
Hoewel ze nog slechts dertigers zijn, worden  
Sefer Çaglar en Seyhan Özdemir van Autoban in de wereldpers 
al aangeduid als nestors van het Turkse design. Dat is niets  
te veel gezegd. Zij zijn het die eigenhandig eigentijds Turks 
design op de kaart hebben gezet. Reisde men voorheen  
vooral voor de antieke moskeeën, Ottomaanse paleizen en 
kunstschatten naar Istanbul, nu komen ook nieuwsgierige 
designliefhebbers van all over the world in groten getale  
kijken hoe de stad in korte tijd een rol in de moderne design-
wereld heeft weten te veroveren. 
Toen Autoban zes jaar geleden begon, waren ze pioniers.  
De Turkse overheid zag nog geen heil in de ondersteuning  
van design. Maar Autoban brak door op internationale  
woon- en meubelbeurzen. Hun persoonlijke stijl baarde opzien. 
Voor hen geen spectaculaire en kortstondige designgrappen  
en -grollen – die veel ontwerpers nastreven in de strijd om 
aandacht en publiciteit – maar rustige, tijdloze elegantie met 
ruim aandacht voor natuurlijke materialen en ambachtelijk 
handwerk. De inspiratie voor hun meubels en interieurs halen 
ze uit hun drie grote liefdes: Art Deco, Scandinavisch design  

turks design  
in optima forma

2010 wordt een druk jaar voor Sefer Çaglar  
en Seyhan Özdemir, het duo achter de  
Turkse ontwerpgroep Autoban. Istanbul is  
dan de culturele hoofdstad van Europa en  
voor het eerst zal er ruim aandacht worden 
besteed aan design. Dat is helemaal te danken 
aan dit energieke stel.

VAN LINKSBOVEN, MET DE  
KLOK MEE Bank Bergère.  
| Seyhan Özdemir en Sefer 
Çaglar in de galerie. | Het  
interieur van The House Café  
in Istanbul, ontworpen door 
Autoban. | Bijzettafeltje  
annex kruk Pumkin. | Een  
nieuwe kruk-lampcombinatie.  
| Het interieur van modezaak 
Vakko. | The House Café.

VAN LINKS, MET DE KLOK MEE
Het interieur van de Autoban 
Gallery. | De glazen gevel van 
de Gallery. | Lamp Wired King, 
hier in zwart en wit, maar  
ook in goudkleur te koop. |  
De elegante Box Sofa. 
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fotografie HeRMAn VAn HeuSDen  tekst IVO Weyel   >

AUTOBAN IsTANBUl zIT vOl meT dOOr AUTOBAN ONTwOrpeN 
lOcATIes: wINkels (vAkkO), cAfés (The hOUse cAfé,  
cAfé sedIr, kITcheNeTTe), clUBs (clUB repUBlIc, BAr dAdA), 
hOTels (wITT sUITes hOTel, mArmArA sIslI), resTAUrANTs 
(mOdA TerAs) eN mUseA (müzedechANgA). ze heBBeN  
OOk eeN eIgeN gAlerIe, AUTOBAN gAllery. dIT jAAr wOrdeN 
er IN IsTANBUl – cUlTUrele hOOfdsTAd 2010 – dOOrlOpeNd 
eveNemeNTeN geOrgANIseerd dIe meT eIgeNTIjds desIgN vAN 
dOeN heBBeN (www.IsTANBUl2010.cOm, www.cOreNdON.Nl). 
sINds kOrT zIjN de ONTwerpeN vAN AUTOBAN OOk IN  
ONs lANd Te kOOp; ONderNemer lIselOT BAArsmA werd 
TIjdeNs hAAr verBlIjf IN wITT sUITes hOTel zO verlIefd  
Op de INrIchTINg dAT ze BeslOOT AUTOBAN IN NederlANd  
Te INTrOdUcereN (www.sUITe-wOOd.cOm).



uit de jaren vijftig en zestig, en hun eigen Turkse cultuur.  
‘We zijn er niet op uit om te shockeren,’ zegt Seyhan, die, 
gekleed in zwart leer en grote zilveren sieraden, eerder een 
ruige rockchick lijkt dan een ontwerper. ‘We streven niet naar 
rigoureuze out of the blue vernieuwingen, maar willen juist  
met ingrediënten uit het verleden een logische weg banen  
naar de eenentwintigste eeuw.’ 
Hun meubels zijn zo sterk en persoonlijk van vorm en kleur,  
dat ze overal in passen. Ze vertellen hun eigen verhaal en 
houden zowel in een moderne omgeving stand, als in een 
klassieke ruimte. Seyhan: ‘Met die symbiose is het ook allemaal 
begonnen; in onze interieurprojecten hier in de stad werkten  
we in zóveel mooie oude panden en ruimtes dat we die in de 
basis eigenlijk helemaal niet wilden veranderen. Zo gingen  
we oplossingen zoeken die modern en oud konden verenigen. 
en aangezien we qua meubels niks konden vinden dat voor  
ons het beoogde dualisme in zich had, zijn we daardoor  
min of meer noodgedwongen zelf meubels gaan ontwerpen.’ 
Hoewel de gebruikte materialen doorgaans robuust en zwaar 
zijn (eiken- en walnotenhout, messing, marmer), ogen de 
ontwerpen juist licht en transparant. Seyhan: ‘Ontwerpen is 
vooral ruimte geven aan licht en lucht; de leegte tussen de 
spijlen van een stoel, of tussen de stalen buizen van een lamp, 
is net zo belangrijk als de materie van die stoel of lamp zelf.’ 
Autoban, Istanbul, Turkije, 00-90-212-2438641, www. 
autoban212.com. Zie ook p 92-97, voor een van hun interieurs.
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MEE The House Café. |  
Tafel Pebble. | De keuken  
in The House Café. |  
Een laatste check aan een  
prototype alvorens deze  
in productie kan worden 
genomen. | The House Café.
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