serra Cafema Resort’un banyo lavabolar›nda
yine bak›r malzeme kullan›lm›ﬂ..

Stockholm Grand Hotel’in Mathias Dahlgren restoran› restore
edilirken, Michael Anastassiades taraf›ndan tasarlanan parlak pirinç ayd›nlatmalar kullan›lm›ﬂ. Pirinç, lüks mekânlar için göz kamaﬂt›r›c› bir odak noktas› yaratmakta.
Bak›r renklidir
Bak›r›n insan› içine alan pembemsi ya da kay›s›ms› rengi, asl›nda
metallerde -alt›n›n d›ﬂ›nda- pek rastlanmayan bir ﬂey. Metalleri
gümüﬂ ve gri renklerde görmeye al›ﬂm›ﬂ gözlerimiz için bu, masals› bir nüans oluﬂturmakta. Bak›r, renk tonu olarak da arzu edilen bir metal. Güney Afrikal› iç mimar Maria Koutsoudakis som
bak›rdan tasarlad›€› lavaboda, Namib çöllerinin bak›r k›z›l› renklerinden ve Saharal› yar› göçebe egzotik Himba kabilesinin basit
hayat tarz›ndan ilham alm›ﬂ. O bölgelerdeki suyun azl›€›ndan dolay› lavabonun s›€ bir çanak ﬂeklinde tasarlanmas›, suya bir hürmet gösterisi olarak tutumlulu€a dikkat çekiyor. Bak›r›n iﬂlenirken ›s›t›lmas› ve elde dövülmesi ile çölün yak›c›l›€› ve ﬂiddeti aras›nda ise anlaml› bir eﬂleﬂme de gözden kaçm›yor.
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