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  YAZI| STORY Zeynep İyigün

THE 2ND ANNUAL T-MEETINGS, HOSTED 
BY ŞIŞECAM-DÜZCAM, INVITED THE 
WORLD-FAMOUS DUTCH ARCHITECT 
AND CITY PLANNER, WINY MAAS, AS 
A SPECIAL GUEST. VISITING ISTANBUL 
TO CELEBRATE WORLD ARCHITECTURE 
WEEK, MAAS, THE CO-FOUNDER OF 
THE ARCHITECTURE FIRM MVRDV, 
SHARED HIS EXPERIENCE IN THE 
FIELDS OF ARCHITECTURE AND URBAN 
PLANNING AND HIS PROJECTS.

MİMARİDE 
ŞEFFAF 
GELECEK

ŞIŞECAM-DÜZCAM’IN BU YILKI 
“T BULUŞMALARI”NIN KONUĞU 
DÜNYACA ÜNLÜ HOLLANDALI MIMAR 
VE ŞEHIR PLANLAMACISI WINY MAAS 
OLDU. DÜNYA MIMARLIK HAFTASI’NI 
KUTLAMAK ÜZERE ISTANBUL’A GELEN 
MVRDV MIMARLIK OFISININ KURUCU 
ORTAĞI WINY MAAS, MIMARLIK VE 
ŞEHIR PLANLAMASI KONUSUNDAKI 
TECRÜBELERINI VE PROJELERINI 
PAYLAŞTI.

A TRANSPARENT 
FUTURE IN 

ARCHITECTURE

Mimar ve şehir planlamacılarının 
toplumdaki rolü nedir?
Mimarlar ve şehir planlamacılarının 
toplumdaki rolü çok önemli çünkü 
bireysellik, bencillik ve umutsuzlukla 
dolup taşan dünyanın değiştirilip yeniden 
yönlendirilmesine katkıda bulunurlar.

Sizce günümüzde kamusal alanların  
iç mekânları ne tür özelliklere sahip olmalı?
İlginç bir soru bu. Bizim için, en büyük 
projelerimizden biri olan ödüllü Markthal, 
büyük iç mekânların dükkân ve ticaret 
aracılığıyla canlandırılması gerektiğinin bir 
kanıtı. Tabii ki kütüphane, müze ve sanat 
galerileri daima var olacak. Benim bahsettiğim 
tamamen farklı bir mekân. Bu yerler gitgide 
çeşitli dükkânlara da ev sahipliği yapmaya 
başladı. Nihayetinde kamusal alan her 
yaştan, geçmişten ve kökenden insanın keyif 
alabileceği bir yer olmalı. Hepimiz bir şeyler 
yiyip içmeyi seviyoruz. Markthal’ın bu kadar 
başarılı olmasının sebebi de bu.

What are the role of architects and urban 
planners in society?
Architects and urban planners have a strong 
role in society because they can stir and help 
to direct the world, which is overwhelmed by 
individualism, egoism, and despair. 

Which type of interior space would you 
consider as the “most public” at the 
moment?
This is an interesting question. For us, the 
award-winning Markthal, one of the biggest 
projects that we made, proved that large 
interior spaces must be brought to life with 
shops and commerce. Of course, there will 
always be libraries, museums and art galleries. 
This is another kind of space entirely, though, 
more and more there are also shops of some 
kind. At the end, the most public kind of 
space is something that everyone can enjoy, 
no matter what their age, background, or 
nationality. We all enjoy food; we all like eating. 
This is why Markthal is successful. 
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The “Book Mountain” project quite dramatically exposes 
the interior to its urban context, as the facades and the 
roof are entirely transparent. What is the story behind this 
project?
One of our ministers in the Netherlands told me that this was 
the most “democratic” building he had ever seen. Spijkenisse, 
which is the city that the building is situated in, is one of the 
regions in the Netherlands having the lowest reading rate. 
Thus, the government wanted to find a way to improve 
matters. We wanted to make a building that shows the 
maximum collection of knowledge they already have. Even the 
doors of that building are made of books. That tempts people 
- they want to go into this building, climb that mountain and 
read. The building is designed to give people a future. 

“Balancing Barn” is also an interesting project. What 
differentiates it from being just a simple barn?
The Balancing Barn project is an adaptation of a traditional 
form. Updated with new materials and a new spatial 
experience, the barn almost seems to tips over on a hillside. 
There are glass floors and ceilings to truly experience nature 
from all sides from inside the house. The building is new and 
old at the same time. It’s also a vacation house which you can 
book online. So people come for a few days, experience this 
amazing structure in its beautiful natural surroundings, and 
then leave with that.

Şeffaf bir ön cephe ve çatıdan oluşan Book Mountain 
(Kitap Dağı) projesi iç mekân ve şehir bağlamı arasındaki 
ilişkiyi çarpıcı bir biçimde ortaya çıkarıyor. Bu projenin 
hikâyesi nedir?
Hollandalı bakanlardan biri bana bu binanın hayatında gördüğü 
en demokratik bina olduğunu söylemişti. Binanın yer aldığı 
Spijkenisse şehri, Hollanda’da okuma oranının en düşük olduğu 
bölgelerden biri. Hükûmet buna bir çözüm bulmak istedi. Biz 
de, sahip oldukları tüm bilgi birikimini mümkün olduğunca 
fazla yansıtacak bir bina yapmak istedik. O binanın kapıları 
bile kitaplardan yapıldı; insanları kıskandıran bir görüntü bu. 
İnsanlar binaya girip, o dağı tırmanıp bir şeyler okumak istiyor. 
Binanın isteği o insanlara bir gelecek vermekti.

Balancing Barn (Dengedeki Ambar) da ilginç bir proje. Bu 
projeyi sıradan bir ambardan ayıran nedir?
Balancing Barn, geleneksel bir formun bir uyarlaması aslında. 
Yeni malzemeler ve mekân tecrübesiyle güncellenen bu ambar 
bir tepenin ucunda dengede duruyor. Açıkta duran kısımda 
yer alan cam taban ve tavan ile evin içindeyken bile doğayla 
bağlantınız kesilmiyor. Bu anlamda bina hem yeni hem de eski 
oluyor. İnternetten rezervasyon yaptırabileceğiniz bir tatil 
evi burası. İnsanlar birkaç günlüğüne gelip kalıyor, bu harika 
mimarinin ve muhteşem doğanın tadını çıkarıyorlar.

Balancing Barn 
  Suffolk

Markthal
Rotterdam
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Evinizin en sevdiğiniz kısmı neresi?
Bahçem. Bitkileri ve doğayı çok seviyorum. Yaptığım ilk iş 
peyzaj tasarlamaktı. Bu nedenle binaların içine ve üstüne 
mümkün olduğunca çok bitki yerleştiriyorum. Çünkü bitkiler 
beni mutlu ediyor. Binayı serin tutmak ya da havayı temizlemek 
gibi pratik faydaları da var.

Gençlere verebileceğiniz tavsiyeleriniz var mı?
Birçok alanda etkin olun; hemen karar vermeyin. Mümkün 
olduğunca çok tecrübe edinmeye çalışın. 20’li yaşlarımdayken 
Afrika’ya seyahat etmek için Harvard’da bir pozisyonu 
reddettim. O dönem insanlar delirdiğimi söylüyorlardı. Geriye 
dönüp baktığımda bunun doğru karar olduğunu görebiliyorum.

Which part do you love most about your house?
For me, it is the garden. I am crazy about plants and nature. 
I first studied design landscapes. From that, I am always 
putting plants inside buildings, on top of them, and use them 
as much as possible, because plants make us happy, and they 
have practical uses to keep buildings cool, and clean the air.

What advice would you give to the young?
Be active in many areas. Don’t settle too quickly. 
Experience as much as possible. When I was in my 20s, I 
turned down a slot at Harvard to go to Africa. At the time, 
people told me I was crazy. In retrospect, this was the right 
decision.

Glass Farm 
Schijndel

Book Mountain 
Spijkenisse

Chung Ha Building 
Seoul




