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Mimar Matthias Sauerbruch ‹stanbul’da Konferans Verdi
Almanya’n›n önde gelen mimarlar›ndan Matthias Sauerbruch 5 Ekim’de
‹stanbul’da, Sauerbruch-Hutton Mimarl›k Bürosu’nun gerçekleﬂtirdi¤i
iﬂleri tan›tan bir konferans verdi.
Konuﬂmas›n› üç baﬂl›k alt›nda toplayan mimar “ekolojik mimarl›k”
isimli ilk bölümde GSW (Konut Edindirme Kurumu) binas›n›n Berlin Genel Merkezi’ni tan›tt›; Berlin ﬂehir
plan›n›n 18. yüzy›ldan itibaren geliﬂimini anlatarak binan›n kentsel duruﬂunu vurgulad›.
1990 y›l›nda aç›lan bir yar›ﬂma sonucu oluﬂan proje Checkpoint Charlie’ye yak›n ve eski Do¤u Berlin taraf›ndan bak›ld›¤›nda renkli bir yelkeni
and›ran zarif bir heykel görünümünde. Mevcut kare planl› bir 20. yüzy›l
binas›na do¤u cephesinden ba¤lanan yap›, bat› cephesini k›rm›z›n›n
tonlar› ile renklendirmiﬂ.
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Yap›m› dokuz y›l süren binada do¤ubat› yönünde rüzgâr ve güneﬂ kontrolü ile klimatizasyon do¤al olarak
sa¤lanm›ﬂ; bina, gün›ﬂ›¤›n› mekân›n
ortas›na kadar içeri al›yor. 25 cm. derinli¤inde giydirme do¤u cephesinde
kepenklerle güneﬂ kontrolü yap›l›yor.
Yaz s›ca¤› ise aç›lan kanatlarla d›ﬂar›
at›l›yor. Binada enerjinin yeniden
kullan›m› için bir dolaﬂ›m sistemi kurulmuﬂ. Çat› ise ya¤murdan koruma
iﬂlevini karﬂ›layan bir ﬂemsiye görevi
görüyor ve ›s› difüzyonunu sa¤l›yor.
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konutlardan örnek vererek tek bir
renk ile de¤il, renk aileleri ile çal›ﬂt›¤›n› anlatt›. Almanya’da ‹ngiliz Büyükelçili¤i kütüphanesi ve Magdebourg’dan konut örneklerini verdi.
Son olarak Avustralya’da Sidney
Opera binas› karﬂ›s›nda Modern Sanatlar Müzesi (MCA-Museum of
Contemporary Art) yar›ﬂma projesini
tan›tarak konferans›n› bitirdi.
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raf› 19. yüzy›lda yap›lm›ﬂ konut bloklar› ile dolu bir parka entegre edilen
çok amaçl› binas›n› tan›tt›.
Sergileme, kütüphane, restoran ve
ofislerin kompoze edildi¤i bina, parka organik ﬂekilde yerleﬂmiﬂ. ‹ç avludan köprülerle birbirine ba¤lanan
modüller yine do¤al ›s›, rüzgâr ve yeﬂilli¤i maksimum oranda kullan›yor.
Do¤al taze hava yeralt›na yerleﬂtirilen
borulara pompalanarak binan›n içine
al›n›yor. Yine Berlin’de çok katl› bir
okul binas›nda da yeralt›na yerleﬂtirilen borulara su pompalanarak klimatizasyon sa¤lan›yor.
“Renk” baﬂl›kl› üçüncü bölümde ise
binan›n görünüﬂünün kendisi kadar
önemli oldu¤unu belirten Sauerbruch, 1/1 maketini yaparak çal›ﬂt›¤›

Photonics Merkezi,
Berlin, 1998.
Hennigsdorf
Belediye Binas›, 2003.

