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Sıra Dısı

Stefan
STAUFFACHER
İyi tasarım, günlük hayatta karşılaştığımız
sorunlara cevap verebilmeli. Tasarım yenilikçi
fikir, teknolojik uygulanabilirlik ve pazar
ihtiyaçları arasında bir denge kurma
işidir. Ürün kullanışlı, işlevsel,
şaşırtıcı, ilham verici, tutarlı ve
güçlü olmalı ve en önemlisi de
çekici gelmeli.

Nicole
BENZ

StauffacherBenz

Sıra Dısı

2003 yılından beri StauffacherBenz çatısı altında birlikte çalışan
Nicole Benz ve Stefan Stauffacher ciddi, uygulanabilir ürünlerden
eğlenceli ve akıllı tasarımlara, mobilya ve aksesuardan, mücevher
ve fuar stantlarına uzanan geniş bir yelpazedeki tasarımlara imza
atıyor. Hangi konuda olursa olsun tasarımların yenilikçi ancak
işlevsel, biçimsel açıdan hassas ve teknik açıdan sofistike olduğu
StauffacherBenz’de tek amaç tasarımların kullanıcıya zevk vermesini
sağlamak.
1969 yılında doğan Nicole Benz, Zürih Güzel Sanatlar Üniversitesi
(HGK Zürih) ve Batı İsviçre Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar
Üniviersitesi (HES Cenevre)’nde takı ve endüstriyel tasarım konusunda
uzman eğitimi almadan önce ilkokul öğretmenliği konusunda eğitim
almış. Tasarım ve mücevherin semantik yanına olan özel ilgisi
sayesinde bitmek tükenmek bilmeyen bir yaratıcılık sergileyebiliyor.
1965 doğumlu Stefan Stauffacher ise İsveç Federal teknoloji Enstitüsü
(Zürih ETH)’nde fen bilimleri okuduktan sonra su koruma programında
biyolog olarak çalışmış. Ardından Zürih ve Bale Güzel Sanatlar
Üniversitesi’nde endüstriyel tasarım eğitimi alan Stauffacher pek
çok ünlü İsviçreli tasarım stüdyosunda için çalışmış ve staj yapmış.
Tasarımlarında keskin form anlayışını analitik yaklaşımla birleştiriyor.
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“Fikir” her şeyden önce gelir: İşe yaramaz, kısa ömürlü şeyler yerine
işlevsel ve mantıklı tasarımlar peşindeyiz. Ancak tasarım çok yönlü
bir disiplin olduğu için bir ürün veya bir kavramın mantıklı olmasının
pek çok farklı yolu var: Daha akıllı, kullanımı kolay, daha güzel ya da
önceki bildiklerinizden daha şaşırtıcı olabilir.
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Candelatta-prototype

Be Your Own Chair

● Sizi tanıyarak başlayalım isterseniz. Tasarımcı olmaya
nasıl karar verdiniz? Bunu gerçekleştirmek için izlediğiniz
yoldan, bir araya gelip StauffacherBenz’i kurmanızdan bahseder misiniz?
İkimiz de Zürih Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde gelişmiş bir
endüstriyel tasarımı eğitimi aldık, ama tasarıma yönelmeden
önce bir kaç yıl tamamen farklı işlerde çalıştık: Nicole okul
öğretmenliği yaparken ben aldığım eğitime uygun biçimde
bir bilim adamı olarak su ekolojisi alanında çalışıyordum.
Tasarım eğitimi alırken tanıştık, “Be your own chair …
and walk it!” isimli projemizle büyük başarı kazandığımız
bir tasarım yarışması için bir araya geldik ve sonrasında
StauffacherBenz adı altında birlikte çalışmaya karar verdik.
● Tasarım felsefenizi nasıl tanımlarsınız? Önünüze yeni bir
proje geldiğine yaklaşımınız nasıl oluyor? Tasarım süreci nasıl işliyor?
“Fikir” her şeyden önce gelir: İşe yaramaz, kısa ömürlü şeyler yerine işlevsel ve mantıklı tasarımlar peşindeyiz. Ancak

tasarım çok yönlü bir disiplin olduğu için bir ürün veya bir
kavramın mantıklı olmasının pek çok farklı yolu var: Daha
akıllı, kullanımı kolay, daha güzel ya da önceki bildiklerinizden daha şaşırtıcı olabilir. Bu, üzerinde çalıştığımız konuya
göre farklılık gösteriyor ama işimizle ilgili aklımızda tek bir
amaç var: zevk vermek.
● Pek çok ilginç tasarımınız var: e’mo da bunlardan biri. Bu
tasarım hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Otomobil endüstrisi yeni bir fikrin gerçekleşmesi için gereken yüksek yatırımlar nedeniyle pazara yeni konseptler konusunda oldukça tutucudur. Bu yüzden Rapperswil Teknik Yüksek Okulu ile birlikte kentsel mobilite için tamamen farklı
bir yaklaşım ile elektrikle çalışan, hafif bir banliyö arabası
geliştirmeye karar verdik. e’mo sadeliğe dönüş yapan bir tasarım. Oldukça basit, çok düşük maliyetli ve enerji verimli
ama bir o kadar da eğlenceli. Tasarım bir “yetişkin” arabası
olma iddiasında değil ama göz alıcı araba tasarımından farklı
bir dil kullanarak bu farklı yaklaşımı sunuyor: sade, anlaşılır
ama şık ve klas.

Sıra Dısı
Lucy - prototype

Steg

Realp

● Sizce “iyi tasarım” nasıl olmalıdır?
İyi tasarım günlük hayatta karşılaştığımız sorunlara cevap verebilmeli.
Tasarım yenilikçi fikir, teknolojik uygulanabilirlik ve pazar ihtiyaçları
arasında bir denge kurma işidir. Ürün kullanışlı, işlevsel, şaşırtıcı, ilham verici, tutarlı ve güçlü olmalı ve en önemlisi çekici gelmeli. Bu
da bir hayli iş demek. Zaten bu yüzden iyi tasarıma çok sık rastlanmaz.
● Son olarak, genç tasarımcılara ne tavsiye etmek istersiniz?
Her şeyi sorgulayın, her fikre açık olun, seyahat edin, farklı yerlerde
bulunun, gördüğünüz ve tecrübe ettiğiniz her şeyi sünger gibi içinize
çekin ama kendiniz olun ve kendi özgün fikirlerinizi geliştirin. Ve çok
çalışın.■

