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Turkije worstelt met zijn
verleden. AI plukt ontwerpbureau

Autoban ook de vruchten
van al die botsende sentimenten.

'Op het gebied van design
worden we net wakker.

Zo'n kans mag je niet laten
liggen. Die moet je met beide

handen aangrijpen.'

Autoban

1,111111

I1I1

1975 Seyhan Özdemir geboren in Istanboel

1973 Sefer Caglar geboren in Nigde

1998 Studeren af aan Mimar Sinan Fine Arts

University: architectuur (Özdemir) en

binnenhuisarchitectuur (Caglar)

2002 Opening The House Café Tesvikiye, de eerste

in een reeks

2003 Oprichting Autoban

2004 Best Young Designers Award (Wallpaper)

2005 Best Newcomer 100% Design London

2006 Opening Autoban Gallery (Mesrutiyet Caddesi 64/A)

2007 Samenwerking met De La Espada

2009 Verhuizing naar nieuwe studio

(Mesrutiyet Caddesi 99)

Autoban werkt aan interieurprojecten in opdracht en ontwikkelt

eigen meubilair en verlichting. Een deel van de collectie is

ondergebracht bij het Spaanse De La Espada.
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De rollen zijn verdeeld bij Autoban. Seyhan Özde
(1975, Istanboel) doet het woord in Engelse zinnen
een langer verblijf in Groot-Brittannië doen vermoed
Haar zakenpartner Sefer Caglar (1973, Nigde) volgt
conversatie belangstellend, zonder eraan deel te nerr
'Ik spreek de taal niet maar begrijp waar jullie het 0

hebben.' Die tweedeling kun je als symptomati:
beschouwen voor Istanboel 2010. In het jaar
de stad invulling moet geven aan de titel Europl
Culturele Hoofdstad blijft Turkije zoeken naar zijn
in het nieuwe Europa. 'Zo'n kans moet je met be
handen aangrijpen,' meent Özdemir. 'Maar tot nu
overheerst het nieuws over affaires en machtspolit
Van een artistiek-inhoudelijke visie heb ik nog r

veel gemerkt. Zoals wel vaker zal het wel weer een verkapte manier zijn om toeris
en werkgelegenheid te stimuleren.' Laat Istanboel hier een historische kans liggen,
het zwaartepunt te verleggen en Europa te wijzen op zijn brugfunctie tussen Oost
West? Geert Mak beschreef in zijn boekenweekgeschenk van 2007 beeldend hoe
Galatabrug twee continenten - Europa en Azië - het oude en het nieuwe Turkijeverbir
Het kantoor van Autoban in het Europese stadsdeel Beyoglu herinnert aan de nada(
van het Ottomaanse rijk. De Franse Union Bank zag er kansen, aan de noordkant van
Gouden Hoom. Özdemir: 'Het gebouw is uit 1896. Aan de grandeur van dit stadsdeel
een straat als de Istiklal Caddesl lees je de rijkdom van het negentiende-eeuwse Istanc
af. In het begin van de twintigste eeuw veranderde Turkije in een moderne seculi
staat. De teloorgang van het Ottomaanse imperium heeft dit land opgezadeld met I

identiteitscrisis, waaraan we ons nog steeds niet helemaal ontworsteld hebben.'
Autoban heeft meer haast om met zijn ontwerpen Turkije het moderne Europa binr
te loodsen. 'De naam van onze studio is een kruising tussen het Duitse Autobahn
het Turkse Otoban. Dit is van oudsher een opwindende stad waarin veel verschilIer
mentaliteiten, culturen en religies op elkaar botsen. Dat mag soms verwarrend
complex zijn, maar het is niets om bang van te worden. Integendeel: dat moel
benutten. De huidige cultuur van Istanboel vindt zijn oorsprong in twee sentimenten: I
modem-Europees en een romantisch-oriëntaals gevoel. De prOJecten en ontwerpen
Autoban sinds 2003 realiseert, weerspiegelen datzelfde dualisme. Ik zie niet in waan
het handschrift van Charles en Ray Eames onverenigbaar zou zijn met een meel
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Autoban houdt kantoor in een bankgebouw uit 1896.

Vloerlamp Wired King is er in zwart, wit en goud.
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Aziatische hang naar versiering en decoratie. We hebben bewondering voor de pioniE
van het modemisme, maar geven er graag onze eigen draai aan.' Hoe serieus Autob:
de Ottomaanse wortels van handwerk, ambachtelijke traditie en eerlijke materiall
neemt blijkt als we op de avond van aankomst een paar straten aan de voet van de OUI

Galatatoren verkennen. In een chaotisch werkplaatsje Sjouwen twee mannen in stofj
rond. Tussen partijen opzichtige kroonluchters valt ons oog op de Pumpkin, een kruf
uit de Autoban-collectie. En in een andere hoek staat een vloerlamp die verdacht VI

wegheeft van hun Wired King. Hebben we twee geniale copycats op heterdaad betrar
Of zijn Nihat Mürekepci en Mehmet Gildir te goeder trouw ingehuurd door opdrachtge,
Autoban? 'Het laatste is waar,' bevestigt Özdemir schaterlachend. 'Je staat er versteld v
hoeveel kennis en vakmanschap je bij die kleine bedrijfjes tegenkomt. Als we iets kunn,
betekenen voor de buurt waarin we wonen, laten we dat niet na. We besteden het WE
graag uit aan betrokken zelfstandigen.'

Filmset
Dat het duo van Autoban een paar jaar geleden door het gezaghebbende Wallpar
vanuit het niets werd gelanceerd als 'Best Young Designers' kwam voor Özdemir
Caglar ook als een verrassing. 'We zijn in de eerste plaats interieurarchitecten. Voor on
eigen projecten konden we weinig geschikt meubilair vinden. Een interieur zien we als e
filmset, waar je alle decorstukken op elkaar afstemt. En wanneer die niet voorhanden z
zul je ze zelf moeten makeni'
De afgelopen jaren heeft Autoban tientallen interieurprojecten gerealiseerd. Een van,
eerste initiatieven werd een gigantisch succes. Zo nu en dan opent ergens in de st,
bij Istinye, op de Istiklal Caddesi, in de wijken Ortaköy, Nisélntasi of bij Tünel, een nieuv
vestiging van The House Café. 'Eenheid in verscheidenheid, daar draait het om bij
concept. We appelleren aan een nostalgisch gevoel voor luxe, maar brengen het m
deze tijd Istanboel is altijd een stoofpot je van invloeden geweest. Dat dragen we uit
The House Café, waar Ottomaanse en West-Europese invloeden elkaar vinden. T
House Café verandert steeds van vorm, maar niet van identiteit. Het leidt tot een stijl (
buitenlandse bezoekers als een interessante mix tussen Oost en West ervaren. We zijn
niet bewust op uit om Turkse patronen te citeren of de Ottomaanse stijlkamer te plunderl
Maar soms gebeurt het gewoon. Over het Pumpkin-krukje wordt vaak beweerd dat r
refereert aan Ottomaanse hoofddeksels. Het zijn in elk geval herinneringen die je altijd
onbewust met je meedraagt.'
Een mode merk als Vakko, supermarkt Macro Kuruçesme en kantoorboekhandel Office 1
Super Store waarderen de nieuw-modeme benadering van Autoban, het bure
dat architectuur, interieur en meubels in één keer grondig aanpakt. Ook bekrom
restaurants als Müzedechanga, Karaköy Lokantasi en Anjelique danken hun hippe ro
aan Autobans inbreng. Özdemir: 'We houden veel ballen tegelijk in de lucht. Er werk
meer dan dertig mensen op ons bureau. Langzaam begint in deze stad het besef de
te dringen dat een doordachte strategie en een goed ontwerp vruchten afwerpt. [
grote fabrikanten zijn daar meestal nog niet aan toe. Die denken vooral in mass,
aantallen en grote afzetmarkten. Op het gebied van design worden we net wakk



· laten we onze enorme traditie, de kennis van materialen en ambachtelijke kwaliteit,
:tten. Daarom werken we ook zo graag samen met mannen als Nihat en Mehmel
nboel zit in een overgangsfase, bezint zich op zijn toekomstige rol. In de eerste plaats
:r die enorme erfenis uit het verleden, dan krijg je Atatürk, die dit land begin vorige
IW in ijltempo verwestert. Daardoor zijn we een tijdje afgesneden geweest van
e eigen geschiedenis. Het verleden, het heden en de toekomst proberen we nu te
~oenen,zonder weg te gooien wat waardevol is. Dat er veel gebeurt, merk je in deze
at. Vijf jaar geleden wilde niemand hier een kantoor: te rommelig, te verpauperd.
n ontwerpers en creatieven gelnteresseerd raakten in de mogelijkheden van de vervallen
rentiende-eeuwse panden ging het balletje rollen. De hele wijk profiteert ervan mee'

!xibel improviseren
nboel is altijd een smeltkroes van culturen geweest en zal dat volgens Özdemir
:J blijven 'De energie die Je hier krijgt, voel ik niet in veel andere steden. New York is
schien de enige stad die daarin op Istanboel lijkt. Daar vind je ook die hectische
Jurseconomie, chaos en drukte die alles draaiende houdt. Als je flexibel bent en van
Iroviserenhoudt, dan is dit je stad!'
lampen Spider en Wired King, de Starfish en de Pebble Tabie, het Bergère-bed, de
;0 Sofa en de One-Armed Chair: in wezen zijn het allemaal bijproducten, ontstaan uit
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de instant behoefte aan geschikte
items voor de architectuurprojecten
van Autoban. Özdemir: 'Ik geloof niet
dat we er een strikte ontwerpfilosofie
op nahouden. We maken dingen
waartussen we zelf graag wonen.
We proberen ze tijdloos te maken,
maar soms is er ineens die knipoog
naar het verleden. Misschien werken
we daarom wel zo vaak met hout
en koper. Klasse, nostalgie, neo-Iuxe,
een strakke belijning met een vleugje
humor: dat zijn de woorden die we
vaak terughoren Toen we tien jaar
geleden begonnen, bestond er amper
zoiets als Turks design. Daar komt nu
eindelijk verandering in.' Een mode-
ontwerper als de Turks-Cypriotische
Hussein Chalayan en Autoban spelen
een voortrekkersrol. Özdemir: 'Uit
eiken en walnoot hebben we zelfs een
boekensteun ontworpen, geïnspireerd
op de traditionele Rahle. In Islamitische
culturen wordt die gebruikt om de Koran
te lezen. Maar voor een 'gewoon' boek
is hij ook ideaal.'
Een van de vignetten die Autoban
toepast, is het beeld van een vrouw met
een stofzuiger. Ook gebruiken ze wel
een man die met een bijl een eend te lijf
wil gaan Dat schreeuwt, tegen het einde
van het gesprek, om uitleg. Özdemir:
'Soms verlangen we terug naar een tijd
waarin het leven minder gecomplicéerd
leek. Dat is het romantische aspect.
Tegelijkertijd staat het voor de harde
realiteit Wil Je iets bereiken, dan lukt
dat nooit zonder strijd en geploeter. We
gaan ervan uit dat de nieuwe lifestyle
waarnaar wij zoeken meer mensen
aanspreekt. Wij stippelen een route uit
en razen over die snelweg. En wie mee
wil rijden, mag instappen' _
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Autoban-----------------
www.autaban212.cam
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http://www.autaban212.cam

