EN YENİ/ fuar

EN YENİ
Thom
Browne’nin
Design At
Large’daki
sergisi.

James HarrIs

lüğünü Amerikalı moda tasarımcısı
Thom Browne üstlendi. İlk kez bir
moda tasarımcısı büyük ölçekli bir
sergi için fuara davet edildi. Tom
Browne son yüzyılın titizlikle yapılmış çalışma masalarını sandalye ve
masa lambalarıyla birlikte sergiledi. Design Miami’deki galerilerin desteğiyle gerçekleşen sergide Jean Prouvé,

James HarrIs

Jean Prouvé
tasarımı
‘Standard’
sandalye 1950,
Galerie
Downtown Paris.

Sanatla Tasarımı Buluşturan Platform

DesIgn MIamI
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Alex Israel
sunumuyla
‘A Frozen
Yogurt’
Suzanne Syz.

YAZI AKGÜN AKDİL
Küresel bir tasarım forumu olan
Design Miami, her seferinde tasarım
kültürünü ve ticaretini sunmak için
tasarımcıları, küratörleri, galerileri ve
eleştirmenleri bir araya getiriyor. Her
yıl aralık ayında Miami’de ve haziran
ayında Basel’de gerçekleşen Art Basel
fuarlarının
yanı
sıra
Design
Miami, koleksiyon ürünü olabilecek
temin
edilebilir
tasarım
oluşturma, toplama, sergileme ve tartışma
için önde gelen bir platform haline
geldi.
Bu yıl 28 bin sanatseverin ziyaret

ettiği Design Miami, modern ve çağdaş
tasarımda dünyanın en etkili koleksiyonerlerini ağırlayarak en yüksek
ciroya ulaştı. Koleksiyon ürünü tasarım için küresel pazarın hiç olmadığı
kadar güçlü olduğu, modern ve çağdaş
tasarım için koleksiyon tabanının giderek büyüdüğü gözlenen fuara Paris,
Brüksel, Londra, Milano, Floransa,
Roma, Berlin, Chicago, Kopenhag, New
York, Rio de Janerio, Monaco gibi pek
çok şehirden elliye yakın galeri katıldı.
2017’de fuarın Basel ayağında
‘Design At Large’ bölümünün küratör-

Suzanne Syz-James HarrIs

Uluslararası sanat ve
tasarım fuarı DesIgn MIamI
geçtiğimiz ay Basel’dE
gerçekleşti. Tüm
dünyadan en etkili
koleksiyonerlerin,
galerilerin ve sanatçıların
büyük ilgi gösterdiği
fuarda
ChrIst&GantenbeIn, Jean
Prouvé, Sou FujImoto ve
İsviçreli
postmodernistler
TrIx&Robert Hausmann gibi
mimarların tasarladığı
eserler ön plana çıktı

Jean Prouvé tasarımı ‘President’ çalışma masası
1948, Galerie Downtown Paris.
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Ronan ve Erwan Bouroullec tasarımı ‘Honda’
vazo, Galerie Kreo Paris/Londra.
Christopher Duffy tasarımı “Mini Abyss”, Sarah
Myerscough Gallery Londra.

Rasmus Fenhann tasarımı ‘Ratio’, Galerie Maria
Wettergren Paris.

Georges Jouve tasarımı tabak,
Thomas Fritsch Artrium Paris.
Boris Berlin tasarımı ‘High Grid’ sandalye,
Galerie Maria Wettergren Paris.

Seramik tabaklarla sergilenen çiçekler ve
‘Flower Vase’ David Bielander tasarımı,
Ornamentum Hudson.

İnşaat Sektöründe Yenİlİkler
'Le Mondial du Bâtiment’

Uga Marano tasarımı “Sun Picasso” sandalye,
Erastudio Apartment Gallery Milano.

Charles ve Ray Eames, Pierre Jeanneret,
André Sornay ve Ron Arad gibi usta
tasarımcıların imza işleri yer aldı.
Cenevre merkezli lüks mücevher
tasarımcısı ve sanat koleksiyoncusu
Suzanne Syz, Los Angeles’lı sanatçı
Alex Israel ile heykelsi formlarda
mücevher kutuları tasarımı için işbirliği yaptı. Her biri boyalı seramikten ve
üfleme camdan yapılmış ‘A Frozen
Yogurt’ mücevher kutuları mücevher
parçaları, vintage mobilyalar ve duvar
kağıtlarıyla dekore edilmiş Alex Israel’in tasarladığı stantta sergilendi.
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Studio Job tasarımı ‘Sinking Ship’,
Chamber New York.

Urano Palma tasarımı
‘Table-Sculpture’,
Erastudio Apartment
Gallery Milano.

Jaime Hayon tasarımı ‘Ice Skating Day Bed’, Galerie Kreo Paris/Londra.

Interclima+ElecHB, Idéobain ve
Batimat fuarlarının bir bütünü olan ‘Le
Mondial du Bâtiment’ yapı sektörünün
önde gelen uluslararası
etkinliklerinden biri. 6-10 Kasım 2017
tarihleri arasında Paris Nord Villepinte
fuar merkezinde gerçekleşecek olan bu
üç fuar mimarlık, banyo sektöründeki
yenilikler, inşaat malzemeleri ve
çözümlerini kapsıyor. İki yılda bir
düzenlenen ‘Le Mondial du Bâtiment’
bu yıl profesyonellerin inşaat
sektöründe karşılaştığı yeni sorunları
anlamalarına ve çözümler
sunmalarına, gitgide iyileşmekte olan
bu pazardan fayda sağlamalarına
yardımcı olmayı hedefliyor. Ayrıca bu
yıl ‘mimariye bakış’, ‘inşaatta güncel
konular’, ‘sürdürülebilir teknikler’ gibi
ana başlıklar altındaki konular üzerine
200’den fazla konferans düzenlenecek.
Interclima+ElecHB, tasarruflu ve daha
rahat binalar inşa etmek için
kullanılan teknik ekipmanlara özel bir
fuar. Sektörün tüm tasarımcı ve
kullanıcıları, enerji verimliliği,

yenilenebilir enerjilerin kullanımı,
konfor ve tüm binalar için bağlantılı
çözümler alanında bu fuarda pek çok
alternatif bulabiliyor. Idéobain banyo
ekipman ve malzemelerini, sektörün
en yeni stil ve tasarım trendleriyle
ortaya koyuyor. Batimat ise bina ve
mimari alanındaki yeniliklerin
sergilendiği bir fuar.
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