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pek Ek: Bir sanatçı olarak 

mimarlıkla hikâyeniz nasıl 

başladı? Veya başka türlü 

soralım, bir mimar olarak 

sanatla hikâyeniz nasıl başladı?

David Scognamiglio: Çocukluğumdan 

beri çizmeyi ve yaratmayı, televizyon 

seyretmeye veya video oyunları 

oynamaya tercih ederdim. Gençlik 

dönemimde çalışmalarıma kentsel sanat 

ile başladım; trenlere ve duvarlara 

resimler çizdim. Bu benim yaratıcı 

dünyaya ilk adımımdı.

 Bu dönemden beri, halen, bir 

sanat eserinin müzede durmak yerine 

kamu mekânına nasıl aktarılabileceği 

konusuna derin bir ilgim var. 

 Liseyi bitirdiğimde mimari 

çalışmaların, ilgi alanlarım ile mesleki 

kariyerime yönelik hedeflerimin iyi 

bir karışımına karşılık geleceğini 

düşünüyordum; fakat mimari uygulama 

alanında çalışmaya başladığım 

noktadan itibaren kendimi huzursuz 

hissetmeye de başladım. Üniversitede 

bana gösterilemeyecek bir şeyi 

öğrendim: Normal bir mimari projede 

kısa bir kavramsal ve yaratıcı süreç 

vardır; bunun ardından aylarca, hatta 

yıllarca bürokratik, teknik çalışmalar 

gelir. Bunda bir yanlışlık yok; fakat 

gündelik olarak yaratım ve kuramsal 

düşünceler üzerine eğilmek benim için 

çok daha fazla önemliydi. Böylece, 

geçici yerleştirmeler üzerine çalışmaya 

İ
başladım. Santiago’daki en önemli 

sanat galerilerinden biri olan ve aynı 

zamanda tek kamusal sanat galerisi de 

olan Galería Gabriela Mistral’de işimi 

sergileyebilmek için Şile yarışmasını 

kazanmak benim için büyük bir şans 

oldu. Bu fırsatı değerlendirdim ve her 

şey değişti. Şimdi sanırım kendimi, 

mimari bakış açısına sahip bir sanatçı 

olarak tanımlayabiliyorum.

İ.E. : Çalışmalarınızı esinleyen 

mimari ruh nedir? Yerdeki ruhu nasıl 

keşfediyor ve açığa çıkartıyorsunuz?

D.S. : Bir yer ile ilişki kurduğumda bana 

yerin ruhunu hissettiren çeşitli veriler 

oluyor. Elbette bunlardan biri bu yerin 

mimarisi, hacimleri, ışığı, tüm fiziksel 

ve nesnel bilgileri. Aynı zamanda bu 

yerle ilişki kurmuş insanlarla konuşmak 

ve gayriresmî, öznel öykülerini 

dinlemek de benim için temel bir 

edim. Sonunda ise, yerin enerjisi ile 

ilişki kurmak benim için çok önemli; 

biraz yeni nesil bir ifade olacak ama 

yerlerin söyleyecek şeyleri olduğuna 

çok daha fazla inanıyorum. Örneğin; 

cami ya da herhangi bir dini mekân 

fark etmeksizin, inançlı olmanız ya da 

olmamanız da fark etmeksizin, dini 

bir mekâna girdiğinizde bir dinginlik 

hissedersiniz. Bu durum, yüzyıllardır 

insanlar bu yere sadece umut etmek, 

dileklerde bulunmak ve bir süreliğine 

sakin hissetmek için geldiğinden dolayı 

mı oluşuyor, anlamaya çalışıyorum.

ÜSTTE Resim 1.

David Scognamiglio 
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İ.E. : Yer, sizin için ne anlama geliyor?

D.S. : Her zaman bu tanımı aklımda 

tutarım: Yer, anlamlarla yüklü bir 

mekândır. Şahsi fikrimin büyük kısmı bu 

tanımla ilişkili. Bir anlamda, yarattığımız 

sembolik yerin, fiziksel mekândan daha 

önemli olduğunu düşünüyorum. 

İ.E. : Işık, çalıştığınız mekânın anlamına 

veya kimliğine ne katıyor?

D.S. : Tıpkı diğer sanatçıların ahşap 

veya metali kullanması gibi, ben de 

ışığı bir malzeme olarak kullanıyorum. 

Işığı özellikle iki nedenden dolayı 

tercih ediyorum: İlk sebep; ışık, 

derin bir malzemesizlik hissi veren 

bir malzemedir. Işık sayesinde bir 

mekânı tamamen ruhani bir şeyle 

doldurabiliyorum; havada çizmeye 

benziyor. İkinci sebep ise, ışığın 

algımızı derinden etkileyebileceğine 

ve psikolojik iç dünyamıza 

dokunabileceğine ikna olmam ile 

ilgilidir. Örneğin; biz doğduğumuzda, 

ilk deneyimlerimizden biri ışığı 

görmektir. Ayrıca felsefede ışık ve 

entelektüel enerjiler birbirine derinden 

bağlıdır. Ve bazı dinlerde ışığın temel 

bir rolü vardır: Katoliklik’te yaratılışla 

bağlantılıdır veya Budizm’de nirvanaya 

ulaşan kişiye aydınlanmış denir.

İ.E. : Sanatınızdaki sınırlar veya 

sınırlamalar nelerdir? Onları 

nasıl kullanıyor ya da manipüle 

ediyorsunuz, veya onlarla nasıl 

başa çıkıyor ya da onlardan nasıl 

kurtuluyorsunuz?

D.S. : Aldığım eğitim sebebiyle alanlar-

arası çalıştım; uzmanlaşmaya asla 

güvenmiyorum. Belki de Floransa’daki 

çalışmalarımdan dolayı, Rönesans 

dönemi stilindeki sanatçılar hakkında 

düşünmeyi tercih ediyorum. O 

dönemde bir sanatçı aynı zamanda bir 

mimar, tasarımcı, ressam, heykeltıraş 

ve mühendisti; hepsi tek kişiydi. 

Çalışmalarımı belirli bir alandan birine 

anlatmak durumunda kaldığımda biraz 

zorlanıyorum. Aslında bronz ve ışığı 

birleştiren bir dizi heykel üzerinde 

çalışıyorum. Birisi bunlara lambalar, 

diğer bazıları heykeller, diğerleri ise 

“tasarım şeyleri” diyor; bilmiyorum, 

şahsen ben heykeller diyorum ama 

yoruma açık. Genel olarak sınırları 

silmeye çalışıyorum; coğrafya hakkında 

konuşsam bile, bunun bugünün dünyası 

için çözüm olduğuna emin değilim.

ÜSTTE Foris, Compañia 1263, Santiago, Şili. 

(http://www.davidscognamiglio.com/) (Resim 2)

ALTTA Resim 3.

İ.E. : Genel olarak tasarımlarınızda 

bahsettiğiniz diğer mekânsal unsurlar 

nelerdir ve bunlara hangi yollarla 

başvuruyorsunuz?

D.S. : Bahsettiğim gibi; kişisel tarihler, 

mekânın enerjileri, psikolojik duyumlar 

ve aynı zamanda o yerin estetik 

özellikleri ile de ilgileniyorum.

İ.E. : Internet sitenizdeki tanıtıcı 

özetten yola çıkarak, ışık ve ışığın 

mekândaki hareketleri ile anlatılar 

oluşturduğunuzu ve izleyicilerin bu 

duygusal anlatılarda aktörler/aktrisler 

haline geldiğini anlıyoruz. Bu noktada, 

çalışmalarınızdaki ışığın, aslında 

mimari mekândaki anlatı eksikliğini 

gidermek için orada olduğunu 

düşünebilir miyiz; veya ışık ile mimari 

mekân arasında kurduğunuz ilişki 

ortak-yaşamsal (simbiyotik) bir tür 

mü? (Eğer öyleyse, bu ortak-yaşamı 

çalışmalarınızda nasıl kuruyorsunuz?)

D.S. : Yaptığım şey çoğunlukla mimari 

mekânla bağlantılı ve bazen de mimari 

mekândan esinleniyor; ancak sanatın 

kendisi için var olduğuna inanıyorum. 

“TIPKI DİĞER SANATÇILARIN AHŞAP VEYA 
METALİ KULLANMASI GİBİ, BEN DE IŞIĞI BİR 
MALZEME OLARAK KULLANIYORUM”
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Demek istediğim, yarattığım zaman 

bunu mimari eksiklikleri telafi etmeyi 

amaçlayarak yapmıyorum; sadece 

ziyaretçilerde duygular uyandırmak için 

yapıyorum.

İ.E. : Bir yerleştirme için söz konusu 

olan tasarım sürecinizin genel 

adımlarından bahseder misiniz? Biri 

nasıl başlıyor ve bitmekte olduğunu ne 

zaman anlıyorsunuz?

D.S. : Normalde iki hat üzerinde 

çalışıyorum. İlki kavramsal, kuramsal: 

Örneğin; şimdi ışığın insanlarda ve 

hayvanlarda zaman algısını nasıl 

çarpıtabildiğiyle ilgileniyorum. Bu, 

günde uzunca bir süre akıllı telefonlar 

kullanarak deneyimlediğimiz aşırı 

doz ışıkla ilişkili. Diğer rayda da bir 

tür fiziksel, deneysel araştırma var. 

Bu tür deneyler, yeni malzemeleri 

ve ışık heykeli yaratmanın yeni 

yollarını barındırıyor. Kavramsal ve 

pratik olan her iki hat da, belirli bir 

noktada birbirine dokunmanın bir 

yolunu buluyor; bu belli bir projenin 

başlangıcıdır.

 Her sanat eserini bir sürecin 

parçası olarak düşünüyorum; bu 

yüzden, gerçekten bir sonları 

olduğunu asla hissetmiyorum. Durum, 

birbiriyle bağlantılı bir ağa daha çok 

“KATILIMCILARDAN LEVANTEN HALKLARINI 
İNCELEMEYE BAŞLAMALARINI İSTEDİM VE 
ODAK GRUBU İLE TARTIŞMALAR SIRASINDA, 
YERLEŞTİRME İÇİN ‘BOŞLUĞU AÇIĞA 
ÇIKARAN’ ÜST-KAVRAMINI SEÇTİK”
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benziyor. Yıllar önce yaptığım bazı 

yerleştirmeler hala canlı, çünkü gerçek 

araştırmalarımla bağlantılılar—ve bunun 

tersi de geçerli.

İ.E. : “İyi Tasarım” etkinliğinde 

gerçekleştirdiğiniz özel deneyin 

öyküsünden bahsedebilir misiniz?

D.S. : Bu proje bir atölye 

kapsamındaydı. Fakat biraz farklıydı; 

çünkü kavramı ve yerleştirmenin son 

halini yaratmalarını öğrencilerden 

istedim, kendim yapmadım. Bilgi 

ve tecrübemi yaratıcı bir platform 

oluşturmak için kullandım. Bu yüzden 

katılımcılardan Levanten halklarını 

incelemeye başlamalarını istedim ve 

odak grubu ile tartışmalar sırasında, 

yerleştirme için “boşluğu açığa 

çıkaran” üst-kavramını seçtik. Çünkü 

Levantenlerin çoğu, on yıllar önce 

İzmir’den ayrıldı ve biz de burada ne 

bıraktıkları üzerine düşündük: Hatıralar. 

Görünmezler, ama varlar.

 Aynı zamanda, İzmir Sanat’ın 

önündeki büyük yer oldukça nötr ve 

boş olduğundan, boşluk hakkında 

konuşmak için mükemmeldi.

 Son yerleştirmeyi tasarlamak için 

her katılımcıdan kendi boşluk fikirlerini 

çizmeye başlamalarını istedim ve toplu 

bir konuşmadan sonra, yerleştirmenin 

nihai konfigürasyonunu seçtik—ki bu 

birkaç fikrin bir senteziydi. Sonunda 

yerleştirmeyi hep birlikte yaptık.

İ.E. : İyi Tasarım atölyeniz sırasında 

öğrencilerle çalıştınız. Öğrencilerin 

sanata dair eğilimlerini nasıl 

yorumluyorsunuz?

D.S. : Her öğrencinin kendi duyarlılığı ve 

düşüncesi vardı; bu tür bir heterojenlik 

grup halinde çalışırken çok ilginç oluyor. 

Bu arada, genel olarak projeyle çok ilgili 

olduklarını ve çoğunun kesinlikle motive 

halde çalıştıklarını belirteyim—ki bu 

harikaydı.

 Benim için en önemlisi de, 

öğrencilerin öğrenmeleri, kendi 

içlerinde yeni bir şeyler keşfetmeleri 

ve atölyeden oldukça memnun halde 

ayrıldıklarını hissetmem oldu. t

İpek Ek, Dr. Mimar , Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü

* “İyi Tasarım” bir İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz 
Akademisi etkinliğidir.

SOLDA Resim 4, Resim 5.

SAĞDA Resim 6, Resim 7, Resim 8


