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SANAT VE İŞLEV DOĞAL TAŞTA BULUŞURSA
ART AND FUNCTION MEET AT NATURAL STONE

Çocuklar ve gençler sağlıklı bir gelişim gösterebilmeleri için 4 temel 
ilgi alanına ihtiyaç duyarlar: Fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal 
alanlar... Peki doğal taşın bununla ne ilgisi var? Söz konusu kamusal 
alanlar olduğunda çocuklar, gençler ve malzeme arasındaki korelasyon 
hepimizde bir şeyler çağrıştırmaya başlayabilir. Park, meydan, bahçe 
gibi sosyal ve kamusal alanlarda yer alan kent mobilyalarının özelliklerini 
kısaca sağlam, dayanıklı, çevre dostu, yaratıcı ve fonksiyonel olarak 
tanımlarsak işte tam bu noktada, doğal taşın önümüze sayısız seçenekte 
form, uygulama ve tasarım çıkarabileceğini de görürüz. 
Bu amaç için kafa yoran ve üretenlerden biri de Fransız sanatçı ve 
mimar Olivier Vadrot. Müzikten senografiye, kent mobilyalarından 
sergi teşhirlerine interdisipliner bir kimlik olan 1970 Fransa doğumlu 
Vadrot'un çalışmaları ortak bir mimari ölçeğe sahip ve günümüzde 
sanatın yayılmasını görsel, işitsel veya metinsel eserler olarak sorguluyor. 
Antik tiyatroların ergonomisine dair araştırmaları ve hareketli mimari 
üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan üretken mimarın eserleri bugüne 
kadar Centre Pompidou'dan 2017 Lyon Mimarlık Bienali'ne kadar birçok 
önemli mekan ve uluslar arası etkinlikte sergilenmiş. 
Mimarın radarımıza takılan iki sosyal alan projesi var. İkisinde de 
malzeme olarak doğal taşı tercih etmiş. Mimari ve tasarıma çoğunlukla 

Children and adolescents need to be kept active in four main areas in 
order to develop healthily: physical, mental, emotional, and social... 
What role does natural stone play in this, you ask? When it comes 
to public spaces, the correlation between children, adolescents, and 
materials might begin to evoke something for us. If we were to define 
the characteristics of urban furniture in social and public spaces such as 
parks, squares and gardens as being robust, durable, environmentally 
friendly, creative, and functional, we then would see that form, 
application, and design can merge from natural stone before our very 
eyes. The French artist and architect Olivier Vadrot is one such a person 
who thinks and designs in line with this purpose. Born in 1970 in France, 
Vadrot’s interdisciplinary identity spans music and senography to city 
furniture and exhibitions. Not only does his work share a common 
architectural scale, but he moreover questions the spread of art as 
being merely visual, auditory, or textual. Known for his research on the 
ergonomics of ancient theatres and for his work on moving architecture, 
this prolific architect’s works have been exhibited in many important 
places and at numerous international events from the Centre Pompidou 
to the 2017 Lyon Architecture Biennial. 
Two of his social space projects in particular have surfaced on our radar. 

sanat ve fonksiyon perspektifinden bakan Vadrot, 2018 yılında 
Fransa'da Aix-Marseille Edebiyat ve İnsan Bilimleri Üniversitesi kampüsü 
için Latin harfleri şeklinde tasarladığı ve lav taşı ile mermerden üretilen 
“Orchestre” isimli bankların ilhamını yazım tarihinden almış. Açık 
havada yer alan 26 heykelsi bank, soyut formları sayesinde kampüs 
içinde insanların bir araya gelip etkileşime girebileceği pozitif bir alan 
sunuyor. Fransa'daki bir bölgeden çıkarılan lav taşından (andezit) ve 
küçük parçaları ise mermerden yapılan bankların mekan içerisindeki 
dağılımı, antik amfi-tiyatroların sahnesine göre hayali bir elips olarak 
düzenlenmiş.
Mimarın diğer projesi ise Paris'in kuzeydoğu banliyölerinde çocukları 
sosyalleşmeye teşvik eden üç geometrik taş yapıdan oluşan bir açık 
hava oyun alanı. “Conversations” isimli projenin ana fikri, zamana karşı 
direnebilen, ama daha önemlisi çocuklara dayanabilen, anıtsal ve uzun 
ömürlü bir dizi ürün yaratmak üzerine şekillenmiş. 
Vadrot, ünlü tasarım portal Dezeen'e La Passerelle'de bulunan oyun 
alanını şu sözlerle tariflemiş: “Elde edilen monolitik şekiller, çocukların 
ağaçlara ya da kayalara yaptıkları gibi tırmanmalarını, etraflarında 
dolaşmalarını ve içlerine saklanmalarını sağlıyor. Ancak aynı zamanda 
onları parçaların sembolik şekillerine bağlı kurgusal hikayeleri 
canlandırarak fikir alışverişinde bulunmaya teşvik eden bir sahneye 
davet ediyor: Pirene mermer bloğundan yapılan bir taht, Vosges pembe 
kumtaşından yapılmış konik bir kokpit ve minyatür bir Stonehenge olan 
konsey koltukları.” 

In both, he has opted for natural stone has the material of choice. 
Vadrot mostly looks at architecture and design from the perspective of 
art and function. Inspired by the history of writing, in 2018, he worked 
on “Orchester,” a series of bank benches designed for the Literature 
and Humanities campus of Aix-Marseille University. These 26 open-air 
abstract sculpture-like benches provide a positive space for people to 
come together and interact. Made from lava stone (andesite) and small 
pieces of marble extracted from a region in France, the benches are 
arranged in an imaginary ellipse similar to that the stage of an ancient 
amphitheatre.
Vadrot’s other project is an open-air playground consisting of three 
geometric stone structures that encourage the children of Paris’s north-
eastern suburbs to socialize. Titled “Conversations”, the project includes 
series of monumental and long-lasting pieces that are timeless as well 
as, more importantly, childproof. 
In an interview with the world renowned design portal Dezeen, Vadrot 
described his La Passerelle playground as follows:  “The monolithic 
shapes that we created allow children to climb, walk around, and hide 
as they do around/with trees and rocks. Moreover, it also invites them 
onto a stage that encourages them to exchange ideas by imagining 
fictitious fictional stories that are based the symbolic typology of 
each piece: a throne made of a pyrenic marble block, a cone-shaped 
cockpit made of Vosges pink sandstone, and council seats arranged as a 
miniature Stonehenge.” 
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