
 

 

 

Basın Bülteni   
 

BASF ve Alligator Boya ile çocuklardan 
“Gezegenimiz İçin” renkli tasarımlar  

 İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen 
3. İstanbul Tasarım Bienali’nde çocuklar, BASF ve Alligator 
Boya’nın desteği ile gerçekleşen ücretsiz atölye 
çalışmalarında “Gezegenimiz İçin…” hayal ediyor, 
düşünüyor ve tasarlıyor. Hafta içi ve hafta sonu farklı 
içeriklere sahip atölye çalışmalarında çocuklar, yaşanabilir 
ve sürdürülebilir bir gelecek için tasarımlar gerçekleştiriyor.   

Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratan BASF ve modern tasarımlara 

“Dekoratif Fikirler” sunan Alligator Boya, İKSV tarafından düzenlenen 3. 

İstanbul Tasarım Bienali kapsamında çocukları ücretsiz atölye çalışmaları 

ile buluşturuyor. Bienal süresince BASF ve Alligator Boya eş 

sponsorluğunda ve İnformel Eğitim-çocukistanbul tarafından hazırlanan 

içeriğiyle Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirilen atölye 

çalışmaları, “Gezegenimiz İçin… Hayal Et / Düşün / Tasarla” başlığını 

taşıyor.  

Atölye çalışmaları ile çocukların, Bienal teması etrafında tasarım ve 

bununla bağlantılı olarak “yaşam şeklimiz gezegenimizi etkiler mi?” sorusu 

üzerine odaklanması, bu konu üzerinde düşünmesi, soru sormaları ve 

farkındalık kazanmaları hedefleniyor.  

Bu kapsamda BASF ve Alligator Boya eş sponsorluğunda gerçekleştirilen 

birbirinden renkli atölye çalışmaları ile çocuklar yaşanabilir ve sürdürülebilir 

bir gelecek için tasarımın bugünkü rolünü sorgulayarak çeşitli konularda 

tasarım çalışmalarına imza atıyor. Bienal boyunca 20 Kasım 2016 tarihine 
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kadar gerçekleştirilecek interaktif atölye çalışmalarına çocuklar ücretsiz 

olarak katılabilecekler. 

Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 2 farklı programdan oluşan atölye 

çalışmaları farklı yaş grupları için farklı içeriklerde hazırlandı. Atölyeler 

hafta içi günlerinde okul grupları ile gelen öğrencileri, hafta sonları ise 

aileleri ile birlikte bienali ziyaret eden çocuk ve gençleri ağırlıyor. 

Hafta içi eğitim programlarına katılan öğrenciler “Gezegenin Tasarımı” 

başlığı altında toplamda 2 saat süren ve bienal kavramının tartışıldığı, 

sergiden belirli eserlerin gezildiği sonrasında ise renkli boyalar ile dünya 

küreleri tasarlandığı çalışmalar gerçekleştiriliyor.  

Hafta sonu gerçekleştirilen eğitim programları kapsamında ise serbest 

zamanlı atölye çalışmalarında çocuklar, hazırlanan çeşitli istasyonlarda 

hem yaratıcılıklarını kullanıyor hem de kendi eserlerini boyama imkânı 

buluyorlar. 

BASF Hakkında  

BASF olarak sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. Ekonomik başarıyı, 

sosyal sorumluluk ve çevre korumasıyla birleştiriyoruz. Yaklaşık 112.000 BASF 

Grup çalışanı, neredeyse her ülke ve sektörde faaliyet gösteren müşterilerimizin 

başarısı için gayret gösteriyor. Ürün portföyümüz; Kimyasallar, Performans 

Ürünleri, Fonksiyonel Ürün ve Çözümler, Tarımsal Çözümler ile Petrol ve Gaz 

şeklinde beş segment altında toplanıyor. BASF 2015’te 200 milyar TL’yi aşkın (70 

milyar Avro) yıllık satış rakamına ulaştı. BASF hisseleri Frankfurt borsası (BAS), 

Londra borsası (BFA) ve Zürih borsasında (AN) işlem görmektedir.   

Ayrıntılı bilgi için www.basf.com.tr   

Alligator ELF hakkında: 

Etkinlik sırasında kullandığınız “Alligator Boya ELF” ürünleri  içeriği ve su bazlı 

olması sebebi ile insan sağlığına zararlı herhangi bir içerik ihtiva etmez. Alligator 

ELF serisi ürünleri Amerikan UL firmasının ISO/IEC 17025 akredite 

laboratuvarlarında dünyanın en sıkı İç Hava Kalitesi testlerini geçerek 

GREENGUARD Gold” ve düşük “VOC Content” çevre etiketlerini almaya hak 

kazanmıştır. 

Detaylı bilgi için: www.alligatorboya.com  

http://www.basf.com.tr/
http://www.alligatorboya.com/

