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SAÇ TEL‹N‹N EVR‹M‹

nd: Nas›l bir proje tan›m›yla yola ç›kt›n›z ve bu proje
tan›m›n› tasar›mda nas›l yorumlad›n›z?
L›or Vakn›n: Bizden istenen program birkaç farkl›
iflleve bölünmüfltü: ‹lki ve en önemlisi, kuaför 
salonunda tüm yarat›m sürecinin bafllad›¤› yer olan
renk mutfa¤›yd›; buras› müflterilerin kuaförün
dikkatlice renkleri birbirine kar›fl›n› izleyebilecekleri bir
tür laboratuar gibi. 

‹kinci ifllev ma¤azadaki ustan›n di¤er çal›flanlarla ve
saç y›kama istasyonuyla daimi göz temas› 
kurabilece¤i bölümdü. Bu bölüm her türlü ihtiyaca
cevap verebilecek bir konumda yer al›yor, bu 

konumun bir di¤er önemi de ustan›n ma¤azaya giren
her müflteriye buradan gülümseyebilmesi. 

Üçüncü ifllev saç y›kama istasyonu; bu bölümün 
hem usta taraf›ndan rahatl›kla görülebilmesi 
hem de müflteriye mahremiyet sa¤lamas› 
gerekiyordu. Bu bölüm müflterinin kuaför
çal›flanlar›yla ilk kez do¤rudan ve yak›n temas
kurdu¤u bir bölüm. 

Dördüncü ifllev, mekân›n arka bölümünde yer alan
müflteri tuvaletleri. Beflinci ifllev, müflterilerin
ma¤azan›n portfolyosuna ve dergilere bakabilecekleri
bekleme bölümü. Alt›nc› ifllev, ma¤azan›n idari
ifllerinin yürütüldü¤ü resepsiyon alan›. 
Yedinci ve son ifllev ise ma¤azan›n, ana caddeye
bakan “ana salonu.” Müflteri talepleri do¤rultusunda,

Saç telinin do¤al yap›s›ndan ve dinamiklerinden yola ç›karak tasarlad›¤› kuaför
salonuyla ilham›n› do¤adan alan bir tasar›m ortaya ç›kartan Lior Vaknin ile bu
tasar›m› üzerine görüfltük. 

Neflfa Dereli 

hhaa››rr  ssttrraanndd  kkuuaafföörr  ssaalloonnuu
prototype des›gners

foto¤raflar: Xxxxxxxxxxxx
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buray› estetik faaliyetin yer ald›¤› bir mekân olarak
tan›mlayacak, d›flar›dan da görülebilen çok güçlü bir
tasar›m yapmak istedik. Ayr›ca mahremiyet 
sa¤lanmas› için birbirinden ba¤›ms›z saç 
flekillendirme bölümleri yarat›ld›.

nd:Tasar›m›n›z› saç telinden esinlenerek
oluflturmuflsunuz. Bundan bahsedebilir misiniz? 
›v: Saç telinin biyolojik yap›s› tasar›m›m›z›n temelini
oluflturdu. Saç›n geliflimi, uzama biçimi ve uzarken
farkl› yönlere k›vr›lmas› gibi konular, saç›n dinamikleri
ve temel özellikleriyle görsel olarak ba¤lant›l› bu
geometriyi yarat›rken bize yol gösterdi. 

Saç telinin do¤an›n verdi¤i kendine has bir geometrisi
ve dinamikleri var. Bu geometri, insan saç›n›n do¤al ya
da ifllemden geçmifl haliyle orant›l› flekilde k›vr›ml›. Saç

teli yer çekimine uyum sa¤l›yor, fakat neredeyse kendine
özgü dinamikleri var diyebiliriz. Tüm bu konseptler,
kuaför salonu ifllevleriyle uyumlu bir atmosfer yaratmak
istedi¤imiz iç mekân tasar›m›na uyarland›.

nd: Yerleflim plan›n› ve farkl› alanlar›n ifllevlerini nas›l
belirlediniz? 
›v: Bir hücrenin geliflimiyle ayn› ilkeleri oluflturmak için
ifllevler aras›nda ba¤lant›lar ve dinamik iliflkiler olmas›
gerekti¤i fikrinden yola ç›karak ifllevleri planlad›k. Bu
yüzden her ifllev bir di¤erinin içine evriliyor ve süre
giden bir ak›fl var. Tüm ifllevlerin birleflimi -t›pk› saç
gibi- içeriden d›flar›ya ve onu çevreleyen mekâna do¤ru
hareket eden dinamikler yarat›yor.

nd: Salonun içinde üç ayr› bölüm var. Bu bölümlerin
ifllevlerinden bahsedebilir misiniz?

›v: Saç tasar›m istasyonlar›n›n her birinin farkl› önemi
var. Ustan›n bölümü ön tarafta yer al›yor ve tüm 
ekibin yönlendirilmesi buradan yap›l›yor. Bir sonraki
istasyon çaylak istasyonu, burada ifle yeni bafllayanlar,
ustaya yak›n çal›fl›yorlar. Sonraki bölüm ise, renk
mutfa¤›n›n yak›n›nda konumlanan saç boyama alan›.

nd: Renk ve malzeme seçiminizden ve bu seçimlerin
genel tasar›m›n›z üzerindeki etkisinden bahsedebilir
misiniz? 
›v: Kulland›¤›m›z malzemelerin büyük bölümü bak›m›
kolay ve neme dayan›kl› malzemeler. Zeminde suya
dayan›kl› ve temizlemesi kolay olan epoksiyi tercih ettik.
Giriflte s›cak ve so¤uk malzemeleri birbirinden ay›rmak
için ahflap kulland›k. Beyaz, steril bir ortam yaratmak
için s›ks›kla kullan›lan bir renk, di¤er bölümlerdeki yeflili
farkl› ifllevlere dikkat çekmek için kulland›k.
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tasar›mc›lar: Lior Vaknin, Sabi Aroch
yer: Rehovot, ‹srail
iflveren: Eli Vise
tasar›m süreci: May›s - A¤ustos 2008
uygulama süreci: A¤ustos - Eylül 2008
kullan›lan malzemeler: Epoksi, alç› tafl›, esnek
ahflap, cam ve seramik
iç mekân alan›: 55 m2

d›fl mekân alan›: 35 m2

l›or vakn›n
Küçük yafllar›nda a¤açlara evler yaparak tasar›ma
ad›m atan Vaknin, üniversitede ald›¤› tasar›m 
e¤itiminin ard›ndan Tel Aviv'de bulunana Prototype
Designers’› kurdu. Çal›flmalar›na çeflitli iç mekân
projeleriyle devam ediyor.

plan
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