
İstanbul Kültür 
Sanat Vakfı ta-
rafından (İKSV), 
13 Ekim - 12 Ara-
lık 2012 tarihleri 
arasında ilki ger-
çekleştiri lecek 
İstanbul Tasarım 
Bienali hazırlık-
ları tüm hızıyla 
devam ediyor.

İstanbul Tasarım 
Bienali, Emre 

Arolat ve Joseph Grima küratörlüğünde, Londra Tasarım 
Müzesi Direktörü ve aynı zamanda İstanbul Tasarım Bie-
nali Danışma Kurulu Üyesi olan Deyan Sudjic’in önerisi ile 
belirlenen “Kusurluluk” (Imperfection) teması altında ger-
çekleştirilecek. İstanbul Tasarım Bienali kentsel tasarım, 
mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, grafik tasarım, moda 
tasarımı, yeni medya tasarımı gibi başlıca alanlar ile ilgili 
tüm yaratıcı ürün ve projeleri kapsayacak. 

Bienal küratörleri Emre Arolat “Musibet” ve Joseph Gri-
ma ise “Adhokrasi” sergileri ile bienalin “Kusurluluk” (Im-
perfection) temasını ayrı ayrı yorumlayarak gerçekleşti-
recekleri çalışmalarla iki farklı yaklaşım sunacak.  Emre 
Arolat’ın sergisi İstanbul Modern, Joseph Grima’nın sergi-
si ise Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’nda yer alacak. Bi-
enal kapsamında küratöryal sergilerin yanı sıra, üniversi-
telere yönelik olarak düzenlenen akademi programı proje-
leri, atölye çalışmaları sergileri ile paralel katılımcı etkin-
likleri, iki ay süresince şehrin farklı noktalarına yayılacak.

İstanbul Tasarım Bienali, eğitim dünyasının etkinliklere ka-
tılımını sağlamak ve bienalin ana teması “Kusurluluk” (Im-
perfection) hakkında daha farklı bakış açıları sunan bir içe-
riğe ulaşmak amacıyla, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir 
ve Kıbrıs’ta bulunan 26 üniversitenin 74 bölümü ile işbir-
liği gerçekleştiriyor. Üniversitelerin, kentsel tasarım, mi-
marlık, endüstriyel ürün 
tasarımı, grafik tasarım, 
iç mimarlık, yeni med-
ya tasarımı, moda tasa-
rımı ve iletişim tasarımı 
disiplinlerindeki bölüm-
leri, 2011-2012 akademik 
yılı içerisinde, bienal te-
ması üzerine birçok fark-
lı açılımla gerçekleştiri-
len atölyeler, ders proje-
leri ve yarışmalarla orta-
ya çıkan değişik ürün ve 
fikirler sunacak. Bunun 
yanı sıra, panel ve kolok-
yum gibi etkinliklerle, ta-
sarım bienali izleyicileri-
ne farklı alanlarda zen-
gin bir içerik sunulacak.

Akademi Programı’na 
katılan üniversiteler, projelerini İstanbul’daki kampüsler-
de veya kendi belirledikleri mekânlarda sergileyecekler. 
Bu sayede bienal süresince bienal takipçileri, bu projeleri 
şehrin dört bir yanına yayılan mekanlarda ücretsiz olarak 
izleme fırsatı yakalayacak. 

The preparations for the 
first Istanbul Design Biennial 

continue 

The preparations for Istanbul Design Biennial, 

which will be organized between October 13 – 

December 12, 2012 for the first time by Istanbul 

Foundation of Culture and Arts (IKSV), con-

tinue at full steam.

Istanbul Design Biennial will be organized 

under the curatorship of Emre Arolat and Joseph 

Grima, and under the “Imperfection” theme, 

which has been determined by the proposal of 

Deyan Sudjic, London Design Museum Director 

and Advisory Board Member of Istanbul Design 

Biennial. Istanbul Design Biennial will cover all 

creative products and projects regarding the main 

themes, such as urban design, architecture, in-

dustrial products design, graphic design, fashion 

design and new media design. 

İlk İstanbul Tasarım Bienali için 
hazırlıklar devam ediyor
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İstanbul Tasarım Bienali, Türkiye’de tasarım eğitiminin 
öneminin altını çizerek, tasarım eğitimi konusunda fikir 
vermeyi amaçlayan Akademi Programı ile üniversite öğ-
rencilerini yerli ve yabancı bienal izleyicileriyle buluştu-
racak. Türkiye’nin ilk Tasarım Bienali’ne entegre edilen 
program, aynı temanın farklı yorumlarını tek bir platform-
da toplayarak, üniversitelerarası akademik etkileşimi de 
artırmış olacak.

İstanbul Tasarım Bienali’nde Etkinlikler 

İstanbul Tasarım Bienali kapsamında, New Museum işbir-
liği ve Audi Urban Future Initiative sponsorluğunda, Idea 
City Istanbul başlıklı seminer, 11 Ekim 2012 tarihinde Has-
köy İplik Fabrikası’nda düzenlenecek. Aynı zamanda bie-
nalin seminer sponsorluğunu üstlenen Audi tarafından 
gerçekleştirilen “Audi Urban Future Awards” yarışması ve 
ödül töreni de bienal kapsamında, 18 Ekim 2012 akşamı 
İstanbul’da yapılacak.   

İstanbul Tasarım Bienali çerçevesinde, yaratıcı alanlarda 
faaliyet gösteren firmalar, mimarlık ve tasarım stüdyola-

rına yönelik hazırlanan Paralel Katılımcı programı kapsa-
mında, katılımcılar kendi kurumsal kültürlerini bienal izle-
yicisi ile paylaşacak. Program içerisinde yer alan firmalar 
kendi mekanlarında, bienal teması “Kusurluluk” (Imper-
fection) ile bağlantılı etkinlikler gerçekleştirerek, kendi öz-
gün yorumlarını ziyaretçilere sunacak. 

Program kapsamında katılımcılar; atölye çalışmaları, ser-
gi, seminer, söyleşi, ürün tanıtımları, tasarımcı sohbetleri, 
video gösterileri gibi katılımcı, etkileşimli ve/veya tasarım 
alanına artı değer koyabilecek etkinlikler düzenleyecek-
ler. İstanbul Tasarım Bienali ziyaretçileri, bienal süresince, 
program kitapçığından veya internet sitesinden ulaşabile-
cekleri takvim aracılığıyla, İstanbul’un çeşitli semtlerinde 
yer alacak bu etkinlikleri takip edebilecekler. 
İstanbul Tasarım Bienali’nin etkinliklerinden biri olan “Ta-
sarım Yürüyüşleri” kapsamında İstanbul’un farklı bölgele-
rinde seçilen tasarım odaklı ofis, mağaza, atölye ve ima-
lathanelerin yanı sıra çeşitli mimari yapılar gezilecek. “Ta-
sarım Yürüyüşleri” katılımcılara, tasarımın çeşitli disiplin-
lerine ve değişik evrelerine dair bilgi edinme ve gözlem 
yapma olanağı sunacak.
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