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“Open Book” E¤itim ve Sanat Merkezi
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eçti¤imiz y›l (2001) A¤ustos ay›nda Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent ﬁubesi’nde düzenlenen bir toplant›da mimari uygulamalar›n› dia gösterisi eﬂli¤inde anlatan Garth
Rockcastle, Pennsylvania Devlet Üniversitesi’nden 1974 y›l›nda mimar olarak mezun olmuﬂtur. Rockcastle 1978 y›l›nda ise Cornell
Üniversitesi’nden Kentsel Tasar›m dal›nda yüksek lisans diplomas› alm›ﬂ ve 1991-1997 y›llar›
aras›nda Minnesota Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi bölüm baﬂkan› olarak görev yapm›ﬂt›r.
1981 y›l›nda Meyer, Scherer ile Rockcastle’›n ortak olarak kurdu¤u mimarl›k, iç mekân
ve kentsel tasar›m firmas› kuruldu¤u y›ldan itibaren günümüze kadar 75’in üzerinde ödül alm›ﬂt›r. 22’si mimar, 21’i iç mimar olmak üzere
MSCR ortakl›¤›n›n haz›rlad›¤› projelerin % 60’›
kurumsal ve kültürel yap›lardan oluﬂmaktad›r.
Rockcastle’›n Ça¤daﬂ Sanat Yap›lar› ve Müzeler
dosya konulu 4. say›m›zda istedi¤imiz “Open Book” E¤itim ve Sanat Merkezi projesine, elimize
geç ulaﬂt›¤› için ancak bu say›m›zda yer verebiliyoruz.

Open Book E¤itim ve Sanat Merkezi
Minneapolis, Minnesota
2000 y›l›nda tamamlanan ve inﬂaat alan› yaklaﬂ›k 5740 m2
olan yap›, “Minnesota Sanat Kitaplar› Merkezi”, “The Loft
Literatür Merkezi” ve “Milkweed Yay›nevi” gibi üç de¤iﬂik
ve önemli edebi ve sanat örgütünü bir çat› alt›nda bar›nd›rmaktad›r. Okuma, yazma ve kitap sanatlar› merkezi olarak,
üç de¤iﬂik alan› bir yap› içinde buluﬂturan yap›, kendi türünün ilk ulusal modeli olmuﬂtur. Yap›n›n ald›¤› ödüller
ise, Minneapolis Konstrüksion Uzmanl›¤› Enstitüsü ödülü,
Saint Paul Zanaatkarlar ödülü (merdiven ile), Minnesota
Koruma Birli¤i “Yeniden Kullan›m” onur ödülü, Minneapolis Mimari Miras Koruma Kurulu “Yeniden Kullan›m”
ödülü ve Kentsel Çevre Komitesi ödülü olarak s›ralanabilir.
Üç eski binan›n yeniden kullan›m› ve minimum müdahaleyi hedefleyen ekleri ile “Open Book”, müﬂterinin bütçe
s›n›rlar›n› karﬂ›lama amac›na, binan›n mevcut konumuna
ve projenin içinde bar›nd›rd›¤› sanat tan›mlar›na cevap
vermektedir. Tasar›m›, özel olarak uygulanan detaylar ve
eski ile yeninin bir araya geliﬂindeki sa¤duyulu uygulaman›n ortak sonucu izlemiﬂtir. Çerçeve oluﬂturma, katmanlara ay›rma ve bir araya getirme, keﬂfedilenle bulunan aras›ndaki iliﬂkiyi kurmada ve hat›rlananla düﬂleneni süzgeçten geçirmede en etkin yol olmuﬂtur.
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Asma kat, Minnesota Kitap Sanatlar› Merkezi.

2. katta “The Loft” Literatür Merkezi.

Üstte binan›n merdivenler... Bir kitap
sanatç›s›yla birlikte tasarlanm›ﬂ merdivenin
korkuluklar›n›n her biri, ayr› aç›da duran kitap
sayfas› ﬂeklinde yap›lm›ﬂ. Sayfa biçimindeki her
eleman›n üzerinde de çeﬂitli metinler yer
almakta.

3. kat, Milkweed Yay›nevi.
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