
Modernizmin ateflli savunucular›ndan Massimo Vignelli,
k›salt›lm›fl iki makale ve bir söylefli boyunca ba¤l› oldu¤u
hareketi tan›ml›yor. Tan›mlama telafl›na düflmeden...
Moderne, post-moderne, trendlere, David Carson'a,
köklere ve ideolojilere çengel atarak... Kulak vermeniz
dile¤iyle...

“Bir tasar›mc› bir kafl›ktan bir kente
kadar her fleyi tasarlayabilmeli.”
Massimo Vignelli
Milano'da do¤du (1931). Venedik ve Milano'da mimarl›k
okudu. Chicago'da, Illinois Institute of Technology,
Institute of Design'da asistanl›k yapt› (1957-1960). Lella
Vignelli ile Milano'da Vignelli Office of Design and
Architecture'› kurdu (1960). Unimark International
Corporation'›n kurucusu ve tasar›m direktörü oldu
(1965). Lella Vignelli ile önce Vignelli Associates'i (1971),
ard›ndan Vignelli Designs'› kurdu (1978). Alliance
Graphique Internationale (AGI) ve American Institute
of Graphic Arts (AIGA)'da baflkanl›k yapt›. University
of Venice, Parsons School of Design, Pratt Institute,
Rhode Island School of Design ve Corcoran School of
Art'dan fahri doktora ünvan›n› ald›. ‹talyan Endüstri
Tasar›mc›lar› Derne¤i (ADI), American Institute of
Architects (AIA), American Institute of Graphic Arts
(AIGA), Art Directors Club Hall of Fame, Interior Design
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Musée des Arts Décoratifs; Münih'te Die Neue
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endüstri ürünleri tasar›m› konular›nda Amerika ve
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Tasar›m›n ifle yararl›k ve güzelli¤in bir dengesi
oldu¤una inan›yorum. E¤er denge ifle yararl›l›¤›n
taraf›ndaysa, bu ticari bir tasar›m olur, güzelli¤in
taraf›n› tutmas› durumunda ise, ifle yararl›ktan uzak,

-sanat›n olmas› gerekti¤i gibi-bir sanat çal›flmas›
elde etmifl oluruz. Sanat, gücünü, entellektüel
varl›¤›n›n ötesinde, bir görevi yerine getirme zorunda
olmay›fl›ndan al›r. Bir amaç tafl›yan sanat, ticaridir
ya da propagandad›r. Bu durumdaki sanat›n "s"si
küçüktür. ‹fle yararl›kla güzellik aras›nda bir denge
kurmak, kalite yaratmaya karfl› güçlü bir ba¤›n
sonucudur. Çünkü kalite, bu iki gücün aras›nda bir
denge kurulmuflsa sa¤lan›r. ‹ki ö¤enin aras›ndaki
bu denge, tasar›m›n temelini oluflturur. Tasar›m
sorumluluk tafl›yabilir ya da tafl›mayabilir. S›k›c›
olabilir ya da olmayabilir. Fakat sonuç olarak
tasarlanan› uzun ömürlü k›lan, ifle yararl›l›k ve
güzellik aras›nda kuraca¤› dengedir.
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Y›llard›r bir mimar›n bir kafl›ktan bir flehre kadar
herfleyi tasarlayabilece¤ine inand›r›larak yetifltirildim.
Asl›nda bu düflüncenin temelinde üretilebilen herfleyi

-daha iyi olmas› için- daha iyi tasarlama vaadi yatar.
Daha iyi olmas›; sadece mekanik ya da ifllevsel anlamda
de¤il; tasarlanan fleyin kültürel ve etik de¤erleri, etiksel
bütünlü¤ü yans›tmas›, yani amac›n, nesnelerin ve
üretim sürecinin bütünlü¤ü...
Amac›n bütünlü¤ü, problemi analiz ederek, sorunun
anlam›n› kavray›p mümkün olan çözüm alternatifleri
aras›ndan en uygun olan›na karar vermektir. Hofla
giden alternatifi seçmek yerine, tüm sorular› yan›tlayan
bir çözümü aramak...
Problemin çözümleri problemin içindedir.  Di¤er
yandan, problemin yaratt›¤› tüm sorular› çözmek yeterli
de¤ildir.  Çözümler tercih edilen yaklafl›m› yans›tmal›,
izleyiciyi duygusal heyecanlanmalar yerine, kültürel
tepkiler duymaya teflvik etmelidir. Bu süreç içinde
dogmalar kabul edilmez, konunun içeri¤e uygunlu¤u
sorgulanmadan hiçbir fikir benimsenmez.
Bir tasar›mc› olarak, dünyay› daha iyi yaflan›r bir hale
getirme sorumlulu¤u ile önemsiz, kiç ve tüm alt kültüre
ait görsel anlamda dünyay› kirleten fleylere karfl› tav›r
almak, hatta savaflmam gerekti¤ini düflünüyorum.
Modernizm eti¤i, daha do¤rusu Modernizm ideolojisi
geçen yüzy›lda endüstrileflmenin neden oldu¤u
yanl›fllarla savaflmak üzerine kuruldu. Modernizm,
h›rsa, ticarileflmeye, istismara, kabal›¤a ve ucuzlu¤a
karfl› bir vaat; gerçe¤e ve bütünlü¤e ulaflma iste¤i ile
akl›n beslenmesidir. Modernizm bir stil de¤il, bir
tav›rd›r. Baz› tasar›mc›lar modernizmin içeri¤inden
çok biçimi ile ilgilenip yan›lg›ya düflerler. Bafllarda
modernizmin dünyay› tasar›mla daha iyi hale getirmek
gibi ütopik bir amac› vard›. Bugün bizler daha
do¤rusunu biliyoruz: baz› fleyleri de¤ifltirmek için
tasar›mdan çok daha fazlas›na ihtiyaç var. Fakat
modernist inançta var olan kültürel dürtü hala geçerlidir;
çünkü hala etraf›m›zda çok fazla çöp var. Sadece
maddesel anlamda çöp de¤il; entellektüel anlamda da...
Bu nedenlerden ötürü Modernist harekete de¤er veriyor
ve onayl›yorum.
Son yirmi y›l›n kültürel olaylar› Modernist hareketin
s›n›rlar›n› geniflletti ve anlam›n› daha da derinlefltirdi.
Birçok Modernist yarat›n›n sergilenmesi alg›lar›m›z›
gelifltirdi ve  ifllerimizin kalitesini art›rd›. ‹yi e¤itilmifl
tasar›mc›lar ve mimarlar toplum ve çevre üzerinde
olumlu etkiler yaratt›lar. Ancak tasar›m›n, son dakika
süslemeleri olmad›¤›na,  tüm üretim faaliyetleri
sürecinin bir parças› oldu¤una  endüstrinin ikna
edilmesi zaman alaca¤a benziyor.
Modernist hareketin kültürel enerjisi entellektüel
tasar›mc›lar› s›¤ trendlere, gelir geçer de¤erlere,
medyan›n gelifltirdi¤i yüzeysel duygusallaflmalara karfl›
bir tav›r olarak hala ateflliyor.
Tarihsel süreci incelendi¤inde, modernizmin sade
görünüflü ile a¤›rbafll› ve güçlü pozisyonunu korudu¤u
görülür.
Modernizmin kuflaktan kufla¤a ulaflan, gelir geçer
de¤erlere karfl›, zamandan etkilenmeyen kal›c› de¤erleri
benim entellektüel varl›¤›ma hitap ediyor.
Bugün iyi tasar›mc› ve mimarlar modernist hareketin
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ideolojisini anlayanlard›r. Post-modernizmin
savunucular› ise yak›n geçmiflin karikatürleri olarak
kald›lar. Modernizm, varolufl nedenini dünyay› daha
yaflan›r k›lmay› hedefleyen ideolojisinde bulur.
Çok yafla modernizm!
Michael Bierut, William Drenttel, Steven Heller & DK Holland, Looking
Closer, Alworth Press: 1999

Meslek hayat›n›za ‹talya'da mimar olarak bafllad›n›z;
fakat flimdi iflleriniz tüm tasar›m dallar›n› kaps›yor.
Milano'da yaflarken, Adolf Loos isimli bir mimar›n
bir sözünden çok etkilenmifltim. 'Bir tasar›mc› bir
kafl›ktan bir kente kadar her fleyi tasarlayabilmeli.'
Neyi tasarlad›¤›m›zdan çok nas›l tasarlad›¤›m›z›n
önemi var. Mimar olarak bafllad›m, çünkü o zamanlar
varolan temel e¤itim mimarl›kt›. Zaman içinde grafik,
endüstri ürünleri, obje, cam gibi birbirinden farkl›
malzemelerin tasar›m› ile ilgili çal›flmalar yapt›m. Bu
bir tav›r, durufl, hayat biçimi haline geldi.
Yani uzmanlaflma konusuna s›cak bakm›yorsunuz.
Bizim iflimizin çok yönlü olmas› harika; çünkü bir
konudan di¤erine geçifl olana¤› var. Do¤ru
düflünüyorsunuz, ben bir konu üzerine uzmanlaflmaktan
yana de¤ilim, çünkü ayn› fleyi sürekli ve sürekli
yapt›kça, kendimi tekrar edece¤ime, o ifli, motive
oldu¤um için de¤il, yapmak zorunda oldu¤um için
yapaca¤›ma inan›yorum. Bu yüzden biz Vignelli
Associates'de grafik tasar›m, ambalaj tasar›m›, ürün
tasar›m›, mimari tasar›m ve moda tasar›m› gibi farkl›
konularda uzmanlaflt›k ve tüm çal›flmalar›m›z› hem
e¤lence hem de ciddiyetle yürütebiliyoruz.
Bir müflteriye farkl› tasar›m projeleri ile hizmet veriyor
musunuz?
Evet, genellikle durum öyle. Bir logoya ihtiyac›
oldu¤unu düflünen bir müflteriyle oturup konufltuktan
sonra, ihtiyac›n›n yaln›zca bir logoyla s›n›rl› olmad›¤›n›
anlayabiliyoruz. ‹htiyaçlar›n› ve sorunlar›n› gözden
geçirdikten sonra, ona bir kurumsal kimlik tasarlay›p;
arkas›ndan ambalaj tasar›m›na, ofis tasar›m›na ya da
bizzat ürünün kendisinin tasar›m›na geçiyoruz.
Buradan, sundu¤umuz önerileri kabul etmeden ayr›lan
bir müflteri görmek, mucizelere kal›yor.
Vignelli Associates içinde tüm tasar›m dallar›nda
uzman tasar›mc›lar m› var?
Tüm tasar›m dallar›nda uzman tasar›mc›lar›m›z var,
evet; fakat ifllerimizin %60'›n› grafik tasar›m ürünleri
oluflturuyor. Bu nedenle baz› projelerde d›flar›dan da
destek al›yoruz. Örne¤in kurumsal kimlik programlar›
konusunda daha geliflmifl bir teknolojiye ihtiyaç
duydu¤umuz zaman, bilgisayar uzmanlar›ndan yard›m
al›yoruz.
Yeni bir müflteriyle çal›flmaya nas›l bafll›yorsunuz?
Bu kadar de¤iflik öge varken, problemin kalbine nas›l
ulafl›yorsunuz?
Müflteri ve flirketi konusunda mümkün olan tüm
ayr›nt›l› bilgileri topluyoruz. Ortaklar, bir arada,
bafllang›çta ç›kmas› olas› problemlerin temellerini
konuflup tart›fl›yoruz. Genellikle, müflteri buradan
ayr›l›rken, hangi yönde gidece¤imizi anlam›fl oluyoruz.
Aç›kças› bu yüzden çok fazla araflt›rma yapm›yoruz,

çünkü kimse bir flirketteki problemin do¤as›n› flirketin
sahibi ya da baflkan› kadar bilemez. Geri kalan
yöneticilerle çal›flmaktan hofllanm›yoruz çünkü
yapt›klar›m›z› kendilerine göre yorumlay›p patronlar›na
o flekilde aktar›yorlar ve genellikle yanl›fl bilgi
tafl›yorlar. Oysa patronla direkt olarak çal›flt›¤›m›z
zaman, ona alternatifler, farkl› yaklafl›mlar
sunabiliyoruz.
O halde Vignelli Associates'in özdeyifli flöyle olmal›:
"Biz en tepeden bafllar›z."
Evet. En yukar›da kalmak istiyorsan›z, en yukar›dan
bafllars›n›z. Bu asl›nda bizim kendi iflini kurmak isteyen
genç tasar›mc›lara bir önerimiz: Sadece son karar›
verecek olan kiflilerle çal›fl›n. Tek yol, budur. Ayn›
zamanda vasat, orta karar ifllerden ziyade, yüksek
seviyeli iflleri kovalamak da önemli...
‹fllerin mi yoksa müflterilerin çeflidini kastediyorsunuz?
Müflterilerin. ‹yi müflteriler edinmek, iyi bir ifl iliflkisi
gelifltirmek ve kaliteyi öne ç›karmak çok önemli. ‹yi
bir ifl yapmak, çok para kazand›ran vasat bir ifl
yapmaktan çok daha iyidir. tabii ideal olan her ikisini
birlefltirmek. Sadece para kazanmak için çal›flmamal›.
Sadece  para kazanmak için yap›lan ifller, iyi tasar›mla
sonuçlanmaz. Kalite vaadiyle, tüm problemleri göz
önüne alarak, her zaman baflar›l› tasar›mlar ortaya
ç›karmak için çal›flmal›. Tasar›m›n, problemleri çözen
bir profesyonellik alan› oldu¤unu söyleriz. Buna
eklememiz gereken, "problemin hiçbir zaman kesin
bir çözümü olmad›¤›"d›r. Çözüm her zaman problemin
bir yorumudur; o halde bu iflte gerçeklik olmad›¤›
ortaya ç›kar. Gerçek olan, çözümün gerçe¤in bir
yorumu olu¤udur.
Y›llard›r bilgi mimarisinin öncüsü oldunuz. Bunun
di¤er grafik tasar›m flekilleri ile aras›ndaki fark nedir?
‹ki tür grafik tasar›mc› var. Birinin kökü, tarih,
göstergebilim ve problem çözümü gibi kavramlar›n
›fl›¤›nda oluflmufltur. ‹kincisinin köklerini ise, resim,
figüratif sanat, reklam, moda ve trendler besliyor.
Birbirinden tamamen farkl› iki yol! ‹lki, daha çok,
problemin do¤as›, içeri¤i ve bilgiyi organize etmekle
ilgilenir. Bu, bizim ait oldu¤umuz grafik tasar›m türü.
Bana göre grafik tasar›m bilgiyi organize etmektir.
‹kincisi ise, bireyleri sürekli de¤ifltirmeye çal›fl›r ve
nas›l göründü¤ü ile ilgilenir. Her zaman gündemi takip
etmeli, güzel ve trendlere uygun olmal›d›r. David
Carson bu türe en iyi örnektir. Carson gibi tasar›mc›lara
büyük sayg›m var. ‹yi ifade eden, ak›ll› ve kendi
reklam›n› harika bir flekilde yapan biri. ‹flleri çok
heyecan verici. Birbirinden tamamen farkl› olan iki
kanal var; biri yap› kurma taraf›, di¤eri duygusal taraf.
Yani sizin taraf›n›z›n -problem çözme ve bilgiyi organize
etme taraf›-, daha iyi bir yol oldu¤unu mu
söylüyorsunuz?
Bence iki yola da yer var. Hatta aralar›ndaki
entegrasyondan da yararlan›labilir. Mimarl›k
geçmiflimden dolay› iflim daha çok yap› kurma, bilginin
yap›s›, tasar›mda yap›, dilde yap› kurmaya dayal›. Bu
anlamda bana strüktüralist bile diyebilirsiniz. Moda
ya da trendlerle ilgili bir problemim yok, fakat biz
hiçbir zaman bir trendin peflinden gitmeyiz; bu



yapt›klar›m›zla ters düfler. Tasarlad›¤›m›z fleylere zaman
içinde bir daha bir daha bak›laca¤›n› bilme
sorumlulu¤unu tafl›yarak, uzun ömürlü tasar›mlarla
ilgileniyoruz. Tasar›mc› olarak hem müflteriye hem de
topluma karfl› sorumluluklar›m›z var. Müflteriye karfl›
zaman içinde modas› geçecek bir tasar›m yapmamakla
sorumluyuz; yat›r›mlar› hakl› ç›karmal› ve uzun sürecek
bir etki elde etmeliyiz. E¤er tasar›mc›, kendisini
müflteriye o an gündemde olan bir tasar›m yapmakla
sorumlu tutarsa, tasar›m›n modas› geçti¤inde müflteri
yeni bir çözüm aray›fl›na girmek zorunda kalacakt›r.
Bu da eskime, moda ve trendler nosyonuna bizi geri
götürüyor. Hepsinden eflit ölçüde nefret ediyorum.
Tasar›mda, kurulan yap›da ve bilgide anlam arama
konular›nda topluma karfl› sorumluluklar›m›z var. K›sa
bir süre içinde geçerlili¤ini yitirecek ve at›lacak ifller
de¤il, uzun süre yaflayacak ifllere ihtiyac›m›z var.
Mesela Heller'in tasar›mlar›n› al›n. 30 y›ld›r ortadalar.
Biz, y›llar önce tasarlad›¤›m›z mobilyalar›, hala
üretiyoruz. ‹nsanlar›n uzun süre yaflayacak tasar›mlar
üretmeleri gereken bir dönem vard›. Bu do¤al bir vaad
de¤ildi asl›nda. tabii ki o zaman da moda, art deco ve
trend kovalayan ifller de vard›. Trendlerin peflinden
koflulan en iyi dönem Art Deco, belki de Art Nouveau
dönemleriydi. Özellikle Amerika'da bu dönemlerde
en iyi ifller ç›kt›.
Kendinizi modernist olarak tan›ml›yorsunuz. Modernist
hareketin en önemli ilkesi nedir?
Bence sorumluluk duygusu... Son elli y›lda epey kirlilik
birikti.
Sizin tan›mlad›¤›n›z anlamda di¤er grafik tasar›m
türüne de ihtiyaç var m›?
Evet. Ümit ediyorum ki bir taraf sayg› duyulanla,
di¤eri gülünç olanla ilgileniyor. ‹ngiltere'de ve
Amerika'da grafik tasar›m ad› alt›nda üretilen inan›lmaz
bir kirlilik söz konusu. Bir sanatç›n›n deneysel
çal›flmalar› olmas› do¤ald›r fakat bence bu bir grafik
tasar›mc› için geçerli de¤ildir. Grafik tasar›m› bilgiyi
organize etmek olarak alg›larsan›z, tüm bu bilgisayar
efektleri ve trendlerin tasar›m› bir parça dahi
beslemedi¤ini görürsünüz. Bu sadece bir formu
büyütmeye yarar ki, bunun kalite yaratmakla ilgisi
yoktur. Grafik tasar›m Titanik gibi bat›yor.
Peki grafik tasar›m›n bat›fl› devam edecek mi yoksa
bu da baflka bir trend mi?
Di¤er tüm mesleklerde de oldu¤u gibi; "nicelik"
"nitelik"e karfl› meselesi.  Bir gruptaki doktor adedinin
çok az oldu¤unu düflünün.  Onlar›n aralar›nda yaln›zca
bir iki iyi doktor varsa bile, bu gruptaki iyi doktor
yüzdesi yüksek olacakt›r.  Çok fazla doktorun oldu¤u
bir yerde ise, ister istemez,  bir kaç tane iyi doktor,
çokça da vasat doktor olacakt›r. Bu her meslek için
geçerlidir.Tasar›mc›n›n geliflmek için bir çok aflamadan
geçmesi gerekiyor. Bu aflamalardan biri, kirlili¤i tan›ma
yetene¤i. Tasar›mc› kirlili¤i tan›rsa, onu kontrol
edebilecek. Aksi takdirde kirlilikle birlikte yaflayacak.
Öyle de¤il mi?
Ya da kitsch haline gelecek.
Daha kötüsü, klasikleflecek!
Günümüzde, eskiye göre,  tasar›m okullar›ndan mezun

olan çok say›da tasar›mc› var. Tasar›m› "bilgiyi
organize etmek" fleklinde ö¤retmek, e¤itimcilerin
sorumlulu¤una girmiyor mu?
Yap›sal tasar›m ve duygusal tasar›m aras›ndaki fark›
alg›lad›¤›nda, bir e¤itmenin görevi ö¤renciye her ikisi
hakk›nda da bilgi vermek. Bundan sonras› ö¤rencinin
kendi seçimine kalm›fl. Mimarlar ve mühendisler gibi.
Mimarlar mühendislerden, mühendisler mimarlardan
nefret ederler; fakat sonuçta her ikisi de birbirine
ihtiyaç duyar. Grafik tasar›mda da böyle. Bir tarafta
bilgi ile bir yap› kuran tasar›mc›lar, di¤er tarafta daha
çok görüntüyle ilgilenen tasar›mc›lar. Belki bunda bir
sak›nca yok, çünkü bu durumdan bir fleyler elde edilir.
Belki bu fleyin okunurluk ve anlafl›l›rl›kla bir ilgisi
yoktur, fakat ayn› müzik gibi, bir ruh hali yakalan›r.
Yap›sal tasar›m konusunda yeterli e¤itim olmamas›
sonucunda di¤er tarafa e¤ilim art›yor. Di¤er tarafta
çal›flmalar yapmak için tasar›m e¤itimi gerekmedi¤ini
düflünenlerin say›s› da...Bu, ö¤rencilerin de¤il, okullar›n
suçu. Daha iyi e¤itim verilmedi¤i sürece daha iyi
tasar›m elde edemezsiniz. Bu kadar basit. Son yirmi
y›ld›r baz› e¤itmenlerin 'neden olmas›n' ve 'e¤er böyle
olsayd›, ne olurdu' tavr› içinde oldu¤unu görüyorum.
Bu postmodern anlay›flt›r. Bu yetersiz olmalar›
yüzünden genel anlay›fl taraf›ndan d›flland›ktan sonra,
ço¤alma sonucu bir kültür haline gelen insanlar›n
üretti¤i bir yaklafl›md›r. "Neden olmas›n" ve "hadi
deneyelim, kimin umrunda" düflüncesi içindeki
jenerasyon, daha iyi bir dünya yaratma amac›na hizmet
etmek konusunda sorumluluk duyanlara karfl› bir tav›r
içinde. tabii ki dünyay› de¤ifltirmek grafik tasar›mc›lar›n
ifli de¤il, ama çevreyi görsel anlamda korumak ve
güzellefltirmek, yapabilece¤imiz bir fley.
Yeni teknoloji konusunda ne düflünüyorsunuz?
Bence muhteflem. Örne¤in tipografi tarihinde hiçbir
zaman bilgisayar›n bize sundu¤u olanaklar sayesinde
bu kadar kontrol sahibi olamam›flt›k. Bilgisayar araç
ve ak›l aras›nda kontrol sa¤l›yor.
Endüstriyel devrimin ard›ndan Bauhaus ortaya ç›kt›.
Bilgisayar teknolojisinin ard›ndan da yeni bir Bauhaus
ç›kacak m›?
Kuflkusuz. Bauhaus'un temel anlam› tasar›m›n her
alan›nda kitlesel üretimde kalite yaratmakt›. Bugün
de ayn› fley söz konusu. Yeni araçlar o kadar fazla
kirlili¤e neden oluyor ki, kalitenin geri gelmesi için
yeni bir düflünce fleklini organize edecek insanlara
ihtiyaç do¤acak.
Massimo gibilerine mi?
Ben sonuna geldim art›k; yeni bafllam›fl birilerini
kastediyorum. Bunlar› yapmak için genç olmak
gerekiyor. Hayat›n›n tam kapasite çal›flacak döneminde
olmak yani...
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