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DEN‹Z KOKAN TASARIM

ooll››vvoommaarree
p›erlu›g› p›u 

nd: Tasar›m›n›zda denizalt› dünyas›na, müflterilerin
kendilerini denizin alt›ndaym›fl gibi hissetmelerini
sa¤layacak do¤rudan bir referans var. Denizalt›
dünyas›n› karada yeniden yorumlad›¤›n›z bu projenin
bafllang›ç aflamas›nda iflveren size nas›l bir ifl
tan›m›yla gelmiflti? 
P›erlu›g› P›u: ‹flveren, bana sadece bu lokantada
deniz ürünleri sat›laca¤›n› söyledi. Ayn› iflveren 
için daha önce iki ayr› restoran tasarlad›¤›m için
benim ucuz görünen, kolay ya da s›radan bir fley 
yapmayaca¤›m› biliyordu. Bu yüzden deniz 
dünyas›n› istedi¤im gibi yorumlamama olanak 
tan›d›. 

nd: Tasar›m›n›zda denizalt› dünyas›na do¤rudan
birçok referans olmas›na karfl›n deniz deyince akla
gelen ilk renk olan maviyi kullanmam›fls›n›z.  

pp: Mekân›n içindeki tüm ö¤eleri birbirine ba¤lamak
ve güzelliklerini artt›rmak için beyaz renkli bir deniz
oluflturdum. S›radan, klifleleflmifl bir tasar›ma gitmek
istemedi¤im için mavi rengi bilinçli olarak d›flar›da
b›rakt›m. Mekândaki beyaz renk denizi nötr bir zemin
oluflturuyor ve mavi renk beklentisini k›r›yor. 

nd: Restoran›n ana yemek bölümünün duvar›ndaki,
Maurits Escher’in çal›flmalar›ndan esinlenerek
oluflturulmufl kaplaman›n hikâyesi nedir? 
pp: 2005 y›l›nda Londra’ya geldi¤imde buradaki iç
mekân tasar›mlar›nda en güçlü e¤ilimin duvar
kâ¤›d›n›n geri dönüflü oldu¤unu gördüm. Bu ilginç
bir bafllang›ç noktas›yd›, fakat oldukça zay›f kal›yordu.
Duvar kâ¤›d› ucuz ve k›sa ömürlü bir e¤ilimdi. Benim
daha yüksek estetik de¤eri olan, daha do¤rudan 
referans veren ve deniz dünyas›n› s›radan›n ötesine
geçen bir dille an›msatan bir dokuya ve desene 
ihtiyac›m vard›. Dolay›s›yla araflt›rmalar›m› 
Maurits Escher’in eserleri üzerine yo¤unlaflt›rd›m.
Escher, sonu olmayan olanaks›z merdivenleri ve

Londra’daki, Olivomare ald› deniz ürünleri restoran›n›n iç mekân tasar›m›n›
gerçeklefltiren Pierluigi Piu ile deniz kokan tasar›m› hakk›nda konufltuk. 

Neflfa Dereli

foto¤raflar: Pierluigi Piu

xxi_tem-agu_proje  6/20/08  5:05 PM  Page 12



yap›lmas› olanaks›z binalar›yla ünlüdür. Fakat ayn›
zamanda hayvanlar âleminden esinlenerek de onlarca
çizim yapm›flt›r. Bu çizimlerinde bir flekil, bir
di¤erinin içine zekice ve ustal›kla yerlefltirilmifltir,
ço¤unun yap›s› tekrar eden bir desenden oluflur ve 
bu desen adeta bir yap-boz oluflturmak için 
tasarlanm›fl gibi görünür ama asl›nda tasar›mc›n›n
öyle bir amac› yoktur. ‹flte, projeme güç ve kalite 
katmak için arad›¤›m referans buydu ve böylelikle
Escher’in bir eskizi üzerinde çal›flmaya karar verdim.
Duvardaki deseni Escher’in pek bilinmeyen bu
eskizinden esinlenerek oluflturdum; eskiz üzerinde
çal›fl›p küçük bal›klar› kovalay›p mideye indiren büyük
bal›klar›n ve küçük teknelerin say›s›n› artt›rd›m. 
Ayr›ca kullan›lan renkleri de projemin genel hatlar› 
do¤rultusunda de¤ifltirdim ve çizimi dev bir yap-boza
dönüfltürdüm.  

nd: Peki, bu çizimi duvar kaplamas›na nas›l
dönüfltürdünüz? Hangi malzemeleri ve teknikleri 
kulland›n›z?

pp: Kaplama, lazer kesimli formikadan yap›ld›. 
Bu tekni¤i, kaplaman›n yap›ld›¤› yüzeyi boyanm›fl 
ya da duvar kâ¤›d› kaplanm›fl bir yüzeyden daha 
zengin bir hale getirmek için tercih ettim. 
Bu kaplaman›n karmafl›k ve kusursuz kesim 
tekni¤iyle de kendi içinde ayr› bir de¤eri oldu¤unu
düflünüyorum. Tam opak bir yüzey sa¤layan, 
kolay temizlenebilen ve hafif kaplama panelleri 
yapmamama izin veren formikay› kulland›m. 
Her bir parça formikadan kesilip dikey yüzeye 
dev bir yap-bozun parçalar› gibi yerlefltirildi. 
Lazer kesim elbette benim icat etti¤im bir fley 
de¤il, fakat ben bu tekni¤i formika parçalardan 
oluflan yap-bozumun parçalar›n› kesmek için 
kulland›m ve bildi¤im kadar›yla daha önce kimse
böyle bir fley yapmad›. Oldukça riskli bir iflti fakat 
çok becerikli kesim ustalar›yla çal›flt›¤›m için ortaya
çok iyi bir ifl ç›kt›. 

nd: Her duvarda farkl› bir yüzeyle karfl›lafl›yoruz; dev
yap-bozun karfl› duvar›ndaki bal›k a¤›, dalgal› duvar ya

da tuvaletlerin duvarlar›ndaki mercanlar gibi.
Duvarlarda neden farkl› yüzeylere gitmeyi tercih ettiniz
ve bu yüzeyler mekân›n genel atmosferine nas›l bir katk›
sa¤lad›?
pp: Bu mekânda duvarlarda yapt›¤›m uygulamalar
mekân›n çekicili¤ine önemli bir katk› sa¤l›yor. Tüm 
bu malzemeler güçlü plastik ve dokusal ö¤elerden
olufluyor; bu özelli¤in Olivomare gibi duyulara
hitap eden bir mekânda oldukça önemli oldu¤unu
düflünüyorum. 

Kusursuz birleflim detaylar› olan yap-boz 
duvar›n yan› s›ra, di¤er duvarlarda yapt›¤›m›z 
uygulamalar flöyle: Ana yemek alan›n› geniflletmek
için bu alan ve girifl aras›ndaki duvar y›k›l›p 
yerden tavana kadar uzanan ve oldukça ince 
fakat yüksek alev almazl›k özelli¤i bulunan bir
çerçeveyle desteklenen yeni bir bölücü yerlefltirildi. 
Bu duvar›n üzerindeki baklava biçimli 
bölmeler, belli belirsiz bir flekilde bal›k a¤lar›n›
and›r›yor. 
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Küçük yemek alan›n›n duvar›na dalgal› dokusu olan
bir kaplama uyguland›. Bu kaplama, plaj›n kum kapl›
yüzeyinin rüzgâr eserken ald›¤› görüntüyü
canland›r›yor. Kaplaman›n üzerine “fleftali dokusu”
etkisi veren bir boya uyguland›.

Tuvalet bölümünün duvarlar› için ayd›nl›k ve 
aç›k yemek bölümünden buraya geldi¤inizde 
birdenbire etraf›n›z› saran ve yolunuz kaybedip
bambaflka bir yere geldi¤inizi düflündüren 
mercanlar tasarlad›m. 

Farkl› duvarlar›n sayd›¤›m tüm bu özellikleri bir
araya geldiklerinde, müflteriye duyulara hitap eden
bir mekânda oldu¤u hissini veriyor.   

nd: Duvarlardaki mercanlar› nas›l bir yöntemle
oluflturdunuz? 
pp: Bu dekoratif deseni, duvarlara ve tavana
yap›flt›r›lan farkl› renklerdeki (k›rm›z› ve beyaz) 
iki kat kal›n opak formikay› oyarak oluflturduk.

Mercanlar›n karmafl›k görüntüsü tuvaletlere 
aç›lan gizli kap›larla birleflince, alan›n estetik 
sürprizine bir de kaybolma duygusunu eklendi. 

nd: Tavandan “tavan damlalar›” adl› beyaz parçalar
sark›yor. Bu parçalar hangi malzemeden üretildi ve
nas›l bir duygu yaratmas› hedeflendi?
pp: Tavandaki parçalar boru fleklindeki naylondan
yap›ld›; bu, bigudilerde kullan›landan naylondan
biraz daha yumuflak bir malzeme ve içindeki ince
metal tel sayesinde k›v›r›p istedi¤iniz flekli 
verebiliyorsunuz. Oradan oraya sürüklenen parlak
denizanalar› sürüsünü ya da denizlalelerini
and›rd›klar› için denizalt› dünyas› metaforumun
tasvirine önemli bir katk›da bulunuyorlar. 

nd: Ayd›nlatma tasar›m›n›zda da, örne¤in 
denizalt›n› ayd›nlatan planktonlar gibi, denizalt›
yaflam›ndaki ö¤elerden faydaland›n›z m›? 
pp: Evet, özellikle de tavandan sarkan ayd›nlatma 
elemanlar›nda. Geri kalan› içinse sadece rahat,

yumuflak ve do¤rudan gelmeyen, ço¤unlukla 
gizlenmifl ›fl›k kaynaklar›na da¤›t›lm›fl bir 
ayd›nlatma tasar›m›n› tercih ettim. 

nd: Nihayetinde projenin bafl›nda hedefledi¤iniz
atmosferi yaratt›¤›n›z› düflünüyor musunuz? 
pp: Amac›m hem ça¤dafl hem de op-art’a (optik
sanat) gönderme yapan bir mekân tasarlamakt›.
Restoran›n müflterilerine denizalt› dünyas›n› 
anlatmak, bunu yaparken de yepyeni ve güncel bir dil
kullanmak istedim. A¤›rbafll›, ironik, sofistike fakat
ayn› zamanda yal›n olmak istedim. Mekân›n içindeki
alanlar›n oldu¤undan daha büyük görünmesi için çok
çaba harcad›m. ‹flverene, müflterilerinin, bu
restoran›n, kendisi için daha önce tasarlad›¤›m di¤er
iki lokantas›yla ba¤lant›l› oldu¤unu hissedecekleri bir
mekân tasarlamak istedim. “Bal›k kokan” de¤il,
bal›¤›n “tad›na var›lan”, göz al›c› ama ayn› zamanda
dinlendirici bir mekân yaratmay› hedefledim. Ortaya
ç›kan sonucun hem benim hem de iflverenin ilk 
beklentilerinin çok üzerinde oldu¤unu düflünüyorum.

p›erlu›g› p›u
1954 y›l›nda Cagliari’de do¤du. Mimarl›k 
e¤itimini Floransa’da tamamlad›ktan sonra
Atelier Proconsolo adl› tasar›m ve imalat 
flirketini kurdu. 1985 y›l›ndan bu yana
Paris’teki ACME Dan›flmanl›k’ta ürün ve iç
mekân dan›flman› olarak görev yapan Piu, 
Gaz de France, Essilor ve Fiat-Iveco gibi 
firmalar için ürün gelifltirme projelerinde yer
ald›. Halen konut ve ticari mekân projeleriyle
serbest çal›flmalar›na da devam eden Pierluigi
Piu, Olivomare tasar›m›yla 2007 Rus
Uluslararas› Mimari Ödül’ünü kazand›.

proje ad›: Olivomare 
iflveren: Mauro Sanna
mimar: Pierluigi Piu
yer: Londra, ‹ngiltere
tamamlanma tarihi: May›s 2007
toplam proje alan›: 220,95 m2

plan

girifl sayfas›nda
Restoran›n ana yemek bölümü
ve yap-boz duvardan görünüm

ön sayfada
Restoran›n farkl› dokulara sahip

duvarlar›ndan görünümler

bu sayfada
altta: Küçük yemek alan›ndan

tuvalet lobisinin görünümü 
© G.Dettori

altta sa¤da: Restoran›n 
cephesinden görünüm 
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