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Fotoğraflar değerli fotoğraf sanatçımız ve fotoğraf danışmanımız Sefa Yamak’a aittir. 

 
 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
http://pamistanbul.com/
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Sanatın farklı dallarını bir araya getirerek zengin içerikli etkinlik ve geziler düzenleyen 
“Sanatla Randevu” Online Eğitim ve Seminerleri sanatseverlerle buluşmaya devam 
ediyor. Kasım Ayı Online Eğitim ve Seminerlerimiz; 
 

 
 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
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Kasım ayı boyunca gerçekleşecek ve ilginizi çekeceğini düşündüğümüz etkinlikleri 
sizler için derledik; 
 
 

• İBB Şehir Tiyatroları “Uzlaşma” 7 Kasım’da Ümraniye Sahnesi'nde 
görülebilir İBB Şehir Tiyatrolari 

 

• Borusanquartet 11 Kasım Çarşamba saat 19.00’da Borusan Klasik 
radyoda dinlenebilir, YAYIN MEKÂNI: BORUSAN OTO İSTİNYE 9.55 
SALONU 

 

• Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Konserleri 5, 19 ve 26 Kasım 
19.00’da 

 

• İş Sanat 21. Sezon Açılış Konseri 6 Kasım’da yayınlanan İstanbul 
Ensemble konserinin tamamını sezon sonunda kadar sosyal medya 
hesaplarından ücretsiz izleyebilirsiniz. 

 

• “Atatürk Fotoğraflarının Hikâyesi” sergisi 10 Kasım’da Taksim 
Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde görülebilir ibbkultursanat 

 

• Gürbüz Selma’nın “DünyaDiyeBirYer" sergisi 5 Kasım’dan 
itibaren istanbulmodern’de ziyaret edilebilir. 

 

• Orkide Akkoç’un “Samimiyet/Sincerity” sergisi 8 Kasım’a 
kadar cermodern’de görülebilir. 
 

• ÉdouardLouis’nin “Babamı Kim Öldürdü” romanı Ayberk Erkay 
çevirisiyle okunabilir.  

 

• Step İstanbul 22 Kasım’a kadar Taksim 360 Projesi’nde ve çevrimiçi 
olarak görülebilir. 

 

• Çanakkale Bienali “Neye Benziyor? / What Does It Look like?” sergisi 
22 Kasım'a kadar internet sitelerinden izlenebilir. 
 

• “Artweeks@Akaretler”de 8 Kasım’a kadar birbirinden değerli 
sanatçıların eserleri görülebilir.  

 

• Gülfem Kessler "Gaipten Sesler" sergisiyle 15 Kasım’a kadar  
 C.A.M Galeri’de olacak. 

 

• Nazlı Gürlek Hodder'in ilk kişisel sergisi "Bedende" 7 Kasım itibarıyla 
Evliyagil Dolapdere'de kapılarını açıyor. Sergi, sanatçının doğada ve 
atölyesinde bireysel olarak gerçekleştirdiği ritüellerin izlerini taşıyor. 
 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
https://www.instagram.com/sehirtiyatrolari/
https://www.borusansanat.com/tr/borusan-quartet_26/
https://www.borusansanat.com/tr/etkinlikler_5/bifo_33/
https://www.issanat.com.tr/
https://www.youtube.com/watch?v=2Fy2Hakjw1Q
https://www.youtube.com/watch?v=2Fy2Hakjw1Q
https://www.instagram.com/ibbkultursanat/
https://www.istanbulmodern.org/tr/sergiler/guncel-sergiler/selma-gurbuz-dunya-diye-bir-yer_2551.html
https://www.instagram.com/istanbulmodern/
http://www.cermodern.org/orkide-akko%c3%a7.html
https://www.instagram.com/cermodern/
https://www.instagram.com/explore/tags/e%CC%81douardlouis/
https://canyayinlari.com/kitapdetay/22705/babami-kim-oldurdu/
https://www.stepistanbul.com.tr/basin/stepten-haberler/basindan-haberler-step-istanbul-16-17-kasimdaki-on-izlemenin-ardindan-18-22-kasim-tarihleri-arasinda-taksim-360-projesinde-yapilacak/
https://www.canakkalebienali.com/
http://www.akaretler.com.tr/Artweeks
https://www.instagram.com/camgallery/
https://www.instagram.com/evliyagildolapdere/
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Sanatçı ve tasarımcıların yorumlarından oluşan “Maske/Çağrışımlar” sergisi 15 Mayıs 
2021 tarihine kadar Baskı Müzesi ve baksi.org/sergiler adresinde ziyaret edebilir. 
 

 
Fransızca “masqué” 
kelimesinden Türkçeye 
geçen, Ortaçağdan itibaren 
her dönem farklı şekillerde 
karşımıza çıkan ve 
bugünlerde pek de olumlu 
nitelendirilmeyen 
“maske”lere ilişkin algının, 
farklı yorumlar ve 
dışavurumlarla 
zenginleşmesine aracı olan 
“Maske/Çağrışımlar” 
sergisi @baksimuseum’da 
ziyarete açıldı. 

 
Sergide yer alan bazı sanatçılar ve eserlerinin detayları şöyle; ”Maske” başlıklı eseri 
dünyanın maskesi olarak tasarlayan Gülten İmamoğlu, tahammül sınırlarının 
sınandığı pandeminin ardından dünyamızın geldiği noktayı sorguluyor. 
 
Yaşam ile ölüm arasındaki ince kesik çizgilere atıfla telkırma tekniğiyle “Tel maske” 
adlı eseri üreten Hatice Gökçe, zamanla rengi ve dokusu değişen teli, bir yaşam 
metaforu olarak ele alıyor. 
 
“Beyaz Mask”ta maske formunu bir metafor olarak kullanan İrfan Önürmen, günümüz 
insanının parçalanmışlığına, paranoyasına, teknoloji-beden ilişkisine ve sistem 
karşısındaki açmazlarına vurgu yapıyor. 
 
“GetmePPE” adlı eserinde kullan-at ekonomisine dikkat çeken Felekşan Onar, 
yerlere atılmışçasına bir araya gelen maskeler yerleştirmesi ile bugüne nasıl 
geldiğimizi sorgulatmayı umuyor.  
 
Devam eden bir diğer sergi ise Şakir Gökçebağ’ın “AŞİNA” isimli solo sergisi. Mayıs 
2021’e kadar Baksı Müzesi’nde izlenebilecek. Gündelik yaşamın içinde, tanıdık ve 
alışık olduğumuz nesneleri yeni formlara dönüştürdüğü heykel ve enstalasyonları ile 
tanınan sanatçının Baksı Müzesi’nde açılacak olan solo sergisi, Türkiye’de açılan en 
kapsamlı sergisi olma özelliği taşıyor. 
 
 
 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
http://baksi.org/sergiler
https://www.instagram.com/baksimuseum/
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Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne"ye, Avrupa’nın en büyük sinema 
destekleme fonlarından biri olan “Eurimages Fonu”ndan 470 bin Euro destek 
sağlandı. 
 

  
 
 
“Kış Uykusu” ve “Ahlat Ağacı” arasında dört yıl ara veren Ceylan’ın, son filminin de 
yine dört yıllık aradan sonra 2022’de vizyona girmesi bekleniyor. 
 
Arte France Cinéma'nın da yapımcıları arasında olduğu filmde yer alacak oyuncular 
Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici. 

Filmin konusu şöyle; “Anadolu’da ücra bir köyde zorunlu görevini tamamlarken, 
İstanbul’a atanmayı uman genç öğretmen Samet’e odaklanıyor. Samet, beklediği 
atama gelmeyince, saplanıp kaldığı bu kasvetli hayattan kaçma umudunu hepten 
yitirir. Ancak kendisi gibi öğretmen olan Nuray ile karşılaşması, karanlık 
düşüncelerinden ve endişelerinden kurtulmasını sağlayabilir.” 

“Kuru Otlar Üstüne”, 12 Punto TRT Senaryo Günleri’nde bu yıldan itibaren her yıl 
Türk sinemasının ustalarından birine verilecek "Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım 
Ödülü"ne değer görülen ilk yapım olmuş, daha sonra 2020-2 Sayılı Sinema 
Destekleme Kurulu Kararı’yla Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 2 milyon TL yapım 
desteği almıştı. 

 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
https://www.instagram.com/explore/tags/eurimages/
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Keşfedilmemiş Bir Dadı: Vivian Maier 
 
Hayatı boyunca hiç sağlık sigortası yaptırmadığını öğrenen iş vereninin “bunları dert 
ediyor musun,” sorusuna “fakirler ölmek için çok fakirler,” diyebilecek kadar içinde 
bulunduğu durumu kabullenebilmiş bir sanatçıdır Vivian Maier. Üstelik tükenmez bir 
tutkuyla, sürekli üretim yaptığı sanatında çok başarılı olduğunun da farkındadır.  
 

Şikago’da yaşayan John Maloof, 2007’de 
müzayededen eski fotoğraf negatifleriyle 
dolu bir kutu satın alır. Merakla negatifleri 
inceler, karşısında şaşırtıcı derecede iyi 
fotoğraflar vardır.  
 
Biraz daha inceleyince Vivian Maier 
adıyla tanışır. İnternette araştırır ancak tek 
bir bilgi bulamaz. Fotoğrafları gösterdiği 
yerlerden de olumsuz cevaplar alınca bu 
işi kendi başına halletmeye karar verir. 
 
Fotoğrafları blogunda yayınlar ve büyük bir 
ilgiyle karşılaşır. Bundan sonra Maier 
hakkında detaylı bilgi bulmak için 
çalışmalara başlar. 

 
İlk bilgi Maier’in dadı olduğu ve hayatı boyunca dadılık yaptığıdır. İlginç olansa, 
insanların onu garip Fransız aksanı, fazla sayıda eşyası ve farklı şapkalarıyla 
hatırlamalarına karşın fotoğraf çektiğinden haberdar olmamalarıdır. 
 
 
150 bin civarında fotoğraf ve video kaydı 
bulunduğunda Maier’in hayata veda ettiği 
ortaya çıkar. 85 yaşında sefalet içinde, her 
zaman gittiği parkın bir bankında çöpten 
bulduğu konserveyi yedikten sonra gözlerini 
kapamıştır. 
 
Hayata dair anları tüm gerçekliğiyle 
karelerine yansıtmış, dönemin en başarılı 
fotoğraflarına imzasını atmış Maier’de tarih 
boyunca karşımıza çıkan pek çok başarılı 
sanatçı gibi maalesef öldükten sonra 
keşfedilmiştir. 
 
 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
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Abramovic’in Operası ‘Dünyanın En Büyük Dijital Tuvali’nde 

Marina Abramovic'in “The Seven Deaths of Maria Callas” operasının film versiyonu, 

gelecek yıl Londra’da 'dünyanın en büyük dijital sergi alanı' olarak tanımlanan 

mekanda izleyiciyle buluşacak. 

Dünyaca tanınan 
performans sanatçısı 
 Marina Abramovic, “The 
Seven Deaths of Maria 
Callas” (2020) başlıklı ünlü 
operasının yeni, film versi-
yonunu önümüzdeki yıl 
Londra’nın merkezinde 
bulunan dev ekranlarda 
sanatseverlerle 
buluşturacak. 
 

Kamusal Sanat Projesi Kapsamında Hayata Geçecek 

Proje, Milano doğumlu video entalasyon sanatçısı ve film yönetmeni Marco 
Brambilla tarafından oluşturulan ve Oxford Street’in köşesindeki Tottenham Court 
Road istasyonu girişindeki Now binası için düzenlenen bir kamusal sanat 
programının bir parçası olma özelliği taşıyor. 
İçinde barlar, restoranlar ve ofisler de bulunan bu yeni alan, çevrimiçi olarak 
“dünyanın en yüksek çözünürlüklü sarmal ekranlarına sahip bir medya ve eğlence 
işletmesi” olarak tanımlanan Outernet şirketi tarafından geliştirildi. 

“Dünyanın En Büyük Dijital Sergi Alanı” 

Outernet,  buranın “yerden tavana 23 bin metrekare, 360 derece, 8K ekranlarıyla 
dünyanın en büyük dijital sergi alanı” olduğunu söylerken, Abramovic ise yaptığı 
açıklamada, “Outernet Arts programı ve küratör Marco Brambilla, işimi sergilemek 
için dünyanın en büyük ekranlarını vererek büyük bir fırsat tanıyor. Bu iş birliği ve 
‘The Seven Deaths of Maria Callas’ı böyle özel bir şekilde daha geniş kitlelere sunma 
imkanı beni gerçekten heyecanlandırıyor” diye konuştu. 

Abramovic Londra’da Aynı Tarihte Bir De Sergi Açıyor 

Sanatçının bu işinin, önümüzdeki sonbaharda Royal Academy of Arts’ta (Kraliyet 
Sanat Akademisi) açılması planlanan sergisinin açılışıyla da denk gelmesi bekleniyor. 
(25 Eylül-12 Aralık). Yönetmen ve sanatçı Brambilla ise The Guardian ile yaptığı 
röportajda bu yeni girişim hakkında “Dünyada bu ölçekte bir benzeri yok ve bu çok 
heyecan verici” cümlelerine yer verdi. 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
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Anna Laudel Gallery’de, Berlinli sanatçı Anke Eilergerhard’ın kendine has bir teknikle 
ürettiği, sadece görme değil aynı zamanda dokunma, tat ve koku alma duyularımızı 
harekete geçiren özgün heykellerinin yer aldığı Resilience Sergisi devam ediyor. 
 

Berlinli sanatçı, mutfak objelerini standart 
normların dışında kendine has üslubuyla 
yorumladığı kişisel sergisiyle ilk kez 
Türkiye’de. 
 
Anke Eilergerhard’ın büyüleyici görsellikteki 
eserleri bolluk ve bereketi çağrıştırırken,  
aynı zamanda en iyi bildiğimiz objeleri daha 
önce hiç görülmemiş bir şekilde sunuyor. 
Silikon katmanlarını bir pasta hamuru gibi 
şekillendiren sanatçı, dünyaca bilinen 
mutfak objelerini alışılmış normlarının 
dışında, adeta yerçekimine meydan 
okuyarak gizemli bir simetriyle üst üste 
diziyor. 
 

 
Anke Eilergerhard’ın “Resilience” 
sergisi kapsamında ilk defa 
Türkiye’de sergileyeceği yeni ve 
son dönem üretimlerinin yer aldığı, 
heykel, duvar rölyefi ve serigrafi 
dahil olmak üzere farklı türlerde 
30’un üzerinde eseri 27 Aralık 2020 
tarihine kadar Anna Laudel’de 
ziyaret edilebilir.  
 
KOVID-19 salgını nedeniyle 
uygulanan sağlık önlemleri 
kapsamında güvenli bir sergi 
deneyimi sunmak için, Anna Laudel 
ziyaretçilerini randevu ile kabul 
etmektedir.  
 
Randevu için contact@annalaudel.gallery adresine e-mail atabilir veya 0212 243 32 
57 numaralı telefondan galeriyi arayabilirsiniz. Alınan önlemler hakkında ayrıntılı bilgi 
ve site üzerinden randevu için annalaudel.gallery adresini ziyaret edebilirsiniz.  
 
 
 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
https://annalaudel.gallery/artists/anke-eilergerhard/
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Step İstanbul Taksim 360’da Kapılarını Açmaya Hazırlanıyor 

Contemporary Istanbul ve TOMTOM Designhood iş birliği ile geçtiğimiz yıl ilk kez 

düzenlenen Step İstanbul, bu yıl 18-22 Kasım tarihleri arasında Taksim 360 

Projesi’nde sanatseverleri ağırlayacak.16 Kasım'da ise çevrimiçi olarak 

sanatseverlerle buluşacak. 

 

Sanatın herkesin hayatının bir parçası olması gerektiği fikriyle 2019’da Contemporary 
Istanbul ve TOMTOM Designhood iş birliği ile ilk kez düzenlenen Step İstanbul, bu 
sene Covid-19 için alınan önlemler doğrultusunda sanatseverlerle buluşmak için gün 
sayıyor. Sağlık Bakanlığı Yönetmeliği Çalışma rehberine uygun olarak 16-17 Kasım’ 
daki ön izleme günlerinin ardından, etkinik 18-22 Kasım tarihleri arasında Taksim 360 

Projesi’nde kapılarını açacak. 18-19 Kasım tarihlerinde de limitli kapasitede üniversite 
öğrencisine ilk ziyaret saatinde ücretsiz olacak. 
 
Step İstanbul’da bu yıl 25 galeri, 250’e yakın sanatçı yer alacak ve etkinlik yine 
inisiyatiflere ev sahipliği yapacak. Genç ve dinamik galerileri, sanat inisiyatiflerini ve 
sanatçı kolektiflerini bir araya getirecek olan  etkinlik, fiyat aralığı 500 TL’den 
başlayarak 20.000 TL’yi aşmayacak şekilde özenle seçilmiş eserleri sergileyerek 
erişilebilir sanat için yeni bir platform oluşturmayı hedefliyor. 
 
3 Kasım’da Taksim 360 Projesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında Çağdaş 
İstanbul ve Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı 
Güreli, Tomtom Designhood Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kodal, Contemporary 
Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve Taksim 360 Projesi adına Gap 
İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Gonca Özgül basın mensuplarıyla bir araya geldi. 
Pandeminin sanat ve sanatçıları nasıl etkilediği ve bu yüzden sanat ve sanatçıları 
desteklemek için yapılan etkinliklerin önemine dikkat çekti 
 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
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Beyoğlu’nun Merdivenlerinde Bir ‘Mimozalı Kadın’ 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri ve mezunları İstanbul’un 

Beyoğlu ilçesindeki bir merdivene Osman Hamdi Bey'in ‘Mimozalı Kadın’ resmini 

çizdi.

 

Mimar Sinan Üniversitesi öğrencileri ve mezunları, Beyoğlu Belediyesi’nin de 
desteğiyle, ilçedeki merdivenleri sanatla buluşturuyor. Bir haftalık bir çalışmanın 
ardından sanat bölümü öğrencileri merdivenlere Osman Hamdi Bey’in eseri Mimozalı 
Kadın’ı resmetti. 
 
Proje ‘Mimozalı Kadın’ İle Sınırlı Kalmayacak 
Ressam Kadir Çelik, yürütülen bu sanatsal çalışmaya dair şunları söyledi: “Şu anda 
Beyoğlu Belediyesi’ne ait bir merdiveni boyadık. Resim Heykel Müzesi ve Mimar 
Sinan Üniversitesi’nin yan yana olduğu bir yerde. Mimozalı Kadın, Osman Hamdi 
Bey’in 1906 yıllarında kendi eşini resmettiği bir tablo. Şu anda Resim Heykel 
Müzesi’nde sergileniyor. Mimar Sinan Üniversitesi ve Beyoğlu Belediyesi’nin ortak 
yürüttüğü bir proje bu. Yaklaşık 3 aydır süren bir proje aslında, biz 3 kişi, bir hafta 
önce başladık. Bu proje, bu tabloyla bitmeyecek, devam edecek. Yaklaşık yüzde 
yetmişlik bir kısmını tamamladık. Burası daha önce insanların çok uğradığı bir yer 
değildi şimdi fotoğraf çekilip sohbet edilen bir yer oldu. Amaç biraz buydu. Bu tarz 
kamusal alanları biraz daha renklendirmek…” 
 
Beyoğlu’nun Tüm Merdivenleri Hedef Alınıyor 
Sanatçı ekip, Beyoğlu halkını sanata ve kültüre bir adım daha yaklaştırmak adına 
çalışmalarına devam edecek. Çalışmaların daha sistematik ve düzenli hale gelmesi 
planlanırken ilçede bulunan tüm merdivenler çizim yapmak için bir potansiyel olarak 
görülüyor. 
 

https://festtravel.us1.list-manage.com/track/click?u=dd8216fff1dc7fb9ed08c59fb&id=f870fbc88f&e=c86de686f3
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Tasarım Bienali ‘Empati’ Peşinde 

“Empatiye Dönüş” başlıklı 5. İstanbul Tasarım Bienali “Ziyaretçilerini, empatinin 

tanımı üzerine yeniden düşünmeye davet eden” bienalin başlığı, küresel olarak etkisi 

altında olduğumuz salgın sürecinin bize hatırlattıkları ve yeniden düşündürdükleriyle 

birlikte, şimdi daha fazla anlam kazandı. 

Salgınının küresel boyuttaki etkilerinin 

büyümesiyle birlikte, “doğası gereği 

etkileşim ve diyaloğu artırmayı hedefleyen 

bienal” sergi ve etkinlik yapısını tekrar 

değerlendirdi. Kurgusu bu doğrultuda 

yeniden şekillendirilen bienal sergileri, 

Pera Müzesi ve ARK Kültür’de 15 Kasım 

2020 tarihine kadar açık olacak. Bunun 

yanı sıra, dünyanın her yerinden 

izlenebilen içerikler de sağlanacak. Ayrıca organizasyon tarafından yapılan duyuru 

doğrultusunda, “sokaklarına yayılacak müdahaleler, araştırma projeleri ve video 

serileri” sergiler kapandıktan sonra, 2021 yılı boyunca devam edecek. 

“Empati sözcüğü 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. Yunanca pathos sözcüğünün 
önüne em ekinin getirilmesiyle birlikte hissetmek anlamını kazanan sözcük, 
Almancadaki Einfühlung sözcüğünün bir tercümesiydi. Psikoloji çevrelerinde doğan 
bu terim, bir nesnenin estetik deneyiminin onu izleyenin bedenine nasıl uzandığını 
tanımlamak, hislerin bir nesneden bir insana aktarılabildiğini vurgulamak için 
kullanılıyordu. Günümüzde diğer insanların yüz ifadelerini ve hislerini algılama yetisini 
tarif etmek için kullanılsa da 1900’lerin başında insandan farklı gövdelerin arasındaki 
ilişkileri de barındıran, çok daha kapsayıcı bir anlamı vardı. 

 

İşbirliği yapılan kurum ve kuruluşlarla yapılan anlaşmalara bağlı olarak değişen biçim 
ve zamanlarda İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleştirilecek Yeni Yurttaşlık 
Ritüelleri ise, ortak yemek pişirme araçlarından bahçelere ve oyun alanlarına dek 
uzanan, kent ve sakinleri için güvenle bir arada olmayı, yeniden bağ kurmayı, özen 
göstermeyi öne çıkaran deneyimler sunan bu projelerden oluşuyor. 

Bu program, İstanbul’da yaşayan genç küratörlerden oluşan, temaya yerel bir bağlam 
kazandırmaktan sorumlu Genç Küratörler Grubu’yla birlikte gerçekleştiriliyor. 5. 
İstanbul Tasarım Bienali’nin küratöryel ekibinin parçası olan Genç Küratörler 
Grubu’nda Nur Horsanalı, Ulya Soley ve Eylül Şenses yer alıyor. 
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Borusan Sanat’la Yeni Sezon 

BİFO, Borusan Quartet, Borusan Müzik Evi ve Borusan Klasik'in sezon programı 

müzikseverleri heyecanlandırıyor. 

 
 
Borusan Sanat yeni sezon takvimini açıkladı. Bu sezon pandemi dolayısıyla tüm 
konserlerini izleyiciye kapalı olarak gerçekleştireceğini duyuran Borusan İstanbul 
Filarmoni Orkestrası, tüm konserlerinin kaydını Borusan Oto İstinye 9.55 Salon’da 
yapacak. 

Konser Sayısını İkiye Katlayacak 

BİFO’nun yeni sezonunda şeflik kürsüsünde BİFO Onursal Şefi Gürer Aykal’ın yanı 
sıra, Sascha Goetzel, Patrick Hahn, Carlo Tenan, Alexander Liebreich, James Judd, 
Gabor Kali, Garrett Keast, Stanislav Kochanovsky, Thomas Rösner, Domingo 
Hindoyan ve Cem Mansur yer alacak. Valentina Lisitsa, Naz İrem Türkmen, Midori 
Goto, Giovanni Guzzo, Jan Mráček, Camille Thomas, Daniel Hope, Zarina Abaeva, 
Maria Barakova, Xabier Anduaga, Elina Vähälä, Philippe Quint, Ezgi Karakaya, 
Ferhat Göksel, Erkut Gökgöz, Gökhan Aybulus ve Sezai Kocabıyık ise orkestranın 
eşlik edeceği solistler arasında… 

Açılış Konseri Radyoda Canlı Yayınlandı 

Her sezon 12 konser veren BİFO, bu sezon 24 canlı radyo yayını, 4 radyo bant 
yayınıyla ve aralık itibarıyla tamamı çevrimiçi platformdan yayınlanmak üzere konser 
sayısını 28’e çıkarıyor. Yeni sezonu üç büyük bestecinin başyapıtlarıyla açacak olan 
BİFO; Gustav Mahler, Beethoven ve Mozart’la buluşturacak. 

Borusan Quartet 4 canlı radyo yayını ve çevrimiçi gösterim, Borusan Müzik Evi ise 6 
çevrimiçi gösterimiyle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Tüm konser kayıtları, 
Borusan Sanat’ın çevrimiçi platformundan ücretsiz olarak sunulacak. 
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yerleşkesi Açılıyor 

Başkentteki CSO kültür ve sanat adası, yıl boyunca klasik müzikten geleneksel 

müziğe, dünya müziğinden popüler müziğe zengin bir içerikle sanatseverlere 

kapılarını açacak. 

 
 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Yerleşkesi, Ankara’da açılıyor. 
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, CSO Konser Salonu ve 
Koro Çalışma Binaları için 3 ve 4 Aralık’ta gala açılışı düzenlenecek. 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na ev sahipliği yapacak “Büyük Salon”, “Mavi 
Salon” ve “Tarihi CSO Salonu’nun” yer alacağı kültür ve sanat adası, yıl boyunca 
klasik müzikten geleneksel müziğe, dünya müziğinden popüler müziğe zengin bir 
içerikle sanatseverlere kapılarını açacak. 

Ankara Kalesi ile Anıtkabir Arasında Yer Alıyor 

CSO’da, 3-4 Aralık’taki açılış konserlerinin ardından, 5 Aralık’ta İdil Biret resitali, 11 
Aralık’ta Nil Venditti & Nil Kocamangil, 18 Aralık’ta Antonio Pirolli & Atakan Sarı ve 
25-26 Aralık tarihlerinde Cemi’i Can Deliorman şefliğinde dünyaca ünlü vokal Buika 
ile yeni yıl konserleri yapılacak. 

Ankara Kalesi ile Anıtkabir arasında yer alan yerleşke, Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası’nın ev sahipliğinde dünyanın dört bir yanından saygın orkestraları ve 
solistleri ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen proje 
kapsamında, 2 bin 23 koltuk kapasiteli “Büyük Salon”, 500 koltuk kapasiteli “Mavi 
Salon” ve 600 kişilik “Tarihi CSO Salonu” ile restoranları, sergi salonu ve açık hava 
alanlarından oluşan yerleşke, kültür ve sanat tutkunlarının buluşma yeri haline 
gelecek. 
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100 İsimden Polis Şiddetinden Ölen Siyahi Kadınlar Anısına Eserler 

Aralarında ressam David Hockney, müzisyen Lenny Kravitz ve aktör Jim Carrey'nin 

yer aldığı 100 ünlü ismin ABD'de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi kadınlar 

anısına ürettiği işler açık artırmaya çıkıyor. Satış geliriyle mağdur ailelere destek 

sağlanacak. 

African American Policy Forum un başlattığı kampanya farklı disiplinlerden, 

dünyaca tanınan 100 sanatçıyı siyahi kadınların anısına işler üretme amacında 

buluşturdu. 

Aralarında Usher, Jim Carrey, Lenny 
Kravitz, Bruno Mars, Marilyn Minter, 
David Hockney ve George Condo’nun yer 
aldığı tanınmış 100 kreatif isim, polis 
tarafından öldürülen siyahi kadınların 
anısına sanat eserleri üretti. 
Eserler“Show Me the Signs” isimli 
sergi/açık artırmada sanatseverlerin 
karşısına çıkacak ve geliri öldürülen 
kadınların ailesine bağışlanmak üzere 
satışa sunulacak. Satışlardan elde edilen 
gelir African American Policy Forum’un 
yönettiği #SayHerName Mothers 
Network’e bağışlanacak. 

Lenny Kravitz açılış fiyatı sadece 100 
dolardan başlayan akrilik Amerikan 
bayrağı çalışmasıyla kampanyaya destek 
verirken, son dönemin popüler 
şarkıcılarından Billie Eilish müzayedeye 
karton üzerine el yazısıyla “Stop Killing 
Black People” (Siyahi İnsanları Öldürmeyi 
Bırakın) yazan posteriyle dahil oluyor. 

Cardi B ise Tamir Rice, Atatiana Jefferson, Sandra Bland, Sean Bell, ve George 
Floyd gibi polis şiddetine maruz kalanların ismini listelediği çalışmayla destek veriyor. 

Henüz resmi açılışını gerçekleştirmemiş olan topluluk güdümlü yeni çağdaş sanat 
platformu Artfizz’de online olarak satışa çıkarılacak eserler, 10-19 Kasım arasında ve 
21-30 Kasım tarihleri arasında iki kez müzayedeye çıkacak. Eserler fiziksel olarak 
Los Angeles’taki Blum and Poe’da görülebilecek. 
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Avrupa ve ABD Müzelerinden Radarınızda Olması Gereken Sergiler 

Üst üste gelen bu hayal kırıklıklarına rağmen müzeler tüm kaynaklarını kullanarak 
sanatın kitlelerle buluşmaya devam etmesi için önemli sergiler hazırlamayı sürdürdü. 
Bloomberg, James Tarmy imzalı haberinde sonbahar döneminde açılacak olan ve 
görmeniz gereken 10 sergiyi listeledi. Bu yeni gelişmelerle birlikte sergilerin bir kısmı 
online’a taşınabilir ya da güncellenmiş tarihler belki de size görme imkanı sunabilir. 
Radarınızda olsun… 

Hapsedilme Çağında Sanat 

ABD’de ırkçılık, polis şiddeti, adalet ve hapsedilme konuları gündemde yer almaya 
devam ederken, zamanlaması oldukça yerinde olan “Marking Time: Art in the Age 
of Mass Incarceration” başlıklı sergide kendisi hapiste olan veya Amerika’nın 
hapishane-endüstriyel sistemini odağına alan 35 sanatçının işleri sergileniyor. Soyut 
resimlerden detaylı heykellere kadar uzanan geniş bir yelpazede işin bir araya 
getirildiği sergi, 4 Nisan’a kadar New York’taki MoMA PS1’de 1. Katta devam ediyor. 

Belçika Sembolizmi Başrolde 

19. yüzyılın son dönemindeki Avrupa’yı göz önüne seren “Decadence and Dark 
Dreams: Belgian Symbolism” başlıklı sergi, karakteristik özellikleri arasında 
duygusallık, büyüye hayranlık, derin anlamlandırmalar ve irrasyonelliğin 
sayılabileceği sembolizmi benimseyen bir grup Belçikalı sanatçının işlerini 
buluşturuyor. İzleyicisini Belçika sembolizminin fantezi dünyasına doğru bir yolculuğa 
çıkaracak serginin Berlin’deki Alte Nationalgalerie’de 17 Ocak’a kadar devam 
edeceği açıklanmıştı. Müze şu anda 30 Kasım’a kadar kapılarını kapatmış durumda. 

Artemisia Gentileschi İlk Kez İngiltere’de 

 
“Artemisia“, 17. yüzyılda yaşamış 
İtalyan portre ressamı Artemisia 
Gentileschi’nin işlerinin bir araya geti-
rildiği İngiltere’deki ilk büyük sergi 
olarak öne çıkıyor.  Ölümünün ardın-
dan portreleri ve İncil’i ele alan tablo-
ları Avrupa’daki saray koleksiyonlarına 
giren Gentileschi’nin işlerini sanat-
severlere sunan serginin Londra’daki  
National Gallery’de 24 Ocak’a kadar 
görülebileceği açıklanmıştı. Ancak 
National Gallery de İngiltere’deki yeni 
karantina önlemleri kapsamında bu ay 
kapılarını kapatıyor. 
 

“Artemisia” sergisinden “Judith Beheading Holofornes” 
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Mimarlıkta Zamanın Rolü 

Architects Studio serisinin dördüncü edisyonunda Danimarka’daki Louisiana 
Müzesi, yaratıcılığıyla öne çıkan Hintli mimar Anupamo Kundoo’dan ‘zaman 
kavramının mimarlıktaki unutulmuş rolü’nü araştırmasını istiyor. Gerçek binalara 
imzasını atan Kundoo, aynı zamanda tanınmış bir teorisyen. ‘Zamanın içinde 
yolculuk’  olarak tarif edilebilecek “Anupama Kundoo: Taking Time” başlıklı sergi, 
31 Ocak’a kadar Humblebaek, Danimarka’daki Louisiana Müzesi’nde devam ediyor. 

Irk Ayrımcılığı, Adaletsizlik ve Şiddet 

1961’de Güney Afrika’da doğan ve ülkedeki ırkçı Apartheid rejiminin son dönemlerine 
de şahit olan Jo Ractliffe,  adaletsizlik ve şiddet açık bir şekilde fotoğraflamak yerine 
dolaylı olarak belgelemeyi tercih etti. Ractliffe’in sanat hayatını göz önüne seren “Jo 
Ractliffe: Drives” başlıklı sergide Art Institute of Chicago sanatçının 100’den fazla 
fotoğrafını bir araya getirdi. Fotoğrafların bir çoğunun günümüzün de geçmişten çok 
uzak ve farklı olmadığını hatırlattığı sergi 26 Nisan’a dek Art Institute of Chicago’da 
görülebilir. 

Geçmişi, Şimdiyi ve Geleceği Buluşturan Moda 

Metropolitan Sanat Müzesi Kostüm Enstitüsü’nün hazırladığı kapsamlı 
sergi “About Time: Fashion and Duration”, bu sonbahar döneminin popüler teması 
olan ‘zaman’ın içinde moda değişimlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 1870’lerden 
günümüze modayı ele alan sergide her biri siyah ya da beyaz olan 120 elbise yer 
alıyor. 29 Ekim’de kapılarını açan sergi 7 Şubat’a kadar New York’taki The Met Fifth 
Avenue’da gezilebilir. 

Türkiye Seyahati de Fotoğrafladıkları Arasında 

Amatör bir arkeolog ve gezgin olmasının 
yanı sıra dagerreyotipi tekniğinin 
öncülerinden olan fotoğraf sanatçısı Joseph-
Philibert Girault de Prangey (1804-1892) 
İtalya, Yunanistan, Türkiye, Suriye, Lübnan, 
Kudüs, Filistin ve Mısır’dan geçen 
yolculuğunu fotoğraflarla belgeledi. Musee 
D’Orsay‘daki (Orsay Müzesi) “Giroult de 
Prangey” başlıklı sergide sanatçının Fransa 
ve Fransız kültürüyle olan bağı da göz önüne 
seriliyor. 3 Kasım’da açılan serginin 7 
Şubat’a kadar Paris’teki Orsay Müzesi’nde 
görülebileceği açıklandı. 

 
Piet Mondrian, Tableau No. VII (1925). 
Fotograf: Wikimedia Commons 
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Odağında Mondrian ve De Stijl Var 

Reina Sofia Müzesi açılmak için gün sayan sergisi “Mondrian and De Stijl”de Piet 
Mondrian’ı ve sanat eleştirmeni Theo van Doesburg’ün dergisi De Stijl’in etrafında 
toplanan çağdaşlarını odağına alıyor. 20. yüzyılın yeni sanat akımı De Stijl’i ve 
akımın ‘babası’ Mondrian’ı ele alacak Mondrian’ın ve çağdaşlarının çok sayıda işi bir 
araya getirilecek. Madrid’deki Kraliçe Sofia Ulusal Sanat Müzesi’nde 11 Kasım’da 
kapılarını açmaya hazırlanan sergi, 1 Mart’a kadar devam edecek. 

Farklı Bir Perspektiften Ulay 

Amsterdam’daki Stedelijk Müzesi, performans sanatçısı Marina Abramovic’in 
partneri olması ve birlikte sergiledikleri işlerle hatırlanan, yakın zamanda hayatını 
kaybeden performans sanatçısı Ulay’ı farklı bir perspektifle sunmayı hedefliyor. “Ulay 
Was Here” başlıklı sergi, gerçek adı Frank Uwe Laysiepen olan sanatçının 
işlerini dört kategoriye ayıracak: Performans, cinsel kimlik üzerine yaptığı 
araştırmalar, sosyal ve politik alanlardaki katılımı ve Amsterdam’la olan ilişkilisi… 21 
Kasım’da açılması planlanan sergi, 18 Nisan’a kadar Amsterdam’daki Stedelijk 
Müzesi’nde ziyaret edilebilecek. 

Çok Yönlü Bir Sanatçı 

 

 Günümüzde, sanat piyasasını dahil etmezsek, sanatçıların 
genelde ticaret dünyasının dışında kalmaları beklenir. Fakat 
Emil Pirchan (1884–1957) sanat, tasarım ve zanaatkarlığın 
özgünlüğünü hem görsel sanata hem de ticarete eşit 
derecede uygulama olanağı sağlanabileceğini kanıtlamış bir 
isim. Viyana’daki Leopold Museum‘da “Emil Pirchan” 
başlıklı sergi, Pirchan’ın sahne tasarımından kitap 
illüstrasyonlarına, grafik tasarımdan ve reklamcılığa kadar 
uzanan yeteneğini sanatseverlerle buluşturacak. Leopold 
Müzesi’nde 27 Kasım’da kapılarını açacak olan sergi, 4 
Nisan’a kadar görülebilecek. 
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Newfields’da Çağdaş Sanat Katını Van Gogh Temalı Işık Şovuna Çeviriyor 

 

 

Indianapolis'in en büyük sanat müzesi Newfields'da çağdaş sanat galerilerinin yerini 

Van Gogh temalı devasa bir ışık şovu projesi alıyor. Sanatçının iki boyutlu tablolarını 

üç boyutlu dünyaya taşıyacak olan the LUME'un gelecek yaz açılması planlanıyor. 

Sanat temalı ışık şovları, ışık 
müzeleri son dönemde 
giderek ön plana çıkıyor. Işık 
gösterileri, son olarak 
Netflix’in popüler dizisi “Emily 
in Paris“e konu oldu, Lily 
Collins’in canlandırdığı baş 
karakter Emily, Paris’in ünlü 
müzelerini gezerken Atelier 
des Lumières’de Van 
Gogh’un meşhur “Yıldızlı 
Gecesi”nin de dahil olduğu 
‘ışıktan’ sanat eserleri 
arasında gösterildi. 

 
137 Yıllık Tarihinde En Büyük Sergi Deneyimi 
 
Girişimin “Newfields’in 137 yıllık tarihindeki en büyük sergi deneyimi” olacağı 
öngörülüyor. Gelecek yaz açılması planlanan proje, “İki boyutlu tabloları üç boyutlu 
dünyaya taşıyarak, izleyicilerin tüm duyularıyla keşfetmelerine olanak sağlayacağını” 
iddia ediyor. 
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Van Gogh’a İlişkin Yeni Araştırma Ressama ‘Deliryum’ Tanısı Koydu 

Usta ressam Vincent Van Gogh'un ruh sağlığına ilişkin yayımlanan yeni bir araştırma, 

ressamın alkol yoksunluğuna bağlı deliryumdan muzdarip olduğunu öne sürdü. 

Kulağını kestikten sonra hastanede yattığı süreçte ataklar yaşayan ve intihar ederek 

hayatını sonlandıran ressamın şizofreni ya da borderline kişilik bozukluğu yaşadığı 

iddia ediliyordu. 

 
Kulağını kestikten sonra girdiği üretken dönemde “çekilmez halüsinasyonlar” 
gördüğünü belirten dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh‘un ruh 
sağlığını ele alan güncel bir araştırma, sanatçının hezeyanlarının kaynağı hakkında 
bulgularını açıkladı. 
 
Kulağını genelevdeki bir kadına verdikten sonra, Van Gogh Aralık 1888 ile Mayıs 
1889 arasında Fransa’nın Arles şehrinde arka arkaya üç kez hastanede yattı. 
Ardından Mayıs 1889’da Saint-Rémy-de-Provence akıl hastanesine nakledildi. 

Hastanede geçirdiği sürecin ikisinde günlüğüne kaygı bozukluğu yaşadığını, kabuslar 
ve “çekilmez halüsinasyonlar” gördüğünü yazan Van Gogh yaptığı tasvirde, “zihinsel 
ya da sinirsel bir ateş ya da delilik, tam olarak ne diyeceğimi, nasıl adlandıracağımı 
bilmiyorum” şeklinde belirtti. 

Yapılan araştırmanın kaynağını ise Van Gogh’un 820’si kardeşi Theo’ya olmak üzere 
akrabalarına yazdığı 902 mektup ile sanatçıyı derinlemesine araştıran üç sanat 
tarihçisiyle yapılan röportajlar oluşturdu. 
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2020 Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buldu 

 

Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı’nca düzenlenen ve Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları tarafından desteklenen Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin sahipleri 
belirlendi. Roman dalındaki ödüle, “Âşıklar Bayramı”nın yazarı Kemal Varol, şiir 
dalındaki ödüle ise “Hayhuy” isimli kitabıyla Elif Sofya değer görüldü. İlk Roman Vakıf 
Özel Teşvik Ödülü’nün sahibi, “At Sancısı” kitabıyla Elvan Kaya Aksarı olurken, İlk 
Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise “Sevgili Kardeşim Ben” adlı kitabıyla Enes 
Kurdaş’a verildi. 

Roman Ödülü ‘Âşıklar Bayramı’ ile Kemal Varol’un 

2020 Attilâ İlhan Roman Ödülü’nün sahibi, İletişim Yayınları tarafından yayımlanan 
“Âşıklar Bayramı” romanıyla Kemal Varol oldu. Seçici Kurul, Kemal Varol’u 
ödüle “Sözlü kültür ile yazılı kültürü başarılı bir şekilde birleştirmesi, âşık geleneğini 
baba-oğul ilişkisiyle harmanlaması, yolculuk üzerine kurgulanan yapıdaki yolculuğa 
paralel şekilde ilerleyen bir iç hesaplaşmayı etkileyici bir dille anlatması” 
sebebiyle değer bulduğunu açıkladı. 
2020 Attilâ İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nü ise Everest Yayıncılık’tan 
çıkan “At Sancısı” romanıyla Elvan Kaya Aksarı’ya verilirken “Eser, atlı arabacılığın 
macerası üzerinden değişen dönemleri anlatımda farklı dil yapıları kullanmasındaki 
başarısı, çeşitli yan karakterler yaratması konusundaki yaratıcılığı sebebiyle ödüle 
değer bulunmuştur” denildi. 

Şiir Ödülü Elif Sofya’ya Verildi 

Şiir Ödülü Seçici Kurulu, 2020 Attilâ İlhan Şiir Ödülü’nün Yapı Kredi Yayınları’ndan 
çıkan “Hayhuy” kitabı ile Elif Sofya’ya verilmesine karar verdi:  “Elif Sofya kısa 
dizelerle, sesi kısarak yalın anlatımla ulaştığı şiirini ileri götüren yaklaşımıyla 2020 
Attilâ İlhan Şiir Ödülü’ne değer görülmüştür.” 

2020 Attilâ İlhan İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün sahibi ise Edebi Şeyler 
Yayınları tarafından yayımlanan “Sevgili Kardeşim Ben” isimli kitabıyla Enes Kurdaş 
oldu. “Enes Kurdaş, günlük konuşma dilinde yumuşak geçişlerle şiiri yakalaması, 
bunu şiire aktarışındaki başarısı ve mısraya kattığı kırılma sayesinde şiiriyet 
kazandırması  sebebiyle 2020 İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü’ne değer 
görülmüştür” açıklaması paylaşıldı. 
Doğan Hızlan’ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurulların bu yılki ödül 
sahiplerini belirlediği yarışmaya bu yıl şiir dalında 52, roman türünde ise 49 eserle 
başvuru yapıldı. 
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İngiltere’nin en ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin eserlerine benzeyen görüntüler üretmeyi 
amaçlayan yapay zeka botu GANsky ile tanışın! 

 

Banksy işleri piyasada büyük talep görürken, sanatçının 265 işinden oluşan bir 
koleksiyon için oldukça hevesli pek çok koleksiyoner bulunabilir. Ama önemli bir 
nokta var: Eserler Banksy’e ait değil… Banksy’nin işlerine benzer görünümlü bu 
yapıtlar, sokak sanatçısınınkileri taklit etmek üzere programlanmış GANksy isimli bir 
yapay zeka (AI) yazılımına ait… The Art Newspaper’ın haberine göre, hem ismi hem 
de ürettiği eserler ile kimi kopyalamaya çalıştığı konusunda şüpheye yer bırakmasa 
da GANksy’nin yaratıcısı ve web geliştiricisi Matt Round, yasal nedenlerden ötürü 
projeye ilham veren sanatçıyı açıklamıyor. 

Yüzlerce Eseri İnceleyerek Günlerce Eğitildi 

Bu görüntüleri yaratmak için Round, GAN (üretken çekişmeli ağlar) olarak bilinen 
bilgisayar tabanlı makine öğrenimi programını kullandı. Bu özel GAN, orijinallerine 
yüzeysel benzerlik taşıyan bir görüntü üretene kadar Banksy’nin yüzlerce 
çalışmasından oluşan bir portföy kullanılarak beş gün boyunca eğitildi. Round’un 
VoleWTF adlı web sitesinde, “çalışmaları bu çalkantılı zamanları yansıtan görsel bir 
dahi” olarak tanımladığı GANksy, “eserlerdeki yapıları ve dokuları öğreniyor, ortak 
desen ve temaları arıyor ve ardından aynı etkiyi yaratmaya çalışıyor.” Sonuç 
olaraksa, Birleşik Krallık’ın birçok binasını ve kamusal alanını süsleyen Banksy’nin 
eserlerine esrarengiz bir şekilde benzer – bir o kadar da farklı – görüntüler ortaya 
çıkıyor. 

1 Sterlinden Başlayan Fiyatlarla… 

256 eserin her biri artık GANksy imzalı dijital bir dosya şeklinde satılıyor, fiyatlar ise 1 
sterlin ile başlıyor ve her satın almada bir sterlin daha artıyor. 

Round, “Sokak sanatı imgelerinin çok çeşitli ve bağlam içinde var olduklarını fark 
ettim. GAN ise bazı form ve dokuları kavrarken, belirli nesneler ve temalar hakkında 
üst düzey bir bilgi anlayışına sahip değil. Aslında var olan materyali taklit etmiyor, 
daha çok sınırlı bir miktarda öğreniyor ve sonra kendi işini üretiyor…” diye anlatıyor. 

Banksy Yasal İşlem Başlatacak Mı? 

Halihazırda en ünlü işlerinin patentlerini korumak için mücadele eden Banksy’nin 
projeye karşı yasal işlem başlatıp başlatmayacağı sorulduğundaysa “Sonuçta 
Banksy’nin herhangi bir işine benzeyen bir şey yok, aynı ton ve tarzda işler üretmiyor. 
Umarım bu proje eğlenceli ve yaratıcı bir proje olarak onun takdirini kazanır” şeklinde 
cevap veriyor. 
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Bill Gates'ten kitap önerileri 

Microsoft'un kurucularından milyarder iş insanı Bill Gates kitap önerilerinde bulundu. 
Gates'in kitap önerilerinde ırkçılık ve corona virüs konuları öne çıkıyor. 

 

Microsoft'un kurucularından Bill 
Gates, Stanford Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı Lloyd Minor’la 
corona virüs salgınında yaşanan 
halk sağlığı krizine ve pandemi 
sonrası dönemdeki olası 
gelişmeler üzerine 
konuştu.  Gates söyleşide zorlu 
pandemi ve karantina 
döneminde okurlara 4 kitap 
önerisinde bulundu. İşte 
Gates'in kitap önerileri... 

 

1. Gates’in önerilerinden biri sivil haklar avukatı ve hukuk uzmanı Michelle 
Alexander'ın kaleme aldığı Yeni Jim Crow: Renkkörlüğü Çağında Kitlesel 
Hapsedilme (The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of 
Colorblindness) isimli kitap. 

 
2. Gates’in bir önerisi de bilim yazarı Bijal P. Trivedi’nin kaleme aldığı Tuzdan 

Nefes: Ölümcül Genetik Hastalık, Bilimde Yeni Çağ, Tıbbı Değiştiren Hasta ve 
Aileler (Breath from Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in Science, 
and the Patients and Families Who Changed Medicine Forever) kitabı. 

 
3. Gates'in sonraki önerisiyse gazeteci Erik Larson’ın yazdığı Görkemli ve Sefil: 

Blitz döneminde Churchill, Ailesi ve Direnişin Destanı (The Splendid and the 
Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz) kitabı. 

 
4. Köşe yazarı ve aynı zamanda CNN Worldwide'da sunucu olan Fareed Zakaria 

tarafından yazılan Pandemi Sonrası Dünya İçin 10 Ders (Ten Lessons for a 
Post-Pandemic World) isimli kitap da Gates'in koronavirüsle ilgili önerdiği 
kitaplar arasında bulunuyor. 
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Art Brussels’tan Aralık’ta Yeni Sanat Fuarı: Art Antwerp 

Art Brussels fuar komitesi Belçika'nın Antwerp (Anvers) şehrinde 10-13 Aralık tarihleri 

arasında yüz yüze gerçekleşecek yeni sanat fuarı Art Antwerp'i organize edeceklerini 

duyurdu. Fuara Belçika ve çevre Avrupa ülkelerinden yaklaşık 60 galeri katılacak. 

Belçika’da da Avrupa’nın diğer ülkelerinde olduğu gibi artan koronavirüs vakaları 
dikkat çekiyor. Brüksel, ülke genelinde ikinci koronavirüs dalgasını hafifletmek adına 
müzeleri kapatırken Art Brussels aralık ayında Antwerp (Anvers) şehrinde fiziksel 
olarak gerçekleşecek yeni bir sanat fuarı açmayı planladıklarını duyurdu. 
 

Katı Önlemlere Uyma Şartıyla İzin Çıktı 

Easyfairs, fuarın Covid-19 güvenliğine uygun olduğundan emin olmak için İsviçreli 
çok uluslu firma SGS ile ortaklık kurarken; Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, katı 
hijyen önlemlerine uymaları koşuluyla organizatörlere sanat fuarını organizasyonu 
için izin verdi. 

Bu kapsamda sanatseverler fuarı kendilerine ayrılan süre zarfında ziyaret edecek, 
kalabalık oluşmaması adına fuar koridorları genişletilecek ve ikişer adet giriş-çıkış 
kapısı olacak. Sergi salonunun aynı anda sınırlı sayıda ziyaretçi gezebilecekken, 
fuarı gezen misafirler için maske takmak ve sosyal mesafe kuralları uymak da 
zorunlu. 

Belçikalı galerilerden oluşan bir fuar komitesi yaptığı açıklamada, “Aylar süren 
kısıtlamalardan ve iptal edilen sanat fuarlarının ardından, kendi galeri alanımızdan 
çıkıp meslektaşlarımızla, koleksiyoncularla ve sanatseverlerle daha büyük ölçekte 
bağlantı kurmak oldukça önemli” diye konuştu. 

 

Fuarın resmi web sitesi https://www.art-antwerp.com/en/ adresinden katılımcı 
galeriler ve ziyaret kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak mümkün. 
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