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CRANBROOK SANAT AKADEMİSİ VE DOKUMA ATÖLYESİ
Özet
Cranbrook Sanat Akademisi 1927 yılında Detroit’ de George G. Booth
tarafından kurulmuştur. Dokuma atölyesi aslında heykeltıraş olan ve dokuma
tasarımı da yapan Loja Saarinen tarafından oluşturulmuştur. Ancak tasarım ve
üretim faaliyetlerinin arttığı dönem Eliel Saarinen’in Marianne Strengell’ı
Finlandiya’dan davet ettiği zaman başlamıştır. Helsinki’de dokuma eğitimini
tamamlamış olan Strengell 1937 yılında Cranbrook’a gelmiştir. Akademinin
ilkelerine tamamen uyan bir program izlemiştir. Bu dönemde iç mekan
tekstillerinden döşemelik, perdelik kumaş tasarımları, battaniyeler, giysilik kumaş
tasarımları, halılar tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu okul gerçekten de kurucusu
Booth’un istediği gibi sanatın ve endüstriyel tasarımın Amerika’daki
merkezlerinden biri olmuştur. Tekstil tasarımında ve sanatlarında ünlenmiş pek çok
kişi bu okulda eğitim görmüştür. Jack Lenor Larsen, Robert D. Sailors, Ed
Rossbach bunlardan bazılarıdır. Bu makalede belli bir tasarım ve üretim felsefesi
ile kurulan Cranbrook akademisinde çağımızın tekstil tasarım geleneğinin gelişimi,
burada üretilen çeşitli tekstil ürünleri ve tasarımcılar üzerinden değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tekstil, dokuma, tasarım, eğitim, kültür.
CRANBROOK ACADEMY OF ART AND THE WEAVING STUDIO
Abstract
In 1927, The Cranbrook Academy was established in Detroit by George G.
Booth. The weaving department began functioning with Loja Saarinen who was
actually a sculpture but also practiced weaving design. But the boom period of
designing and production activities began when Eliel Saarinen invited Marianne
Strengel from Finland. Strengell who completed her weaving education in Helsinki
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came to Cranbrook in 1937. She followed a curriculum that completely fitted in the
principles of the academy. At that time, she designed and produced interior design
textiles like upholstery, curtain fabrics, blankets, apparel fabric designs and carpets.
This school has indeed become one of the centres of art and industrial design in
The USA as his founder Booth wished. Many people who became famous in textile
design and art received education here. Jack Lenor Larsen, Robert D. Sailors, Ed
Rossbach are some of them. In this article, the development of today’s textile
design tradition at the Cranbrook Academy of Art, which was founded with a
specific design and production philosophy, will be analysed through various
produced textile products and designers named here.
Keywords: Textile, weaving, design, education, culture
GİRİŞ
Detroit’te gazete patronu olan George G. Booth 1927 yılında Bloomfield Hills
Michigan’da sanat eğitimi için büyük bir kampüs kurmak istediğini duyurdu. Bu okul
kampüsünün içinde bir de Cranbrook Sanat Akademisi (Cranbrook Academy of Art) yer
almaktaydı. 1864 Toronto doğumlu olan Booth Arts and Crafts hareketinin Amerika’daki en
ileri gelen savunucularından biriydi. Mimar Eliel Saarinen’in Arts and Crafts geleneğinin
etkisindeki engin Fin mimari deneyimi ona Booth ‘un da görüşünü yansıtan en ideal bakış
açısını sağlamış ve her ikisi Cranbrook’un eşsiz yapısını ve eğitim programını hazırlamışlardır.
Cranbrook, örnek gösterilecek bir yaklaşımla, Arts and Crafts hareketinin ilkelerini geleneğin
etkisinde yeni kavramlar olarak önem kazanan form, teknik ve endüstriyel üretimi, endüstriyel
tasarıma geçiş süreci olarak tanımlamıştır. Booth’un 1924 yılında Saarinen’ den önemle istediği
şey Saarinen’in sahip olduğu Avrupalı ve modern bakış açısını bir Amerikan akademisinde
eğitim ve sanat kültürüne yerleştirmesidir. (Marter, Miller, Riordan, Slade, Taragin, Thurman
1983: 10).
Bu makale de Cranbrook Sanat Akademisi bünyesinde yer alan dokuma atölyesinin
faaliyetleri ve önemli bir endüstriye sahip tekstil ve dokuma üretimi alanında modern tasarım
bilincinin gelişmesi, eğitimciler, öğrenciler ve izlenen eğitim modelleri üzerinden
aktarılmaktadır.
Cranbrook Sanat Akademisi’nin Kurulması
Cranbrook Sanat Akademisi açıldığı dönemde sanat ve tasarım eğitimi alanında tüm
dünyada önemli bir eğitim kurumu olarak kabul edilmiştir. Özellikle Amerikan sanatı, mimarisi,
iç mekan tasarımı ve dekoratif sanat üretiminin gelişmesinde önemli katkıları olmuştur. 1927
yılında Almanya’da Bauhaus Okulu henüz faaliyetlerini sürdürmekte iken açılan Cranbrook
Sanat Akademisi dönemin sanat ve tasarım anlayışla uyumlu bir program sunmayı
amaçlamaktaydı. Her ne kadar kurucusu Booth, Arts and Crafts hareketinin savunucu olduğunu
belirtse de Bauhaus okulu da bu hareketin zaman içinde gelişmiş ve evrilmiş halidir. Endüstri
Devrimi ile birlikte makineleşen toplumda emek kavramı yok edilerek makineye adapte edilmiş
böylece mühendislik alanları doğmuş ve tasarım da sanatın üretime uygulanması amacıyla
kurumlaşmaya başlamıştır. (Artun 2012:85) Bu sebeple Arts and Crafts, Art Nouveau ve daha
sonraki Bauhaus gibi tasarım hareketleri ve bu hareketlerden yola çıkarak kurulan sanat eğitim
kurumları endüstri ile sanatı, tasarım merkezinde biraraya getirmeye çalışmışlardır. Cranbrook
Sanat Akademisi’nin kurulmasının önemli sebeplerinden biri budur.
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George G. Booth sanatçı olmasada sanatı destekleyen, zengin bir gazete patronuydu.
Kanada doğumlu olan Booth bir Amerika’lı olarak kabul görmüştü ve bir İngiliz hayranıydı.
Detroit’de müze kurucusu ve müdürü olarak 1906 yılında Detroit Sanat ve Zanaat Topluluğu
(Detroit Society of Arts and Crafts) nu kurmuştur. Eğitimci olmamasına rağmen biri sanat
akademisi olmak üzere özel okullar kurma isteği vardı. Booth’un hayatında 1922 yılında bu
isteğini pekiştiren bazı önemli gelişmeler yaşandı. Bunlardan ilki 1922 yılında yaptığı bir
Avrupa seyahatidir. Bu seyahat sırasında Roma’da 1894 yılında kurulmuş Amerikan
Akademisi’ nden (American Academy in Rome) çok etkilendi. Çünkü bu okulda sınıflar değil
öğrenciler için en iyi ortamı sunan atölyeler vardı, öğrenim gören öğrenciler sınırlama olmadan
atölyeler arası etkileşimde bulunuyorlardı. Cranbrook’da böyle bir ortam yaratma fikri doğmuş
oldu.
1922 yılındaki bir diğer önemli etki ise “Wiener Werkstatte” nın Detroit’te el sanatları
sergisi düzenlemesi oldu. El sanatları ürünlerine ilgisi olan Booth bu sergiden çok etkilendi.
Müzesinde sergilemek üzere bir çok eseri satın alarak buna benzer ürünlerin yapılabildiği bir
eğitim kurumu olacağını görmüş oldu.
Aynı yılda yanınlanan bir kitap ise sanat ve tasarım eğitimi konusunda ülkenin Avrupa
da ki benzer eğitim modellerine göre ne kadar geri kaldığını göstermişti. Charles R. Richards ‘ın
yazdığı “Art in Industry” (1922) adlı kitap özellikle Almanya’da verilen Bauhaus sanat eğitimi
örneğine nazaran Amerika’da uygulanmaya çalışılan Arts and Crafts sanat eğitim modelinin çok
az bir etki alanı olduğunu ve tasarım eğitiminde yeni modellerin benimsenmesi gerektiği ortaya
konuyordu. Böylece sanat ve tasarım eğitimi sonucunda endüstriyel üretime bir katkı
sağlanmalıydı. Bu kitabın yarattığı etki Detroit’te de göz ardı edilmedi ve 1925 yılında iki
mimar George Booth ile Eliel Saarinen Cranbrook Sanat Akademisi’nin inşaatından eğitim
felsefesinin oluşumuna kadar birlikte çalışarak yeni bir eğitim, sanat ve bilim merkezi yarattılar.
(Marter, Miller, Riordan, Slade, Taragin, Thurman 1983:25) Kampüs altı tane birbirinden
bağımsız binadan oluşmaktaydı. Bunlar, kilise binası Episcopal Christ Chruch, ilkokul binası
Brookside School, erkek lisesi binası Cranbrook School, kız lisesi binası Kingswood School,
sanat akademisi binası Cranbrook Academy of Art ve bilim enstitüsü binası Cranbrook Institute
of Science’dır.
Cranbrook Dokuma Atölyesi
Cranbrook dokuma atölyesi 1929 yılında Booth’un desteği ile kuruldu. Tasarım
kavramının yapılandığı ve üretime yansımalarının beklendiği dönemde Cranbrook dokuma
atölyesi verdiği eğitimle öğrencilere bekledikleri olanakları sunmuştur. Öğrencilerin birçoğu
aldıkları sanat, tasarım ve uygulama eğitimi alanlarında tanınmış sanatçı ve ya tasarımcılar
olarak Amerikan tekstil tasarımı ve üretimini dünyada önemli noktalara taşımışlardır. Eğitim
faaliyetleri günümüzde de devam eden kurumun kurulduğu yıllarda Loja Saarinen ve Marianne
Strengell gibi iki önemli tasarımcısı bölüm başkanı olarak görev yapmıştır.
1929’dan itibaren Loja Saarinen’nin yönetiminde dokuma atölyesinde özelliklede
Saarinen binaları için sanatsal kumaşlar ve halılar üretilmiştir. 1937 yılında Marianne Sterngell
atölyenin yönetimini ele aldığında çalışmalar, Bauhaus’da olduğu gibi, üretim için tasarım
prototipleri hazırlamaya doğru kaymıştır. Bu esasla Cranbrook mezunları, tasarım ve sanat
alanında çok önemli etkin öğretmen rolleri üstlenmişlerdir ki bunların arasında, Ed Rossbach,
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Tashiko Takaezu, Mary Jane Leland, Walter Nottingham, Sherri Smith gelmektedir.
(Constantine, Larsen 1972:27)
Loja Saarinen Atölyesi (Studio Loja Saarinen)
Cranbrook dokuma atölyesi 1929 yılında Loja Saarinen ve asistanı Maja AnderssonWirde tarafından kurulmuştur. Saarinen bir heykeltıraş olmakla birlikte fotoğraf ve maket
yapımıyla uğraşmaktaydı. Loja Saarinen dokuma alanında tanınan bir kişiliğe sahipti. Yüzyılın
başından beri halılar ve uzun havlı geleneksel fin dokuma tekniklerinden (rya) oluşan duvar
tekstilleri dokumaktaydı.(Constantine, Larsen 1972:27) Sanat akademisinin kurucularından
Eliel Saarinen’le evli olan Loja Saarinen, asistanı ve bir öğrenci grubuyla birlikte akademinin
birçok birimi için dokumalar yapmışlardır. Kampüs içinde bulunan Christ Church (kilise) binası
için iki etkileyici dokuma halı, ve kampüs içinde yer alan Kingwood School (sanat lisesi) için
kilimler, perdeler ve mobilya kumaşlarını tasarlayıp ürettiler (1931) (Resim 2). (Fiely 2006:16)
Bir düzine dokumacının yardımıyla bir yıl boyunca çalışan Loja Saarinen, alışılmış ve bilindik
desenleri kopyalamak yerine yeni ve modern desenler tasarlamaya ve öğrencilere tasarlatmaya
özen göstermiştir. Eliel ve Loja Saarinen Fin kökenli oldukları için Avrupa da yeşermekte olan
yeni sanat ve tasarım hareketlerini yakından takip etmişlerdir. Almanya’da Bauhaus öncesi
dönem olan Werkbund, Wiener ve Deutche Werkstatten hareketleri ve son olarak da Bauhaus
okulunun eğitim felsefesi Saarinen’lerin sanat ve tasarım anlayışlarının merkezinde yer almıştır.
125

Resim 1: Loja Saarinen Atölyesi’inin logosu
Marter, Miller,.. 1983: 174

Resim 2: Üretilen halı, perde ve döşemelik
kumaşlar. Marter, Miller,.. 1983: 188

Dokuma atölyesi, faaliyetlerine bir dokuma tezgahı ile başlamış ve otuz tezgahlı büyük
bir atölye ye dönüşmüştür. O dönemlerde basılan broşürlere göre “el dokuma kumaşlar, halılar
ve pencerelerle uyumlu özel dokumalar yapılmaktaydı. Dokumalarda çözgü ipliği olarak keten,
yün, pamuk, kullanılırken, atkı ipliğinde ise yine aynı iplikler ve sentetik iplikler
kullanılmaktaydı. Cranbrook kampüsünün merkezinde bulunan Saarinen evinin mobilya ve iç
mekan tekstilleri Loja Saarinen’in atölyesinde üretilmiştir. Günümüzde ziyarete açık olan bu
evdeki döşemelik ve perdelik kumaşlar, halılar ve iç mekan tekstilleri zarif renklerde sadelikle
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tasarlanmış, teknik olarak başarılı çözümlemelerle üretilmiştir. (Marter, Miller, Riordan, Slade,
Taragin, Thurman 1983:177) Dokumalarında, renklerin yumuşak ve hafif tonlarındaki ışık
değerleri, sık ve ağır kumaşlar yerine seyrek dokumalar tercih edilmesi, malzeme olarak yün ve
ipeğin zıt dokuları özelliklede keten ipliğinin etkisi dikkati çekmektedir. Bazı dokumalarında
tapestry olmayan ama devamsız atkı sistemiyle üretilmiş keten, gaze, brokar yapılar, etkiler yer
alır. (Constantine, Larsen 1972:25)

Resim 3: Keten-yün kumaş, Loja Saarinen
1929-30, Marter, Miller,… 1983: 175

Resim 4: Keten-ipek dimi dokuma, 1932
Loja Saarinen,

Marter, Miller,… 1983: 180

Loja Saarinen’in kızı olan Pipsan Saarinen Swanson tekstil tasarımı eğitimi almış ve
annesinin başkanlığı altında bazı dersler hazırlamıştır. İç mekan tasarımcısı olan Pipsan
Saarinen 1932’den 1933’ e kadar giyim tasarımı ve batik tasarımı teknikleri üzerinde
çalışmıştır. 1935 yılında ise iç mekan dekorasyonu ve döşemelik kumaşların çağdaş tasarımı
olarak çevrilebilecek “Contemporary Design of Interiors and Furnihings” adlı bir ders
hazırlamıştır. Bu dersler akademi için eğitim programlarının oluşturulması ve çeşitlendirilmesi
bakımından önemlidir.

Resim 5: Kingswood okulu için dokunan halı, 1931, keten-yün
Marter, Miller,… 1983: 183
Loja Saarinen 1929-1942 yılları arasında dokuma atölyesine öncülük etmiştir. Onun
döneminde büyük halılar, iç dekorasyon tekstilleri, giysilik kumaşlar gibi çok çeşitli ürünler
dokunmuştur. Fakat Saarinen için öğrencilerin eğitiminden çok kendi tasarımlarının
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uygulanması daha önemliydi. Öğrencileriyle arasında mesafeli ve soğuk bir tutum izledi. Bu
nedenle Loja’nın öncülük ettiği yıllar atölyenin kurulması ve sipariş verilen dokumaların
yapıldığı bir dönem olarak dikkati çekmektedir. Loja Saarinen’in dokuma atölyesindeki önemli
katkılarından biri dokuma tezgahlarındaki değişim oldu. Atölyede kullanılan ilk tezgahlar, çok
ağır ve çalışılması zor olduğundan Loja tarafından yeniden tasarlandı. Loja’nın daha hafif ve
yerel olarak inşa edilmiş tezgahı, İskandinav tasarımına dayanıyordu. Bu tezgahlar Cranbrook
Loom adıyla anılıyor. (Fiely 2006:16)
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Resim 6: 12 pedallı dokuma tezgahı ve yerde Saarinen evi için üretilen halı
Marter, Miller,… 1983: 181

Marianne Strengell Atölyesi
Marianne Strengell Cranbrook Sanat Akademisi’ne eğitmenlik yapmak üzere Booth
tarafından davet edilmiş başarılı bir dokuma tasarımcısıdır. Booth’un arkadaşı olan mimar bir
baba ve iç mekan tasarımcısı bir annenin kızıdır. Helsinki de bulunan Central School of
Industrial Design’dan 1929 yılında mezun olmuş ve Stockholm fuarının hazırlıklarında
çalışmıştır. Çok genç olmasına rağmen Barselona (1929), Antwerp (1932), Milan (1933) ve
Paris(1937) gibi pek çok uluslararası sergide (fuar) başarılı bulunmuştur. Şubat 1937 yılında ise
Cranbrook’ a gelerek eğitmenlik dönemine başlamıştır. Kendisine modern tekstil tasarımı ve
dokuma eğitmeni olarak Amerikan hükümeti tarafından kalıcı vize verilmiştir. (Marter, Miller,
Riordan, Slade, Taragin, Thurman 1983: 193) 1937-1942 yılları arasında Loja Saarinen’in
atölyesinde dokuma eğitmeni olarak çalıştıktan sonra Saarinen’in emekli olması sonucunda
dokuma atölyesinin başına geçmiştir. Cranbrook Sanat Akademisi’nin kuruluş felsefesine uygun
olarak endüstriyle bütünleşen bir sanat eğitiminden yana hareket ederek yirminci yüzyılın
önemli tekstil sanatçılarından bazılarına ilham vermeyi başarmıştır.
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Resim 7: Pamuk baskılı perdelik kumaş
Marianne Strengell, 1954
Marter, Miller,… 1983: 199

Resim 8: Bezayağı döşemelik kumaş, 1945
Marianne Strengell, yün-pamuk-rayon-yün-jüt
Marter, Miller,… 1983: 196
128

Strengel, öğrencilere daha özgür bir atölye ortamı oluşturdu. Öğrencilerin kendi
yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yaptırdı. Loja Saarinen için “iyi dokumak”
önemliyken Marianne Strengell için “iyi tasarım” odak noktası olmuştur. Strengell ilk beş yıl
Loja Saarinen’nin gözetimi altında çalışmasına rağmen kendi fikirlerini ve eğitim modelini
uygulamıştır. Strengell ile birlikte öğrenciler kursiyer statüsünden çıkıp öğrenci statüsüne
kavuşmuşlardır. 1939-1940 Cranbrook Akademisi’nin tanıtım broşüründe Strengell’in
derslerinde tasarlanan halılar, dökümlü kumaşlar, giysilik ürünler yer almıştır. (Marter, Miller,
Riordan, Slade, Taragin, Thurman 1983:196)
Strengell bölüm başkanı olduktan sonra lisans öğrencileri için yeni bir eğitim programı
hazırlamıştır. Birinci yılda öğrenciler dokuma tezgahının özelliklerini, çalışma sistemini,
tezgahın yapısını öğreniyorlardı. Dokuma malzemelerini, iplikleri, temel dokuma yapılarını el
tezgahında uygulama yaparak görüyorlardı. Böylece tasarım yapabilmeleri için gerekli
bileşenleri tanımalarına fırsat veriyor dokumanın olanaklarını öğretiyordu.
İkinci yılda öğrencilerden desen tasarımı ve uygulama yapmaları bekleniyordu. Kendi
özgün desenlerini yaratmaları gerekiyordu. Taklit desenlerin yapılmasına izin vermiyordu.
Ayrıca ikinci yılda tekstil üretiminin ekonomik boyutu hakkında dersler hazırlıyordu. Bir
dokumanın maliyeti, ürünün satılması için gerekli mali araştırmanın önemine vurgu yapıyordu.
Strengell’a göre bir tasarım, belli bir fiyat aralığında yaratılmış, iyi planlanmış ve icra edilmişse
daha iyi satılırdı ve bu nedenle astronomik derecede pahalı bir sanat eserinden daha değerli
olurdu. Bir projeyi tasarlarken, Strengell, öğrencilerine mevcut işçilik, hammadde, renk, iklim,
son kullanım ve fiyat aralığı dahil olmak üzere tasarımı etkileyen bütün gerçeklerin araştırılması
gerektiğini vurgulardı. Bu tür etkenlerin öğrenci çalışmalarında araştırılması ve yer alması,
sadece estetik değerlere değil aynı zamanda sıra dışı işçiliğe ve kaliteye de önem veren bir bakış
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açısı içerirdi. (Fiely 2006:35) Üçüncü yılda ise öğrencinin tüm dokuma süreçlerine hakim
olması, sorunları çözmesi ve gerekli çalışmayı tamamlayacak düzeyde olması beklenirdi.

Resim 9: Bezayağı perdelik Kumaş, Robert D.Sailors, 1953, rayon, lurex
Marter, Miller,… 1983: 202

Strengell’ın bölüm başkanı olduğu 1942 yılında Cranbrook Sanat Akademisi, Michigan
Eyaleti’nde yüksek öğretim kurumu olarak kabul edildi. Böylece lisansüstü eğitim
programlarına dahil oldu. Strengell’ın dokuma tekniği ve yapısı hakkındaki bilgisi ve deneyimi
ona farklı eğitim programları düzenleme fırsatı vermiştir. Kendisi de 1942 yılında State of
Michigan da lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra mezun öğrenciler için iki yıllık yüksek
lisans programını yönetmiştir. (Fiely 2006:32) Jack Lenor Larsen, Ed Rossbach gibi alanında
ünlü tasarımcılar bu yüksek lisans programdan mezun olmuşlardır.

Resim 10: Çözgü boyalı keten kumaş
Jack Lenor Larsen, 1954
Marter, Miller,… 1983: 211

Resim 11: 27 farklı iplikli kumaş, 1956
Jack Lenor Larsen, çözgü atlamalı bezayağı
dokuma , Marter, Miller,… 1983: 211

Strengell 1961 yılında Cranbrook Sanat Akademisi’ndeki görevinden emekli olana
kadar tekstil alanında önemli izler bırakmıştır. Dokuma atölyesinde bölüm başkanı olarak
çalıştığı 24 yıl boyunca hem kendi çalışmalarıyla hem de yetiştirdiği öğrencilerle adından söz
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ettirmiştir. Robert Sailors, Jack Lenor Larsen ve Ed Rossbach gibi tanınmış tekstil sanatçıları ve
tasarımcıları yeteneklerini Cranbrook‘da Marianne Strengell ile geliştirmişlerdir.
Larsen iç mekan tasarımında ülkesinin ve dünyanın önemli öncü tasarımcısı oldu. Erken
gelen başarıları sayesinde 1953’te Jack Lenor Larsen Incorporated’i kurdu. Anni Albers,
Marianne Strengell gibi önceki kuşağın ünlü tasarımcı ve eğitimcilerinden de ilham alarak
dünyanın çeşitli bölgelerinde uygulanan dokuma, baskı, boyama tekniklerini incelemenin
önemini fark etti. Döneminin teknolojik gelişmelerini de göz ardı etmeyip tasarımlarında
kullanabilmek için teknolojik gelişmelerle bağlarını sıkı tuttu. (Acar, 2013:82)
Ed Rossbach ise Cranbrook Sanat Akademisi’ni neden tercih ettiğini başvuru formunda
yazarak söyle demiştir. “Neredeyse dört yıllık bir askerlik döneminden sonra, bana iyi bir sosyal
çevre sunabilecek öğrenci grubuna dahil olmalıyım. Bunun için sanatın içinde ciddiyetle
yoğrulan öğrenciler ve öğretmenleri ile en canlı ve aydınlatıcı çevreyi sunan Cranbrook’u
seçtim” . (Marter, Miller, Riordan, Slade, Taragin, Thurman 1983: 205) Rossbach, Marianne
Strengell’dan aldığı eğitim ile dokuma yapılarını ve farklı malzemeleri kullanarak çok başarılı
bir lif sanatçısı ve akademisyen olmuştur. Kendisi de Strengell gibi Kaliforniya ÜniversitesiBerkeley’de profesör olarak tekstil tasarımı ve sanatları üzerine pek çok ders vermiş alanında
önemli tasarımcılar yetiştirmiştir. Ed Rossbach yazdığı “Fiber in the Forties” başlıklı
makalesinde Strengell’den bahsederek tekstil tasarımına yaptığı katkılardan söz etmektedir.
(Porter, 2014:10)

Resim 12: Perdelik veya döşemelik kumaş prototipi, Bezayağı, pamuk, stencil baskı,
Ed Rossbach, 1952-53, Rowe, Stevens 1990: 28,29
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Strengell’ın bu alanda kazandırdığı önemli değişimlerden biride, tekstil tasarımı ve
uygulama alanlarını kadın mesleği imajından kurtarmasıdır. Başarılı öğrencilerinden
anlaşılacağı gibi çok sayıda erkek tekstil tasarımcısı yetiştirmiştir. Kendisi benzer şekilde
erkeklerin egemen olduğu üretim alanlarında projeler üretmiştir. Örneğin, iyi bir tekstil
tasarımcısı olarak Detroit otomobil endüstrisi için sayısız tasarım projesi geliştirmiş, adı çok
geçmese de arabanın iç tasarımlarında ve kumaşların üretilmesinde erkeklerle birlikte görev
almıştır. Müşterileri arasında General Motors ve Ford Motor Company bulunmaktaydı.
Ayrıca farklı malzemelerin tekstilde kullanımına yönelik olduğunu düşündüğü reklam
kampanyalarında çalışmıştır. Bunlardan biride 1956 yılında Amerikan Aluminum Company
(Alcoa)’nin projesidir. Alüminyumun kullanım alanlarının genişletilebilirliğini göstermek için
Strengell bir halı tasarlayarak projeye destek vermiştir. (Gifford, Edwards 2015:168)
SONUÇ
Amerika Birleşik Devletleri’nde dönemin sanat anlayışını endüstriye dayalı yeni tasarım
geliştirme biçiminde verebilecek bir okulun eksikliği, 1927 yılında Cranbrook Sanat
Akademisi’nin açılmasıyla giderilmiş oldu. George Booth’un doğru zamandaki girişimleri ile
Avrupa’da epey yol almış modern tasarım bilinci ve eğitimi Amerika’da bu okulla birlikte
temellerini atmıştır. Hızla büyümekte olan teknolojik ve estetik yeniliklere açık tekstil endüstrisi
için tasarım eğitiminin ve bilincinin genç nesillere aktarılması çok önemliydi. İkinci Dünya
savaşından önce kurulan bu okul, savaşın başlamasından sonra yarattığı yıkımla yeni üretim
alanlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Atölyenin sahip olduğu teknolojik imkanlar ile pek
çok deneysel uygulama ve araştırma Marianne Strengell’ın öncülüğünde farklı dokuma
malzemeleriyle buluşmuş, yeni kumaş yapıları ve tasarımlar geliştirilmiştir. Üretilen prototip
kumaş örnekleri tekstil tasarımı ve üretimi alanına yeni fikirler sunmuştur. Otomotiv
endüstrisinde olduğu gibi özellikli tekstillerin geliştirilmesine olanak tanımıştır. Bu atölye Jack
Lenor Larsen ve Ed Rossbach gibi alanında ünlü sanatçılar ve tasarımcılar yetiştirmiştir.
Onlarda bu okulun önemini ve sağladığı avantajları kitap, makale, ropörtaj gibi yöntemlerle
tasarım ve endüstri dünyasına ulaştırmışlar, aynı zamanda eğitimci kişilikleri ile edindikleri
sanat ve tasarım gücünü, bilgi ve deneyimlerini genç nesillere aktarmışlardır. Cranbrook eğitim
felsefesinin verdiği tekstilde tasarım ve sanat üretimine öncülük etmişlerdir.
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