* ‘taç utangaçlığı’ temalı kumaş serisi

SHY

*

Dört adet sürdürülebilir kumaştan oluşan
SHY serisi, ilhamını ‘crown shyness’ olarak
da bilinen taç utangaçlığı adlı doğa olayından almaktadır. Ağaçların acıyı hissedebildiği ve hafızaları olduğu bilimsel araştırmalarla desteklenen bir gerçek. Bir çok yönden
ağaçlar tıpkı bizim gibi sosyal varlıklar. Birbirlerine duydukları saygıyı ve nezaketlerini ifade etme şekillerinden biri de, taç utangaçlığı.
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Taç utangaçlığı; okaliptüs, sıtka ladini, Japon karaçamı, lodgepole çam, siyah mangrov, karaapaç gibi
bazı uzun bitki türlerinin en tepesindeki dallarının birbirine değmekten kaçınmasına deniyor. 1920’li yıl-

Taç Utangaçlığı:
Ağaçların Sosyal Mesafe Kuralı

larda ilk kez gözlenmiş olsa da, tanımı yakın zamanda yapılmıştır. Üç temel olasılıkla; rüzgarlı havalarda
en tepedeki dalların birbirine çarpmasının ve kırılmasının önüne geçmek, güneşe erişimi kolaylaştırmak
ve ağaçlar arasındaki böcek geçişini önlemek için bu mesafe gerçekleşiyor.
Bu olayın yarattığı nefes kesici net biçimler, bir yaprağın mikroskop altındaki görüntüsüyle benzeşiyor.

taç utangaçlığı fotoğrafları

mikroskobik yaprak görüntüsü
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SHY Kumaş Serisinin Doğuşu

Pandemi sürecinde, kendimizi ve çevremizi korumak
adına aldığımız mesafe önlemine, belki de biraz doğanın gözüyle bakmak bize iyi gelecektir.
Bu mucizevi doğa olayı, yarattığı biçimleriyle büyük bir
ilham kaynağı olmuştur. Taç utangaçlığının sunduğu,
net doluluk ve boşluk düzeninden alınan ilhamla, soyut
geometrik şekillerin birbirlerine temas etmeden, birbirlerinin etrafında dans ettiği ve birlikte bir bütün oluşturdukları kumaş serisi Shy tasarlandı. Renk paletinin soluk
çay ağacı yeşilleri ve bej tonlarından oluştuğu Shy; keten, liyosel, modal gibi sürdürülebilir kumaşlarla oluşturulmuştur.
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CROWN
TEMA TAÇ UTANGAÇLIĞI
Keten - liyosel karışımı iki renkli jakarlı kumaş üzerine jakar deseni taki edilerek uygulanan kapitone ile üç boyutlu bir efekt görünümü amaçlanmıştır.
Atkı Nm 20/1, Çözgü Nm 20/1

VOID
TEMA TAÇ UTANGAÇLIĞI
Keten liyosel karışımı iki renkli jakarlı kumaş üzerine iki
çözgü ipliğinin birlikte bükülmesiyle daha yoğun bir jakar efekti oluşması düşünülmüştür.
Atkı Nm 20/1, Çözgü 1: Nm 40/1 , Çözgü 2: Nm 40/1
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Twigs and Leaves
TEMA TAÇ UTANGAÇLIĞI

Keten liyosel karışımı iki renkli jakarlı kumaş üzerine modal ipliğinden fil coupe tekniği ile jakar tasarımı.
Atkı Nm 20/1, Çözgü 1: Nm 40/1 , Çözgü 2: Nm 40/1

Little Distance
TEMA TAÇ UTANGAÇLIĞI

Keten-liyosel iki renkli jakarlı dokuma üzerine, desenleri takip ederek silikon gofre baskı uygulaması ile üç boyutlu efekte sahip bir kumaş olması düşünülmüştür.
Atkı Nm 20/1, Çözgü 1: Nm 20/1
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