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Sanatın farklı dallarını bir araya getirerek zengin içerikli etkinlik ve geziler 
düzenleyen “Sanatla Randevu” Covid-19 pandemi sürecinde sanatseverlerle 
buluşmaya devam ediyor. Haziran Ayı Online Seminerlerimiz; 
 
 

 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
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• Veeeeeeee hasret bitiyor!!!    

 

5 - 7 Eylül tarinlerinde kimseye söz vermeyin. 

 

Sanatla Randevu sizler için İDA BLUE ADATEPE’DE "SUNAY AKIN İLE 
SÖYLEŞİLER"i planlıyor.  

 
 

 
 

 

Sosyal mesafeye uygun sınırlı kontenjanımız için rezervasyonunuzu 
yaptırmanızı öneririz. 

 

Detaylar için lütfen tıklayınız; http://sanatlarandevu.com/tours/ida-blue-

adatepede-sunay-akin-ile-soylesiler/ 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
http://sanatlarandevu.com/tours/ida-blue-adatepede-sunay-akin-ile-soylesiler/
http://sanatlarandevu.com/tours/ida-blue-adatepede-sunay-akin-ile-soylesiler/
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• Kadıköy sahilleri yeni normal sosyalleşmeye hazır.  un ğstanbul’un en yoİ
zenlemesiyle üy sahil hattında, İBB dökullanılan noktalarından Kadık

oluşturuluyor…emberleri çme şsosyalle  

 

 

Mayıs ayının 2. haftası NYC de başlayan bu 

uygulama başta İstanbul, İzmir şehirlerimiz bu 

uygulamayı ilk kullananlar oldu. 

 

 

Ya içindesindir çemberin, ya da dışında yer 

alacaksın…….. 

 

 

Fotoğraf NYC de Domino Park’a ait. 

 

 

• 02 Haziran itibari ile saraylar ziyarete açılıyor; 

 

Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ve Milli Saraylar 
İdaresine  bağlı kasırlar 3 altın kural ile açılıyor. Milli Saraylar İdaresi Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu tarafından yapılan açıklama; maske, 
dezenfektan sıvısı  kullanılması ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi 
şeklinde. Öte yandan 10 metrekareye bir ziyaretçi ve sesli rehberlerün tek 
kullanımlık kulaklıklar ile verileceği de belirtildi. 

 

 

• CerModern 2 Haziran’da Kapılarını Açıyor! 
 
Pandemi sebebiyle faaliyetlerine ara veren CerModern, 2 Haziran itibarıyla 
Ankara'da sanatseverleri ağırlamaya devam edecek. Ziyaretçiler maske, ateş 
ölçümü ve sosyal mesafe gibi önlemlere uyarak etkinliklere dahil olabilecek. 

 

 

• Arter, 16 Haziran’da Yeniden Ziyarete Açılıyor 

 16 Haziran 2020 Salı günü Dolapdere’deki yeni binasının kapılarını yeniden 

 açmaya hazırlanan Arter, ziyaretçilerini sosyal mesafe kuralları doğrultusunda 

 kısıtlı kapasiteyle ve maskeyle kabul edecek. 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
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• Cannes’dan Berlin’e: 21 Festivalin Birleştiği Küresel Film Festivali Başladı 

 Koronavirüs nedeniyle bu yıl iptal edilen büyük film festivallerinin,  birleşerek 

 başlattığı online festival “Biz Biriz: Bir Küresel Film Festivali” başladı. 29Mayıs 

 ta başlayan festival 7 Haziran'a kadar sürecek. 

 
 

 

 Festivaller yeni normale nasıl ayak uyduracaklarını düşünürken tarihi bir  çözüm 
 ortaya çıktı. Cannes Film Festivali, Berlin Film Festivali, Tribeca Film Festivali, 
 Sundance Film Festivali gibi dünyanın en önemli 21 film festivali, BizBiriz(WeAreOne)  
 diyerek bir araya geldi. Biz Biriz Film Festivali gösterimleri ücretsiz olmak üzere 
 YouTube’da açılan kanal üzerinden başladı. 

 

 Youtube Kanalı: 
 https://www.youtube.com/channel/UChMc3c7Xvv6ol1Zv47Ja39A 
 
  
 İnternet Sitesi: 
 http://www.weareoneglobalfestival.com/#filters 

 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
https://www.youtube.com/channel/UChMc3c7Xvv6ol1Zv47Ja39A
https://www.youtube.com/channel/UChMc3c7Xvv6ol1Zv47Ja39A
http://www.weareoneglobalfestival.com/#filters
http://www.weareoneglobalfestival.com/#filters
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• İBB Şehir Tiyatroları daha önce sahnelediği, oyunları,  

https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresinden sanatseverlerle buluşturuyor. 

 

Haftalık açıklanan programları takip edebilirsiniz. 

 

 
 

 

 

• 12 - 22 Haziran tarihleri arası 

 18. Uluslararası Filmmor 

 Kadın Filmleri Festivali online 

 olarak sizlerle buluşuyor. 

 

  
 #18filmmorOnline veya 

 Filmmor.org online dan 

 izleyebilirsiniz….. 

 

 

 

 

 

 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/
https://www.instagram.com/explore/tags/18filmmoronline/
http://filmmor.org/en/18th-filmmor/
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• Institut Français Türkiye‘nin Zoom üzerinden gerçekleşen edebiyat konferansı 
serisi SALON Edebiyat devam ediyor.  
 
Yiğit Bener, oyuncu ve çevirmen sevgili Serra Yılmaz ile, Albert Camus’nün geç 
keşfedilen bir metni üzerine tartışıyor. Vebayla Boğuşan Hekimlere Tavsiyeler‘i 
keşfetmek, yazarın Veba romanını bambaşka bir gözle yeniden okumanızı 
sağlayacak olan bu konferansı kaçırmayın. 

 

EDEBİYAT SALONU - SALON LITTÉRAIRE YİĞİT BENER VE KONUKLARI - YİĞİT 
BENER ET SES INVITÉS için yapmanız gereken sadece linki tıklayıp, istenilen 
bilgileri girmek. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczZwkvfnkimGVgk9tH8PBAR4BvsI

1FUwA0sIMiD--SevqeBA/viewform 

 

 

 

• Van Gogh Müzesi, koleksiyonunda yer alan eserleri detaylı gösteren 4K video 
serisi paylaştı. 
 

 Yedi bölümlük bir video serisiyle sanal tur sunan Van Gogh Müzesi, yakın  plan 

 detay çekimleri içeren 4K videolarla ziyaretçilere bir müzeyi tek başına gezme 

 fırsatı tanıyor. İlk videoda otoportre galerisi, ikinci video da köy yaşamından 

 sahneleri konu alan eserler görülebiliyor. Kalan beş bölüm ise bu tür özelbaşlık- 

 ları taşımayan genel turları kapsıyor. 

 

 Sanal tur videolarıyla birlikte dijital arşivini de genişleten Van Gogh Müzesi, daha önce de 

 200’den fazla resim, 500 çizim ve daha pek çok şey dahil olmak üzere Vincent van Gogh’un 

 bu en büyük sanat koleksiyonunu çevrimiçi erişime açmıştı. 

 
 VanGogh Müzesi’nin paylaştığı video serisini aşağıdaki link den izleyebilirsiniz; 

https://www.youtube.com/watch?v=SRDEmb5Eo_Y&list=TLPQMDEwNjIwMjDW

HjWWeiMpbQ&index=1 

 

 

 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczZwkvfnkimGVgk9tH8PBAR4BvsI1FUwA0sIMiD--SevqeBA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczZwkvfnkimGVgk9tH8PBAR4BvsI1FUwA0sIMiD--SevqeBA/viewform
https://www.kulturservisi.com/p/koronavirus-nedeniyle-evde-vakit-gecirirken-gezilebilecek-12-sanal-muze/
https://www.kulturservisi.com/p/koronavirus-nedeniyle-evde-vakit-gecirirken-gezilebilecek-12-sanal-muze/
https://www.youtube.com/watch?v=SRDEmb5Eo_Y&list=TLPQMDEwNjIwMjDWHjWWeiMpbQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=SRDEmb5Eo_Y&list=TLPQMDEwNjIwMjDWHjWWeiMpbQ&index=1
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• Sosyal Mesafeli İlk Tiyatro Oyunu 

 The Old Vic prodüksiyonu "Lungs", haziranda yeniden sahnelenmeye hazırlanıyor. 

 Online olarak yayınlanacak tiyatroda, oyuncular seyircisiz  olarak ve aralarında iki 

 metrelik mesafe bırakarak rol alacak. Bu anlamda proje, İngiltere'de bir ilki gerçekleş-

 tirmiş olacak. 

 

 “The Crown” dizisinden Claire Foy ile “Doctor Who”nun on birinci doktoru olarak tanıdığımız 
 Matt Smith canlı olarak yayınlanacak, sosyal mesafeli bir tiyatro oyunu için yeniden bir araya 
 geliyor. 

 David Macmillan’ın “Lungs”ının uyarlaması oyun, Londra’daki bağımsız tiyatro The Old Vic’in 
 “Old Vic: In Camera” projesinin ilk çalışması olacak. Geçtiğimiz yıl sahnelenen ve büyük ilgi 
 gören oyun için aktörler Smith ve Foy, haziran ayında The Old Vic sahnesinde bir kez daha 
 buluşacak. Ve pandemi sürecinde İngiltere’de geçerli olan kurallara uyarak, performanslarını 
 aralarında iki metre mesafe bırakacak şekilde sergileyecek. 

 Matthew Warchus’un yönetmenliğini üstlendiği “Lungs”, tiyatroda seyircisiz oynanacak olsa da, 
 salonun kapasite kurallarına uyacak şekilde gecede maksimum 1000 kişiden oluşan izleyiciye 
 canlı olarak yayınlanacak. Biletler ise tiyatronun standart fiyatlandırmasına uygun olarak 10 ila 
 65 sterlin arasında satılacak. Vulture’ın haberine göre, prodüksiyon İngiltere’de bir ilki de 
 gerçekleştirerek sosyal mesafe kurallarına uyularak sahnelenen ilk tiyatro eseri olacak. 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
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• “Perdeler kapalı, seyirciden uzak…” 

 

Dayanışmanın önemini çok daha fazla anladığımız bir dönemden geçiyoruz. 
İnsan, dayanışmayla yaşar. Dayanışmaya ve desteğe en çok ihtiyacı olanlardan 
biri de hiç şüphesiz tiyatrolar. Kapılarını kapatmak zorunda kalan tiyatrolar, 2 
binden fazla tiyatro emekçisinin de gelir elde edemediği bir sürece girdi. 
 
Tekrar buluşabilmek için tiyatro emekçilerine “yanınızdayız” demek isteyen 
Dayanışmanın 100’ü Şiir Platformu, bir dayanışma ağı yarattı. Şair ve yayıncı dostları 
şiirlerini, tiyatro ve sinema dünyasının usta isimleri ‘seslerini’ verdi. Ortaya bu projeye 
özel 101 şiir videosu çıktı. 
 
Destek olmak için https://dayanismanin100usiir.org/ sayfasından ‘Destek ol’ butonuna 
tıklayarak kampanyaya katkıda bulunabilirsiniz. Bu sayede platforma başvuruda 
bulunacak tiyatro emekçilerine, toplanan meblağdan haftalık ihtiyaç kartı temin 
edilecek. @dayanismanin100usiir 
 
Özel tiyatrolara destek olmak için bir diğer yöntem de “önden/erken bilet 
alımı”. @crafttiyatro, @kadikoyemek, @tiyatrops gibi tiyatroların internet sitelerine 
girerek sezonda sahnelenecek oyunlara ileri tarihli açık bilet alabilirsiniz. Bu sayede 
hem tiyatro emekçilerinin yanında olmanın hem de merakla beklediğiniz oyunun 
biletine erkenden sahip olmanın mutluluğunu yaşayabilirsiniz. 
#tiyatro #sanat #destek #dayanisma 

 
 

• The Metropolitan Opera “NIGHTLY MET OPERA HOUSE” etkinliğinde belli 

sürelerle çeşitli operaları ücretsiz olarak sanat severlere açıyor.  bit.ly/3dzKNQi 
adresinden etkinlikleri izleyebilirsiniz. 

 
 
 

• New York City Ballet etkinliklerini https://www.instagram.com/nycballet/ 
adresinden takip edebilirsiniz. 

 
 

• New York Philharmonic belli sürelerle çeşitli konserleri ücretsiz olarak sanat 

severlere açıyor. Aşağıdaki adreslerdenetkinlikleri takip edebilirsiniz. 

 

 #nyphil #nyphilharmonic #nyphilplaysonnyphil.org/playson 
 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
https://www.instagram.com/dayanismanin100usiir/
https://www.instagram.com/crafttiyatro/
https://www.instagram.com/kadikoyemek/
https://www.instagram.com/tiyatrops/
https://www.instagram.com/explore/tags/tiyatro/
https://www.instagram.com/explore/tags/sanat/
https://www.instagram.com/explore/tags/destek/
https://www.instagram.com/explore/tags/dayanisma/
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F3dzKNQi&e=ATOKZEwArZd9omVvflUInjTYaUb44qA2FqyTlBjho6fJu_i4Phcx6I2JzpSviygUoOZFFl7gLaYCkr56hAW3Fw&s=1
https://www.instagram.com/nycballet/
https://www.instagram.com/explore/tags/nyphil/
https://www.instagram.com/explore/tags/nyphilharmonic/
https://www.instagram.com/explore/tags/nyphilplayson/
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fnyphil.org%2Fplayson&e=ATNFNpJsHXjMzNaw8VZGgXX8eHbSAMb3Lp_1tDc5Y9lFoDPIPiWPYs1c8gfw_UQPR5chePXRA_wt7SNHD8qIsA&s=1
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• The British Museum ile “Geçmişe Yolculuk”; 
 

o “Life and Death in Pompeii and Herculaneum”  
 
https://www.youtube.com/watch?v=jPzp-l0tNh4 
 

o “Vikings: Life and Legends”  
 
https://www.youtube.com/watch?v=NuL0Q0tsid4 
 

sergilerinin video yayınlarını sosyal medya hesapları üzerinden izleyici-lerle 
buluşturdu. Müzenin YouTube kanalı üzerinden bir hafta içinde yüz binden fazla 
tıklanan "Pompei Live" ve "Vikings Live", sanatseverlerden ilgi görmeye devam 
ediyor. 

 
 
 
 

• Evde kalmaya özen gösterdiğimiz bugünlerde dizi izlemeye daha çok 
vakit bulabiliyoruz.  
 
Peki, nereden başlamalı? Nereden devam etmeli? Birbirinden farklı dizilerin 
olduğu platformlar içinde kaybolmamak için hem yeni hem de eski dizilerden 
oluşan bir derlemeyi tek çatı altında topladık. 

 
İyi seyirler! 
 
 

Homeland  Unorthodox HouseofCards 

El Dragon  Designated Survivor   The English Game 

Black List  Into the Night   After Life  

Fauda    Downton Abbey   Peaky Blinders  

The Crown The Kominsky Method   Call My Agent  

Fargo  The Young Pope  Fleabag   

True Detective  Anne with an E   Bodyguard  

Chernobyl  Marvelous Mrs. Maisel  Fringe   

Godless  How to Get Away with Murder   Hollywood  

The Outsider Prison Break   Dark   

The Following The Handmaid's Tale  Community   

Orphan Black GameofThrones   You 

 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
https://www.youtube.com/watch?v=jPzp-l0tNh4
https://www.youtube.com/watch?v=NuL0Q0tsid4
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• Borusan Contemporary sergileri ve etkinlikleriyle günümüz sanatını 
yaşamın merkezinde konumlandırıyor. 
 
Bill Viola: Geçici, 13 Eylül 2020’ye kadar Borusan Contemporary’de. 

 
 Medya sanatçısı Bill Viola, 40 yılı aşkın bir süredir insan olmanın ne demek 

 olduğunu, doğum, ölüm, korku, arzu ve gerçeklik gibi temalar üzerinden 

 teknolojiyi yoluyla işlerine yansıtıyor. Kathleen Forde’un küratörlüğünü 

 üstlendiği sergide yer alan Yükseliş ve Sal gibi işlerde insanların bu su ve hava 

 gibi öğelerle olan mücadelesi işleniyor. Sanatçı, Madison ve Sharon adlı 

 işlerdeyse, suyun içinde olmanın rüya hâliyle ilişkilendirilmesi ve sükuneti 

 üzerinde duruyor. Daha eski dönemlere ait Işık ve Isıyla Portre adlı işiyse algı 

 sorununa ve çöl sanrısı fenomenine odaklanıyor. Viola, sergideki on işten  

 dokuzunun üretildiği son yirmi yılda, medya sanatı alanında öne çıkmanın yanı 

 sıra günümüzün en önemli ve saygı duyulan sanatçılarından biri  

  

 
 

• J.K. Rowling Yeni Çocuk Kitabını Online Yayınlıyor 

 "Harry Potter" serisinin yazarı J.K. Rowling, 10 yıl önce yazmaya başladığı 

 çocuk kitabı "The Ickabog"u, yaşadığımız pandemi döneminde ücretsiz olarak 

 internet üzerinden bölüm bölüm yayınlayacak. 

 
J.K Rowling, 26 Mayıs-10 Temmuz tarihleri arasında, hafta içleri The Ickabog internet 
sitesine bir yada birkaç bölüm yükleyecek. Ebeveynler ve çocuklar da web sitesi üzerinden 
hikayeyi okuyabilecek. Yazar, şu anda İngilizce yayınlanan hikayenin farklı dillerde çevirilerini 
de yakın zamanda paylaşmak istediklerini duyurdu. 
 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
http://www.borusancontemporary.com/
https://www.theickabog.com/read-the-story/
https://www.theickabog.com/read-the-story/
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• Ferzan Özpetek’in son filmi ‘La dea fortuna’, İtalya’da sekiz dalda ödüle aday 

gösterildi 

 

 
 

 Yönetmen Ferzan Özpetek’in son filmi “La dea fortuna” (Şans Tanrıçası), 

 İtalya’nın en  köklü film ödüllerinden olan Nastro d’Argento’ya sekiz dalda aday 

 gösterildi. Filmde oyuncu Serra Yılmaz da rol alıyor. 

 

 Yönetmen Ferzan Özpetek’in, arkadaşlarının çocuklarıyla birkaç gün ilgilenmelerini 

 istemesi üzerine kaosa sürüklenen eşcinsel bir çiftin hikâyesine odaklandığı ve Serra 

 Yılmaz’ın da rol aldığı “La dea fortuna” adlı son filmi, İtalya’da 1946 yılından beri 

 verilen film ödülleri Nastro d’Argento’ya sekiz dalda aday gösterildi. 

 

 Özpetek’in 13’üncü uzun metrajlı filmi olan yapımın ödüle aday gösterildiği dallar 

 arasında ‘en iyi film’ ve ‘en iyi yönetmen’ gibi önemli kategoriler de yer alıyor. 

 

 

 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
https://www.kulturservisi.com/p/ferzan-ozpetekin-son-filmi-la-dea-fortuna-italyada-sekiz-dalda-odule-aday-gosterildi/
https://www.kulturservisi.com/p/ferzan-ozpetekin-son-filmi-la-dea-fortuna-italyada-sekiz-dalda-odule-aday-gosterildi/
https://www.kulturservisi.com/p/ferzan-ozpetekin-yeni-filmi-la-dea-fortunadan-tanitim-fragmani/
https://www.kulturservisi.com/wp-content/uploads/2020/05/La-dea-fortuna.jpg
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• Led Zeppelin’in Özel Konseri 3 Günlüğüne YouTube’da 

 Efsane rock grubu Led Zeppelin, ünlü müzik yapımcısı Ahmet Ertegün anısına 

 düzenledikleri "Celebration Day" konserini YouTube kanalları üzerinden erişime 

 açtı. Acele edin, kayıt sadece 2 Haziran'a kadar seyredilebilecek. 

 

• Sağlık çalışanlarına ‘Banksy usülü’ Hediye 

 Ressam Meriç Akdiş sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sunmak amacıyla, Teve2 

 ekranlarında canlı yayınlanan bir programa katıldı ve iki gün konuk olarak canlı 

 yayında resim yaptı. Akdiş'in sağlık çalışanlarına ithaf ettiği resim, Banksy'nin 

 İngiltere'de yaptığı gibi bir hastaneye hediye edilecek. 

 

 
 

 “Derya Baykal’la Gülümse” programında canlı yayında 2×2 metre ebatında özel 

kestirdiği ahşap plaka üzerine resim yaptı. Gelen soruları anlatarak ve aşama aşama 

uygulayarak yanıtladı. Resim ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden başarılı 

doktor Prof. Cemil Taşçıoğlu’nun isminin verildiği  Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu 

Hastanesi’ne hediye edilecek.  
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• Sidney Bienali Yeniden Açılıyor 

 Covid-19 pandemisi nedeniyle açılışından kısa bir süre sonra kapılarını kapatan 

 Sidney Bienali'nin 22'nci edisyonu, 16 Haziran'da yeniden açılacağını duyurdu. 

 Ücretsiz olarak gezilebilecek bienal, 6 Eylül'e kadar devam edecek. 

 
 

• Fransa’da Sinemalar 22 Haziran’da Açılıyor 

 FRANSA- Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Fransa’da, sinema salonlarının 

 22 Haziran’da açılacağını açıkladı  
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• Munch’ün “Çığlık” Tablosunun Gizemi Çözüldü; Edvard Munch'ün dünyaca 

ünlü "Çığlık" tablosunda, gün batımı yaşanan  gökyüzündeki sarı rengin 

beyaza doğru kayması, göl tasvirinde çatlaklar oluşması gibi tahribatların 

sebebi bulundu. 

 

Bilim insanları, yıllardır, Norveçli ekspresyonist ressam Edvard Munch’ün dünyaca ünlü “Çığlık” 
tablosunda meydana gelen renk değişimlerinin ve çatlakların sebebini araştırıyor. Ünlü tabloda 
meydana gelen sorunlarla ilgili en son bilimsel keşifler açıklandı.  
“Çığlık” tablosuyla ilgili olarak, İtalyan Ulusal Araştırma Merkezi (CNI), Pérouse Üniversitesi, Anvers 
Üniversitesi ve Oslo Munch Müzesi, tablonun 1910 versiyonundaki renk kayıplarının ve hasarların 
sebebi ile ilgili yaptıkları son araştırmayı “Science Advance” dergisinde yayınladı. 
 
Sarı Renk Beyaza Döndü; 
Fransız medyasına yansıyan bu bilgilere göre, tabloda gün batımı yaşanan gökyüzündeki sarı rengin 
beyaza doğru kayması, akıp gider haldeki göl tasvirinde çatlaklar oluşması ve tablonun sol alt 
köşesindeki tahribatın sebebi bulundu. 
Uzmanlar, tahminlerin aksine, yaşanan yıpranmanın, ışık sebebiyle değil nem yüzünden olduğunu 
açıkladı. 
Yapılan araştırma, Munch’ün tabloyu yaparken kullandığı boyaların sergilendiği Oslo Munch 
Müzesi’nde maruz kaldığı neme reaksiyon verdiğini ortaya koydu. Nem sebebi ile tablodaki sarı 
renginin beyaza doğru dönüştüğü belirtildi. 
Yapılan incelemenin başındaki isim Letizia Monico, “Bu çalışmalar, bize, renk kaybındaki birinci 
sorumlunun nem olduğunu gösterdi. Işık, tabloya yaptığı etkinin de minör düzeyde olduğunu fark ettik” 
dedi. Anvers Üniversitesi’nden Koen Janssens da Munch’ün kullandığı kadmiyum sülfiti gibi sentetik 
pigmentlerin ziyaretçilerin nefes alıp vermelerinden kaynaklanan nemden bile etkilendiğini belirtti. 
Araştırmacılar, tabloyu incelerken X ışınları ve spektroskopik metodlardan yararlandı. 
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• BBC Earth’ten Haziran Belgeselleri 

 Yayınladığı belgesellerle izleyiciyle buluşan BBC Earth, haziran programını 

 paylaştı. Kanal, seyircileri kutuplardan şehirlerdeki fabrikalara ve dünyanın 

 değişik noktalarındaki doğal afetlere uzanan farklı yolculuklara davet edecek. 

 

Hayvanların dünyasından doğal yaşam ve afetlere kadar farklı konuları işleyen birçok 
belgeseli izleyiciyle buluşturan BBC Earth, haziran programını açıkladı: “Son İglo”, 
“Fabrikanın İçinden” ve “Ölümcül Afetler” belgeselleri haziranda meraklılarıyla 
buluşacak. 

 

• Yazar, Şair ve Felsefeci Oruç Aruoba Vefat Etti 

 Türkiye'nin önemli yazar, şair ve felsefecilerinden Oruç Aruoba, 72  yaşında 

 hayata veda etti. Kitapları ve Japon tarzı kısa şiirleriyle geniş kitlelere ulaşan 

 Aruoba, pek çok felsefi metni ve şiiri Türkçe'ye çevirerek literature kazandırmıştı. 

 Türkiye’nin önemli düşünürlerinden yazar, şair ve felsefeci Oruç Aruoba, 72 yaşında 
 hayatını kaybetti. Felsefi metinleriyle dikkat çeken ve Nietzsche ile özdeşleştirilen 
 Aruoba, kariyerine akademisyenlikle başlamış; yazıları, çevirileri ve şiirleriyle Türk 
 edebiyatının önemli figürleri arasına girmişti. 

 Psikoloji üzerine aldığı lisans ve yüksek lisans eğitimleri üzerine felsefe  doktorasını 
 tamamlayan ve 1972-1983 seneleri arasında Hacettepe Üniversitesi’nde felsefe 
 bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmış olan Aruoba’nın yazı ve çevirileri 
 birçok dergide yayınlanmıştı. Oruç Aruoba daha sonra şiir sanatına yönelmişti.  
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• Odağında Sanat Olan Filmler; 

  

 Farklı sanat dallarının altın çağına tanıklık etmeyi, yetenekli sanatçıların 
 eserlerinin  ötesine geçip karakterleriyle tanışmayı sevenler için film 
 önerileri…İzleyecek yeni filmler  arayanlar için, sanatı ya da bir sanatçının 
 hayatını konu alan filmler; 

 

o Frida (2002) 
Salma Hayek’in ünlü ressam Frida Kahlo’yu canlandırdığı film, sanatçının hayatını 
konu alıyor. Kahlo’nun eşi Diego Rivera’yla olan çalkantılı ilişkisi ve Leon Troçki’yle 
yaşadığı aşka da yer veren filmde Hayek’e Alfred Molina ve Geoffrey Rush eşlik ediyor. 
Ülkemizde 2003’te vizyona giren film, sanatçının döneminin ötesinde düşüncelerini ve 
cesaretini göz önüne seriyor. 
 
 
 

o Loving Vincent / Vincent’ten Sevgilerle (2017) 
 Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’un hikayesinin bir bölümüne, son günleri ve 
 ölümüne zemin hazırlayan olaylara yer veren animasyon film, ressamların elinden 
 çıkan yağlı boya resimlerden oluşuyor. Sanatçıyı eserlerinden çıkarımlarla anlatan
 film, kullandığı teknikle unutulmazlar arasında. 

 
o Midnight in Paris / Paris’te Gece Yarısı (2011) 

 Woody Allen’ın yönettiği film izleyiciyi Owen Wilson’ın canlandırdığı Gil  karakterinin 
 her gece 1920’ler Paris’ine dönerek, sanat dünyasının birbirinden ünlü isimleriyle 
 arkadaş olma macerasına konuk ediyor. Hollywood’un ünlü isimlerinin sanatçıları 
 canlandırdığı filmde yer alan ustalar arasında Salvador Dali, Pablo Picasso, Scott-
 Zelda Fitzgerald çifti, Gertrude Stein ve Ernest Hemingway de var. 

 
o Modigliani (2004) 

 Andy Garcia’nın İtalyan ressam Amadeo Modigliani’ye hayat verdiği film, sanatçının 
 35 yıllık kısa hayatını anlatırken acılarına, Pablo Picasso’yla olan  rekabetine, aşkı ve 
 ilham perisi Jeanne Hebuterne’le yaşadığı aşk hikayesine de yer veriyor. 

 
o Pollock (2000) 

 Ed Harris yönettiği ve başrolünü üstlendiği film, Amerikalı soyut dışavurumcu 
 sanatçı Jackson Pollock’un hayat hikayesini içsel çatışmalarını konu alıyor. Film, 
 Marcia Gay Harden’a En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar’ı kazandırmıştı. 
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o Big Eyes / Büyük Gözler (2014) 

 Tim Burton’ın yönettiği, Christoph Waltz ve Amy Adams’ın başrollerini paylaştığı film, 
 1950’lerde iri gözlü çocuk figürleriyle tanınan ressam Margaret Keane’in eşi Walter 
 Keane’le mücadelesini konu alıyor. Amy Adams, filmdeki  performansıyla 72. Altın 
 Küre Ödülleri’nde Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nün de 
 sahibi oldu. 

 
o Girl with A Pearl Earring / İnci Küpeli Kız (2003) 

 Tracy Chevalier’in aynı adlı romanından uyarlanan filmde, Griet adlı genç 
 kadının Hollandalı ressam Johannes Vermeer’in evinde hizmetçilik yapmaya başla-
 masını ve sonrasında sanatçının ünlü tablosunun ilham perisi ve modeli olma hikaye-
 sini izliyoruz. Filmin başrollerindeyse Scarlett Johansson ve Colin Firth yer alıyor. 

 
 

o Basquiat (1996) 
 Dünyaca ünlü Afroamerikan ressam Jean-Michel Basquiat’nın graffiti sanatçısı 
 olarak başladığı günlerden sanat dünyasında ün kazandığı döneme uzanan film, 
 izleyiciyi 1980’lerin pop art sahnesine de götürüyor. Kadrosu ve müzikleriyle göz 
 dolduran filmi Julian Schnabel yönetirken, filmde Jeffrey Wright, Benicio Del Toro, Gary 
 Oldman, David Bowie ve Christopher Walken’ı bir arada izliyoruz. 

 
o La Vie En Rose / Kaldırım Serçesi (2007) 

 Başrolünü üstlenen Marion Cotillard’a En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kucaklatan film, 
 Fransız şarkıcı Edith Piaf’ın hayat hikayesini ve başarılarını anlatırken boksör Marcel 
 Cerdan’la aşkına ve hayatı boyunca peşini bırakmayan acılarına da yer veriyor. Edith 
 Piaf şarkılarına hayran olanların da kaçırmaması gereken bir film. 

 
o Amadeus (1984) 

 “En İyi Film” de dahil toplam 8 dalda Oscar ödülü kazanan film, dahi bestekar 
 Wolfgang Amadeus Mozart’ın hayatı ve başarılarını, onu en büyük rakibi olarak gören 
 müzisyen Antonio Salieri üzerinden anlatıyor. IMDB’nin en iyi 100 film listesinde 85. 
 sırada olan film, klasik müzik sevenlerin de  kaçırmaması gereken işlerden. 
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