‘Ortak yaratım için
bir açık mekan’ olarak
Bodrum Tasarım Köyü

Tasarım Vakfı, ikinci yılında yaratıcı
akılları bir araya getiren bir açık
platform olarak Bodrum Tasarım
Köyü’nü başlatıyor.

tasarimvakfi.org

Bodrum Tasarım Köyü’nün
sponsorları arasında GEKA (Güney
Ege Kalkınma Ajansı), Türkiye
Kalkınma Bakanlığı, Garanti,
Eczacıbaşı Vitra, Arçelik, Borusan,
Çağdaş Holding, İstikbal, Häfele ve
Koleksiyon bulunmaktadır.
“Tasarım Vakfı;
Tasarım farkındalığını, ekonomik
stratejilerin ana paydası olarak
takdir ederek, ‘tasarım aklı’nı ‘karar
aklı’nın önüne yerleştirme
misyonuyla hareket edecek.”
Faruk Malhan
Mimar
Tasarım Vakfı Başkanı

Tasarım Vakfı, insanlığın arayışında;
kültürel anıların izinde; uygarlığın
evrelerinin, ekonominin evriminin,
kültürel köklerin ve toplumsal
mirasın, Akdeniz Yarımadası’ndan,
tüm dünyaya, şimdiye yayıldığı, bu
Eski Dünya’ya ithafen, dünyanın
tüm yaratıcı akıllarına adanmıştır.
Tasarım Vakfı’nın Ana İlkeleri
Tasarım Vakfı 2013 yılında İstanbul,
Türkiye’de kurulan, kar amacı
gütmeyen uluslararası bir
organizasyonudur. Tasarımcılar,
sanatçılar, eğitmenler, araştırmacılar
ve teknoloji, bilim, kültür, yaratıcı
ekonomiler, topluluk liderleri ile
işbirliği yapar.

Yaratıcılık, orijinalliği, kimliği, hafızayı,
vizyon ve evrenselliği gerektirir. Bu
anlamda Tasarım Vakfı, insanlığın
refahı için tasarım, sanat, zanaat,
teknoloji, bilim, kültür, yaratıcı
ekonomiler ve değişen toplumların
birlikteliğini amaçlar
Tasarım Vakfı, konferanslar,
seminerler, atölye çalışmaları ve
sergiler düzenler; sanat, zanaat,
mimarlık, bölgesel ve kentsel
planlama gibi yaratıcı disiplinlere
karşı entegre bir yaklaşım benimser.
Tasarım Vakfı, ‘sivili daha politik
sunan’ ve ‘politiği daha sivil
karşılayan’ sivil bir organizasyondur.
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Ege Denizi’ne nazır, zeytin ağaçları
içerisinde bir tepenin üzerine kurulu
olan Bodrum Tasarım Köyü; ‘ortak
yaratım’ için tasarım, mimarlık, sanat
ve zanaat alanlarından yetenekleri
davet ediyor. Tasarım kültürünün
sonuç odaklı anlayıştan ziyade, süreç
odaklı bir yapı içerdiği günümüzde
atölye çalışmaları; yansıma, deneyim,
üretim ve paylaşım alanları olarak
önem kazanıyor.

İşbirliği, ortak yaratım, fikir paylaşımı
için sessizlik, huzur ve şiirsel bir
sadelik ortamına ihtiyaç duyulur.
Bu nedenle Bodrum Tasarım
Köyü’nü kalabalık şehrin yarattığı
stresten çok uzak, huzur dolu
ortamla çevrelenmiş bir alanda
konumlandırdık.

Yalıkavak’a kurulan Bodrum Tasarım
Köyü; içerisinde altı adet atölye, bir
restoran, bir konuk evi ve bir sergi
alanının yer aldığı 7 dönümlük bir
arazi üzerine inşa edilmiştir.
Atölyelerde; modelleme, cam füzyon,
seramik, kilim, deri ve keçe tasarımı
için olanaklar yer almaktadır. Yıl
boyunca, dünyanın farklı şehirlerinden
gelecek mimar ve tasarımcıların
atölye liderleri olarak katılacağı,
yerel ve uluslararası ölçekte atölye
çalışmaları düzenlenecektir.

1. Yönetici Ofisi
2. Misafirhane &
Modelleme Stüdyosu
3. Atölyeler
4. Restoran
5. Mağaza
6. Ofis
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