#İyiBak ünyana

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi
Mekanları yaşatmayı ve onlara anlam katmayı önemseyen Kale Grubu tarafından desteklenen KTSM, Karaköy
kültür-sanat rotasının yeni durağı. Kale Grubu’nun ilk genel merkezinin dönüştürülmesiyle disiplinlerarası
paylaşımlara, sanata ve sanatçıya alan açan, iş birliklerine zemin oluşturan KTSM, sürdürülebilirliği merkezine koyan bir
üretim ve dayanışma platformu. Dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir yer olacağına inanan, “İyi Bak Dünyana”
hareketinin öncüsü olan KTSM bu farkındalıkla ilham vermeyi ve harekete geçirmeyi amaçlıyor. Sahici ve samimi bağ
kurmaya, sorumlu üretim ve tüketime imkân sağlıyor.
İstanbul’un en özgün ve işlek noktalarından biri olan tarihi Karaköy Perşembe Pazarı’nda konumlanan KTSM;
sanattan mimariye, tasarımdan ekolojiye, gastronomiden seramiğe pek çok farklı disipline ev sahipliği yapıyor.

KTSM, “İyi Bak Dünyana” hareketiyle daha sürdürülebilir bir dünya için sosyal fayda yaratan ﬁkirlerin savunuculuğunu
yapıyor. Atık ve ihtimalleri üzerine odaklanan sergi ve etkinlik programı ile küçük eylemlerin birleşmesinden büyük
değişimlerin doğabileceği düşüncesiyle herkesi bu hareketin bir parçası olmaya çağırıyor.
Toprakla bağ kurmayı, köklenmeyi ve öze dönüşü önemsiyor. Dünyasına iyi bakanları aynı çatı altında buluşturan ve
her bireyin adım atmasını cesaretlendiren KTSM, sorundan değil sorumluluktan beslenen kişileri, kurumları ve
toplulukları davet ediyor. “Evin senin dünyan, dünya senin evin” bilinciyle herkesi bir amaç uğruna etki yaratmak için
harekete çağırıyor.
KTSM hakkında detaylı bilgiye ve güncel programa Instagram hesabından ve websitesinden ulaşabilirsin.

KTSM’de Neler
Yapabilirsin?
Yenilikçi, yaratıcı ve yerel ﬁkirlerin oluşmasına
ilham ve cesaret vermeyi amaçlayan KTSM’nin
8 katlı binasının her metrekaresi bir öğrenme
platformu. KTSM’de güncel sergileri ziyaret
edebilir, sanatçı ve tasarımcılarla düzenlenen
seminer ve atölyelere katılabilirsin. Farklı
disiplinlerden kişilerle tanışarak yeni diyaloglar
geliştirebilir, iş birliklerine zemin hazırlayabilirsin.
Kütüphanedeki kitapları keşfedebilir; hep
aradığın sessiz ortamda çalışma imkanı
yakalayabilirsin. 3D baskı atölyesinde sıfırdan bir
obje üretme deneyimini hayata geçirebilirsin.
Seramik atölyesinde yaratıcılığını ortaya
çıkartabilir, koşturmacalı bir günde Haliç
manzarası eşliğindeki Roots Studio Cafe’de
küçük bir mola verebilirsin.
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KTSM'ye Nasıl Ulaşabilirsin?
Azapkapı Mahallesi, Hediye Sk. No:6, 34421 Beyoğlu/İstanbul
Metro KTSM, Haliç metro durağına ortalama
5 dakikalık yürüme mesafesinde.

Vapur KTSM, Karaköy vapur iskelesine ortalama
10 dakikalık yürüme mesafesinde.
Otobüs KTSM, Perşembe Pazarı otobüs durağına
ortalama 3 dakikalık yürüme mesafesinde.
Tünel KTSM, Karaköy tünel çıkışına ortalama
5 dakikalık yürüme mesafesinde.
Tramvay KTSM, Karaköy tramvay durağına
ortalama 8 dakikalık yürüme mesafesinde.
Park Olanakları KTSM'ye araba ile geliyorsan aracını
Azapkapı Haliç Metro Otoparkı'na park edebilirsin.

KTSM ile
KTSM_org
KTSM_org
KaleTasarimSanatMerkezi
kaletasarimsanatmerkezi.org

Salı-Cumartesi
10.00-19.00
Giriş ücretsiz

Galeri
Perşembe Pazarı’nın kalbinde yer alan KTSM binasının giriş
katındaki galeri alanında yıl boyunca sergiler devam ediyor.
Sanat rotana KTSM’yi dahil edip, galeride devam eden
güncel sergiyi ücretsiz ziyaret edebilirsin.
Seramik Atölyesi
KTSM’deki seramik fırınını olarak kullanabilir; burada
gerçekleştirilen atölyelere katılabilirsin. Seramik atölyesinde
üretim yapmak veya atölye düzenlemek için
info@kaletasarimsanatmerkezi.org adresine e-mail atarak
atölyenin takvimini ve müsaitliğini öğrenebilirsin.

Kütüphane
Bilginin gücüne, yazının kalıcılığına ve kitap kokusunun
zamansızlığına inanarak oluşturulan kütüphanede sanat ve
tasarım kitapları üzerine geniş bir seçkiyi özgürce
keşfetmek mümkün. KTSM kütüphanesi, ilham kaynağı
yayınlar ve kitapların düzenli olarak eklendiği zengin bir
envantere sahip.
Burada gerçekleştirilen sohbetlerle, zihnini açmak, ilham
almak ve yeni bakış açıları kazanmak için KTSM radarında olsun.
Etkinlik Alanı
Etkinlik alanında, sergiler ile eş zamanlı düzenlenen seminer
ve atölyelere dahil olabilir, sanatçı ve tasarımcı konuşmalarını
dinleyebilirsin. Sosyal, çevresel ve ekonomik konularda
farkındalık yaratan ﬁlm gösterimlerine katılabilir; bu
etkinliklerle, akademi, sanat tasarım, sosyal girişim,
gastronomi gibi farklı alanlardan ileri gelen isimler ile
buluşarak topluluğun bir parçası olabilirsin.

Açık Atölye
“İyi Bak Dünyana” temasıyla hayata geçen ve
sürdürülebilirliğin ön planda olduğu, sanata ve sanatçıya
alan açan Açık Atölye’de sanatçıların üretim süreçlerine
dahil olabilirsin. Doğal mürekkep, mozaik, bez çanta baskı,
kağıttan kase yapımı gibi doğadan materyaller üzerine
yaratıcılığını ortaya çıkaracak farklı atölyelere katılabilirsin.
Ayrıca 3 boyutlu yazıcıda istediğin baskıyı elde edebilirsin.
Açık Oﬁs
Birbirinden öğrenme ve birlikte üretim, KTSM’nin varoluşu ile
özdeşleşen değerler. KTSM ekibinin oﬁs olarak kullandığı
3. ve 4. katlardaki açık oﬁs de iş birlikleri ve projeler için ortak
kullanılan bir çalışma alanı.
Açık Alan
Başta mimarlar olmak üzere farklı disiplinlerden
tasarımcıların üretim ve çalışmalarına ev sahipliği yapılan bu
alanda, kendi çalışman ile yer alarak yaratıcı topluluğun bir
parçası olabilirsin.

Kale Hafıza Karaköy
Uzun bir süre Kale Grubu’nun ilk genel merkezi olarak
kullanılan bu binanın, altıncı katında yer alan Kale Hafıza
Karaköy köklenmeyi simgeliyor. Kale Grubu’nun kurucusu
İbrahim Bodur’un anılarına ve kişisel eşyalarına ev sahipliği
yapıyor. Kale Grubu’nun tarihi ve kültürel geçmişiyle eş
zamanlı olarak ülkenin ve şehrin tarihi hakkında da bilgi veren
özel bir deneyim alanı ve hafıza mekanı sunuyor. Kale
Grubu’nun tasarım alanındaki birikim ve tecrübelerinin
paylaşıldığı bu alan, hem ailenin değerlerine hem de marka
felsefesine ışık tutuyor.
İyi Bak Dünyana
İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı ile
desteklediğimiz sosyal girişimciler başta olmak üzere,
dünyasına iyi bakan değişim öncülerinin buluşma noktası
olarak tasarlanan bu alanda öze değen, özgün ve özgür işler
sergileniyor. Bu katta, sürdürülebilir bir zihin yaklaşımıyla
çalışmalarını ortaya koyan tasarımcıların üretimleri ile
karşılaşabilirsin. Mercado’nun Contemporary İstanbul
kapsamında sergilenen ve KTSM’nin
katkılarıyla yaşam bulan Sürdürülebilir Zihin temalı
enstalasyonunu ziyaret edebilirsin.

Roots Studio Cafe
Daha iyi bir dünya için sürdürülebilir bir yaklaşım benimseyen
ve atıksız mutfak prensibiyle hareket ederken yerel
üreticiyi, el emeğini ve kadın istihdamını destekleyen
Roots Studio Cafe’de Haliç manzarası eşliğinde kısa bir
mola verebilir, ayrıca tematik atölyelere katılabilirsin.
rootsstudiocafe
Devam eden sergi ve güncel etkinlik programı için KTSM
sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutma.

