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Bruce Mau'nun Toronto'daki tasar›m stüdyosu dünyaca ünlü isimlerden
oluflan bir müflteri portföyüne sahip. Ama Bruce Mau as›l teori ve pratikte
tasar›mc›l›¤a yapt›¤› katk›larla tan›n›yor. Kendine özgü tasar›m felsefesini
hayata geçirebilen, bunu yaparken de paylaflmaktan, ö¤renmekten ve
e¤lenmekten asla taviz vermeyen farkl› bir tasar›mc›...

Stüdyo bir ekolojidir.
Bruce Mau
‹lk bak›flta Bruce Mau Tasar›m'›n ne yapt›¤›n› kestirmek
kolay de¤il. Toronto'da Chinatown'›n köflesindeki yüksek
tavanl› loftunda uzun metal kitap raflar›, dönen masalar›,
dijital film montaj aletleri, mimari modeller ve durmadan
çal›flan insanlar var. Saat 18.00 oldu¤unda bile kimse
evine do¤ru bir hamle yapm›yor.
Hiç flafl›rmamak gerek. Bruce Mau Tasar›m birçok önemli
projeyi ayn› anda yap›yor: Viyana'daki bir sanat festivali
için Stress ad›nda 8 ekranl›k devasa multimedya
enstallasyonu, ‹ngiltere'de bir depolama flirketi için
kurumsal kimlik çal›flmas›, Seattle Halk Kütüphanesi
için iflaretlendirme, Toronto'da bir park için mimari plan
ve Life Style isimli bir kitap çal›flmas›. Ama BMD (Bruce
Mau Design) ne bir mimarlik flirketi, ne de bir yay›nc›.
Üstelik bir tane bile grafik tasar›mc› çal›flt›rm›yor.
BMD kelimenin tam anlam›yla bir stüdyo. "Stüdyo
kelimesi çal›flma (‹ngilizce; study) kelimesinden gelir"
diyor BMD kurucusu Bruce Mau. "Biz sürekli çal›fl›yoruz,
müflterimizle birlikte çal›fl›yoruz- ifl problemlerini, tasar›m
problemlerini çözmeye çal›fl›yoruz. Genellikle
müflterilerimiz spesifik bir sorunu çözmek istiyorlar.
Yeni bir kimlik, yeni bir ürün gibi. ‹deal durumlarda
yapt›¤›m›z bu çal›flma iki taraf› da etkiliyor. Amac›m›z
ifli yapmadan önce cevab› bilmek de¤il. Yapt›ktan
sonra ö¤renmek."
Mau'nun stüdyosu yarat›c› geliflmenin incelendi¤i
süregelen bir deney gibi. Çal›flanlar›, verdi¤i entellektüel
özgürlük ve Bruce Mau'nun benzersiz dürtmeleri
nedeniyle çal›flt›klar› yeri esprili bir biçimde Bruce Mau
Üniversitesi olarak adland›r›yorlar. Burada çal›flan birçok
insan flehirdeki di¤er web-tasar›m flirketlerinde veya
mimari flirketlerde çok daha fazla kazanabilirler. BMD'de
kal›yorlar çünkü onlara çok kaliteli ve farkl› projelerde
çal›flma f›rsat› tan›n›yor. Hatta Mau birçok ifli reddediyor
çünkü idari yönetmenleri Jonasson'un deyifliyle "stüdyo
yerinde duramayan beyinlerle dolu. Birbirimizden
devaml› bir fleyler ö¤reniyoruz. Burada flirket
politikalar› veya bürokrasiyle u¤raflmadan gerçekten
güzel ifller yapma flans›m›z oluyor."
Filmcileri, mimarlar›, yazarlar›, sanatç›lar› bir arada
yönetmek kolay de¤il. Üstelik hepsi müflterileriyle
do¤rudan iliflki içinde. BMD olarak Frank Gehry gibi
dünyaca ünlü mimarlar ve Los Angeles'taki Getty Center
gibi 'blue-chip' kültür enstitüleriyle iflbirli¤i içindeler.
"Stüdyonun en önemli projesi kendi tasar›m projesi"
diyor Mau. Düflük tonlu konuflmas›n› kahkalar›yla
süslüyor. Uzun kollu, pantolonun içine sokulmam›fl bir
gömlek giyiyor. "Daha çok sosyal bir proje" diyor "..%90
insanlarla ilgili, %10 da do¤ru ifli seçmekle. Yapaca¤›n
iflin ve harcayaca¤›n zaman›n anlaml› olmas›ndan emin
olmal›s›n."

‹nsanlar ve projeler- baflar› için tasar›m
Bruce Mau BMD'yi, 1985'te New York'taki Zone
Yay›nc›l›k için çeflitli kitap projelerini
gerçeklefltirebilmek için kurmufl. Son 15 y›ldaysa çok
etkileyici bir müflteri portföyüne sahip olmufllar.
Müflterileri aras›nda Andy Warhol Müzesi, Ontario
Sanat Galerisi, Gagosian Galerisi, Kanadal› bir market
ve ‹sveçli mobilya markas› Vitra gibi çok önemli
isimler var. Ama BMD hâlâ Zone için her y›l 6 kitap
yap›yor. BMD için bir müflteriyle çal›flman›n en zor
yan›, müflteriyle üretken bir flekilde çal›flabilmeyi
baflarabilmek. Bu konuda Mau uzun sürelili¤i
ödüllendiriyor. Mau'nun yapt›¤› ifllerin hiçbir s›n›r›
yok. BMD kitap, logo, dükkan içi düzenlemeler,
iflaretlendirme sistemleri, manzaralar, film, dergi ve
sergi tasar›mlar› gibi genifl bir yelpazede ifl üretiyor.
Yarat›c› insanlar›n en iyi flekilde çal›flabilmelerini
sa¤layabilmek için Mau herhangi bir yap›lanmadan,
sistemden uzak durmaya çal›flm›fl. BMD'de kendince
iki farkl› gruplaflma yöntemi izliyor: Toplant›lar ve
Çal›flmalar. Toplant›lar yönetimle ilgili ifller için
yap›l›yor. Ve olabildi¤ince az yap›l›yor. Çal›flmalar ise
genellikle müflterinin de içinde bulundu¤u bir grupla
yeni fikirlerin arand›¤›, tart›fl›ld›¤› ortamlar oluyor.
Mau'nun iki ana endiflesi do¤ru insanlar› ve do¤ru
iflleri seçebilmek. Hangi tip projelerle çal›flmak istedi¤i
konusunda gayet net. (Bkz: Bir müflteriye ne zaman
hay›r denilir?")
Müflterilerin ince bir süzgeçten geçirilerek seçilmesi
çal›flanlara projenin önemi konusunda bir mesaj da
veriyor. fiirketin bir pazarlama veya sat›fl departman›
olmad›¤›ndan en büyük reklamlar›, yapt›klar› ifller. "‹fl
kovalamak do¤ru bir ifl yapma yöntemi de¤il" diyor
Mau. Sistemi ise flafl›rt›c› bir flekilde iyi çal›fl›yor.
Örne¤in birkaç y›l önce Mikhail Barysnikov(?)'un
dans grubu için yapt›klar› set tasar›m› Antwerp fiehir
Müzesi için yeni bir görsel kimlik iflini almalar›n›
sa¤lam›fl.
‹nsanlar konusunda ise BMD sessiz ama hareketli bir
yol izlemifl. Ço¤u çal›flan stüdyoyu baflkalar›ndan veya
sanat burslar›ndan ö¤renmifl. "Stüdyo bir ekoloji" diyor
Mau. "Sadece çeflitli insanlar› içinde bar›nd›rabiliyor.
Bunun için bu konuda oldukça dikkatliyiz. Patlayan
bir büyüme benim tarz›m de¤il. Biz daha do¤al ve
ekolojimizi koruyarak büyümek istiyoruz. Bazen
kendimi bir bahç›van gibi hissediyorum. Getirece¤imiz
yanl›fl insanlar›n bahçemizi zehirleyebilece¤ini
düflünüyorum."
1999 yaz›nda Mau alternatif bir haftal›k yay›n olan
Toronto dergisine bir eleman ilan› vermifl. Klasik
eleman ilan› format› yerine Mau test fleklinde bir ilan
haz›rlam›fl. Bafll›k da Mau'nun en sevdi¤i sözlerden
biri olmufl: "Düz alanlardan sak›n. Engellerden atla."
‹landa "Toronto'nun yeni Belediye Binasi'n› kim
tasarlad›?"dan, "Mavi d›fl›nda hiçbir renk içermeyen
filmi kim yapt›?" gibi sorular yeralm›fl. (Cevaplar:
Viljo Revell ve Derek Jarman)
‹lan k›sa zamanda bir fenomen haline gelmifl. Sadece
mektup veya fakslarla de¤il web siteleri, kitaplar hatta
heykellerle yap›lan baflvurular olmufl. "Müthifl bir

fleydi" diyor Mau. "fiehirdeki herkes ilandan haberdar
oldu. ‹lan BMD'ye 3 yeni çal›flan kazand›rd›. Ayn›
zamanda bize ilerde yararlanabilece¤imiz birçok CV
geldi. Her y›l bir ilan yay›nlamay› düflünüyoruz. Belli
bir ifl için de¤il ama sadece a¤ac› sallamaya, insanlar›
uyan›k tutmaya devam etmek için. Biz çok spesifik
tipte insanlar ar›yoruz -kendilerini mutlaka tasar›mc›
olarak görenler de¤il sorunlar› tasar›mla çözebilenler- ve de farkettik ki yanl›fl yerlerde olan çok fazla
yetenek var d›flar›da."
Mau bir sonraki ilan›n›n bafll›¤›n› düflünmüfl bile:
"Çoktan Seçmeli Karakter Testi."

Tasar›m Prensipleri
Çocuklu¤undan beri Mau belli bir ifl tan›m›na ba¤l›
kalmamay› seçmifl. Kendi çal›flanlar›ndan da ayn› fleyi
bekliyor. ‹lkelerinin dedi¤i gibi "Düz alanlardan sak›n.
Engelleri atla." Mau, Ontario'da küçük bir madencilik
flehri olan Sudbury’de büyümüfl. Hayat›n›n böyle
geçmesinden korkan Mau daha lisedeyken bir de¤ifliklik
yapmak istedi¤ini biliyormufl. Hocalar›ysa çok geç
oldu¤unu söylemifller. "Onlara kaderimin 16 yafl›nda
belirlenmifl olamayaca¤›n› söyledim." Rehber hocas›
ona sanat okullar›na gitmek için gerekli flartlara sahip
olmayanlar›n gidebilece¤i bir sanat okulu bulmufl.
"Ad› Özel Sanat't›." diye hat›rl›yor Mau. "K›saca bir
sene boyunca sanat d›fl›nda hiçbir fley yapmamakt›.
Hayat›m› de¤ifltirdi." Mau bu okulda çizim, seramik
ve foto¤raf üzerinde yo¤unlaflt›. Okulun tam renkli
bask›lar alan tek renk litografi ofset bask› makinesini
ö¤rendi. Diploma töreni program› için yapt›¤› tasar›m
o kadar iyiymifl ki Ontario Üniversitesi Sanat Bölümü
ö¤renci iflleri görevlileri tasar›m› onun yapt›¤›na
inanmam›fllar.
Üniversiteye girmek için yapaca¤› görüflme için
Ontario'ya yapt›¤› seyahat onun büyük bir flehre ilk
kez gidifliydi. Kabul edildi ama sonra derslerini çok
basit buldu. Böylece büyükleriyle birlikte derslere
girmeye bafllad›. "Bir yandan 4. dönemde onur belgesi
al›rken di¤er yanda 5. dönemde bo¤ufluyordum." Bir
okul sergisinde okul ödevleri yerine kendi çizimlerini
sergilemek isteyince cezaland›r›ld›. Ve ard›ndan okulu
b›rakt›.
Hemen Toronto'nun genç, yarat›c› tasar›m
stüdyolar›ndan biri olan Fifty Fingers flirketinde ifl
buldu. Bir y›l sonra büyük, uluslararas› bir firma olan
Pentagram Tasar›m'da çal›flmak üzere Londra'ya tafl›nd›.
‹ki ifli de yeteneklerini gelifltirdiyse de, aç›ksözlülü¤ü
Pentagram'daki popülaritesini olumsuz yönde etkiledi.
"Köle gibi olmam›z bekleniyordu: Patronunu dinle ve
yap." Bir buçuk y›l sonra Pentagram'dan ayr›ld›¤›nda
süpervizörü ona ortaklardan birinin uzun süredir ondan
flüphelendi¤ini söylemifl. "Çünkü çok geç saatlere
kadar çal›fl›yordum, yapt›¤›m iflle ilgiliydim." Mau
devam ediyor "Bu ortak bana baflka kimsenin böyle
çal›flmad›¤›n› söyledi."
Mau 1983'te Toronto'ya döndü. Üç kifliden oluflan
Public Good'u (Halk›n ‹yili¤i) kurdu. Burada sendikalar,

devlet ofisleri ve kültür enstitüleri için reklam
kampanyalar› ve di¤er görsel iletiflim malzemeleri
yapt›. Sonunda Public Good'dan ayr›l›p Zone Kitaplar›
serisini çal›flmak için BMD'yi kurdu. "‹lk Zone maketini
7 günde yapt›k." "Bir genç sanatç› olarak tan›nmak
için daha iyi bir f›rsat olamazd›. Zone tüm do¤ru
yerlere gitti. Çok k›sa zamanda ona uluslararas› ün
sa¤lad›.
Zone Yay›nc›l›k için kitap tasarlad›kça ünü de artt›.
Ayn› zamanda Pittsburgh'daki Andy Warhol Müzesi,
Ontario Sanat Galerisi ve Los Angeles Getty Merkezi
için birçok proje tasarlad›. Y›ld›z› 1998'te Amsterdam'da
yap›lan Doors of Perception (Alg›lama Kap›lar›)
konferans›nda iyice parlad›. ‹ki günlük teknoloji üzerine
verilen derslerden sonra Mau kiflisel yarat›c›l›¤›
gelifltirme konusunda sahneye ç›kt›. Konuflmas›na
"Geliflme için Tamamlanmam›fl Manifesto" ad›n› verdi.
Konuflmas›n›n bilgisayarlarla yak›ndan uzaktan bir
ilgisi yoktu. 43 tavsiye ve ö¤ütten oluflan bir
konuflmayd› bu. ‹çinde "Daha h›zl› hata yap›n",
"Olaylar›n sizi de¤ifltirmesine izin verin", "Aptalca
sorular sorun" gibi maddeler vard›.
Mau flöyle hat›rl›yor, "Seyirci ç›lg›na döndü, bu kadar
teknoloji a¤›rl›kl› konuflmalardan sonra onlara
yarat›c›l›k makinelerden ba¤›ms›zd›r diyordum.
Seyirciden kafalar›n› kullanmalar›n› istiyordum."
Manifesto daha sonra Mau'nun da bir dönem art direktör
olarak çal›flt›¤› I. D. dergisinde yay›nland›. ‹talyanca,
‹sveçce ve daha birçok yabanc› dile çevrildi. ‹nternette
bir virüs gibi yay›ld›. Haber gruplar›na konu oldu, emaillerle gönderildi. "Duydu¤um en acayip fley ise bir
Yeni Zelandal› flirketin manifestoyu kendi flirket web
sitelerinde kullanmalar› oldu. Art›k manifestonun
kendine ait bir hayat› var."

Tasar›mda Yarat›c›l›k
Mao'ya göre bir organizasyonu yarat›c› geliflme için
tasarlamak demek içinde varolan guru figüründen
kurtulmak demek. ‹lk düflünme aflamas›ndan son ürüne
kadar bütün grubun ifl ak›fl›n› flekillendirmesine izin
verilmeli. Reklam ajanslar›, mimari firmalar gibi birçok
yarat›c› grup tek bir yarat›c› otoriteye güvenirlerken
BMD bu sistemden uzak durmaya özen gösteriyor.
"O model sadece bir insan›n üretkenli¤ine, tasar›m
hassasiyetine ba¤l›d›r" diyor Mau. "Bizde ise daha
hücresel bir sistem var. Herkes ba¤›ms›z. Kimse
tamam›yla bana ba¤›ml› de¤il. Ve içimizdeki kültür
kendi tarz›m›z› da kendili¤inden getiriyor zaten.
Y›llard›r d›flar›da çal›flan insanlar›n bu kültüre katk›lar›
oldu, yeni gelen insanlar›n da olmaya devam ediyor.
Bu modelin sonsuz bir büyüme potansiyeli var. Hiçbir
fleye ba¤l› de¤il."
Mau ofis içinde dolafl›p her projeye bir flekilde
müdahele eden tiplerden de¤il. Aksine çok az say›da
ama büyük projelerle ilgileniyor. Genellikle BMD'nin
yeni bir fleyler denemeye çal›flt›¤› projelerle ilgileniyor.
Di¤er ifllerle pek ilgilenme f›rsat› bulam›yor. "Benim
zaman›m k›s›tl› oldu¤u için flirket olarak
yapabileceklerimizin de k›s›tlanmas›n› istemiyorum"

diyor Mau. "‹lk günlerde Zone Kitaplar› için birçok
tasar›m yapt›m. fiimdi kreatif direktör oldu¤um halde
pek ilgilenmiyorum art›k. Benim yerime baflka insanlar
yap›yor. Ve benden daha iyi yap›yorlar. Çünkü Zone
art›k benim için yeni bir proje de¤il. Eskiden her yeni
kitab› sanki farkl› biriymifl gibi tasarlard›m. fiimdi bu
tecrübeye baflkalar›n›n da sahip olmas›n› istiyorum."
Nisan ay›, bir çarflamba ö¤leden sonras›. Mau saatlerdir
ekibiyle 45 dakikalik bir film olan Stres'in revizyonlar›
üzerinde çal›fl›yor. Film ilk olarak Toronto'daki Maurier
Dünya Festivali'nde gösterilmifl. fiimdi de yaz boyunca
Viyana'da gösterilecek. Bölümün ad› "Blitzkrieg".
fiimdilik içinde 2. Dünya Savafl›'ndan 'blitzkrieg'
görüntüleri yok. Ama Mau olmas›n› istiyor. Ama
istediklerini dikte ettirmiyor. Oturup beraberce
bak›yorlar. Ço¤u zaman ayn› görüntüler üzerinde
anlafl›yorlar. En sonunda da tak›m olarak 'blitzkrieg'
görüntülerini koymamaya karar veriyorlar.
"Bruce çok fley ister ama asla emredici de¤ildir" diyor
Cathy Jonasson. Jonasson Ontario Sanat Galerisi'ndeki
prestijli iflini b›rak›p, %20 daha az bir maaflla BMD'de
çal›flmaya bafllam›fl. "Mau baflkas›n›n yapt›¤› bir ifle
bak›p, en iyiyi bulmakta çok iyi. ‹nsanlar onun yan›ndan
ayr›ld›klar›nda ifllerini daha da iyi yapmak için ne
yapmalar› gerekti¤ini biliyorlar. O sürekli, Mau metodu
ad›n› verdi¤i bir yöntemin alt›n› çiziyor: Problemi anla
ve birden fazla do¤ru çözüm araflt›r."
Mau toplant›larda öne ç›karak, baflkalar›n›n yapt›¤›
iflleri sahiplenen biri de¤il. BMD'de müflteri temcilcisi
yok. "Ço¤u tasar›m firmalar›nda ifli yapanla müflteri
aras›nda birçok katman var" diyor 37 yafl›ndaki
tasar›mc› Chris Pommer. Seattle Halk Kütüphanesi
projesi üzerinde çal›fl›yor. "Bruce bizi müflterilerle
birebir iliflki içine sokuyor. Ço¤u zaman müflteriyle
ondan daha yak›n oluyoruz. O sorumlulu¤u do¤rudan
üzerimde hissediyorum. E¤er müflteriye bir söz
verirsem, tutmak için elimden geleni yap›yorum. Ayn›
söz baflkas› taraf›ndan verilseydi, farkl› olurdu. Mau
çal›flanlar›na çok büyük sorumluluklar veriyor."
Hedefleri estetik de olsa, BMD'deki tasar›mc›lar
müflterilerine devaml› hedefleri hakk›nda sorular
soruyor. Sorular çok farkl› olabiliyor. Kütüphanede
tuvalet nas›l bulunabilir? Bir havaalan› ve endüstriyel
merkez nas›l parka dönüflür? Bir depo zincirini
tüketicilerin gözünde nas›l yeniden
konumland›rabiliriz? Müflterileri için model ve çizimler
yaparak, BMD tasar›m tak›m› müflteri deneyimlerini
flekillendirebiliyorlar. "Biz onlara geleneksel
yöntemlerden farkl› olan bir ifl planlamas› yapmaya
çal›fl›yoruz." diyor Avrupa'n›n en büyük depolama
flirketlerinden biri olan Access için tasar›mlar yapan
39 yafl›ndaki Kevin Sugden.
"Access'le bir kimlik oluflturuyoruz ama ayn› zamanda
flirketin tan›m›n› da yap›yoruz." Mau devam ediyor
"Depolamak için bofl bir alan› tan›mlamak çok jenerik
bir fley ama bunu metaforlarla yaparsan›z bir yarat›c›
de¤er eklemifl olursunuz.
Sugden ve Access tak›m› birlikte oyunlu birçok poster
haz›rlam›fllar. Posterlerde müflterileri için alanlar›n›
nas›l de¤ifltirebileceklerini göstermifller: Çal›flma odas›,

salon, oyun odas›, hava alma odas›, temiz oda,
depolama odas›... "Bu tip örneklemeler insanlara
alanlar›n neye dönüflebilece¤i konusunda bir fikir
verebiliyor." "Müze gibi bir arflive mi dönüflmek
istiyorlar? Bir ana soka¤a m› yoksa son teknoloji
donan›ml› bir depoya m›?"
Mau ekliyor: "Biz tasar›m ve iletiflim tekniklerini yeni
bir fley yapmak için kullan›yoruz: ‹flin en temeline
inmek."

Gelece¤in Tasar›mlar›
BMD'deki hava yo¤un, zamanlama stresi hissediliyor.
Ama yarat›c› süreç hiçbir zaman es geçilmiyor. Bu
sonbahar Mau'nun Çal›flma Kültürü projesi ‹sveçli
mobilya firmas› Vitra'yla ortak olarak gerçeklefliyor.
Mau bir iflyerinde yarat›c› olman›n ne demek oldu¤unu
araflt›r›yor. Bunu yaparken Vitra baflkan› Rolf Fehlbaum
ile birlikte çal›fl›yor. Bu çal›flmalar›n sonunda Mau
Fehlbaum ile afla¤› yukar› ayn› sorular› sordu¤unu
farketmifl. Örne¤in; "‹yi bir ifli ne belirler?"
BMD ve Vitra'n›n ayn› zamanda web siteleri,
konferanslar, reklam kampanyalar› ve kitaplar için de
ortak projeleri var. "Vitra'n›n sadece ola¤anüstü
tasar›mlar›yla de¤il, çal›flma üstüne yapt›¤› araflt›rmalar,
ortaya koydu¤u düflünceler ile birlikte an›ld›¤›n›
düflünün" diyor Mau.
Di¤er BMD projeleri de tüm h›z›yla sürüyor. Stress'in
son halinin haftasonuna kadar yetifltirilmesi gerek.
Pazartesi günü de video sistemi Viyana'ya gönderilecek.
‹ki hafta içinde BMD'nin Seatte Halk Kütüphanesi
için yapt›¤› tasar›mlar› sunulacak. Ayn› hafta
Toronto'daki Downsview Park› için yapt›klar› planlar›
da sunacaklar. ‹ki proje de Rem Koolhaas'›n Office
for Modern Architecture (Modern Mimari için Ofis)
ile ortak yap›l›yor.
Tüm bunlar 20 kiflilik BMD ekibinin neredeyse her
gece geç saatlere kadar çal›flmas› demek. Chris Pommer
"ortalarda olaca¤›n›" söylüyor. BMD di¤er internet
flirketleri gibi flirket hissesi veya baflka bir bonus
vermese bile. "Biz öyle dolan›p çabuk tüketilecek ifller
yapm›yoruz. Do¤ru yaparsak bizim yapt›¤›m›z ifllerin
hepsi kal›c› olacak fleyler." diyor Pommer.
Mau bu insanlar› bir araya getiren ve tutan fleyler
üzerinde düflünmeyi hiç durdurmuyor. Ekibini hep
motive etmeye, iyi ifl ç›karmalar› için enerji vermeye
u¤rafl›yor. "fiimdi ailem de olduktan sonra iflime de
baflka bir gözle bak›yorum" diyor "‹nsanlar›n buraya
gelmelerinin en büyük nedeni macera ve yolculuk:
Buras› onlara daha önce giremedikleri yollara girebilme
f›rsat›n› tan›yor."

Geliflim için Tamamlanmam›fl
Manifesto / Bruce Mau
1 Olaylar›n seni de¤ifltirmesine izin ver.
Geliflmeyi istemek gerekir. Geliflim sana bir fleylerin
olmas›ndan farkl›d›r. Sen onu üretirsin. Yaflars›n. Geliflimin
ön koflulu, tecrübelere aç›k olmak ve onlar taraf›ndan
de¤ifltirilmeyi istemektir.

2 ‹yi olan› unut.
‹yi hepimizin üzerinde hemfikir oldu¤u fleydir. ‹yiye ba¤l›
kald›¤›n›z sürece gerçek geliflmeyi sa¤layamazs›n..

3 Deneylerini sev (çirkin bir çocu¤u sevece¤in gibi).
Nefle geliflmenin motorudur. Çal›flmalar›n› güzel deneyler,
tekrarlamalar ve yan›lmalar olarak görmenin özgürlü¤ünü
yafla. Uzaktan bak. Baflar›s›z olman›n keyfini her gün ç›kar.

4 Kazalar› yakala.
Yanl›fl cevap, farkl› bir soruyu arayan do¤ru cevapt›r. Sürecin
bir parças› olarak yanl›fl cevaplar› biriktir. Farkl› sorular sor.

5 Kendini b›rak.
Kendine amaçs›z bir flekilde gezinmek için izin ver.
Yak›nl›klar› keflfet. Yarg›lardan uzak dur. Elefltiriyi dinle.

6 Herkes liderdir.
Geliflim kendili¤inden olur. Oldu¤u zaman, ortaya ç›kmas›na
izin ver. E¤er mant›kl›ysa takip etmeyi ö¤ren. Herhangi
birinin bafl› çekmesine izin ver.

7 Yavaflla.
Standart zamanlar›n d›fl›na ç›k. fiafl›rt›c› f›rsatlarla
karfl›laflabilirsin.

8 "Cool" olma.
"Cool" siyah giyinmifl tutucu korkudur. Bu tür s›n›rlardan
kendini koru.

9 Aptal sorular sor.
Geliflim istek ve masumiyetten güç al›r. Cevab› de¤erlendir,
soruyu de¤il. Bütün hayat›n boyunca bir çocu¤un h›z›yla
ö¤renmeye çal›fl.

10 .................
Bilerek bofl b›rak›ld›. Sana ve baflkalar›na ait do¤mam›fl
fikirlere yer b›rak.

11 Geç saatlere kadar ayakta ol.
Fazla ileri gitti¤inde, ayakta kald›¤›nda veya çal›flt›¤›nda,
yani dünyadan soyutland›¤›n zaman bafl›na tuhaf fleyler
gelebilir.

12 Kendini tekrarla.
Hofluna gidiyorsa, tekrar yap. Hofluna gitmiyorsa, tekrar
yap.

13 Birisinin omuzlar›nda dur.
Senden önce gelmifl insanlar›n baflar›lar› üzerinde durarak
daha fazla yol al›rs›n. Üztelik manzara çok daha güzel.

14 Masan› toplama.
Yar›n sabah bu akflam göremedi¤in birfley bulabilirsin.

15 Yeni kelimeler üret.
Sözlü¤ünü genifllet. Yeni flartlar yeni düflünce biçimleri
gerektirir. Yeni düflünceler yeni ifade biçimleri ister. Yeni
ifade biçimleri yeni flartlar do¤urur.

16 Yarat›c›l›k araçlara ba¤l› de¤ildir.
Teknolojiyi unut. Kafanla düflün.
17 Organizasyon = Özgürlük.

Tasar›mda veya herhangi bir alanda as›l yenilik onu nas›l
yapt›¤›ndad›r. Bu da genelde iflbirli¤i ile yönetilen bir iflletme
fleklinde olur. Örne¤in Frank Gehry Bilbao'daki müzeyi
yapabiliyor çünkü stüdyosu bütçenin içinde kalabiliyor.
"Yarat›c›lar" ve "Tak›m elbiseliler" aras›ndaki ayr›m Leonard
Cohen'in dedi¤i gibi "geçmifle ait parlayan bir kal›nt›."

18 Borç alma.
Yine Frank Gehry'nin tavsiyesi. Parasal özgürlük yarat›c›
özgürlük demek. fiafl›rt›c› olan, bu konuda disiplinli olman›n
ne kadar zor oldu¤u ve say›s›z insan›n bunu baflaramam›fl
olmas›.

19 Gezilere ç›k.
Dünyan›n çap› televizyon, internet veya en gerçekçi, interaktif
bir bilgisayar program›ndan daha genifltir.

20 Hatalar›n› daha çabuk yap.
Bu benim fikrim de¤il, ödünç ald›m. San›r›m Andy Grove'a
ait.

21 K›r, bük, e¤, ez, çatlat, katla.
22 Kahve molalar›n›, taksi yolculuklar›n› ve konuflma
odalar›n› de¤erlendir.
As›l geliflim ço¤u zaman hiç beklemedi¤iniz yerlerde olur.
Dr Seuss'un deyifliyle "bekleme yerlerinde". Hans Ulrich
Obrist bir bilim ve sanat konferans› düzenlemiflti. Partileri,
sohbetleri, yemekleri, uçufl saatleriyle tam bir konferans
gibiydi. Ama ortada konferans yoktu. Sonuç çok baflar›l›
oldu. Bir sürü iflbirli¤inin ilk ad›mlar› orada at›ld›.

23 Gül.
Stüdyoya gelen insanlar s›k s›k ne kadar çok güldü¤ümüze
dikkat çekerler. Bunun fark›na vard›¤›mdan beri gülmeyi
bir barometre olarak kullan›yorum. Kendimizi ne kadar
rahat ifade etti¤imizi ölçmek için.

24 ‹nsanlara güç ver.
‹nsanlar ancak hayatlar› üzerinde kontrole sahiplerse oyun
oynayabilirler. Serbest olmazsak serbest çal›flamay›z.

Notlar:
Bir müflteriye ne zaman hay›r demeli?
Bruce Mau Design neredeyse tamam›yla sistemsiz bir yer. Ama
yine de bir tane sistemleri var. Bir projeyi almaya karar verirken
uygulad›klar› bir sistem. "‹flimiz kim oldu¤umuzu belirliyor.
Müflterilerimizi de bunu düflünerek seçiyoruz." diyor Bruce Mau.
4 P listesini flöyle anlat›yor.
1. ‹nsanlar (People) "Her proje müflteriyle vakit geçirmeyi de
beraberinde getirir. E¤er iyi insanlarsa her problemin üstesinden
gelebilirsiniz. E¤er kötülerse en küçük problem bile iki kat› büyür
gözünüzde."
2. Proje (Project) "Proje heyecanl› m›? Ö¤renmek için yeni f›rsatlar
tan›yor mu?" BMD hiç pazarlama veya reklam yapm›yor. Müflteri
çekebilecek tek fley iflleri. Mau ve ortaklar› bu nedenle yarat›c›
ç›kmazlara girebilecekleri ifllerden uzak duruyorlar.
3. Kâr (Profit) "‹flimizi devam ettirebilmek için yapt›¤›m›z her
iflten para kazanmak zorunday›z. Ufak bir proje, bir sanat galerisi
veya uluslararas› dev bir kurulufl da olsa ayn› fley geçerli."
4. Mutfak (Plate) "Mutfakta ne var?" BMD'nin sadece 20 tam gün
ve çok az say›da da free-lance çal›flandan oluflan bir kadrosu var.
Mau çok çabuk büyümeme konusunda çok dikkatli. Her ifli al›rken
firmas›n› nas›l etkileyece¤ini de dikkatle düflünüyor.
Explosive Growth k›sm›:
"Patlar gibi bir büyüme benim tarz›m de¤il. Biz daha do¤al bir
flekilde büyüyerek ekolojimizi korumak istiyoruz... Yanl›fl insanlar›
aram›za almak bahçemizi zehirleyebilir."
"Bruce Mau diyor ki, yarat›c› ç›kmazlara girmemek için soru sor:
"Proje heyecanl› m›? Bir fleyler ö¤renmek için yeni f›rsatlar sunuyor
mu?"

