NEF; TÜRKİYE’DE İLK KEZ BİR GAYRİMENKUL FİRMASI,
DÜNYANIN EN PRESTİJLİ TASARIM FUARLARINDAN
100% DESIGN LONDON’DA…
Dünyanın en önemli mimar ve tasarımcıları ile birlikte hayata geçirdiği özgün projeleri ile
gayrimenkul sektöründe farklı bir konuma sahip Nef, dünyada örneği çok az görülen bir projeye
imza atarak, bu sene 100% Design London’a katılan tek gayrimenkul firması oldu…
Her yıl, dünyanın dört bir yanından tasarımcı ve sanatçıları bir araya getirmek amacıyla gerçekleşen,
tasarım alanında yıl içinde düzenlenen en prestijli etkinliklerden biri olarak tanımlanan 100% Design
London’da bu yıl Nef, tasarımcılarından Sebastien Leon Agneessens’in Haliç ve İstanbul’dan
esinlenerek yarattığı “The Golden Horn” ile yer alıyor.
“The Golden Horn”
bir ses heykeli
Sebastien Leon Agneessens
Advertising Age Dergisi tarafından “ Sanat ve pazarlamanın kesişme noktasında, sağlam bir yere
sahip” diye tanımladığı, işleri arasında; Coca Cola Atlanta Genel Merkezi’nin bir bölümünün(“The
World Of Coca Cola”), Diesel Denim Gallery / New York ve Starbucks Salon’un tasarımları yer alan ve
Nef / foldhome üniteleri için Müzik stüdyosu, Sanat Stüdyosu, Özel Sinema, Parti&Karaoke Odası ve
Şehir Manzara odalarını tasarlayan Agneessens, The Golden Horn’u şöyle anlatıyor:
“Bir binayı, tıpkı bir piyano ya da gitar gibi çalabilseydik ne olurdu?
Müziğin duvarların arasından akmasını mı, telefon hatlarıyla ses dalgalarının yayılmasını mı
sağlardınız?
Bu tasarım, aslında NEF 163 Projesi için bir ses heykeli yaratmam gündeme geldiğinde “neden binanın
boru sistemini müzikal bir enstrüman olarak kullanmayalım?” sorusunun cevabı olarak bugün burada
duruyor.
“The Golden Horns”, İstanbul’un efsanevi Haliç Limanı’ndan esinlenilerek yaratıldı. NEF 163 Binası’nın
35 katı arasında borular vasıtasıyla müziğin yayılmasını sağlayacak bu sistemin, 100% Design London
için özel olarak tasarlanan bir enstalasyonu da burada, üç ayrı heykel olarak görüyorsunuz.”
İstanbul’un büyüsü ve müziğin tasarımla birleştirilmesinin ilhamıyla oluşan “The Golden Horn”, Nef’in
uluslararası anlamda, ilk tasarım fuarında da kendisine yer bulmasını sağladı.
Şehrin merkezinde yapılmaya başlanan projeler içinde yeni bir konsepti temsil eden Nef, patenti
kendisine ait foldhome ve foldoffice keşiflerinden sonra, bu yıl 100% Design London’a katılan tek
gayrimenkul firması olarak da, tasarımın hayatımızdaki yerine verdiği önemi bir kez daha vurgulayarak
farkını ortaya koyuyor.
100% Design London hakkında:
Bu yıl 17.’si düzenlenen %100 Design London, İngiltere'nin, mimari ve tasarım alanındaki en önemli fuarlarından biridir. Üreticileri,
dağıtıcıları, bayileri, tasarımcıları, modern ev dekorasyonu ürünlerini hem tasarlayan hem de üreten kişileri; iç mimarları, mimarları,
perakendecileri vs. bir araya getirir. Fuar kapsamında %100 Design (Tasarım), %100 Materials (Malzeme), %100 Future (Gelecek) ve
mimarlık ve iç mimarlık projelerinin sergilendiği % 100 Details (Detay) bölümleri bulunmaktadır.
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