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Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan:

“Seçici Kurul, SO? tarafından önerilen “Göğe Bakma Durağı”nı oybirliğiyle 

seçti. Öneri, İstanbul Modern’in avlusunda uygulanacak. SO? ekibinin 

getirdiği öneride, parçaların toplam işlevi enerjisini bulunduğu yerden 

yaratıcı bir şekilde alıyor. Birincil çevreden elde edilen enerjinin ilave enerji 

üretme potansiyeli de bulunuyor. Proje, hareketi ve ışığı kutluyor. Gölgeliğin 

bağımsız dairesel panellere bölünmüş olması, yansımadaki hareketi şiirsel 

ışık ve gölge dalgalarına dönüştürüyor. Karanlıkta dans eden yansıma 

lekeleri ve gün boyunca yüzen gölgeler çevreye hayranlık uyandıran bir 

canlılık katıyor. Parçalı gölgelik örtüsünün üstlendiği birden çok işlev, projeyi 

zengin, çekici ve neşeli kılıyor. Dairesel gölgelikleri taşıyan şamandıralı 

direklerin kesintisiz hareketi, rıhtıma bağlı duran gemilerin ses ve 

görüntüsünü üreterek iki farklı direk türü arasında heyecan verici bir ilişki 

kuruyor. Karadaki ve denizdeki direklerin ahengi etkileyici bir diyalog 

meydana getiriyor. Proje gerçekçi ve ona ayrılan bütçeyi aşma riski 

taşımıyor. Yerel endüstriyel grupların ve içinde bulunduğu bölgeye ait 



kullanılmış malzemelerin işin içine dahil edilmesi projenin olumlu yönleri 

olarak dikkat çekiyor. Seçilen projenin özgünlüğü, mimarlık ve tasarımın 

estetik dünyasına katkıda bulunacak.”

MoMA Philip Johnson Mimari ve Tasarım Şef Küratörü Barry Bergdoll: 

İstanbul’daki Yeni Mimarlık Programı’nın ilkinde finalist olarak yarışan beş 

ekipten fışkıran yaratıcı enerjinin, şu anda Türkiye’de yaşanan coşkulu kültür 

ortamında tasarım kültürünün sahip olduğu gücün bir göstergesi olduğunu 

vurgulayarak, “Bu beş proje, New York, Roma ve Santiago’da (Şili) bu sene 

yarışan diğer on beş projeyle birleşecek ve son yılların en heyecan verici 

genç mimari yetenek sergisini ortaya çıkacak. İster bu metropoldeki inşaat 

ve yıkım kültürünü tema haline getiren makro seviyede olsun, ister zeminin 

altındaki suyun varlığını ortaya çıkarsın, İstanbul Modern’deki proje alanı için 

tüm ekipler görünmez olanı görünür kılmaya çalıştı. Kazanan proje, şahane 

bir manzarası olan ama gümrük bölgesinin çitleriyle kıyı şeridinden 

koparılmış bu alana denizin varlığını taşıma arzusuna, yanıltıcı bir sadelik 

içinde yanıt oluşturuyor. Rüzgarla değil, İstanbul Modern’deki avlunun 

altında akan Boğaz sularının hareketiyle salınan bu direklikli küçük orman, 

müzenin yaz dönemindeki açık alan etkinliklerine ve sosyal kullanımlara 

mekan oluşturacak; galerilerdeki dinamizmin bir kısmını suyun kenarında 

keşfedilmeyi ve kullanılmayı bekleyen bir kamusal alana taşıyacak. İşte, 

olabileceği en muhteşem haliyle mimarlık: Yalın bir jestin mekanı bir ortama 

ve toplanma noktasına dönüştürmesi” dedi.

MAXXI Mimarlık Kıdemli Küratörü Pippo Ciorra:

“Göğe Bakma Durağı”nı gördüğüm anda onun YAP İstanbul Modern 2013’ü 

yüksek ihtimalle kazanacağını düşündüm. Beş çok iyi ve birinci olmaya 

yakın duran en azından iki proje arasından SO? ekibinin asgari yapım 

çabasıyla azaminin elde edilmesine yönelik (bu, ‘sürdürülebilir’ bir 
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sürdürülebilirlik örneğidir) ve hem kavramsal hem de işlevsel rolünü 

mükemmel biçimde üstlenen önerisi son derece ikna edici bir tavır 

sergiliyor. Müzenin, açık alanında yer alacak böylesi bir yerleştirmeyle çok 

şey kazanacağından eminim…’’


