i ş & t a s a r ı m
Ö Z L E M

Y A L I M

Ö Z K A R A O Ğ L U

YARATICI ETKİNLİKLER
İstanbul her geçen gün yaratıcı bir kent olma yolunda kendini biraz daha
geliştiren, zenginleştiren bir ortama sahne oluyor.
- ÖZLEM YALIM ÖZKARAOĞLU
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adece birkaç ay içerisinde onlarca marka, tasarım, moda
ve mimarlık etkinliğini geride bıraktık. Bu etkinlikler
hem o alandaki son yenilikleri sunuyor hem de ilgili tüm
profesyonelleri, akademisyenleri, basın temsilcilerini
bir araya getiren bir buluşma atmosferi yaratıyor. Tüm bunların
yanı sıra yaratıcı konuların toplumla buluşmasına da olanak
veriyor. Gezilebilen sergilerin haricinde özel etkinlikler de basın ve
televizyon aracılığıyla -en azından- haber olarak toplumun çeşitli
katmanlarına ulaşıyor. Bu durum yaratılması gereken farkındalık
için lokomotif görevi üstleniyor bana göre. Bir de bu etkinliklerin
yurtdışında yarattığı bir İstanbul algısı var kuşkusuz. Ekonomik
veya siyasi arenada her gün biraz daha olumsuzlaşan Türkiye
algısını, yaratıcılık ve tasarımla, kültürel ve sanatsal etkinlikler
aracılığıyla olumluya çevirmek bence bir düş değil.

TASARIM BIENALI
İlki iki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından 2012 yılında
gerçekleştirilen etkinlik İKSV’nin 40’ıncı yılında, vakfın 6’ncı
uluslararası festivali olarak ortaya çıktı. İkinci Tasarım Bienali,
küratör Zoe Ryan tarafından, “Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil“
teması çerçevesinde düzenlendi. 1 Kasım tarihinde kapılarını
ücretsiz olarak açan etkinlik, 14 Aralık’a kadar gezilebiliyor.
Galata Rum İlköğretim Okulu ve Antrepo 7’de düzenlenen
bienal sergilerinin yanı sıra, programda TAK’da düzenlenen

sinema gösterimleri ve kente yayılan yürüyüşler olan Tasarım
Rotaları var. Bienalin paralel etkinlikleri, aynı zamanda kentin çok
farklı ortamlarında da tasarım ateşini yakıyor. Bunlar arasında
Galeri İstanbul74’te açılan Defne Koz sergisi, Adahan Oteli’nde
Hollanda Konsolosluğu desteğiyle gerçekleşen ve Hollandalı
tasarımcılarla Türkiyeli tasarımcıların bir buluşması niteliğindeki
SalonDantel sergisi, Kapalıçarşı’da Dhoku mağazasında sunulan
kilim koleksiyonu ve 311 Artworks’te izleyicilerle buluşan
Hiperkaik Tektonik isimli mermer mozaik sergisi gibi etkili
etkinlikler de bulunuyor. www.tasarimbienali.iksv.org/tr

ARKIMEET
Arkimeet mimarların en önemli buluşma etkinliklerinden biri
olarak yıllardır Arkitera tarafından düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl
özellikle PechaKucha seansı herkes gibi benim de gönlümde
taht kurmuştu. Bir önceki seferde Haliç Kongre Merkezi’nde
düzenlenen etkinlik; tüm dağınıklığına ve bu mekânın kasvetine
rağmen, eğer bu alanda biraz deneyiminiz varsa gözden
kaçmayacak işaretleri zaten veriyordu. Bu kez, 2014’te daha
merkezi ve şık bir lokasyona, The Four Seasons Bosphorus’a
taşınan etkinlikte iki gün boyunca yerli ve yabancı, konusunda
uzman pek çok konuşmacının konferansı yer aldı. Pecha Kucha
seansı yine unutulmaz anlara sahne oldu. Mimar Nevzat Sayın’ın
Taksim Meydanı önermesi ile Celal Abdi Güzer ile Emin Çapa’nın

MAKER FAIRE

karşılıklı sohbeti biçiminde geçen seans, etkinliğe damga vuran
cesur çıkışlar olarak gerçekleşti. Arkimeet büyük bütçelerle
dans eden mimarların dünyasına yakışır bir biçimde konumunu
sağlamlaştırdı ve devamı beklenen etkinlikler arasında yerini aldı.
www.arkimeet.com/2014/tr

İlk Tasarım Bienali’nde Maker Faire’in kurucularını ağırlamış,
serüvenlerini sunmuş ve 3D yazıcılara geniş yer vermiştik.
Dürüst olmalıyım ki geçtiğimiz sadece iki yıl içinde bu konunun

MARKA KONFERANSI
Bu ayın sonlarında 1 -20 Aralık tarihleri arasında Hilton
Bomonti’de ürekli tarafından düzenlenecek konferans
yıllardır marka profesyonellerinin en önemli etkinliği. 1 ’inci
yılını kutlayan konferans, buna yakışır bir konuşmacı profiliyle
gerçekleşecek. Bu yıl yapılacak Venedik Mimarlık Bienali’nin de
küratörü olan dönemin en ünlü mimarlarından Rem Koolhaas da
konuşmacılar arasında. Tasarıma, mimarlığa ve sanata verdikleri
sürekli destekleri, müzesi ve kültür sanat kurumuyla Türkiye’de
yaratıcılığın gelişmesine büyük katkı sağlayan bir anlayışın
temsilcisi olarak sahne alacak. Bülent Eczacıbaşı ise “Tasarım
Kenti İstanbul diyecek kendine ayrılan zamanda. British Fashion
Council’daki 20 yıllık deneyimiyle yükselişte olan ondra Moda
Haftası ve ardındaki pazarlama başarısını sunacak olan Caroline
Rush merakla beklenen isimler arasında. zetle Marka 1 ’inci
yılını yaratıcılık, tasarım, moda ve mimarlık ekseninde kutluyor
desek yanlış olmaz.
www.markaconference.com

bunca geniş kapsama yayılacağını ve bu denli benimseneceğini
ben bile öngörememiştim. Türkiye’nin ilk Maker Faire’i de

bu yıl Turkcell Teknolo i Zirvesi kapsamında 12-13 Kasım
tarihlerinde gerçekleşti. Düzenleyenler tarafından 111 adet
icadın sergilendiği ve iki gün boyunca 10 bin kişinin fuarı
gezdiği belirtiliyor. Ben ise en çok okullar aracılığıyla gelen
çocukların katılımından ve teknolo iyle bunca barışık bir
biçimde kendilerini ifade edebilme ener ilerinden etkilendim.
Etkinlik panayır havasında ve çocukların katılımıyla cıvıl cıvıldı.
Profesyonel firmaları ve bu teknolo iyle tasarımlarını hayata
geçiren genç girişimleri de görebildiğimiz ilk Maker Faire’in
ardından bu etkinliğin de gelenekselleşebileceğini ve gelecek
yıl çok daha gelişerek gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz.
www.makersturkiye.com
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