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İlkbaharda yaz ayına gireceğiz diye keyiflenip tatili,
kışın da hava kapalı diye motive olamayıp yaz
ayını bekleriz. “Okula dönüş” alarmlarının çalması
ile birlikte resmi olarak bahanesiz kalıp “Ofisimi
seviyorum, çalışmaya bayılıyorum,” dediğimiz
aydayız. O halde ‘ofis keyfi’ kelimeleri ile ne
yapabiliriz, hangi tarz bizim çalışmamıza elverişlidir,
ne yapsak daha keyifli olur; bunu inceleyelim

Zaten bir kahve içmeye
gelmedik mi?
‘Çalışmak nedir ki, hayatına devam ediyorsun’ konseptini
ufaktan işlemeye çalışan bir proje. Studio O+A’nın ofis projelerinden biri olan Yelp ofis, sıcak bir atmosfer yaratmak
adına tuğlalar, doğadan renkler ve keyifli alanlar yaratmak
üzerine çalışmış. “Bir kahve molası verelim mi?” dediğimiz
alanı yaratmış. E oradaysak, tam gaz çalışmaya devam mı?

Kariyerimle birlikte
büyüttüğüm
bir şey olsun

Natürel ve rahat

“Ah proje ne alemde? Ah satışlar nasıl

dan göz kırpan malzemelerin ağırlık-

gidiyor?” derken kendimize ya da bize

ta olduğu bir ofis var ilk seçenekte.

hediye olan bir renkliyi büyütmek iyi ge-

Tokyo çıkışlı Torafu’nun mimarlık

liyor bazen. Doğadan ilham almak hep

ofisinin projesi Akqa. Ortak çalışma

doğru görünüyor ama farklı bir yöntem

alanlarının mühim olduğunu vur-

ile ilerlemek de hep daha iyi hissettiri-

gulayarak, orta avlunun güzelliği ve

yor. Su vermekten ziyade farklı olabile-

yeşilliğini iç mekana taşımayı hedef

cek bir yöntem ise, onun habitatı. Design

edinmişler. “Dışarıda son güneşlerin

Attico çıkışlı, Cristina Celestino tasarımı

tadını çıkarmak varken,” diye düşün-

‘Olfattorio’ tamamen kokulara takmış

meye son vermek amaçlı, tüm kon-

durumda. “E yetiştiriyorsun, kokusunun

santrasyonu toplamaya and içmişler

tadını çıkar,” diyor. Geometrik formu ve

adeta projede. İstediğiniz bu mudur?

tasarımı itibari ile sıradan AVM mağazası

İşe yaramış mı? Siz karar verin…

Sonbaharın alarmlarını veren, doğa-

hediyelerini rafa kaldırıyor.

42 HOUSE BEAUTIFUL

HOUSE BEAUTIFUL 43

