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NEW YORK
GUGGENHEIM 
MÜZESİ’NDE 
BİR TÜRK 
TASARIMCI 
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Münire 

Kırmacı’nın “Yaralı Vazo” adlı eseri 

Guggenheim Müzesi’ndeki “Haunted/

Hayaletli” isimli sergi dolayısıyla müze 

mağazasında satışa sunuldu. Sergide 

aralarında Marina Abramovic, Andy 

Warhol, Cindy Sherman gibi birçok 

sanatçının yanı sıra adını yeni duyurmaya 

başlayan genç yeteneklerin eserlerine de 

yer veriliyor. Sergi kapsamında, geçmişin 

etkisinde kalan çağdaş fotoğraf ve video 

eserleri yeniden canlandırılarak sanal 

ortamdaki yerleri tekrar vurgulanıyor. 

İzleyici adeta hayaletli ya da perili bir 

ortama sokuluyor. Brooklyn’de yaşayan 

Münire Kırmacı’nın sergi dolayısıyla 

koleksiyonla bağlantılı olarak satışa 

sunulan “Wounded Vase /Yaralı Vazo” 

adlı seramik vazosu ise yarayı simgeleyen 

çatlaklar ile aşkın ne kadar kırılgan ve 

ilgiye muhtaç olduğunu anlatıyor. Sergi, 

6 Eylül 2010 tarihine kadar görülebilir. 

http://munirek.com

İSTANBUL’UN
KAPILARI AÇILIYOR
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında, Arkitera Mimarlık 

Merkezi’nin organize ettiği ve Buıldıst Yapı Malzemeleri Fuarı’nın desteklediği 

Açık Kapı Festivali, 22-30 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştiriliyor. 

Açık Kapı Festivali kapsamında Heybeliada Ruhban Okulu, Büyükada Splendid 

Otel, Mısır Apartmanı, Ortaköy Camii, Dolmabahçe Camii, Tophane Camii, 

Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı, Taksim Aya Triada Kilisesi, Bulgar Kilisesi, 

Tabanlıoğlu Mimarlık Ofisi, Levent Loft Binası ve II. Selim Türbesi gibi birçok 

kapalı mekan tüm İstanbullular’a kapılarını açacak. Tel: (0216) 355 07 22

TEKNOLOJİ İŞ BAŞINDA
Dünya çapında kanıtlanmış Intel işlemci performansına sahip HP TouchSmart 

bilgisayarlar, yüksek tanımlı geniş ekran ile çoklu dokunmatik ekranı bütünleştiren şık 

ve ödüllü bir tasarıma sahip. Kullanıcılar, doğal ve sezgisel bir yöntemle tasarımlar 

oluşturmak için bilgisayarlarının ekranlarında döndürme, hafifçe dokunma veya 

parmak sürükleme hareketlerini gerçekleştirebiliyorlar. www.hp.com

“OPEN” – GÖZLERİNİZİ YENİ BİR ANLAYIŞA AÇIN
İntema Mutfak, iç mimar ve tasarımcı Atilla Kuzu tarafından tasarlanan 

yeni mutfak serisi Open ile mutfaklarda yeni bir dönem başlatıyor. Şaşırtıcı 

öğeler barındıran, mevcut örneklerinden farklı, yenilikçi, fütüristik ve 

zamansız bir yaklaşımla tasarlanan Open serisinde 3 farklı tip ve ölçüde 

mutfak sunuluyor. Mutfaklar adalı, düz ya da L formda ek dolap üniteleri 

ile alınabiliyor. Fiberglass, lake, ahşap ve cam kullanılarak tasarlanan seri 

beyaz ve siyah lake ve ahşap kaplama seçeneklerine sahip. Open serisi, 

modülasyondan bağımsız yapısı, organik formları ve malzeme özgünlüğü ile 

mutfaklara yeni bir anlayış getiriyor. www.intemamutfak.com.tr
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