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DışarıYI kucaklayan iç mekanlar

ROBERT BAILEY
Amerikalı iç mekan tasarımcısı Robert Bailey, aldığı sanat eğitimiyle de yoğrulmuş olan
artistik bakış açısını doğaya hayran olan çocukluğu ve irdelemeyi seven kişiliğiyle
bütünleştirerek projelerine yansıtıyor. “Tasarım, doğası gereği sorunlara çözüm bulmakla
ilgilidir” diyen Bailey’in son projelerinden olan Güney California’daki “Rancho Mirage” da
tasarımcının dış mekan ile iç mekanı başarıyla kaynaştırdığı güzel örneklerden biri.
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İlki yaklaşık 28 yılımı geçirdiğim firmalara yönelik
yaptığım ticari iç mekan tasarımları dönemiydi.
2005 yılında özel konut tasarımları yapmaya
başladım. Aslında bu dönem köklerime döndüğüm
dönemdi diyebilirim. İç mekan tasarımı eğitimi
almayı istememdeki neden yaşanılası evler ortaya
çıkartmaktı. Tüm motivasyonum bunun üzerine
kuruluydu. Mesleğe başladığım ilk günlerden bu
güne o kadar çok şey değişti ki… Bunu en çok
tasarım anlayışının ve algısının değişiminde gördük
belki de. Artık tasarım günlük lisanımız içerisinde
kendisine yer edindi ve çok daha erişilebilir bir hale
geldi. Fakat kendi açımdan değerlendirirsem,
tasarımın genel ilkeleri hep aynı kalırken seçenekler
çoğaldı ve kurgu en az seçimler kadar önem
kazanmaya başladı.
Gerçekleştirdiğiniz projelere bakıldığında,
özellikle dış mekanın sizin için ayrı bir önem
taşıdığını hissediliyor. Burada kastettiğim bahçe
tasarımlarının yanı sıra yere kadar uzanan geniş
pencerelerle ışığı olduğu kadar dış mekanın
atmosferini de iç mekan ile bütünleştiriyor
oluşunuz… Bu konuda bize neler

söyleyebilirsiniz?
Yaşamımın büyük bir kısmını Pasifik’in batı
kıyısında ve Vancouver’de geçirmiş olmam,
tasarımcı kimliğim üzerinde doğanın büyük bir rol
oynamasında etkili oldu elbette. Burada doğal
materyaller dingin renkler ve kaliteli bir ışıkla
harmanlanıyor. Dikkate alınması gereken çok güzel
bir yerde yaşıyoruz. Öyle ki çoğu zaman iç
mekanlarımızın dışarıdaki tüm bu güzelliklerle
kucaklaşmalı.
İç mekan tasarımcısı olmaya ne zaman karar
verdiniz? İlk projenizi hatırlıyor musunuz?
Sanırım bir şeyleri düzenlemeye çalışmadığım bir
anım hiç olmadı hayatım boyunca. Her zaman
nesnelerin görünümleri ve duruşları ilgimi çok
çekmiştir. Pek çok tasarımcının da olduğu gibi
çocukluğumda benim de yaşamın nasıl olması
gerektiği hakkında pek çok farklı fikrim olmuştu.
Ailem, yaşadıkları evin neye benzemesi gerektiği
konusunda uzun yıllar emin olamadı ve ben de onu
yeniden dekore etmeye devam ettim. Ergenliğimde
de en büyük zevkim ev dekorasyonu fuarlarını
gezmekti. Mesleğe ilk kez adımımı attığımda ise ilk
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ç mimarlık eğitimin yanı sıra sanat eğitimi de alan
Robert Bailey, iş yaşamına büyük bir mimarlık
firmasında ticari iç mekan tasarımları yaparak
başlamış. 2005 yılından bu yana da özel konutlar
için iç mekan tasarımları yapıyor. Çocukluğu
Pasifik’in batı kıyısında doğa ile iç içe geçiren
tasarımcı, sanat eğitiminden gelen artistik bakış ile
doğaya duyduğu hayranlığı yaptığı çalışmalara
yansıtıyor. Bugün Robert Bailey Interiors’ın
kurucusu olarak meslek hayatına başarıyla devam
eden ve özel konutlarda da kendisini kanıtlayan
Bailey, “köklerime döndüm” diyor ve mesleğe
başlamasındaki en önemli motivasyon olan güzel
evler yaratma hayalini de bu şekilde tatmin ettiğini
belirtiyor. Bailey ile altına imza attığı projelerden
biri olan Güney California’daki “Rancho Mirage”ın
görselleri eşliğinde, yaptığımız samimi röportajı
sizlerle paylaşıyoruz.
İç mekan tasarımında yaklaşık 35 yılı geride
bıraktınız. Mesleğe ilk başladığınız günden bu
yana neler değişti ve günümüz tasarım dünyasını
nasıl tasvir edersiniz?
Profesyonel hayatım iki farklı dönemden oluşuyor.

“Mesleğe başladığım ilk günlerden bu güne o kadar çok şey değişti ki… Bunu en çok tasarım
anlayışının ve algısının değişiminde gördük belki de. Artık tasarım günlük lisanımız içerisinde
kendisine yer edindi ve çok daha erişilebilir bir hale geldi.”
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“Mekanda kullanılan parçaların çoğunun kendine ait öyküleri
var. Oturma odasından yatak odalarına ve banyoya tasarım
tarihinin içinde bir gezintiye çıkıyorsunuz… Oturma
odasındaki lounge kanepe Milo Baughman + Warren Platner
tasarımı, büfe ise Karl Springer.”
36

DEKORASYON

2013

DEKORASYON

2013

37

“Kullandığımız tüm antika mobilya ve aksesuarları California, Palm Spring civarından edindik. Yemek odasında kullanılan vintage yemek masası
Brueton’dan, sandalyeler ise Milo Baughman imzasını taşıyor. Cam vitrinde Murano’nun cam koleksiyonu yer alıyor.”
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“Burada doğal materyaller dingin renkler ve kaliteli bir ışıkla harmanlanıyor. Dikkate alınması gereken çok güzel bir yerde yaşıyoruz.
Öyle ki çoğu zaman iç mekanlarımız dışarıdaki tüm bu güzelliklerle kucaklaşmalı.”
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“Bu evin tasarımı benim açımdan gerçek bir yolculuk oldu diyebilirim. Stilin ilk yönelimi
Retro’yu işaret ediyordu ama yorumlanışı taze ve modern bir şekilde oldu. Aslında her bir
parça bir diğerini çağırdı ve koleksiyonu bu şekilde yaptık.”

“Küçük yatak odasında Steve Chase sandık, antika Balinese yatak ve vitrinde İtalyan vintage heykeller kullandık. Ana yatak odasında ise
Le Corbusier pony şezlong, Brian Cox komedin, Charles Hollis Jones sehpa, Mies Brno sandalye kullandık.”

“Her proje pek çok farklı sorunlarla doludur. Tasarım da doğası gereği sorunlara çözüm
bulmakla ilgilidir. Bu nedenle de sorunlara çözüm bulabileceğiniz konusu önemli olduğundan,
iyimser bir mizacınızın olması gerekiyor tasarımcı olabilmek için.”
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“Dış mekan için Retro hava taşıyan B+B Italia outdoor koleksiyonundan parçalar kullandık. 70’lerin ‘cool’ silüetleri taze ve modern
bir yaklaşımla harmanlarken konfor ve rahatlığı da ön planda tuttuk.”
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projem, o dönem için yepyeni bir konseptte olan bir ofis sistemi
üzerineydi. O dönemde bir ofis için çok yaratıcı ve yenilikçi
oluşunun, beni çok etkilediğini hatırlıyorum.
Meslek hayatınız boyunca sizi en çok zorlayan projeyi
hatırlıyor musunuz?
Her proje pek çok farklı sorunlarla doludur. Tasarım da doğası
gereği sorunlara çözüm bulmakla ilgilidir. Bu nedenle de sorunlara
çözüm bulabileceğiniz konusu önemli olduğundan, iyimser bir
mizacınızın olması gerekiyor tasarımcı olabilmek için. Eğer çözüm
çok çabuk gelirse, bulduğum yanıtı tepetaklak çevirip aksi
durumda ne olabileceğini de görmek isterim. Olasılıklara karşı 360
derecelik bir bakış açısına sahip olmak ve bu olasılıklar içinden en
etkili olana yönelmek benim tercihim olmuştur hep.
Müşterilerinizi ve kendi stilinizi nasıl dengeliyorsunuz? Kendi
tercihleriniz ve onların memnuniyetini ortak paydada bir
araya getirmek için nelere dikkat ediyorsunuz?
Müşterilerin bize gelmesinin bir nedeni de bizim işlerimizde
kendileriyle kesişen bir şeyler görmüş olmaları. Tasarımcı olarak
bizlerin ana hedefi ise kendi tasarım özümüz ile müşterinin
arzularını yansıtan son derece kişiselleşmiş mekanlar ortaya
çıkartmak. Bu dengeyi oluşturmak elbette güven ile ilgili. Sonuçta
ben de inanmadığım bir mekan tasarımını hiçbir şartta yapamam.
Kendisi için tasarım yaptığınız kişinin cinsiyeti, yaşı, mesleği,
ailesiyle mi yoksa yalnız mı yaşadığı gibi durumları
tasarımlarınızı ne şekilde etkiliyor?
İnsan olmanın her hali kişisel stilin dışavurumunda ve nasıl
yaşamak istediğinizle ilgili nihai kararda etkilidir. Bir iç mekan
tasarımcısı olarak çok iyi bir gözlemci olmanız gerektiği gibi açık
da olmalısınız. Müşteri ile birlikte kurulan ilişki saygı
çerçevesinde olmalı, karşılıklı tarafların özel ihtiyaçları göz
önünde tutulmalıdır.
Sanat eserlerini bir mekanda ne durumlarda kullanırsınız ve
ne tür eserleri tercih edersiniz?
Sanat eseri seçimi son derece sübjektif bir meseledir. Benim
açımdan sanat hayati olarak kritik derecede önem taşıyan bir olgu.
Ve bir sanat eserinin seçimi de oldukça kişisel. Bu nedenle
müşterimin yönlendirmesini ve kendisini iyi hissettirecek parçaları
bir araya toplamasını ister, onu bu yönde teşvik ederim.
Mutfak ve banyolarda özellikle ne tür tercihleriniz oluyor?
Eğer fonksiyon ve güzelliği bir arada taşıyan, gözle görülür
uyumlu bir sinerji yaratarak kullanmayı başarırsanız, bu iki
mekanda da pek çok önemli tasarım ödülünü kapmanız mümkün.
Kendi evinizden biraz bahseder misiniz? Kendi yaşadığınız
mekanı tasarlamak daha mı kolay, yoksa tam tersi mi?
Evim, gerek mobilya gerekse sanat eserleri açısından uzun yılların
birikimini taşıyor. Yeniden başlayacağım bir vaktin yakınlaştığını
da hissediyorum. Zaman ile hepimiz, her şey gibi, evrimleşiyor ve
değişiyoruz. Artık gerçekten ihtiyaç duyduğum bir şey üzerinde
tekrardan düşünüyorum ve yaşamımın yeni döneminde nasıl
yaşamak istediğimi keşfetmeye çalışıyorum. Bunu eksiksiz yerine
getirmek istiyorum.
Eğer tarihten bir kişinin evini dekore etmek imkanınız olsaydı
bu kim olurdu?
Oscar Wilde’ın evini tasarlamayı çok isterdim.
Bizimle paylaştığınız son projelerinizden olan “Rancho
Mirage” hakkında neler anlatabilirsiniz?
Bu evin tasarımı benim açımdan gerçek bir yolculuk oldu
diyebilirim. Stilin ilk yönelimi Retro’yu işaret ediyordu ama
yorumlanışı taze ve modern bir şekilde oldu. Kullandığımız tüm
antika mobilya ve aksesuarları California, Palm Spring civarından
edindik. Aslında her bir parça bir diğerini çağırdı ve koleksiyonu
bu şekilde yaptık. Evde yapılan yenileme çağdaş bir yaklaşımla
yapılırken yüzyılın ortalarının havasını taşıyan fakat onu
tekrarlamayan bir görünüm yaratılmaya çalışıldı. Mekanda
kullanılan parçaların çoğunun kendine ait öyküleri var. Oturma
odasındaki duvarda asılı duran heykel lambadan masanın
üzerindeki vintage tabağa, tavandaki vintage Lucite avizeye bu
evin içinde dolaşmak, tasarım tarihinin içinde bir gezintiye çıkmak
gibi bir şey. Oturma odasındaki lounge kanepe Milo Baughman +
Warren Platner tasarımı, büfe ise Karl Springer. Yemek odasında
kullanılan vintage yemek masası Brueton’dan, sandalyeler ise
Milo Baughman imzasını taşıyor. Cam vitrinde Murano’nun cam
koleksiyonu yer alıyor. Küçük yatak odasında Steve Chase sandık,
antika Balinese yatak ve vitrinde İtalyan vintage heykeller
kullandık. Ana yatak odasında ise Le Corbusier pony şezlong,
Brian Cox komedin, Charles Hollis Jones sehpa, Mies Brno
sandalye kullandık.
Burada da dış mekana özen gösterildiği görülüyor…
Ev, Güney California’da olduğu için dış mekan da en az iç mekan
kadar önemli bir hale geliyor. Dış mekan için Retro hava taşıyan
B+B Italia outdoor koleksiyonundan parçalar kullandık. 70’lerin
‘cool’ silüetleri taze ve modern bir yaklaşımla harmanlarken
konfor ve rahatlığı da ön planda tuttuk.
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