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Kentleri ilham kaynağı yapan hiç kuşkusuz sanatsal ve kültürel unsurlar. Tasarım 
haftaları da tam da bu amaca hizmet eden etkinliklerin başında geliyor. Paris 
Tasarım Haftası vesilesiyle galerilerden müzelere, atölyelerden sergilere kadar 
Paris’te zevkli bir tasarım keşfine çıkmak için sayfalarımıza göz atabilirsiniz.
Hazırlayan Akgün Akdil

Paris’te tasarım yolculuğu

ATELIER TARKETT PARIS Atelier Tarkett Paris sadece mimar ve 

tasarımcılara konsept ve materyal açısından hizmet eden bir atölye. 

Zemin kaplama üreticisi Tarkett ve 5.5 Design Studio’nun işbirliği 

sonucu kurulan Atelier Tarkett mimar ve tasarımcıların stüdyolarının 

bir uzantısı olarak düşünülmüş. Paris’in Haut-Marais bölgesindeki bu 

yeni adres, mimarlara, iç mimarlara ve tasarımcılara merkezi ve erişi-

lebilir bir çalışma ortamı sunuyor. Ziyaretçilere materyalleri keşfetme, 

onlarla deney yapma, toplantılar düzenleme, uzmanlara danışma gibi 

olanaklar sunan Atelier Tarkett aynı zamanda onlara ilham kaynağı bu-

lacak ve projelerini geliştirmelerine rehberlik edecek bir hizmet kom-

binasyonu hedefliyor.

LE GRAND MUSÉE DU PARFUM Intertrade Group ve İsveçli eldiven 

üreticisi Thomasine Barnekow işbirliğinde gerçekleşen kapsül sergi 

Le Grand Musée du Parfum’deki Thomasine Barnekow mağazasın-

da düzenlendi. Fransız parfümeri sektörünün gelişiminde rol oynayan 

usta parfümörlerin bilgi birikiminin vurgulandığı sergide Barnekow’un 

bu çağın yeniden yorumlanmış eserlerine dikkat çekildi. Intertrade 

Group’un niş kokularıyla kombinlenen parfümlü eldivenleri ziyaretçiler 

hem deneme, hem de bu hoş ambiyansı hissetme fırsatı yakaladılar.

GALERIE MAEGHT 1964 yılında Adrien Maeght tarafından kurulan 

Arte matbaası o zamandan günümüze pek çok sanatçı, şair ve zanaat-

karın eserlerini yayınlıyor. Ivan Alechine, Vénus Khoury, Patrick Depin, 

Olivier Gagnère, Marco Del Re gibi pek çok sanatçının kitabını basan 

Arte, “Maeght, Printer and Art Publisher” adlı sergiyi Galeri Maeght’de 

ziyaretçilerle buluşturdu. Sergide Derrière le Miroir, Duos koleksiyonu 

ve Braque-Reverdy, La liberté des Mers/ Calder-Prévert, Fêtes/ Cha-

gall-Malraux, Sur la Terre/ Miró-Prévert, Adonides/ Del Re-Alechine, 

Poème Maltais/ Safirstein-Blake, Ah! Sunflower gibi sanat kitapları yer 

aldı. Sergi boyunca ‘Miró Lithograph’ filmi de gösterildi.

SUPER GREEN Doğayla duyusal bir iletişim kurmanızı sağlayan 

“Super Green” sergisi Studio Marant’ın küratörlüğünde Hotel Le 

Cinq Codet’de gerçekleşti. Jean-Philippe Nuel’in yarattığı iç mekan 

dekorasyonuna uygun olarak hazırlanan sergide Pierre-Emmanuel 

Vandeputte’in “Paradosso” ayakta dinlenme ünitesi, Jean-Baptiste 

Caron’un “Dans la masure du saisissable”adlı eseri, Julien Discrit’in 

video çalışması, Vincent Loiret’nın “Céleste” lambası, Marion Duclos 

Mailaender’ın “Mineral Bag” çanta-vazosu, Isabelle Daëron’nın kil ob-

jeleri ve Romain Vicari’nin renkli transparan eseri görülmeye değer 
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GALERIE MAEGHT                                                                                     Maeght, printer and art publisher 
7 september – 7 october  2017

Since 1964, artists, poets and craftsmen have met and worked together at 

Arte, the Maeght print shop, bringing their signature passion into the printing 

processes. 

Maeght is known worldwide for offering total creative liberty to artists, who 

can access a range of traditional and innovative techniques : carborundum, 

etching, lithograph, linocut among others. With more than 12000 printed works, Maeght is one of the most important pu-

blishers of art books which perpetuating the familial tradition with the help of 

contemporary artists, designers and poets such as Ivan Alechine, Marco Del 

Re, Patrick Depin, Olivier Gagnère, Vénus Khoury-Ghata, Ra’anan Levy, Pierre 

Roy-Camille and Julie Safirstein.

From September 7 to October 7, Galerie Maeght highlights its printing savoir-

faire and presents limited editions of its iconic review Derrière le Miroir, Duos 

collection and its rarest artbooks such as Braque-Reverdy, La liberté des Mers/ 

Calder-Prévert, Fêtes/ Chagall-Malraux, Et Sur la Terre/ Miró-Prévert, Adonides/ 

Del Re-Alechine, Poème Maltais/ Safirstein-Blake, Ah! Sunflower… 
The film ‘Miró Lithograph’ will be shown during the exhibition.

Galerie Maeght42 rue du Bac, 75007 Paris T : + 33 (0)1 45 48 45 15
Opening hoursTuesday to Saturday 10am-7pmwww.maeght.com

CORTOT-TARDIEU
PETIT BESTIAIRE DE LA DEVORATION50 X 32 cm. - 32 pages - 1991Eublisher : Maeght éditeur, Paris
Printer: ARTE Adrien Maeght, Paris32 original lithographsEdition of 120 

signed by  Jean Cortot and Jean Tardieu 
Edition of 5 with additionnal gouache by Jean Cortot© Maeght Editeur Paris

MIRO-PREVERTADONIDES
40,5 X 33,5 cm. - 67 pages - 1975
Eublisher : Maeght éditeur, Paris
Printer: ARTE Adrien Maeght, Paris
45 original etchingsEdition of 200,signed and numbered by Joan Miró 

and Aimé Maeght, fac-similé of Jacques Prévert’s signature
© Maeght Editeur Paris

DEL RE-ALECHINEPOEME MALTAIS37,5 X 27 cm. - 32 pages - 2015Eublisher : Maeght éditeur, Paris
Printer: ARTE Adrien Maeght, Paris
10 original lithographs Edition of 75signed by Marco Del Re and Ivan AlechineEdition 1/75 to 15/75 with 4 additional litho-

graph on japonese paper© Maeght Editeur Paris
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GALERIE JOSEPH Galeri Joseph’deki geri dönüştürülmüş mal-

zemelerden yapılmış objelerden oluşan “Arte Faktos de Colom-

bia” sergisi Güney Amerika’nın bilgi, kültür ve ustalık becerisini 

gözler önüne serdi. Kolombiya tasarımında geçmişle bugün 

arasında güzel bir ilişki oluşturan bu nesneler, kültürel unsurun 

yanı sıra moda ve tasarım endüstrisinde çevresel bilincin öne-

mini de destekliyor. 

NOW! LE OFF Cité de la Mode et du Design binasında gerçek-

leşen Now! Le Off sergisi pek çok genç yeteneğin çalışmalarını 

sergileme fırsatı bulduğu bir platform. Badantoni Design’dan 

Barbara Asei Dantoni’nin Champagne Jacquart için tasarladığı 

stand sarmaşık dallarının yuvarlak bir ayna üzerine düştüğü şiir-

sel bir atmosfere sahip. 

Üfleme camdan aydınlatma ve dekoratif objeler tasarlayan Ate-

lier George’un tasarımcıları Eve ve Laurent George Moire da 

koleksiyonlarını Now! Le Off’da sergiledi. Her biri eşsiz ve tek 

olan tasarımlarının kendi üretim teknikleri ve tasarım kimliklerini 

ifade ettiğini belirten ikili, yeni koleksiyonlarında mineral renk-

lere vurgu yapıyor. Varşova merkezli bir tasarım stüdyosu olan 

UAU, Justyana Faldiznska ve Milosz Dabrowski tarafından ku-

rulmuş. Ulaşılabilir iyi tasarım için en iyi yolun üç boyutlu baskı 

olduğunu belirten ikili çevreye duyarlı ve geri dönüşümlü tasa-

rımlarını Cité de la Mode et du Design’da sergilediler. 

Générations Boulle’dan Patricio Sarmiento ve Dimitry Hlinka ta-

sarımı bambu bisiklet bir taraftan kentsel hareketlilik için güzel 

bir çözüm sunuyor, diğer yandan ise geleceğin bir malzemesi 

olan ekolojik ve sürdürülebilir bambudaki mekanik özellikleri or-

taya çıkartıyor.                                                                               n
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