The Netherlands
Institute for Design
and Fashion

Symposium/
Sempozyum

Copy/Culture

©

Saturday 28 April 2012 / 1.30 p.m. – 5 p.m.
SALT Galata / Bankalar Caddesi 11,
Karaköy 34420 Istanbul – saltonline.org
Language: English and Turkish
(Simultaneous translation will be available)

28 Nisan 2012, Cumartesi /
13.30 – 17.00 SALT Galata
Bankalar Caddesi 11,
Karaköy 34420 Istanbul
saltonline.org
Dil: Ingilizce ve Türkçe
(Simultane çeviri mevcuttur.)

Introduction

The Copy/Culture
Symposium
Istanbul, presented
by Premsela, the
Netherlands Institute
for Design and
Fashion, examines
the implications of
copying, open source
and sampling for the
design industry and
profession
©

Design culture is obsessed with authenticity.
The tension that immediately builds when people
start to discuss the issue of copying demonstrates
its current relevance and explosiveness. It is seen
as something reprehensible – a fraudulent violation
of taste and morals.
Often, only two kinds of copying are talked about:
on the one hand, imitating an object as closely
as possible and then pawning the fake off as the
original – i.e., falsification – and, on the other,
copying to mask one’s own creative poverty. The
latter act is obviously open to interpretation – for
example, where does quotation end and copying
begin? In music, people have quoted each other’s
work for centuries. So why not in design?
In fact, copying can be a creative act. In the Middle Ages, it was often the only way to disseminate
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Hollanda Tasarım ve Moda
Enstitüsü Premsela tarafından, SALT’ın iş birliğiyle
düzenlenen The Copy/Culture Symposium İstanbul [İstanbul Kopya/Kültür Sempozyumu], kopyalama, açık
kaynak ve örneklemenin
tasarım mesleği ve ticaretine etkilerini inceliyor.

artistic products (think of handwritten books). It frequently led not just to facsimiles but to small innovations; copies became originals in their own right.
And copying is still used as a teaching method in
some Asian cultures. In Japan, for example, pupils
learn trades by copying the work of masters. In our
culture, copying as a form of quotation has recently taken off in subcultures – in music first of all, and
slowly but surely in design as well.

örneğin, Japonya’da öğrenciler,
ustalarının çalışmalarını kopyalayarak zanaat öğreniyorlar.
Batı’da ise, alıntılama formunda kopyalama örnekleri
alt kültürde, öncelikle müzik
ve yavaş ama emin adımlarla
tasarım alanında da görülmeye başlandı.

Tasarım kültürünün özgünlük
ile takıntılı bir ilişkisi bulunur.
Kopyalama hakkında konuşulur konuşulmaz oluşan gerilim,
bunun gündelik hayattaki
önemi ile tartışmalı potansiyelinin bir göstergesidir. Kopyalama, kınanması gereken bir
eylem -zevk ve etik değerlerin
bir ihlali- olarak görülmektedir.
Genellikle iki çeşit kopyalama
söz konusudur: Bir objenin
aslına en yakın şekilde kopyalanarak imitasyonun orijinal
gibi sunulması yani taklit
ve yaratıcılık yoksunluğunu
gizlemek üzere yapılan kopyalama. İkinci eylem kuşkusuz,
“Hangi noktada alıntı biter ve
kopyalama başlar?” gibi sorular temelinde yorumlamaya
açıktır. Müzik alanında insanlar yüzyıllardır birbirlerinin
çalışmalarını alıntılıyorken,
bunun tasarımda da yapılmaması için bir neden var mıdır?

Aslında kopyalama, yaratıcı
bir eylem niteliğine sahiptir.
Mesela Orta Çağ’da, elyazması
kitaplar gibi sanatsal ürünleri
çoğaltarak dolaşıma sokmanın
neredeyse tek yoluydu. Bu
işlem, tıpkıbasımların yanı
sıra birçok küçük yenilikle
sonuçlanıyor, dolayısıyla kopyalar da birer orijinal haline
geliyordu. Kopyalama, kimi
Asya kültürlerinde hâlen bir
eğitim aracı olarak kullanılır;

Yet copying is seen as a problem in business. The
cheap bootlegging of name-brand products in
non-western countries for western markets is only
the tip of the iceberg. People often make money
through the domestic marketing of borrowed ideas
under brand names unheard of in the West. But
copying and copyright breaches aren’t just an
economic problem at the global level. Businesses
and creators also seek to protect individual pieces
of creative, technical and technological property
– rightly so, as large sums are often invested in their
development. Protecting rights buys time to earn
that money back.
But is intellectual property protection still appropriate in an age when digital distribution and teamwork often make it difficult to identify a product’s
author, maker or inventor? And in a culture in which
quotation and copying have long led to enrichment and innovation, shouldn’t we strive for a new
attitude towards copying and copyright?
Premsela, The Netherlands Institute
for Design and Fashion, April 2012
We held our first Copy/Culture Symposium at the DMY International Design Festival Berlin on 4 June 2011. Interestingly, it transpired that the younger participants tended to see copying as a
positive thing. “Dare to share” was the general credo. They
pointed out that copying can lead to innovation – people can
modify and refine others’ designs and concepts. The second
edition took place in Beijing on 27 September 2011, during the
city’s design week. There, debate focused on the cliché of the
Chinese as copiers versus the fact that Asians value innovation.
At both conferences, the general conclusion was that attitudes
to copyright should change in design, as they already have in
the music business.

Kopyalama, iş dünyasında
bir sorun olarak kabul edilir.
Tanınmış markaların ürünlerinin ucuz taklitlerinin Batılı
olmayan ülkelerde, Batılı ülkelerde satılmak üzere üretimi,
buzdağının sadece görünen
kısmıdır. Batı’da pek çok kişi,
ödünç alınmış fikirleri adı
duyulmamış markalar altında
iç pazara sunarak para kazanır. Ancak kopyalama ve fikir
hakkı ihlalleri, sadece küresel
ekonomi seviyesinde bir mesele değildir. İşletmeler ve yaratıcı profesyoneller de kendi
yaratıcı, teknik ve teknolojik
mülkiyetlerini -söz konusu
meblağlar göz önüne alındığında haklı olarak- korumak
isterler. Zira hakların korunması, harcanan paranın geri
kazanılabilmesi için gerekli
zamanı satın alır.

Peki, dijital dağıtım ve ekip
çalışmasının, bir ürünün yazar, yapımcı ya da yaratıcısının
tanımlanmasını zorlaştırdığı
bir çağda fikri mülkiyetin
korunması hâlen yerinde bir
beklenti midir? Üstelik, alıntılama ve kopyalamanın uzun
zamandır zenginlik ve yeniliğe
yol açtığı bir kültürde, kopyalama ve fikri mülkiyet hakları
konularında farklı bir tavrın
benimsenmesinin artık zamanı değil midir?
Premsela, Hollanda
Tasarım ve Moda Enstitüsü,
Nisan 2012
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1.30 p.m.
(10 min)

Opening

Açılış

Welcome/introduction
Tim Vermeulen – programme manager,
Premsela, the Netherlands Institute for
Design and Fashion; host and moderator (NL)

Sunum
Tim Vermeulen - Premsela’da program
yöneticisi / sunucu ve moderatör
(Hollanda)

Copy/Culture

Kopya/Kültür

1.40 p.m.
(20 min)

Geert Jan Jansen – master forger and author of Magenta (NL) “Copies and Forgeries”

Geert Jan Jansen - Usta taklitçi, Magenta
kitabının yazarı (Hollanda) Kopyalar ve
Taklitler

2 p.m.
(20 min)

Tomas Klassnik – architect, researcher,
director of the Klassnik Corporation (UK)
“Architectural Reenactments”

Tomas Klassnik - Mimar, araştırmacı,
The Klassnik Corporation direktörü
(Birleşik Krallık) Mimari Yeniden Düzenlemeler

Cult & Culture

Kült ve Kültür

2.20 p.m.
(20 min)

Atilla Yücel – senior professor, architect (TR)
“The Copy, the Type and the Metaphor: Dis		
closing the Layers of ‘Sunny’”

Atilla Yücel - Profesör, mimar (Türkiye)
Kopya, tür ve metafor: “Sunny”nin katmanlarının keşfi

2.40 p.m.
(20 min)

Elizabeth Sikiaridi – Hybrid Space Lab (DE)
“Hybrid Culture Istanbul”

3 p.m. (20 min)

Break

Elizabeth Sikiaridi - Hybrid Space Lab
(Almanya) İstanbul’da Karma Kültür

3.20 p.m.
(20 min)

Aslı Kıyak Ingin – designer, architect and
activist (TR) “Open Source Design and Copy
as Commons: What Istanbul Can Offer Us”

Aslı Kıyak İngin - Tasarımcı, mimar ve
aktivist (Türkiye) Ortak Paylaşım Olarak
Açık Kaynak Tasarımı ve Kopya: İstanbul
bize ne sunabilir?

Businesses:
Towards the Right to Copy?

Şirketler: Kopyalama
Hakkına Doğru?

3.40 p.m.
(30 min)

Fei Wang – urban image theorist, cofounder
of Chinese Archi-Image Phenomena, principal of Atelier Ten (CN) “Shanzhai: Copy
Culture in the Extreme Conditions of Contemporary China”

Fei Wang - Kentsel imge teorisyeni,
Chinese Archi-Image Phenomena’nın eş
kurucusu, Atelier Ten yöneticisi (Çin)
Shanzhai - Günümüzde Çin’de Kopya
Kültürünün Ekstrem Durumu

4.10 p.m.
(20 min)

Fulco Blokhuis – intellectual property lawyer,
writer for Boek9.nl (NL) “Copyright or Right
to Copy?”

Fulco Blokhuis - Fikri mülkiyet konusunda uzman avukat, Boek9.nl yazarı
(Hollanda) Fikir hakkı mı kopyalama
hakkı mı?

4.30 p.m.
(20 min)

Final Debate

Son Tartışma

5 p.m.

Close

Kapanış

Biyografiler

Biographies

Introduction by
Tim Vermeulen (NL)
Tim Vermeulen works as a programme
manager at Premsela, the Netherlands
Institute for Design and Fashion, where
he manages the international activities
programme.

Geert Jan Jansen (NL)
Jansen is a painter and art forger
known for his imitations of works by
Karel Appel, Picasso, Matisse, Miró
and many others. Some of his Appel
imitations were labelled “authentic”
by the artist himself. Jansen claims
some of his copied creations are still
on display in respected museums.
Copy/Culture Istanbul will kick off with
his story, probably leaving the audience
with the question: Was it just Jansen’s
fault for fooling us, or did we actually
want him to do it, with our insatiable
desire to see more “authenticity”?
Geert Jan Jansen is now a respected
painter in his own right.

Ara

Tomas Klassnik (UK)
Despite pervasive myths of artistic originality, copying is a fundamental part of
architectural history and culture. This
lecture will look at how the copy framed
by technological, regulatory and moral
contexts has been used both historically
and currently as a productive process
in architecture and design and how appropriated architectural and design
languages can tell new stories.
Tomas Klassnik is a UK architect and
founder of the Klassnik Corporation, an
interdisciplinary design practice focused
on the communication of ideas through
architectural speculation.

Sunum
Tim Vermeulen(Hollanda)

Tim Vermeulen Hollanda Tasarım
ve Moda Enstitüsü Premsela’da uluslararası program yöneticisi.

Geert Jan Jansen (Hollanda)

Karel Appel, Picasso, Matisse, Miro
gibi birçok sanatçının eserlerinin imitasyonlarıyla tanınan ressam ve sanat
eseri taklitçisi. Bazı Appel kopyaları,
bizzat sanatçı tarafından “özgün” olarak tanımlanmıştır. Jansen, birtakım
kopya eserlerinin itibarlı müzelerde
sergilendiğini iddia ediyor. Jansen’in
hikâyesi, sempozyumun katılımcılarını muhtemelen şu soruyla karşı
karşıya bırakacak: Geert Jan Jansen
bizi kandırıyor mu, yoksa asla tatmin
olmayan özgünlük arzumuzla aslında
bunu yapmasını isteyen bizler miyiz?
Geert Jan Jansen’in adı günümüzde kendine özgü, saygıdeğer bir ressam olarak
anılmaktadır.

Tomas Klassnik (Birleşik Krallık)

Yaygın sanatsal özgünlük efsanesine
rağmen kopyalama, mimarlık tarihi
ve kültürünün temel bir parçasıdır.
Bu konuşma teknolojik, düzenleyici
ve ahlaki çerçevede kopyanın hem
tarihte hem de günümüz mimarisi ve
tasarımında nasıl üretken bir süreç
olarak kullanıldığını ve kabul görmüş
mimari ve tasarım dillerinin nasıl
yeni hikâyeler üretebildiğini inceleyecek. Mimar Tomas Klassnik, mimari
spekülasyon üzerinden fikirlerin iletişimine odaklanan disiplinlerarası tasarım
çalışması The Klassnik Corporation’ın
kurucusudur.
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Atilla Yücel (TR)
Architecture’s specificity with regard to
scale, space and social content as well
as its complex material, tectonic and
technological components call for a
multidimensional discourse relating to
“copy/culture” issues. Concepts such
as archetype, type, logic, structure, image, imitation, analogy, isomorphism
and metaphor set a relevant linguistic
framework in which such mechanisms
can be discussed. A theoretical discussion will be followed by a structural
analysis based on the various semantic
connotations an individual design has
generated. The “semiological tree”
such connotations shape will constitute a new basis for further conceptual
formulations.
Atilla Yücel is an architect and a lecturer
at Istanbul Bilgi University and Cyprus
International University. He is a founder
and partner of MArS-Architects Design
Office in Istanbul.

Elizabeth Sikiaridi (DE)
Today, networked and participatory
design systems demand new toolkits as
well as new concepts and social strategies. The “copy”-versus-“authenticity”
juxtaposition is becoming obsolete,
and we are experiencing a cultural shift
away from a mindset based on clearcut categories and identities towards
a flexible approach based on intermixtures, networks and hybrids. Cultural
cross-fertilisation and hybridisation are
crucial to the development of dynamic
cultures. As a city at a crossroads,
bridging two continents, Istanbul
stands for a hybrid cultural approach.
Professor Elizabeth Sikiaridi is an architect
and a founder of Hybrid Space Lab in
Berlin.

Aslı Kiyak Ingin (TR)
The cluster of productions and network
of multiple actors in Istanbul’s
area constitute an organism built on
sharing. In such a network, the most
important element is not the existence
of a single workshop, shop or practice
but the overall common benefit and sus-

Atilla Yücel (Türkiye)

Mimarlığın ölçek, mekân ve toplumsal içerik kadar karmaşık maddi,
tektonik ve teknolojik bileşenlerle
bağlantılı özgünlüğü, “kopya/kültür”
konularıyla ilgili çok boyutlu bir araştırma gerektirir. Arketip, tür, mantık,
yapı, imge, taklit, analoji, izomorfizm,
metafor gibi kavramlar, bu konuların
tartışılması için gerekli dilsel çerçeveyi teşkil eder. Bu teorik tartışmayı,
belirli bir tasarımın anlambilimsel
çağrışımlarının yapısal analizi
izleyecek. Bu çağrışımların meydana
getirdiği “anlambilimsel ağaç”, ileri
kavramsal formülasyonlar için yeni
bir zemin oluşturacak.
Mimar Atilla Yücel, Mimarlık Araştırmaları Stüdyosu’nun (MarS-Mimarlar)
kurucu ortağıdır. Hâlen, İstanbul Bilgi
Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde ders vermektedir.

Elizabeth Sikiaridi (Almanya)

Günümüzde ağlı ve katılımcılı tasarım sistemleri, yeni araçlar kadar
yeni kavramlar ve sosyal stratejileri
de gerektiriyor. “Kopya”ya karşı
“özgünlük” dizimi gittikçe geçerliliğini yitiriyor ve keskin kategoriler
ile kimlikleri temel alan mantıktan
karışımlar, ağlar ve karmalara doğru
kültürel bir kayma yaşanıyor. Kültürel çapraz-aşılama ve melezleme,
dinamik kültürlerin oluşumu için hayati bir önem taşıyor. Kesişen yolların
merkezinde, iki kıtayı birleştiren bir
kent olarak İstanbul, böyle bir “karma
kültür” yaklaşımını temsil ediyor.
Profesör ve mimar Elizabeth Sikiaridi,
aynı zamanda Berlin’deki Hybrid Space
Lab’in kurucusudur.

Aslı Kıyak Ingin (Türkiye)

İstanbul’da Şişhane bölgesinin çok
aktörlü üretim ağı ve onun kümelenmeleri, birlikte çalışan ve paylaşan
bir organizma sağlamaktadır. Böyle
bir üretim ağında, tek bir atölye ya da
dükkânın varlığından ziyade mevcut
ağın ortak yararı ve sürdürülebilirliği
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tainability of the network itself. In such
a system, “copying” is as basic a practice as sharing. The Made in
project aims to reveal the system, operation and creativity of
, a district
often negatively identified with copying
and custom manufacturing. The project
has organised several events to contribute to the system’s sustainability, and
asks whether “design”, rather than one
company or organisation, can be a tool
in developing this area. Can we think of
“copying” as sharing and understand
it as a tool for reaching a large, diverse
audience rather than a small elite?
Aslı Kıyak Ingin is an architect, designer
and activist. She also works for her Celik
Dizayn Lighting Company. Made in
is one of her projects designed as
alternative approaches for transformating the city.

Fei Wang (CN)
During the past 20 years in China,
Shanzhai design and architecture has
not only been a superficial parody but
has evolved rapidly and actively as an
auto‑nomous neo-reality in the country’s extreme social, cultural, political
and economic conditions. Shanzhai
culture will continue to contribute to the
modernisation of Chinese design and
architecture. Fei Wang is a cofounder
of Chinese Archi-Image Phenomena,
a consortium of urban image theorists
speculating on architecture and image
culture in contemporary China.

Fulco Blokhuis (NL)
The network economy poses serious
problems for copyright holders. Piracy
of music and movies might just be the
beginning. With 3D scanners and 3D
printers coming our way, even physical
objects will be downloadable. Over
the last decade, legislators have been
introducing more and more ways of
enforcing intellectual property rights.
But will enforcement remain feasible in
the future? Fulco Blokhuis specialises in
media and intellectual property law, with
a particular focus on copyright law and
portrait rights.

daha önemli olmaktadır. Dolayısıyla,
böyle bir sistemde paylaşım pratiğinin temel unsuru “kopya” dır. “Made
in Şişhane” projesi, kopya ve fason
üretim ile negatif bir üne sahip Şişhane bölgesinde var olan özgün sistemi,
onun işleyişini ve yaratıcılığa açık
yönünü ortaya çıkarmaya çalışır. Bu
amaçla proje, mevcut sistemin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak için
çeşitli etkinlikler gerçekleştirmiştir
ve şu soruları sormaktadır: Tasarım,
tek bir firmanın değil de bu bölgenin
kalkınması için araç olabilir mi? Tasarımın belli bir zümreden ziyade daha
büyük kitlelere ulaşması için kopyayı
bir paylaşım aracı olarak düşünebilir miyiz? Aslı Kıyak İngin, mimar,
tasarımcı, aktivist. 2006 yılından beri
sürdürdüğü “Made in Şişhane” Projesi,
kentsel dönüşüme alternatif yaklaşımlar
sunduğu çalışmalarından biridir.

Fei Wang (Çin)

Çin’deki Shanzai (taklitçilik) kültürünün bir parçası olan Shanzai tasarım
ve mimarisi, sadece geçtiğimiz 20
yıldır süregelen yapay bir parodi
değildir; aynı zamanda, Çin’deki
ekstrem sosyal, kültürel, politik ve
ekonomik koşullarda otonom bir
neo-gerçeklik olarak hızla ve aktif
bir biçimde gelişmiştir. Shanzai, Çin
tasarımı ve mimarisinin modernizasyonunun bir parçası olmaya devam
edecektir. Fei Wang, günümüzde Çin’de
mimarlık ve imge kültürünü inceleyen
kent imgesi kuramcıları konsorsiyumu
Chinese Archi-Image Phenomena’nın
(CAIP) eş kurucusudur.

Fulco Blokhuis (Hollanda)

Ağ ekonomisi, telif hakkı sahipleri
için ciddi sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Müzik ve film korsanlığı, bu
anlamda sadece bir başlangıç olabilir.
3D tarayıcılar ve yazıcılar sayesinde,
bir gün fiziksel nesneler bile indirilebilir olacak. Peki, son 10 yıl içerisinde
fikri mülkiyet haklarına ilişkin çıkan
yasaların gelecekte bir geçerliliği olacak mı? Medya hukuku ve fikri mülkiyet
hakları uzmanı Fulco Blokhuis, özellikle
telif hakkı hukuku ve portre hakları
odaklı çalışmaktadır.

The Netherlands
Institute for Design
and Fashion
Premsela
Premsela, the Netherlands Institute for Design
and Fashion, creates opportunities for the
growth of Dutch design. We collaborate intensively with a large number of partners to organise lectures, debates and exhibitions in the Netherlands and abroad. Premsela also publishes
Morf, the Netherlands’ largest design magazine,
and the international web portal Design.nl.
Our activities are aimed at designers, students,
clients, producers and everyone interested in
the value of design and fashion.
www.premsela.org
Visit our website for Copy/Culture news and
recordings of the symposium. Follow us on
iTunes, Vimeo, Twitter and Facebook.

www.premsela.org
Copy/Culture [Kopya/
Kültür] haberleri ve sempozyumun video kayıtları
için Premsela’nın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Ayrıca Premsela’yı iTunes,
Vimeo, Twitter ve Facebook’ta takip edebilirsiniz.
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