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Bizler Sanatla Randevu ailesi olarak yola çıkma gücü bulduğumuz “Sanat İyileştirir,
Sanat Birleştirir” mottosuyla, Covid-19 pandemisi sürecinde siz değerli sanatseverlerle Online Sanat Seminerlerimiz aracılığıyla buluşmaya devam ediyoruz.
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Sanatın iyileştirici gücüne her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde kültür ve sanattan uzak kalmadan etkinliklere dahil olabilmek mümkün. Sanatla
Randevu ekibi olarak öne çıkan bazı sanat haberleri ve etkinliklerini sizler için
derledik;
Contemporary Istanbul 15.yaşında, 2020 yılında sanal olarak gerçekleşecek. Virtual
Contemporary Istanbul 19 Aralık’ta başlıyor.
Contemporary Istanbul, her yıl Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini
Avrupa ve Asya’nın buluşma noktasında bir araya getiriyor ve İstanbul’u merkezine
alarak 14 yıldır şehrin gelişen sanat sahnesi, büyüyen sanat pazarı ve
koleksiyoncular için bir platform oluşturuyor. Contemporary Istanbul’un 15. Edisyonu
Akbank Ana Sponsorluğu’nda 19-20 Aralık ön gösterim, genel izleme olarak 21 Aralık
- 6 Ocak tarihleri arasında virtual.contemporaryistanbul.com üzerinden online olarak
yapılacak. Fiziki edisyon ise 2021 ilkbaharda gerçekleştirilecek.
Türkiye’de birçok şeyi ilk kez topluma ve sanat dünyasına sunan CI’ın gene bir başka
yeniliği olarak; online fuar virtual.contemporaryistanbul.com, 19-20 Aralık tarihlerinde
ön gösterim, 21 Aralık – 6 Ocak tarihleri arasında ise genel ziyaretçiye açık olarak
yapacak. Fiziksel fuar ise tüm dünya üzerinde etkili olan Covid – 19 pandemisi
nedeniyle İç İşleri Bakanlığı tarafından açıklanan yeni önlem paketine uygun olarak
2021 ilkbaharında yapılacak.
Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli değişiklik kararı ile ilgili
yaptığı açıklamada;
“Açıklanan yeni önlemleri hep birlikte izledik. Bu önlemler bizim katılımcılarımız ve
ziyaretçilerimizden başlayarak tüm dostlarımız yanında İstanbul’un sanat ortamı için
en verimli ve uygun kararı verebilmek adına planlarımızı yeniden gözden geçirmemizi
gerektirdi. Yarın açabilecek kadar hazır ve istekli olmamıza rağmen, mevcut
koşullarda fuarımızı başlatmanın, sanat gibi yapıcı, yaratıcı ve iyimserlik yüklü bir
ortamın doğasına uymayacağı kanısına ulaştık.
Biz fuarlarımızın toplumsal yaşantımıza renk olmasını, güç katmasını, umut
getirmesini diliyoruz. Ülkemizdeki çağdaş sanat ortamını en iyi seviyeye çıkarmak ve
geliştirmek düşüncesiyle Contemporary Istanbul’u 2020 yılında, 15. yaşında, daha iyi
ortamı arayan umutlarımızla Aralık ayına aldık. Kasım başında gerçekleştirdiğimiz
Danışma Üst Kurulu toplantısında Aralık ayı için çalışmalarımızı sürdürmeyi
kararlaştırdık. Fiziki fuarımızı Nisan – Mayıs 2021 ayları gibi daha ışıklı, canlı, umut
dolu ilkbahar günlerine taşıyoruz. Böylece katılımcılarımız artacak, fuarımızın
uluslararası boyutu güçlü kalacak, toplumsal işlevi etkinleşecektir. Kararlarımızı
İstanbul’un geleceğini de düşünerek sanatın birleştirici, onarıcı, iyilikçil, yapıcı
niteliklerine koşut olarak hep birlikte almaktan mutluluk duyuyoruz.Son kertede CI
hepimizin ve İstanbul’undur. Sizlerin iyilik ve sağlık içinde kalmanızı diliyoruz.”
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İSTANBUL’DA SANAT IŞIKLA BULUŞUYOR
İBB ve Çağdaş İstanbul Vakfı, İstanbul’un adını sanatla tüm dünyaya duyuran bir
etkinlik gerçekleştirecek. “İstanbul the Lights” projesiyle 50’nin üzerinde sanatçının
eserleri, kentin park ve meydanlarının yanı sıra led ekranlarda sergilenecek. 7 Aralık
-3 Ocak tarihleri arasında yapılacak organizasyonun tanıtım toplantısı 5 Aralık’ta İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla online olarak yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin kültür sanat yaşamını geliştirmek için
gerçekleştirdiği ve desteklediği organizasyonlara bir yenisini daha ekledi. İBB ve
Çağdaş İstanbul Vakfı (CIF), iş birliği yaparak “İstanbul the Lights” projesine imza attı.
İstanbul’un geneline yayılan ve yaklaşık bir ay sürmesi planlanan proje kapsamında
50’den fazla sanatçının 50’nin üzerinde eseri, kentin parklarında ve meydanlarında
sergilenmek için hazırlandı. Her yıl tekrar edilerek İstanbul’da sanatı ışıkla
buluşturacak etkinliğin online tanıtım toplantısı 5 Aralık saat 11.00’de İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun ve CIF Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’nin katılımıyla
gerçekleşecek. Kent kültürüne yeni bir zenginlik ve heyecan getirecek “İstanbul the
Lights”ın tanıtım toplantısı, İBB’nin resmi sosyal medya sayfaları aracılığıyla
izlenebilecek.
İBB’nin alan ve mecra desteği verdiği etkinlik kapsamında ışık ve dijital uyarlamalar,
İstanbul’un park ve meydanlarında İstanbullarla buluşacak. Dijital sanatlar alanında
üretim yapan sanatçıların eserleri şehir ekranı, metro ve AVM ekranlarında yer
alacak. Ayrıca şehrin geneline yayılmış Augmented Reality (artırılmış gerçeklik)
tekniği ile üretilmiş eserler, mobil cihazları ile deneyimlenebilecek. Etkinlik
kapsamında mapping gösterisi de yapılacak. Organizasyonun küratörlüğünü, CIF
sanat ve kültür programları direktörü Ayça Okay ve Contemporary Istanbul Plugin’in
küratörü Esra Özkan ile ha:ar ekibinden sanatçılar Hande Şekerciler ve Arda Yalkın
üstlenecek.
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Şakir Eczacıbaşı’nın “Seçilmiş Anlar”ı İstanbul Modern’de
İstanbul Modern, iş insanı ve fotoğraf sanatçısı Şakir Eczacıbaşı’nın aramızdan
ayrılışının 10. yıldönümünde “Seçilmiş Anlar” adlı sergiye ev sahipliği yapacak.
Eczacıbaşı Topluluğu’nun sponsorluğunda, küratörlüğünü Bülent Erkmen’in
üstlendiği sergi, 25 Kasım 2020 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında görülebilecek.
Eczacıbaşı Topluluğu’nun sponsorluğunda gerçekleşecek olan sergi, Şakir
Eczacıbaşı’nın “doğal halde olduğumuz yerler” olarak tarif ettiği sokakları ve binlerce
yıldır birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Anadolu coğrafyasının çok katmanlı
yapısını yansıtıyor. Sanatçının insan merkezli çalışmaları ile kültür sanat alanında
döneminin önemli aktörlerinin portrelerine yer veren sergi, aynı zamanda sanatçının
“evrensel bir iletişim arama” arzusunu da gözler önüne seriyor.

“Seçilmiş Anlar” adlı sergi, sanatçının fotoğrafladığı öznelerin “içinde bulundukları
ortamla, diğer insanlarla, araçlarla ve yollarla kurdukları ilişkiyi” aktardığı yapıtlara
odaklanıyor. Sanatçının, İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonundaki
pek çok çalışmasının yanı sıra Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı’na bağışladığı fotoğraf
koleksiyonundan bir seçkinin yer aldığı sergide, 300’ü aşkın fotoğraf bulunuyor.
https://www.istanbulmodern.org/tr/sergiler/guncel-sergiler/sakir-eczacibasi-secilmisanlar_2572.html
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Aynalar ve Masalları Buluşturan Koleksiyon
IN BETWEEN Design Space, yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. IN-BETWEEN
Tasarım Platformu küratörlüğünde, Jordan Söderberg Mills‘in “FIRST LIGHT” isimli
tasarım koleksiyonu, Türkiye tasarım tarihindeki renk, ışık ve desen kullanımlarını
araştırıyor.

8 parçalık koleksiyon; İstanbul mimarisindeki işlemeli ve renkli pencereleri (revzen-i
menkuş), vitray çalışmaları ve Kündekâri zanaatındaki geometrik desenleri referans
alarak günümüze çağdaş bir tasarım diliyle tercüme ediyor.
Işığın Farklı Yansımalarıyla Renk Değiştiriyor
Aynalar ve masallardan oluşan koleksiyonda, ışık kırılımları, farklı desen ve formlarda
cam üzerinde uygulanıyor. Bu objeler gün içerisinde ışığın farklı yansımalarıyla renk
değiştiriyor.
Tomtom Kaptan Sokak No:10A, Beyoğlu adresinde ziyaret edilebilecek sergi ile ilgili
randevu ve detaylı bilgi için info@in-between.online adresine e-mail
gönderebilirsiniz.
Jordan Söderberg Mills Hakkında:
Disiplinlerarası bir sanatçı ve tasarımcı olan Jordan Söderberg Mills, enstalasyon,
heykel ve tasarım objeleri üzerine çalışmalar yapıyor. Çalışmaları fizik ve görme
mekaniği ile görsel algıyı bozarak fiziksel ve dijital gerçekliğin sınırlarıyla oynamaya
dayanıyor.
Tanınmış heykeltıraş Francisco Gazitua ile çalışmış olan Mills, yüksek lisansını
Central Saint Martins’de tamamladı. Mills’in Santiago’da bulunan Museo Nacional de
Bellas Artes’ın kalıcı koleksiyonunda bir çalışması bulunuyor. Aynı zamanda Tate
Britain için atölyeler düzenleyen Mills’in çalışmaları Victoria and Albert Museum,
Blythe House ve Londra Tasarım Festivali’nde yer aldı. Milano’da düzenlenen Salone
del Mobile kapsamında The Power Plant, AGO, The Design Exchange ve Frame
Magazine ile işbirlikleri yaptı. Wallpaper Magazine Best in Glass 2018 ödülünü
kazanan Mills, çalışmalarına Berlin’deki atölyesinde devam ediyor.
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CANAN’dan “Falname”ye Özel Performans
Pera Müzesi’nde devam eden “Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür” sergisi için
“Falname” adlı minyatür serisi hazırlayan CANAN, tarot kartı formatında yeniden
üretilen seri ile, 13 Ocak tarihine kadar özel performanslar gerçekleştiriyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, “Minyatür 2.0: Güncel Sanatta
Minyatür” sergisi kapsamında özel bir etkinliği sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide
“1 Mayıs”, “Ademler ve Havvalar”, “Güzel ve Çirkin (Aslan ve Ceylan)”, “İbretnüma”
ve “Falname” başlıklı işleriyle yer alan CANAN‘ın yüzyıllar önce Osmanlı nakkaşları
tarafından hazırlanan Falnamelerden ve İslam mitolojisindeki karakterlerden
etkilenerek hazırladığı 71 minyatürden oluşan “Falname” serisi, performansında
kullandığı tarot destesine dönüşüyor.
“Sanat Yapıtını Okumak, Hissetmek, Analiz Etmek de Fal Bakmak Gibi”
“Falname” serisinde daha önce üretilmiş minyatürlerden ve tarot falından
esinlendiğini dile getiren sanatçının performansla ilgili şöyle konuşuyor: “İster tarot
ister kahve ya da papatya falı olsun tüm fallar imgeye bakarak yorum yapmakla ilgili.
Bir falcı olarak bütün o sembollerden sonsuz anlamlar çıkartabilirsiniz. Dolayısıyla
falcının mahareti de bence orada… Fal bakma ritüeline sadık kalarak dilediği
zamanda kartları farklı açılımlara göre dağıtan falcı, gördüğü resimlerden danışan
kişiye bir yorum/fal kehaneti çıkarabilir. Sanat yapıtını okumak, hissetmek, analiz
etmek aslına bakılırsa aynı fal bakmak gibi şekillerden, renklerden anlam çıkartarak
umut duymayı beraberinde getirir. Zihnimiz, geçmişin deneyimleri ve geleceğin
hayalleri ile şimdiyi oluşturur. Geçmişin negatif deneyimlerinde boğulmadan,
geleceğin kaygılarına takılmadan pozitif baktığımızda hayallerimizi gerçekleştirmek
mümkündür.”
CANAN’ın tarot kartı formatında ürettiği seri ile gerçekleştireceği performanslara
müzenin internet sitesindeki rezervasyon
formu https://rezervasyon.peramuzesi.org.tr/Rezervasyon/etkinlik ile katılım
sağlanabiliyor. “Falname” performansları, 13 Ocak 2021 tarihine kadar Salı ve
Çarşamba günleri 13.00 – 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
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Mehmet Güleryüz’ün ‘Gizli Portreler’i
Mehmet Güleryüz'ün figür ve portre temelli işlerini bir araya getiren "Gizli Portreler ve
Diğerleri" başlıklı sergisi Galeri 11.17'de açıldı.

Gallery 11.17 çağdaş Türk sanatının önde gelen sanatçılarından Mehmet
Güleryüz‘ün “Gizli Portreler ve Diğerleri” başlıklı sergisine ev sahipliği yapmaya
hazırlanıyor. The Empire Project iş birliğiyle geliştirilen ve Güleryüz’ün desen ve
yağlıboya işlerini bir araya getiren sergi, 3 Aralık Perşembe günü itibarıyla kapılarını
açtı.

Figür ve Portreleri Yer Alıyor
Sergi sanatçının figür ve portre temelli çalışmalarından bir seçki niteliğinde eserleri
buluştururken, sanatçı, 2000-2019 yılları arasında yaptığı eleştirel ve dışavurumcu
işleriyle izleyiciyi yaşanan süreçlerle yüzleşmeye, düşünmeye ve dünyayı yeni bir
bakışla izlemeye davet ediyor. Güleryüz’ün desenleri kendine has üslubuyla
sanatçının iç dünyasını, gözlemlerini ve fantastik imgeleri içeriyor.
“Gizli Portreler ve Diğerleri” sergisini 3 Ocak 2021’e kadar Caddebostan’da yer alan
Gallery 11.17’de ziyaret etmek mümkün.
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İstanbul Film Festivali 2020’ye “Eşit Bir Hayat”la Veda Ediyor
39. İstanbul Film Festivali'nin "Eşit Bir Hayat" başlıklı aralık ayı seçkisi 4-24 Aralık
tarihlerinde çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşuyor. Sinemada İnsan Hakları Yarışması
Halk Ödülü de bu ay 5-28 Aralık tarihleri arasında sürecek online oylamayla sahibini
bulacak.

İstanbul Film Festivali 2020 yılını aralık ayı seçkisi “Eşit Bir Hayat” ile ardında
bırakıyor. İKSV tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen
İstanbul Film Festivali, yılın son seçkisi ve ‘Sinemada İnsan Hakları Yarışması’yla 4–
24 Aralık tarihlerinde dijital ortamda yeniden izleyiciyle buluşacak.
Ülkemizde ilk kez gösterilecek 21 filmden oluşan seçki eşitlik, çeşitlilik, paylaşım,
diyalog konularına odaklanan filmleri bir araya getirecek. Yüksek Katkıda Bulunan
Tema Sponsoru Zorlu Holding desteğiyle gerçekleşen Festivalin aralık seçkisi
kapsamında; 10 filmin yarışacağı, Tema Sponsoru Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu’nun desteklediği Sinemada İnsan Hakları Yarışması da yer alacak.
Biletler 2 Aralık İtibarıyla Satışta
Filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri de aynı site üzerinden
alınıyor. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5 gün boyunca izlenebilecek.
Her gün 21.00’de bir film gösterime açılacak ve 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve
sistemden kalkacak. Önceki seçkilerde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı
olacak. Filmlere tek tek bilet alınabileceği gibi Kombine Film Paketi de satın alarak 21
filmin tamamını daha avantajlı fiyata izlemek mümkün. Biletler 2 Aralık Çarşamba
saat 10.30 itibarıyla filmonline.iksv.org’da satışta olacak.
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Sinemada İnsan Hakları Yarışması Çevrimiçi Oylamayla Gerçekleşecek
Öte yandan Sinemada İnsan Hakları Yarışması da bu yıl devam ediyor. Ödül,
Eurimages fonunun sunduğu 5.000 euro’luk para ödülüyle destekleniyor. Sinemada
İnsan Hakları Yarışması’nın kazananı bu yıl Halk Jürisi tarafından yapılacak çevrimiçi
oylamayla belirlenecek. Halk Ödülü anketi 5 Aralık–28 Aralık
arasında http://anket.iksv.org/filmhalkodulu/ adresinde oylamaya açık olacak.
Ödülü kazanan filmse 29 Aralık’ta açıklanacak.
“Eşit Bir Hayat: Aralık Seçkisi” filmleri şöyle:
▪

4 Aralık Cuma 21.00 – 9 Aralık Çarşamba 21.00 / Vitalina Varela / Pedro
Costa / Portekiz

▪

5 Aralık Cumartesi 21.00 – 10 Aralık Perşembe 21.00 / Ağlayan Kadın / La
llorona / Jayro Bustamante / Guatemala, Fransa

▪

6 Aralık Pazar 21.00 – 11 Aralık Cuma 21.00 / Margaret Atwood:
Sözcüklerin Gücü / Margaret Atwood: A Word After a Word After a Word Is
Power / Nancy Lang, Peter Raymont / Kanada

▪

7 Aralık Pazartesi 21.00 – 12 Aralık Cumartesi 21.00 / Antigone / Sophie
Deraspe / Kanada

▪

8 Aralık Salı 21.00 – 13 Aralık Pazar 21.00 / Hurma Zamanı / Xurmalar
Yetişen Vaxt / When the Persimmons Grew / Hilal Baydarov / Azerbaycan,
Avusturya

▪

9 Aralık Çarşamba 21.00 – 14 Aralık Pazartesi 21.00 / Indianara / Marcelo
Barbosa & Aude Chevalier-Beaumel / Brezilya

▪

10 Aralık Perşembe 21.00 – 15 Aralık Salı 21.00 / Peri / Pari / Siamak
Etemadi / Yunanistan, Fransa, Hollanda, Bulgaristan

▪

11 Aralık Cuma 21.00 – 16 Aralık Çarşamba 21.00 / Omar ve Biz / Omar and
Us / Maryna Gorbach Er, Mehmet Bahadır Er / Türkiye

▪

12 Aralık Cumartesi 21.00 – 17 Aralık Perşembe 21.00 / Moffie / Oliver
Hermanus / Güney Afrika, İngiltere
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▪

13 Aralık Pazar 21.00 – 18 Aralık Cuma 21.00 / Kimliği Belli Oldu / Sin
Señas Particulares / Identifying Features / Fernanda Valadez / Meksika,
İspanya

▪

14 Aralık Pazartesi 21.00 – 19 Aralık Cumartesi 21.00 / Çöl Sokağı No: 143 /
143 Rue du Désert / 143 Sahara Street / Hassen Ferhani / Cezayir, Fransa,
Katar

▪

15 Aralık Salı 21.00 – 20 Aralık Pazar 21.00 / Made in Bangladesh / Rubaiyat
Hossain / Bangladeş, Fransa, Danimarka, Portekiz

▪

16 Aralık Çarşamba 21.00 – 21 Aralık Pazartesi 21.00 / Rus Devriminin
Kızları / Women’s Day / Daughters of the Russian Revolution / Dolya
Gavanski / İngiltere, Almanya, Rusya, Bulgaristan

▪

17 Aralık Perşembe 21.00 – 22 Aralık Salı 21.00 / Görünmezler / Kaghazpareh ha / The Unseen / Behzad Nalbandi / İran

▪

18 Aralık Cuma 21.00 – 23 Aralık Çarşamba 21.00 / Ağabey / Moothon / The
Elder One / Geethu Mohandas / Hindistan

▪

19 Aralık Cumartesi 21.00 – 24 Aralık Perşembe 21.00 / Onca Ruh / Tantas
Almas / Valley of Souls / Nicolás Rincón Gille / Kolombiya, Belçika, Brezilya,
Fransa

▪

20 Aralık Pazar 21.00 – 25 Aralık Cuma 21.00 / Çalışan Kadınlar / Filles de
joie / Working Girls / Frédéric Fonteyne, Anne Paulicevich / Fransa, Belçika

▪

21 Aralık Pazartesi 21.00 – 26 Aralık Cumartesi 21.00 / Unutulan / Zabuti /
The Forgotten / Daria Onyshchenko / Ukrayna, İsviçre

▪

22 Aralık Salı 21.00 – 27 Aralık Pazar 21.00 / Kuzu / L’Agnello / The Lamb /
Mario Piredda / İtalya

▪

23 Aralık Çarşamba 21.00 – 28 Aralık Pazartesi 21.00 / Korkuyorum Torero /
Tengo Miedo Torero / My Tender Matador / Rodrigo Sepúlveda / Şili, Arjantin,
Meksika

▪

24 Aralık Perşembe 21.00 – 29 Aralık Salı 21.00 / Neden mi Zıplıyorum? /
The Reason I Jump / Jerry Rothwell / ABD, İngiltere
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Netflix’te İzlenebilecek En İyi Drama Dizileri
Pandemi sürecinde sosyallik ihtiyacımızı kendimizi dizilerdeki dünyalara kaptırarak
karşılarken, en sık duyulan sorulardan biri "Ne izlesem?" oluyor. Colider Editörleri
dizi önerisi arayanlar için şu anda Netflix'te izlenebilecek en iyi dramaları listeledi.
Bazı zamanlarda kendinizi çok sürükleyici bir dram dizisine kaptırmak istersiniz…
Streaming platformlarından Netflix’te yer alan diziler arasında televizyon klasikleri
sayılabilecek “Breaking Bad”den “Hap and Leonard” ve “Mindhunter”a kadar pek
çok dram dizisi yer alıyor.

“The Queen’s Gambit”
Yaratıcı: Scott Frank
Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Harry
Melling, Bill Camp, Moses Ingram
Netflix’in bu 7 bölümlük özel mini serisi için satranç aşığı olmanız gerekmiyor, çünkü
dizi genç bir yetimin mutluluk benzeri bir şey bulmak adına travmasıyla baş etme
çabasını ve bu yolculukta karşılaştığı insanları konu alan dramatik bir hikaye
anlatıyor. Genç satranç dahisi Beth Harmon rolünde izlediğimiz Anya TaylorJoy karaktere ‘cool’ bir özgüvenin getirirken, duygusal karmaşasının nüanslarını da
oldukça başarılı bir şekilde yansıtıyor. Her bölümü yazan ve yöneten Scott Frank,
1950-1960’ların renkli dünyasını set tasarımı ve kostümlerle diziye getiriyor.
“Broadchurch”
Yaratıcısı: Chris Chibnall
Oyuncular: David Tennant, Olivia Colman, Jdie Whittaker, Andrew Buchan, Arthur
Darvill, Carolyn Pickles, Matthew Gravelle, Charlotte Beaumont, Phoebe WallerBridge
Cinayet gizemi-draması izlemek istiyorsanız İngiliz dizisi “Broadchurch” size göre.
Aslında ITV’de yayınlanan dizide David Tennant ve Olivia Colman’ın canlandırdığı iki
dedektif hayali, sakin bir İngiliz kasabası olan Derset’de bir gencin cinayetini
araştırıyor. Karakterlerin psikolojilerini de işleyen dizide, cinayetin kasaba sakinleri ve
ailenin üzerinde yarattığı etkiyi başarıyla gösteriliyor. 3 sezonluk dizinin ilk sezonu
cinayet gizemini çözmekle geçerken ikinci sezonu finalin ardından yaşananlar ve
duruşmayı, 3. sezon ise tamamen yeni bir davayı ekranlara getiriyor.
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“Ozark”
Yaratıcılar: Bill Dubuque ve Mark Williams
Oyuncular: Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Peter Mullan, Janet McTeer
Platformun en popülerleri arasında yer alan Netflix orijinal dizisi “Ozark”, Jason
Bateman’in hayatının dağılmaya başlamasıyla açılıyor. Dizi, iş ortağının Meksikalı
uyuşturucularla iş yaptığını ve borca düştüğünü öğrenmesiyle ailesiyle birlikte
Chicago’dan taşınmak zorunda kalan Bateman’la başlıyor. Ozark’ta bir tatil lokasyonu
açarak zararını ödemeye söz veren Bateman, ailesiyle birlikte suç dünyasının
derinlerine doğru yol aldıkça iyi ile kötü arasındaki çizginin giderek belirsizleştiğini
görecektir. Beklenmedik gelişmelerle sürükleyici kurgu ve iyi oyunculuklarla “Ozark”
iyi bir alternatif.
“Breaking Bad”
Yaratıcı: Vince Gilligan
Oyuncular: Bryan Cranston, Anna Gunn, Aaron Paul, Dean Norris, Betsy Brandt, RJ
Mitte, Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Giancarlo Esposito
“Breaking Bad”in TV tarihinin en etkili dizisi olarak tarihe geçmesi oldukça mümkün.
Vince Gilligan tek bir olay örgüsünü 5 sezonda başarılı bir şekilde işliyor: Walter
White (Bryan Cranston)’ı basit bir kimya hocasından ‘Scarface’e dönüştürüyor.
Sürükleyici hikayesinin yanı sıra, farklı karakterler açısından zengin dizi duygusal
anlar da koltuğunuzun ucunda oturacağınız heyecanlı dakikalar da yaşatıyor. Dizi,
kimya hocası Walter White’ın ölümcül bir kansere yakalandığını öğrenmesi ve
ailesine bırakmak için para biriktirmek adına uyuşturucu işine girmesiyle başlıyor. Dizi
ilerledikçe daha korkutucu ve tehlikeli bir hal almayan başlayan karakter, acaba bu
yanını içinde hep barındırıyor muydu?
“Hannibal”
Yaratıcı: Bryan Fuller
Oyuncular: Mads Mikkelsen, Hugh Dancy, Laurence Fishburne, Caroline
Dhavernas, Michael Pitt, Richard Armitage, Gillian Anderson
Sanatsal bir biçimde kurgulanan, cinsel gerilim soslu seri katil dizilerini seviyorsanız
“Hannibal”a bayılacaksınız. Thomas Harris’in aynı adlı romanından uyarlanan dizide
Mads Mikkelsen’inin canlandırdığı adli psikiyatrist Dr. Hannibal Lecter, bir seri katili
yakalamada yardımcı olmak üzere kriminal profil uzmanı Will Graham (Hugh Dancy)
ve FBI tarafından çağrılıyor. Will ve Hannibal’ın arasında farklı bir ilişki gelişiyor ve
Will’in Hannibal’ın cinayetlerle bir ilgisi olabileceğini düşünmesiyle olaylar iyice
karışmaya başlıyor. Kısmen suç-gizemi, kısmen psikolojik-romantik-macera ve bazen
de tamamen gerilim olan “Hannibal”, özgün ve git gide ilginçleşen bir dizi.
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“Mindhunter”
Yaratıcı: Joe Penhall
Oyuncular: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv, Hannah Gross, and Cotter
Smith
İdari yapımcılığını David Fincher’ın üstlendiği “Mindhunter” televizyonun en iyi
dizilerinden biri. Gerçek olaylara dayanan dizi, 1970’lerin sonlarında FBI’ın suçlu
profilleme bölümünün erken dönemlerini konu alıyor. FBI’ın Davranışsal Bilimler
Ünitesi’nde iki ajanı Holden Ford (Jonathan Groff) ve Bill Tench (Holt McCallany)
hapishanedeki seri katillerle görüşerek işledikleri cinayetleri neden işlediklerini
anlamaya ve bu bilgileri başka seri katilleri yakalayabilmek için profil oluşturmada
kullanmaya çalışıyorlar. Bildiğimiz hikayeleri farklı bir bakış açısından anlatan, insan
davranışı konusunda yeni bir iç görü sunan dizide, ilk iki sezonun bazı bölümlerini de
David Fincher yönetiyor.
“Maniac”
Yaratıcı: Patrick Somerville
Oyuncular: Emma Stone, Jonah Hill, Justin Theroux, Sally Field, Sonoya Mizuno,
Gabriel Byrne, Julia Garner, Billy Magnussen
Mini dizi “Maniac” ekranlarda daha önce rastlamadığınız türden bir dedektif hikayesi.
Dizi, dünyamızın biraz daha geliştirilmiş bir versiyonunda geçerken, iki depresif insanı
oynayan Emma Stone ve Jonah Hill’in kendilerini iyileştirmek üzere bir ilaç denemesi
sürecine katılmalarını takip ediyor. Deney, Stone ve Jonah’a kendilerinin farklı
versiyonlarını canlandırma; yönetmen Cary Fukunaga’ya ise Coen Kardeşler’in
cinayet hikayelerinden “Lord of the Rings”in fantezi dünyasına kadar farklı janrları
işleme olanağı veriyor.
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“The West Wing”
Yaratıcı: Aaron Sorkin
Oyuncular: Martin Sheen, Bradley Whitford, Alison Janney, Rob Lowe, John
Spencer, Richard Schiff, Janel Moloney, Dule Hill
Beyaz Saray’ın ‘kamera arkası’na ilgi çekici bir bakış sunan dizi, aynı zamanda iyi bir
komedi, drama ve güzel bir aşk hikayesini bir arada barındırıyor. Sorkin’in diziyi
bırakmasının ardından -4. sezon sonunda- düşüşe geçen dizi, son iki sezonunda
daha farklı, yeni bir yaratıcı sesle geri geliyor. Ve o kadrosu! Başarılı oyunculukların
olduğu akıllıca kurgulanmış, komik ve bağımlılık yaratabilecek bir dizi arıyorsanız
mutlaka izlemeniz gerekir.
“The Crown”
Yaratıcı: Peter Morgan
Oyuncular: Claire Foy, Matt Smith, Jared Harris, John Lithgow
Netflix’in şimdiye kadar en pahalı dizisi “The Crown”, Kraliçe II. Elizabeth’in erken
dönem hükümdarlığıyla başlıyor. Dizi, Edinburgh Dükü Philip’le (Matt Smith) henüz
evlenen genç Elizabeth’in (Claire Foy) ayrıcalıklı bir prensesten kraliçe prozisyonuna
gelmesini izliyor. O andan itibaren, büyükannesinin de uyardığı gibi, içinde birbiriyle
çelişen iki Elizabeth’i barındıracak: İlki, kendi umutları ve hayalleri olan genç bir
kadın; ikincisiyse hayatı görev ve fedakarlıklardan oluşan kraliyet ailesi üyesi
Elizabeth. Dönemin hükumetiyle ilişkilendirilen çok sayıda tanıdık isme rastlanan dizi,
Elizabeth’in hayatındaki nüanslarla birlikte etrafında olan, ona bakış açılarını -bir
eş/kardeş/evlattan bir hükümdara- değiştirmek zorunda kalan insanların yaşamlarını
da derinlemesine işliyor.
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“The Haunting of Hill House”
Yaratıcı: Mike Flanagan
Oyuncular: Carla Gugino, Michael Huisman, Kate Siegel, Mckenna Grace, Oliver
Jackson-Cohen, Elizabeth Reaser, Victoria Pedretti, Lulu Wilson, Timothy Hutton,
Violet McGraw, Julian Hilliard
Shirley Jackson’ın ufuk açıcı hayalet hikayesinden ilham alan “The Haunting of Hill
House”, Crain ailesinin ‘lanetli’ yaşantısına odaklanıyor. Crain’lerin perili evdeki
yıllarına arada flashbackler yapan dizi, olayın ardından yaşanan yas ve aile travması
sürecine de yer veriyor. Dizi için “Six Feet Under” dizisi haricinde, fanilik ve yasın en
sahici ve etkileyici bir portresini çizen dizi’ denilebilir.
“Anne with an E”
Yaratıcı: Moira Walley-Beckett
Oyuncular: Amybeth McNulty, Geraldine James, R.H. Thomson, Lucas Jade
Zumann, Dalila Bela
Lucy Maud Montgomery’nin klasiği “Anne of Green Gables”den uyarlanan dizinin
hikayesi yetim olan Anne’in büyüme koşulları ve okul döneminde uğradığı zorluklar
gibi daha ‘karanlık’ bir tarafa dayansa da, “Anne with an E” daha neşeli bir versiyonu.
Dizinin ikinci sezonu orijinal kaynağından uzaklaşsa da, kendi sesini buluyor ve daha
da iyileşiyor. “Anne with an E” 100 sene öncesinde geçmesine rağmen seyircinin
derin bir bağ kurabilmesine imkan tanıyan bir mod ve estetik yaratmayı başarıyor.
“Hap and Leonard”
Yaratıcıları: Jim Mickle, Nick Damici
Oyuncular: James Purefoy, Michael K. Williams
Joe R. Lansdale’in romanlarına dayanan “Hap and Leonard” komik ve aksiyon dolu
olmasının yanında alışılmadık bir arkadaşlığın özgün hikayesini anlatıyor: Biri beyaz
bir hippi-kovboy, diğeriyse siyahi, gay bir Vietnam gazisi. 1980’lerin Doğu
Teksas’ında geçen dizide ikili genelde kendilerini beklenmedik bir suçu çözerken
buluyor. Karanlık, derin, hisli olduğu kadar şiddet ve komedi unsurları da içeren dizi
sezonları altışar bölümden oluşuyor.
“Halt and Catch Fire”
Yaratıcıları: Christopher Cantwell, Christopher C. Rogers
Oyuncular: Lee Pace, Scoot McNairy, Mackenzie Davis, Kerry Bishé, Toby Huss
2014’te AMC’de prömiyer yapan ve dört sezon süren dizi, olumlu eleştiriler alsa da
hak ettiği ilgiyi göremedi, ratinglerde geride kaldı. 1983 Dallas’ında geçen dizi, kişisel
bilgisayarın çıkışını izliyor. Teknoloji meraklısıysanız mutlaka izlemeniz gereken
dizide, ayrıca beş ‘yıkıcı’ baş karakter ilgi çekiyor.
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“The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”
Yaratıcı: Ryan Murphy
Oyuncular: Darren Criss, Edgar Ramirez, Penelope Cruz, Ricky Martin, Cody Fern,
Finn Wittrock, Judith Light, Jon Jon Briones
İzleyicinin parıltı, cazibe, şöhret seyretmeyi beklediği mini seri “The Assassination of
Gianni Versace: American Crime Story”, gerçekte bir seri katilin “American
Psycho”vari portresiyle, homophobi ve öznefret konularına odaklanıyor. 1997’de ünlü
moda tasarımcısı Gianni Versace (Edgar Ramirez) Andrew Cunanan (Darren Criss)
tarafından vurularak öldürülüyor. Fakat bunu sadece hikayenin bir kısmı olduğunu ve
aslında geriye dönük bir olay örgüsü sonucunda geliştiğini öğreniyoruz. Cunanan’ın
diğer cinayetlerine ve özel hayatına dalarak genç bir insanın nasıl böyle bir caniye
dönüştüğünü gösteren dizinin ödülleri toplamasının nedenini, bir de kendiniz görün.
“Bodyguard”
Yaratıcı: Jed Mercurio
Oyuncular: Richard Madden, Keeley Hawes
“Bodyguard” ‘anksiyete tetikleyici, yüksek dozda gerilim içeren sahneleri var’
uyarısıyla gelmeli. İlk olarak BBC’de yayınlanan 6 bölümlük dizi savaş gazisi, polis
memuru David Budd’ın (Richard Madden) bir terör saldırısına engel olmasıyla
başlıyor. Fakat dizi yeni bir Jason Bourne, Jack Ryan olmakla ilgilenmiyor. En iyi
yönüyse Madden’in ‘sert’ karakterini aynı zamanda derin duygusal bağlar kurabilem,
şefkatli biri olarak yansıtabilmesi. Budd’ın İçişleri Bakanı Julia Montague’nun (Keeley
Hawes) korumalığını üstlenmesiyle dizinin gergin anları artmaya başlıyor.
“Narcos: Mexico”
Yönetmen: Carlo Bernard, Doug Miro
Oyuncular: Michael Peña, Diego Luna, Tenoch Huerta Mejía, Alyssa Diaz, Joaquín
Cosío, José María Yazpik
1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında geçen dizide, Meksika’nın uyuşturucu piyasası
oldukça kaotik ve birbiriyle savaşan küçücük bölgelere bölünmüş durumda. Diego
Luna’nın canlandırdığı hırslı Félix Gallardo (o dönemde henüz bir bölge liderinin
altında çalışıyor) kendi uyuşturucu imparatorluğunu kurmak istiyor. DEA ajanı olan
Kiki Camerena (Michael Pena) ise ailesiyle California’dan Guadalajara’ya taşınınca
Gallardo’nun en büyük rakibi halini alıyor. Seri uyuşturucu kralının hayatını
yüceltmeden, her iki karakterle de empati kurulabilecek noktalara yer vererek
izleyiciye sunuyor.
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“Rectify”
Yaratıcı: Ray McKinnon
Oyuncular: Aden Young, Abigail Spencer, J. Smith-Cameron, Adelaide Clemens,
Clayne Crawford, Luke Kirby, Jake Austin Walker
Belki de en iyi hapishane dizilerinden biri olan The Sundance TV dizisi, 2013’de
yayınlanmaya başlamış, dört sezon devam etmişti. Dizi, o dönemde 16 yaşında olan
kız arkadaşına tecavüz etmek ve öldürmekten kuşkulu kanıtlarla suçlu bulunarak 19
sene hapis yatıp dışarı çıkan Daniel Holden’in etrafında dönüyor. Kasaba sakinleri ve
aile fertlerinin protestolarına rağmen Holden dışarı çıktıktan sonra çocukluk evine
dönüyor. Holden’in gerçekten suçlu olup olmadığının gizeminin yanı sıra, diziye asıl
bağlayan karakterin ve Georgia’daki Paulie kasabasının sakinlerini portrelemedeki
başarısı. Young’ın zaman zaman kaybolmuş, bazen de direkt rahatsız edici halleri
sizi de sürekli sorguda bırakacak.
“Better Call Saul”
Yönetmen: Vince Gilligan, Peter Gould
Oyuncular: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Michael McKean
AMC’nin “Breaking Bad” spinoff’u olan ve Saul Goodman (Odenkirk)’ın geçmişine
dönen dizide, Goodman’ın Walter White tarafından altüst olan hayatının öncesi
işleniyor. O dönem Jimmy McGill adıyla bilinen karakteri, Bob Odenkirk, komik
yönünün yanında Saul’u karanlık ve dramatik de kılıyor. Kardeşi Chuck ile olan
karmaşık ilişkisi ise sezonun arka plandaki duygusal akışı oluşturuyor. Bir güzellik
salonunun köşesinde işini kurarak başlayan Jimmy’nin sürekli engellerle
karşılaştıkça, yanlış hesaplar ve aldatılmalarla yüzleştikçe tanıdığımız kurnaz Saul
Goodman’a dönüşmesini izliyoruz.

Collider’ın 19.11.2020 tarihli “The Best Drama Shows on Netflix Right Now
(November 2020)” başlıklı haberinden çevrilmiştir.
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“Satranç Kraliçesi” Satışları Patlattı
Netflix'in "The Queen's Gambit" dizisinin başarısı, karantina nedeniyle insanların
evlerde geçirdiği vaktin artmasıyla birleşince ABD'deki satranç seti satışları kasım
ayında yüzde 87 arttı.
23 Ekim’de yayınlanmaya başlayan “The Queen’s Gambit” dizisi, yayınlandığı ilk 28
günde 62 milyon evde izlenerek platformun en çok izlenen mini dizisi olmuş, 92
ülkede ise top 10 arasına girmişti.
Henüz seyretmedi iseniz, şiddetle tavsiye ederiz.

Bin yılı aşan bir tarihi olan satranç oyunu, bir anda yeniden popülerlik kazanarak
‘Noel hediyesi olarak en çok tercih edilenler’ listelerine adını yazdırdı. Netflix’in en
çok izlenen mini dizilerinden “The Queen’s Gambit”, satranç seti satışlarında da
patlama yaptırdı.
Satranç dehası Beth Harmon karakterini merkezine alan dizinin başarısı, karantina
nedeniyle insanların evde daha çok vakit geçirmesiyle birleşince, durum satranç seti
satışlarına yansıdı.
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Eleştirmenler, senaristler, oyuncular seçti: Her bünyeye dizi (Cumhuriyet Gazetesi
Koronavirüs döneminde daha fazla evden vakit geçirmeye başladık. Bu dönemi daha
eğlenceli geçirmek için bazı seçenekler de var. İşi bilenlere ne izleyelim diye sorduk.
Bence kesip saklayın.
* Ekranella (Elçin Yahşi)
Romantikler için: Modern Love. New York Times’in aynı isimli köşesinde yayımlanan
gerçek okur mektuplarından uyarlama, sekiz farklı aşk hikâyesi. (Amazon prime
video)
- Aksiyon ve siyaset sevenler için: Fauda. Kaos demek. İsrail - Filistin ilişkisini, nefes
nefese ve gündelik yaşamın ayrıntılarını atlamadan izlemek için. (Netflix)
- Paris’i ve modayı sevenler için: Emily in Paris. Hiçbir şey düşünmeden geçecek bir
kaç pembe saat. (Netflix)
- Keşfetmeyi sevenler için: La Entraga. Yoksulluk, yolsuzluk, insan kaçakçılığı.
Kaçırılan kız, annesi, bir muhabir ve insan kaçakçısının yolları kesişiyor. Bolivya’nın
en iddialı dizisiymiş. (BluTv)
- Gerilim sevenler için: The Undoing. Başarılı bir terapistin korkunç bir cinayetle
altüst olan hayatı. Nicole Kidman ve Hugh Grant. (beIN Connect)

* Murat Erşahin - Sinema yazarı (sinemamuzik.com)
- Popüler işleri sevenler ve merak edenler için:
BİR BAŞKADIR İçerdiği günümüz memleket profili, sosyal-ekonomik-kültürel
gerçekler ve kucaklayıcı bakışı için izlenebilir. (Netflix)
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THE QUENN’S GAMBIT Satranç meraklıları ayrıca mest olacaklar. (Netflix)
- Karanlık suç öyküleri ve gerilim tutkunları için:
MINDHUNTER 70’lerin sonlarında iki FBI ajanı, seri katil kavramını kaşırlarken...
Tedirgin edici. (Netflix)
THE ALIENIST / RUH AVCISI 1800’lü yılların hemen sonunda New York’tayız. Suç
üzerine uzman psikolog ve gazeteci arkadaşı, karanlık cinayetleri aydınlatma
gayretindeler. Kapkara. (Netflix)
- Romantikler ve aşk var diyenler için:
OUTLANDER Popüler bir fantastik aşk romanı serisi uyarlaması. İki farklı zamanda
iki ayrı aşk öyküsü. (Netflix)
PLAN COEUR / AŞK PLANI Paris’te aşk başkadır… Eski aşkını unutamayan Elsa
için arkadaşları romantik bir plan hazırlar. (Netflix)
- Bilimkurgu ve fantastik meraklıları için:
DARK Bir çocuğun kaybolması, insanları cevap arayışına iter. Bu arayışlar, üç nesli
kapsayan akıl almaz bir gizemin ortaya çıkmasına neden olur. (Netflix)
STAR TREK: DISCOVERY Kaptan Kirk, Spock ve ‘Atılgan’dan 10 yıl önce. Yeni
dünyalar, uygarlıklar, yeni karakterler fakat o ‘eski’ ve ‘aynı’ heyecan! (Netflix)
- Komedi sevenler için:
AVENUE 5 Günümüzden 40 yıl sonra uzay turizmi ve evrene yayılan kahkahalar.
beIN CONNECT)
THE KOMINSKY METHOD İki sıkı dost, ‘yaş almanın’ engebeli yollarında kahkahayı
unutmazlar! (Netflix)
- Gençler ve her daim genç kalanlar için:
DEADLY CLASS 1980’ler ABD… Evsiz bir genç, ‘ölümcül sanatlarda’ uzmanlaşmış
tuhaf bir özel okulda bulur kendini. (Netflix)
AŞK 101 Öğretmenlerine aşk zorlaması yapan beş öğrenci, birlikte dostluğu, aşkı ve
kendileri olmayı keşfederler. (Netflix)
- Çocuklar ve ailecek saadet arayanlar için:
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ANNE WITH AN E Kanada’dan gelen sürpriz. Cesur ve tutkulu yetim kız, yeni bir
yuva bulur. Yüreğiniz ısınacak! (Netflix)
A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS / TALİHSİZ SERÜVENLER DİZİSİ
Baudelaire yetimleri, kötü kalpli Kont Olaf ve aile sırları. Nefes kesen maceralar.
(Netflix)
* Cem Erciyes (Doğan Kitap Yayın Yönetmeni)
- İntikam ateşiyle yanıp tutuşanlar:
Sadakatsiz. Asya (Cansu Dere) kendisini aldatan eşi Volkan'dan (Caner Cindoruk)
öyle bir intikam alıyor ki... (Kanal D)
- Rezidans çapkınları:
Bir Başkadır. Netflix'teki dizi farklı hayatlara bir bakış atıyor. Sen kalacak mısın bu
gece?
- Hastalık hastaları:
Hekimoğlu. Kanal D'nin dizisinde Dr. House'ı Timuçin Esen canlandırıyor.
- Tarihi apartman meraklıları:
Masumlar Apartmanı. TRT 1.
- Haluk Bilginer’e doyamayanlar
Şahsiyet. Haluk Bilginer, Agâh Beyoğlu karakterindeki performansıyla Uluslararası
Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Puhu Tv'de.
- İflah olmaz Ankaralılar: Behzat Ç. Star Tv, Puhu Tv.

* Ranini (Eleştirmen ve içerik üretici)
- Romantiklere: The Pier
La Casa de Papel’in yaratıcısı Alex Pina bu sefer de bir garip aşk hikâyesi anlatıyor.
İki sezon halinde Blu Tv’de izlemeye hazır.
- Depresiflere: The Marvelous Mrs. Maisel
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Amazon Prime Video’nun antidepresan mahiyetindeki içeriği. Bütün ödülleri de
topladı. Hâlâ izlemeyen ne şanslı, önünüzde keyfini çıkaracağınız üç sezon var..
- Psikoloji meraklılarına: The Sopranos
HBO’nun artık kült olmuş yapımı 6 sezon halinde Blu
Tv'de bulunuyor.
- Gerçekçilere: My Octopus Teacher
İnsan insanı anlamıyor ama bir ahtapot bize neler neler öğretebiliyor. Nefis bir
duygusal hikâye eşliğinde Güney Afrika yapımı belgesel. Çocuklarınızla
izleyebilirsiniz, Netflix'te.
- Aksiyonseverlere: The Boys
Süper kahraman sevenlere yeni bir deneyim kapısı.. Birkaç bölüm zorlayabilir, az
sabır gerektirir. Amazon Prime'da.
- Entrika sevenlere: Indian Matchmaking
Hint kültürü, çöp çatanlık, astroloji.. Yok yok bir program formatıyla entrikanın
zirvesine yolculuk etmek isteyenler Aparna ile tanışmaktan mahrum kalmasın.
Netflix'te.
- Polisiyecilere: Hunters
İçeriğin janrası tam olarak polisiye değil ama torpil geçtim. Pacino’yu 70’ler New
York’unda bir Nazi avcısı olarak izlemek istemez misiniz? Ilk sezon 10 bölüm halinde
Amazon Prime Video’da.
- Bilimkurgu: The Man in the High Castle
Bunu izlemeyen de dizi severim demesin.. Amerika,
2. Dünya Savaşı’nı kaybetseydi ne olurdu? Cevap Amazon Prime Video’da dört
sezon halinde sizleri bekliyor..
- Tarihsever: Marco Polo
Netflix’in ikinci sezondan sonra iptal ederek seyircisini çok üzdüğü kaliteli bir anlatı.
Türe sempati duyanlar mutlaka izlemeli..
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- Politika: The Crown
Netflix’in kütüphanesine aldığı en iyi içerik olabilir. Son sezonu taze geldi..
- Gündem meraklıları: Emily in Paris
Paris’i özleyenler, kafa dağıtmak isteyenler pek bunu izliyormuş dediler. İkinci sezon
onayını da aldı dizi. İlk sezon Netflix’te
- Neşelenmek isteyenler: Somebody Feed Phil Kült sitcom Everybody Loves
Raymond’un
yapımcısı Phil Rosenthal ile ülke ülke, şehir şehir bütün dünyayı gezip çok eğlenmek
istemez misiniz? Bu çok eğlenceli gastronomi ve gezi program 4 sezon halinde
Netflix’te.

* Yazgülü Aldoğan (Cumhuriyet Kültür Servisi Şefi, yazar)
- Ben şahsen haftada kafamı boşaltan, eğlendiren dizileri seviyorum. Ama güncel
sohbetlerin dışında kalmamak için Bir Başkadır'ı izledim. Oyunculuklar dışında
bayılmadım. Sadece tiplemeler yapılmış; çok uzun planlar ve ağır akıyor, ana fikir de
bana göre değil. (Netflix)
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- Benim favori dizim Mucize Doktor! Bu tür dizilerde her bölümün kendi içinde
bütünlüğü olması sürekli izleme zorunluluğunu kaldırıyor. Otistik bir cerrahın hayatla
mücadelesi de bana çok ilginç geliyor. Taner’in oyunculuğu da müthiş! (Fox Tv)
- Uzatmak için çok çabalamalarına karşın olmadı olmuyor ama yine de “Sen Çal
Kapımı”yı izliyorum. Oğlan yakışıklı, kız güzel, mekânlar süper, dert yok, tasa yok!
Entrikalar çok vahim değil, şiddet ve kan yok. Aşk acısı da dert değil, nasıl olsa
dizinin uzaması için aşkları devam edecek! (Star Tv)
- Zümrüdüanka gibi vurdulu kırdılı kan davalı Anadolu dizileri yeni şehirlileri
cezbedebilir, bana çok itici. (Fox Tv)
- Tarihi diziler de baydı, yalan dolan; daha çok Osmanlı hayranı AKP tabanı seviyor
herhalde Diriliş gibi dizileri. Yasak Elma da Yalan Dünya! Ah keşke Gülse Birsel yine
Avrupa Yakası gibi komik diziler yapsa ve biraz unutsak dertlerimizi!

* Yekta Kopan (Yazar, seslendirme sanatçısı, sunucu)
- Romantikler: MY BRILLIANT FRIEND
Elena Ferrante son yılların en çok okunan ve en çok merak edilen yazarlarından biri.
Ferrante romanları dilimizde de basıldı ve çok okunuyor. Napoli Romanları serisinin
ilk kitabı My Brilliant Friend (Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım), bir televizyon dizisi
olarak da büyük ilgi çekti. (beIN CONNECT)
- Psikoloji meraklıları: I MAY DESTROY YOU
Bir tecavüz kurbanının hayatını yeniden inşa etmesini anlatan dizi bir çeşit demir
leblebi, yani yutması zor. Ama mutlaka yüzleşmemiz gereken güçlü bir hikâyesi var.
(beIN CONNECT)
- Aksiyonseverler, polisiye meraklıları: BROADCHURCH
Tüm zamanların en iyileri listelerine rahatlıkla alabileceğim bir dizi. Özellikle David
Tennant ve Olivia Colman’ın oyunculukları için izlenmeli. (Netflix)
- Tarihseverler, politikler: THE COMEY RULE
Dizide Jeff Daniels FBI başkanı James Comey, Brendan Gleeson ise Donald Trump
rolünde. FBI Başkanı Comey, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Rus müdahalesi
olduğunu kamuya açıklamakla suçlanmış ve Mayıs 2017’de Trump tarafından
görevden alınmıştı. (beIN CONNECT)
- Neşelenmek isteyenler: SEINFELD
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Her zaman, hiç düşünmeden ve defalarca izlenmeli. (Amazon Prime)

* İzzet Çapa (İşletmeci, yazar)
Uzun zamandır hayatımız maalesef evlerde dizi seyretmekle, bir sezonu bir gecede
bitirmekle ve artık bir an önce bu günlerin bitmesini beklemekle geçiyor…
Peki son günlerde hangi diziler çok etkiledi beni? Hangileri içinde bulunduğumuz
tatsız halet-i ruhiyeden biraz olsun alıkoydu, kendi evrenlerinin içine çekti.
Anlatayım…
- Psikoloji sevenler için
En başa, Nicole Kidman ve Hugh Grant’ın kelimenin tam manasıyla döktürdüğü The
Undoing’i yazıyorum. (beIN CONNECT)
Dışarıdan bakıldığında her şeyiyle dört dörtlük fotoğraf veren bir ailenin, bir anda
akıllara durgunluk veren polisiyeye dönüşen suç hikayesi hakikaten son dönemlerin
en çarpıcı işi…
- Entrika sevenler için
Yine bir başka usta, Richard Gere’in müthiş oyunculuğuyla taçlanan
MotherFatherSon ise, bir yanıyla aile içi güç savaşları, bir yanıyla da medya - siyaset
ilişkileri ve ekseni üzerine harika bir drama… (beIN CONNECT)
- Bilim kurgu sevenler için
Ridley Scott’ın elinden çıkan Raised by Wolves da, her ne kadar o türle aram pek
barışık olmasa da çarpıcı konusu, özenli sunumu ve izlerken sordurduğu varoluşa
dair derin sorularla tam bir bilim kurgu başyapıtı… (Hbo Max)
- Tarih sevenlere:
Takipçileri elbette biliyorlardır ama yine de hatırlatayım; The Crown’ın dördüncü
sezonu bu hafta yayınlandı. Özellikle de Lady Diana’nın yaşadığı dram ve Kraliçe ile
Teatcher arasındaki muazzam iktidar kavgaları ortaya dizi tarihinin yüz akı işlerinden
birini çıkarmış. (Netflix)

www.sanatlarandevu.com

@sanatlarandevu

Sanatla Randevu

ARALIK 2020 SANAT BÜLTENİ

- Neşelenmek isteyenler için
Gündem bu kadar karanlık olunca maalesef diziler de o kadar aydınlık olmuyor. O
yüzden ben son zamanlardaki gülümseme kaynağımı dizilerde değil, YouTube’da
buldum. Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar’ını kaçırdıysanız, bence ilk bölümden
hemen başlayın. En azından hayatta gülecek bir nedeniniz olsun.

* Yelda Eroğlu (Senaryo yazarı)
- Romantik bir şey açalım da kalbimiz sevgiden çatlasın diyenlere; Anne with an E.
Coşkulu ruhunu Charlotte Bronté’den alıntılarla ifade eden yetim bir kız çocuğu, ince
bir gençlik aşkı, kadın hakları aktivistleri ve LGBT bireylerin özgürlük vadeden
rüzgarı. Ayrıca dönem ayrıca animesi ve romanı da var. (Netflix)
- Profesyonel polisiye izleyicileri illa ki yemiş yutmuş olsa da; The Shield. İdareli
izleyin; bir daha öylesi gelmeyecek. Ve Vic Shane; seni hem sevdim hem de senden
nefret ettim. (Amazon Prime Video)
- Bilim kurgu; The Mandalorian. Kınanabilirim ama baby Yoda’nın Mando’ya baba
demesini istiyorum evet. (Disney+)
- Politika, entrikada Suburra. Göçmenlerden Vatikan’a her şeyin suyunu sıkıp
parasını çıkaran has mafya hikâyesi. (Netflix)
- Bonus; Strike Back. Afganistan’tan İngiltere’ye oradan Tayland’a koşturan ajanlar,
tozlu arabalar ve çok kötü espriler. Bir ajan dizisinden talep edilecek herşey ve daha
fazlası. (Cinemax)

* Nebahat Çehre (Oyuncu)
Koronadan ve haberlerden o kadar bunaldım ki.. açıkçası televizyonda neşelenecek
ne bulursam açıp izliyorum. Ama Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir ve
Kırmızı Oda favori dizilerim. Her ne kadar rahatsız edici olsalar da insanların
kendilerine ve çevrelerine nasıl zarar verdiklerini izlemek benim ilgimi çok çekiyor.
Eğitimsiz bir erkeğin neler yapabileceğini Doğduğun Ev Kaderindir'de izliyorum.
Yalnızca erkekler değil söz konusu olan burada, her kesimden insan da olabilir,
özellikle yetişme tarzı çok önemli böyle konularda.
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2 Bin 300 Kişi Demir Leydi’ye Yumurta Fırlatacak
İngiltere’nin ilk kadın başbakanı ‘Demir Leydi’ Margaret Thatcher’ın
doğduğu Grantham kasabasına dikilmesi planlanan heykeli ülkeyi karıştırdı. 300 bin
sterline mal olan bronz heykelin açılışı için de 100 bin sterlin harcanmasının
planlanması muhalefete sebep oldu. Bütçe Kesteven Kent Konseyi’nde oylamaya
sunulacak. Tepki olarak ise heykelin açılış gününde yumurta atma yarışması
düzenleneceği açıkladı.

Üç Metrelik Dev Heykel
Independent’ın haberine göre 2 bin 300 kişinin yarışmaya katılmak için kayıt
yaptırmasının ardından açılış günü bilinmeyen bir tarihe ertelendi. Ancak katılımcılar
yeni açıklanacak tarihte de açılışa gideceklerini belirtiyor. Yetkililer sanatçı Douglas
Jennings tarafından yapılan heykeli saldırılardan korumak için -neredeyse kendi
büyüklüğünde- 3 metre yüksekliğinde bir platformun üzerine yerleştireceklerini
açıkladı.
Heykelin ilçe merkezindeki St. Peter’s Hill’de, Sir Isaac Newton ve Frederick
Tollemache heykelleri arasına yerleştirilmesi planlanıyor.
Sömürgecilikle İlişkilendirilen Kişilerin Heykelleri Yıkılmıştı
Ülkede geçtiğimiz aylarda köle ticareti yaptığı bilinen Bristollü tüccar Edward
Colston’ın heykeli vatandaşlar tarafından yıkılmış, yine sömürgecilikle ilişkilendirilen
bazı tarihi kişilerin heykelleri de tahrip edilmişti. Thatcher, 1979 ile 1990 yılları
arasında başbakanlık görevini sürdürmüş, 2013 yılında ise hayatını kaybetmişti.
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TRT 2, aralık ayında ödüllü ve prestijli filmleri izleyiciyle buluşturuyor.
Aralarında televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşacak filmlerin de yer aldığı, edebiyat,
tarih, resim, tiyatro, müzik ve felsefe gibi pek çok alanda yapımlar sinemaseverlerin
beğenisine sunulacak.
Aralık ayı boyunca orijinal dilinde yayımlanacak filmler şöyle:
- 1 Aralık Salı, 21.00'de "Happy As Lazzaro" (Mutlu Lazzaro)
- 2 Aralık Çarşamba, 20.45'te "Selma" (Özgürlük Yürüyüşü)
- 3 Aralık Perşembe, 21.00'de "Sarı Sıcak"
- 4 Aralık Cuma 21.30'da "The Sisters Brothers" (Sisters Biraderler)
- 5 Aralık Cumartesi, 21.30'da "Stronger" (Pes Etme)
- 6 Aralık Pazar, 21.30'da "The Sea Inside" (İçimdeki Deniz)
- 7 Aralık Pazartesi, 21.00'da "Rebel In The Rye" (Çavdar Tarlasındaki Asi)
- 8 Aralık Salı, 21.00'de "Ayka"
- 9 Aralık Çarşamba, 21.00'de "Grbavica: The Land Of My Dreams" (Esma'nın Sırrı)
- 10 Aralık Perşembe, 21.00'de "Bulutların Ardında"
- 11 Aralık Cuma, 21.30'da "At Eternity's Gate" (Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında)
- 12 Aralık Cumartesi, 21.30'da "Moneyball" (Kazanma Sanatı)
- 13 Aralık Pazar, 21.30'da "Just 6.5" (6.5 Metre)
- 14 Aralık Pazartesi, 21.00'de "The Bookshop" (Sahaf)
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- 15 Aralık Salı, 21.00'de "The Warden" (Müdür)
- 16 Aralık Çarşamba, 21.00'de "Yol Kenarı"
- 17 Aralık Perşembe, 21.00'de "About Endlessness" (Sonsuzluk Üzerine)
- 18 Aralık Cuma, 21.30'da "The Code Unknown" (Bilinmeyen Kod)
- 19 Aralık Cumartesi, 21.30'da "Shoplifters" (Arakçılar)
- 20 Aralık Pazar, 21.30'da "Dead Man" (Ölü Adam)
- 21 Aralık Pazartesi, 21.00'de "The Leisure Seeker" (Karavan)
- 22 Aralık Salı, 21.00'de "When The Moon Was Full" (Dolunay Zamanı)
- 23 Aralık Çarşamba, 21.00'de "Yarım"
- 24 Aralık Perşembe, 21.00'de "Hedi" (Seni Seviyorum Hedi)
- 25 Aralık Cuma, 21.30'da "All Is Lost" (Sona Doğru)
- 26 Aralık Cumartesi, 21.30'da "Everybody Knows" (Herkes Biliyor)
- 27 Aralık Pazar, 21.30'da "Bir Zamanlar Anadolu'da"
- 28 Aralık Pazartesi, 21.00'de "Aloft" (Paramparça)
- 29 Aralık Salı, 21.00'de "Lamb" (Kuzu)
- 30 Aralık Çarşamba, 21.00'de "King Lear" (Kral Lear)
- 31 Aralık Perşembe, 21.15'te "Le Havre" (Umut Limanı).
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“Unutulmuş Kadın Ressamlar” Holden Kitap’tan Çıktı
Cinsiyetçi düzen içinde kadın ressamların isimlerinin unutulmasına engel olmak
amacıyla Walter Shaw Sparrow’un 1900'lü yılların başında hazırladığı “Unutulmuş
Kadın Ressamlar” kitabı Türkçeye çevrildi, Holden Kitap etiketiyle okuyucuyla
buluştu.

Editör Walter Shaw Sparrow’un, isimlerini tarih yazımının cinsiyetçiliği nedeniyle
duyuramamış kadın ressamları konu alan kitabı “Unutulmuş Kadın
Ressamlar” yayımlandı. Sparrow’un 1900’lü yılların başında yazdığı “Unutulmuş
Kadın Ressamlar” Meltem Yılmaz’ın çevirisiyle, yeni yayınevi Holden Kitap etiketiyle
okurla buluştu.
İsimlerini Saklayan, Gizli Gizli Resim Yapan Kadın Ressamların Hikayesi
Sparrow eserinde, 1400’lü yıllardan kendi zamanına kadar yaşamış, ismi neredeyse
hiç duyulmamış kadın sanatçıları kaleme alıyor. O dönemde sanat üretiminde
erkekler kadar özgür olmayan; isimlerini saklamak, gizli gizli resim yapmak zorunda
kalan kadın ressamları bir araya getirmeyi amaçlıyor. Kitap İtalya, İngiltere, Fransa,
İspanya, ABD, Belçika, Hollanda, Almanya, Finlandiya, Rusya, İsviçre, Avusturya gibi
ülkelerin kadın ressamlarını ele alıyor.
İlk baskısı İngiltere’de 1905 yılında yapılan kitapta resimlerin, orijinal tabloların siyah
beyaz fotoğraflanmış hâllerine yer verildi. İsimlerini tarih yazımının cinsiyetçiliği
nedeniyle duyuramamış ve erkek egemen dünyada sanatlarını gizlice icra etmek
zorunda kalmış yaklaşık 300 kadın ressamı tanıtmak için yazılan kitap, bu konu
hakkında kayda geçmiş ilgi çekici eserlerden biri niteliğinde.
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Korku Filmi Sektörünün Yeni Yıldızı Zoom
İngiliz yönetmen Rob Savage çevrimiçi uygulama Zoom'u odağına alan bir korku filmi
çekti. "Host", bir grup arkadaşın karantina sürecinde eğlenmek için uygulama
üzerinden bir medyum aracılığıyla seans düzenlemesini ve ardından gelişen olayları
anlatıyor.

Dünyayı büyük bir kaosa sürükleyen Covid-19 virüsü korku sineması sektörüne de
yeni bir soluk getirdi. İngiliz yönetmen Rob Savage’ın pandemiden aldığı ilhamla
senaryosunu yazıp yönettiği “Host” adlı filmin merkezinde çevrimiçi görüşme
uygulaması Zoom yer alıyor.
Zoom’da Medyumla Düzenlenen Seans
Düşük bütçeli, 57 dakikalık korku filminde altı arkadaşın bir medyumla Zoom
üzerinden düzenledikleri seans anlatılıyor. Doğaüstü bir gücün de görüşmeye
katılmasının ardından olaylar dehşet verici boyutlara ulaşıyor.
Filmle ilgili İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC’ye konuşan Savage, “Covid
etkileşim şeklimizi çok hızlı bir şekilde değiştirdi” derken “hava durumundan bahseder
gibi ölüm oranlarından bahsetmeye başladığımızı” hatırlattı.
“Delirmemek İçin Çektim”
“Host” öncesinde birkaç kısa film, reklam çekimi deneyimi olan yönetmen, pandemi
süresini evde “yiyip içerek ve video oyun oynayarak” geçirmeyi planlamış olsa da,
sonunda dikkatini tüm olanlardan uzaklaştırmak için bir yol aramaya başlamış. Öyle
ki “Bu film karantinada delirmemek için yaptığım bir proje” diye anlatıyor. Sonrası ise
pandeminin paranoya ve paniğini içine sığdıran filmin kulaktan kulağa yayılan bir
fenomene dönüşmesi…
IMDB puanı 6.6 olan korku filmi “Host”, Amazon Prime Video servisinden
izlenebiliyor.
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CSO Yeni Salonuyla Dünya Liginde
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi'i Cem Deliorman dün açılan CSO
Konser Salonu ile dünya liginde en üst sıralarda yarışacak bir orkestra hedefliyor.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası‘nın yeni yerleşkesi, konser salonları, sergi
alanları, kütüphane, CSO Arşivi ve mağazasıyla 3 Aralık Perşembe günü itibarıyla
Ankara’da kapılarını açtı. 3 ve 4 Aralık tarihlerindeki gala konserleriyle yeni evinde ilk
izleyicileriyle buluşuyor. CSO dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu ile
uluslararası üne sahip piyano ikilisi Seher Güher Pekinel kardeşleri, şef Cemi’i Can
Deliorman yönetimindeki konserde ağırlıyor.

Almanya’dan Kültür Sanata Dev Bütçe
Küresel pandemi nedeniyle tüm dünyada sekteye uğrayan kültür sanat projeleri için
Almanya’da örnek bir karar alındı. Parlamento komitesi 2021 yılında kültür fonu için
ayrılan miktarın geçtiğimiz yıla göre 155 milyon euro artırılarak 2.1 milyar euro
olacağını açıkladı. Bu, bugüne kadar ülkede kültür sanata ayrılan en yüksek bütçe
oldu.
Darısı bizim başımıza….
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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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İş Sanat “Yazarının Sesinden” dinletileri başladı.
https://www.issanat.com.tr/ ‘den ulaşabilirsiniz.
İş Sanat Aralık Ayı Ajandası;
•

07 ARALIK PAZARTESİ 20.30 YAZARININ SESİNDEN EBRU
CÜNDÜBEYOĞLU FERDA

•

09 ARALIK ÇARŞAMBA 20.30 OKUMA TİYATROSU AYI

•

12 ARALIK CUMARTESİ 20.30 MELİHAT GÜLSES

•

13 ARALIK PAZAR 15.00 MASAL TİYATROSU PAMUK PRENSES VE YEDİ
CÜCELER

•

14 ARALIK PAZARTESİ 20.30 NÂZIM HİKMET ŞİİR DİNLETİSİ

•

17 ARALIK PERŞEMBE 20.30 SEMPLICE QUARTET

•

20 ARALIK PAZAR 15.00 MASAL TİYATROSU ÇİZMELİ KEDİ

•

21 ARALIK PAZARTESİ 20.30 YAZARININ SESİNDEN YAVUZ EKİNCİ BANA
İSMAİL DEYİN

•

22 ARALIK SALI 20.30 IRAZ YILDIZ

•

23 ARALIK ÇARŞAMBA 20.30 OKUMA TİYATROSU KURU GÜRÜLTÜ

•

26 ARALIK CUMARTESİ 20.30 AYŞENUR KOLİVAR

•

27 ARALIK PAZAR 15.00 MASAL TİYATROSU MUTLU PRENS

•

28 ARALIK PAZARTESİ 20.30 YAZARININ SESİNDEN SİNAN TUZCU
BÖCEK

•

30 ARALIK ÇARŞAMBA 20.30 OKUMA TİYATROSU BİR YAZ GECESİ
RÜYASI

•

31 ARALIK PERŞEMBE 20.30 SEMPLICE QUARTET YENİ YIL KONSERİ
MURAT KARAHAN TENOR LİMAK FİLARMONİ ORKESTRASI EROL
ERDİNÇ ŞEF
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Less Than No Time ya da Andan Daha Kısa
Çağdaş dans ikilisi Taldans'ın İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında seyircisiyle yeni
buluşan "Andan Daha Kısa/Less than No Time" eserinin mutfak aşamasına gelin
birlikte bakalım...

Şirince’deki Nesin Matematik Köyünün hemen yanındaki Tiyatro Medresesi Ağustos
2020’de iki konuk sanatçıyı ağırladı. Mustafa Kaplan ve Filiz Sızanlı yeni eserleri
“less than no time” için uzun bir prova yaptılar. Muhteşem bir doğada ve yeni inşa
edilen ancak yüzyıllar öncesinden kalmış gibi görünen taş binada farklı bir
koreografinin yaratım sancısı sürdü. Serial müzik üzerinden hareketle yarattıkları yeni
işleri öykü, söz dizileri, aritmetik hesaplar üzerine kurulu.
Yirmi yılı aşkın süredir Taldans adıyla ikili ya da bağımsız sanatçı olarak pek çok eser
yaratan Mustafa ve Filiz, özellikle yurtdışındaki çalışmaları ve temsilleriyle çok
başarılı bir sanat hayatı sürdürüyorlar. Dolap, Sek Sek, Dokuman, Solum, Graf gibi
eserlerle sanatseverlerin büyük beğenisi kazanan ikili, gözlerden uzakta yeni bir
koreografilerini hazırladılar. İngilizce sözlü versiyonunun yanı sına Türkçe sözlerle de
“andan daha kısa” adıyla sahnelenen eserin ilk sahne temsili 10 Ekim 2020’de İBB
Şehir Tiyatroları Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde sergilendi. İKSV 24. İstanbul
Tiyatro Festivali programında da yer alan yeni eser 14 Aralık 2020 tarihine kadar
çevrimiçi izlenebilir.(tiyatro.iksv.org)
Koreografilerin yaratım süreçleri genellikle gözlerden kaçar; seyircinin, basının ve
eleştirmenlerin ilgisi genelde sahneye odaklıdır. Oysa mutfak da en az sahne kadar
keyiflidir.
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TIME Seçti: 2020’nin En İyi 10 Kurgu Eseri
Pandeminin damga vurduğu 2020 yılını ardımızda bırakmaya yaklaşırken, Time
dergisi 2020'nin en iyi kurgu eserlerini sıraladığı bir "Top 10" listesi yayınladı. İşte
listede yer alan 10 kitap...

Saygın haber ve politika dergilerinden TIME, bu yılın en iyi 10 kurgu kitabını
sıraladığı bir liste yayınladı. 2020 yılında kurgu eser okumayı “dikkatimizi çevrede
meydana gelen felaketlerden uzaklaştırarak sessiz, yaratıcı bir eyleme yöneltmesi
nedeniyle bir başkaldırı hareketi” olarak tanımlayan dergi, yılın en iyi kurgularının
okurlara ‘anlamlı kaçış’lar sağladığına dikkat çekti.
Listedeki 10 eser şöyle:
10. “Breasts and Eggs” – Mieko Kawakami
Japon yazar Mieko Kawakami İngilizce dilindeki ilk romanı “Breasts and Eggs”de
(Göğüsler ve Yumurtalar) üç kadını ve değişen bedenleriyle olan ilişkilerini takip
ediyor. Sam Bett ve David Boyd’un çevirdiği kitabın ana karakterlerini 30 yaşındaki
Natsu, ablası Makiko ve Makiko’nun kızı Midoriko oluşturuyor. Makiko’nun göğüs
iyileştirme operasyonu planı, kızı Midoriko’nun onunla konuşmayı reddetmesi ve
etkileşimlerini anlatan roman, 10 yıllık bir zaman atlamasının ardından hikayenin
anlatıcısı Natsu’nun hikayesini okurla buluşturuyor. Ablasının mükemmeliyet arayışını
yargılayan bakış açısını korumasına rağmen, kendi yaşlanma korkularını göz önüne
seriyor. Kawakami, tüm bu kaygıları anlatırken, dünya ve kendileri tarafından
kadınlara yüklenen beklentilere heyecan verici bir bakış atıyor.
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9. “Where the Wild Ladies Are” – Aoko Matsuda
Japon yazar Aoko Matsuda tarafından kaleme alınan kitap okurları, tamamen
sıradanmışçasına, doğaüstü olaylar ve dünya dışı yaratıklarla tanıştırıyor. Bu
abartısız ve esprili üslubu, Polly Barton tarafından çevrilen eseri özel kılıyor.
Geleneksel Japon hayalet hikayelerini modern döneme uyarlayan Matsuda, geçmişte
sessiz kalmış kadın karakterlere ses verirken bugün hala Japon kültüründe çok
yaygın olan cinsiyet rollerini ve stereotipleri şakacı bir şekilde yıkıyor.
8. “Deacon King Kong” – James McBride
Kitap 1969 Eylül’ünde Brooklyn’deki bir kilisenin görevlilerinden olan huysuz, yaşlı
Sportcoat’un yerel uyuşturucu satıcısı Deems’i vurmasının ardından mahallede
yaşananları anlatıyor. National Book Award (Amerikan Ulusal Kitap Ödülü) ödüllü
yazar James McBride bu komedi ve merhamet hikayesinde farklı farklı karakterlere
sevgi dolu bir biçimde dikkatini verirken topluluğun zengin yerel tarihine ve onu
dolduran seslere odaklanıyor.
7. “A Burning” – Megha Majumdar
Kalküta’nın varoşlarında yaşayan fakir bir Müslüman kadın olan Jivan, bir terörist
saldırıya şahitlik etmesinin ardından Facebook hesabından hükümetin bu trajik olaya
verdiği tepkiyi eleştiren bir yorum paylaşıyor. Korkunç sonuçları doğuran bu hareketi,
göz altına alınması ve saldırganlara yardım etmekle suçlanmasına yol açar.
Majumdar, zarifçe kurguladığı ilk romanında Jivan’ın yanı sıra iki karakterin
perspektifini de okurla buluşturuyor: Jivan’ın kaderini belirleyecek sağ görüşlü siyasi
partiyle bağları olan eski beden eğitimi hocası PT Sir ve Jivan’ın masumiyetini
kanıtlayabilecek tek kişi olan, aktör olma hayallerindeki Lovely. Bu üç ses arasında
gidip gelen roman kesişen korku ve hırsları; sınıf, yozlaşma ve trajedinin birbirine
karıştığı bir soruşturmayı ortaya koyuyor.
6. “I Hold a Wolf by the Ears” – Laura van den Berg
11 hikayeden oluşan kitap tuhaf, ilginç, üzücü ve rahatsız edici durumları aşan
düşünceli kadınlardan oluşan bir kadroyu içeriyor. Ölmüş kimselerin rolüne bürünerek
para kazanan bir “Yas freelancer’ı”ndan kocası tarafından gizlice yatıştırıcı ilaç
verilen eşe kadar, farklı karakterlerin yer aldığı hikayelerdeki karakterlerin her biri
farklı şekillerde arızalı, yaralı olsa da hepsi hayatın en büyük sorularıyla pençeleşiyor:
Yalnızlık ve kaybın anlamı, sevginin kalıcılığı…
5. “Homeland Elegies” – Ayad Akhtar
Arada sırada okura derin zeka, özenli düzyazı ve günümüz dünyasının durumuna
dair bir etkili bir sözü bir arada sunan romanlar olur. Pulitzer Ödüllü Ayad Akhtar,
kitabında kendisine çok benzeyen, kendi adını taşıyan ve Ortabatı Amerika’da
Pakistan göçmeni bir ailenin dünyaya getirdiği bir adamın hikayesini anlatıyor.
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İlk sayfadan itibaren gerçek olmayan ancak tanınabilen bir dünyada olduğumuzu
anlıyoruz. Akhtar, 11 Eylül’den sonra Amerikan hayatının kargaşasıyla yüz yüze
gelen bir adam ve ailesinin tanımlama mücadelesi hakkında temel bir hikaye
anlatmak için bir filtre olarak kurguyu kullanıyor.
4. “A Children’s Bible” – Lydia Millet
Pulitzer adayı Lydia Millet’nin National Book Award finalisti olan romanında, tatilde
göl kenarında bir yazlık ev paylaşan bir grup aile çocuklarının yaptıklarıyla çok da
fazla ilgilenmemektedir. Evi yıkıcı bir fırtına vurduğunda kaosu görmezden gelerek
içki dolabına yönelen yetişkinler, çocukları kendi güvenliklerini sağlama konusunda
tek başlarına bırakır. Kitapta grubun tüm bu yıkımın ortasındaki mücadelelerine ses
veren kişi ergen Evie olurken, Evie’nin düşünceleri ikili kişiliğini yakalıyor: Ailesinden
bıkmış somurtan çocuk ve çok hızlı büyümek zorunda kalan genç insan.
3. “The Mirror & The Light” – Hilary Mantel
Az sayıda roman İngiliz yazar Hilary Mantel’in “Wolf Hall” üçlemesinin sonuncusu
“The Mirror & The Light” kadar hevesle beklenmiştir. Mantel’in Tudor İngiltere’si
çağrışımları ve politik draması öyle sürükleyici ki, roman İngiltere ve ABD’de
çoksatanlar listesinin başında. Detaylarla zenginleştirilmiş 900 sayfalık roman, Kral
VIII. Henry’ nin danışmanı ve Reform hareketinin önde gelen figürü Thomas
Cromwell’in düşüşünü anlatıyor. Mantel’in tarihsel kurgu türündeki romanındaki
Cromwell ise her çağa uyarlanabilecek bir karakter.
2. “Shuggie Bain” – Douglas Stuart
Douglas Stuart’ın ilk romanı “Shuggie Bain” yazarın 1980’lerde Glasgow’da büyüme
hikayesinden izler taşıyor. Stuart gibi, karakter Hugh “Shuggie” Bain de Glasgow’da
alkolik bir anneyle ve kendisini dışlanmış hissetmesine neden olan homofobik kültürle
büyüyor. Shaggie ve annesi Agnes’in hükümetin görmezden geldiği, düşüşe geçen
bir şehirde hayatlarının kontrolünü ellerinde tutma çabası konu alan romanda
Shaggie’nin annesine karşı olan sabırlı, sonsuz sevgisi dikkat çekiyor.
1. “The Vanishing Half” – Brit Bennett
Brit Bennett realizmin hemen ötesinde yaşayan ikinci romanı “The Vanishing Half”te,
sakinlerinin açık tenleri ile gurur duydukları hayali bir siyahi şehri olan Mallard, La.’yi
yaratıyor. 1950’lerde ırksal şiddet ve baskıdan fazlasıyla haberdar halde büyüyen tek
yumurta ikizleri Stella ve Desiree Vignes, daha iyi fırsatlar aramak için kasabadan
birlikte kaçıyor. Kısa süre sonra Stella, başta kolay olsa da sonradan zorlaşacak bir
karar vererek kendini ‘beyaz’ olarak konumlandırıyor ve Desiree’yi arkasında
bırakıyor. Roman, Stella’nın tek bir kararının ailesi ve sonraki kuşak üzerindeki
etkisini farklı zaman dilimleri ve kişilerin perspektifler arasında gezinerek anlatıyor.
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Evsizlerin Yarattığı Çizgi Roman: “The Book of Homelessness”
İngiltere'de evsizler için bir yardım kuruluşu olan Accumulate'in projesiyle, evsizler
kendi şiirleri, çizimleri ve fotoğraflarıyla kendi hikayelerini anlattıkları bir çizgi roman
yarattı. "The Book of Homelessness" adlı çizgi roman evsizlerle ilgili algıları
değiştirmeyi, empatiye teşvik etmeyi amaçlıyor.
Dünyanın pek çok ülkesinde önemli sorunlarından biri de
evsiz insanlar. Evsiz kişilerin yaşamlarını konu alan
eserler olmasına rağmen, şimdi evsizler eserin yaratıcısı
konumunda. Evsizler tarafından hazırlanan bir çizgi
roman dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Çizgi
romanın adı ise “The Book of Homelessness”
(Evsizliğin Kitabı). Tthe Guardian’ın yer verdiği habere
göre, kitlesel fonlama ile hayata geçirilen kitabın amacı
evsizlikle ilgili algılara meydan okumak ve evsizlikle
mücadele eden yazarlarının hayatlarını değiştirmek.
Çizim, Şiir ve Fotoğraflarla Evsiz Hayatlar
“The Book of Homelessness”, çizgi roman projesine
dahil olan kişilerin hayat hikayelerini, onların çizimleri,
şiirleri ve fotoğrafları aracılığıyla anlatıyor. Çizgi roman, evsiz gençler için bir yardım
kuruluşu olan ve kendini “evsizlik sanat okulu” olarak tanımlayan Accumulate’in
kurucusu Marice Cumber’ın fikri.
Üç yıl boyunca Londra’da, sokakta yaşayan ve çizgi romana katkı sunan isimlerden
olan Mitchel “Evsiz insanlara tepeden bakmak kolay. Toplumda birbirimize saygı
duymak bizlere öğretilmedi ve eğer birini umursamamak için bir sebep bulabiliyorsak,
otomatik olarak başkalarını görmezden geliyoruz.” diyor. Kitabın insanların algılarını
değiştirmeye ve empati kurmalarına katkı sunmasını umuyor. Ailesinden koptuktan
sonra evsiz kalan Amalia ise kitap için hikayesinin üzerinde çalışmanın iyileştirici bir
tarafı olduğunu vurguluyor.
Tacizden Ailevi Sorunlara Kadar Kişisel Hikayeler Yer Alıyor
Öte yandan projenin fikir annesi Cumber, “Evsizlerle ilgili olan bir çizgi romanının
evsiz olmayan biri tarafından yapılmasını istemedim. İşin temelinde, katılımcıların
kendi hikayelerini kendi istedikleri şekilde anlatmaları var” ifadelerini
kullanıyor. Katılımcıların hikayelerinde maruz kaldıkları tecavüz, cinsel taciz, madde
kullanımı ve ailesel problemler gibi kişisel deneyimleri de yer alıyor.
2019’un eylül ayında bu projeyle ilgili kitlesel fonu başlatan Accumulate, ocak ayı
itibarıyla katılımcılar için yaratıcı atölyeler sunmaya başlamış. Aralarında evsizlikle
mücadele deneyimi olanların da olduğu atölye öğretmenleri, katılımcılarla güvene
dayalı bir ilişki kurarak hikayelerini istedikleri gibi anlatabilmeleri konusunda destek
olmuş.
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Türkiye’de sanal ortamda gezilebilen müzeler;
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle pek çok müze sanal ortamda
kapılarını açtı. İşte sanal ortamda gezebileceğiniz müzeler.
Göbeklitepe
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259963/gobeklitepe-orenyeri---sanliurfa.html
Oyuncak Müzesi
https://istanbuloyuncakmuzesi.com/pages/360-tur
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259961/anadolu-medeniyetleri-muzesi---ankara.html
Kurtuluş Savaşı Müzesi
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259957/kurtulus-savasi-muzesi---ankara.html
Efes Müzesi
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259959/efes-muzesi---izmir.html
Troya Müzesi
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259960/troya-muzesi---canakkale.html
Gazi Müzesi
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259962/gazi-muzesi---samsun.html
Cumhuriyet Müzesi
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259958/cumhuriyet-muzesi---ankara.html
Sanal olarak açılan müzelerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
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Empire, 2020'nin en iyi filmlerini seçtiği listeyi yayımladı.
Empire, 2020'nin en iyi filmleri listesini okurlarıyla paylaştı.

İngiltere'de yayımlanan film dergisi Empire, 2020 yılı içerisinde ülkede vizyona giren
yapımlara yer vererek hazırladığı yılın en iyi filmleri listesini paylaştı.
Listenin ilk sırasında, yönetmenliğini Bong Joon Ho'nun üstlendiği, "Parasite" yer aldı.
Film, 2020 Akademi Ödülleri'nde En İyi Film Oscarı'nı alarak tarihte ilk kez bu alanda
kazanan 'yabancı dilde' yapılmış eser olmuştu.
Listede ayrıca bu yıl gişede beklediğini bulamayan Christopher Nolan imzalı "Tenet";
Sam Mendes’in I. Dünya Savaşı’nda geçen son filmi "1917"; Charlie Kaufman’ın
yönettiği, Iain Reid’ın aynı isimli romanından uyarlanan ve Netflix'te yayımlanan "I’m
Thinking of Ending Things"; Josh Safdie ve Benny Safdie kardeşlerin yönettiği,
başrolünde Adam Sandler'ın yer aldığı "Uncut Gems"; Céline Sciamma imzası
taşıyan "Portrait Of A Lady On Fire" gibi yapımlar bulunuyor.
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Empire listesinin tamamı:
20. "Host" - Rob Savage
19. "Da 5 Bloods" - Spike Lee
18. "Onward" - Dan Scanlon
17. "Tenet" - Christopher Nolan
16. "A Beautiful Day In The Neighbourhood" - Marielle Heller
15. "I’m Thinking of Ending Things" - Charlie Kaufman
14. "Hamilton" - Thomas Kail
13. "1917" - Sam Mendes
12. "Queen & Slim" - Melina Matsoukas
11. "Mangrove" - Steve McQueen
10. "Jojo Rabbit" - Taika Waititi
9. "Mank" - David Fincher
8. "The Lighthouse" - Robert Eggers
7. "Lovers Rock" - Steve McQueen
6. "The Invisible Man" - Leigh Whannell
5. "Saint Maud" - Rose Glass
4. "Rocks" - Sarah Gavron
3. "Uncut Gems" - Josh & Benny Safdie
2. "Portrait Of A Lady On Fire" - Céline Sciamma
1. "Parasite" - Bong Joon-ho
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Londra’nın En Büyük Boşanma Davasında Başrol Sanat Eserlerinin
İngiltere’nin başkenti Londra’da bugüne dek gerçekleşen en ‘büyük’ boşanma
davalarından birinde, eşlerden birinin diğerinden sakladığı iddia edilen sanat eserleri
konuşuluyor. Tatiana Akhmedova ve Rus oligark eşi Farkhad Akhmedov’un 600
milyon dolarlık boşanma savaşında, Akhmedova eşinin mahkemeden 145 milyon
dolarlık sanat eserleri koleksiyonunu gizlediğini iddia etti.

Warhol’dan Rothko’ya, Klein’dan Hirst’e Usta İsimlerin İşleri Yer Alıyor
Akhmedova petrol sermayedarı kocasının aralarında Andy Warhol, Mark Rothko,
Yves Klein, Damien Hirst ve Peter Doig’in yer aldığı önemli sanatçıların eserlerine
sahip olduğunu ancak davaya konu olmamaları için nakit ve varlıklarını oğulları
Temur’a vererek sakladığını öne sürdü. Koleksiyonu ise kendisinin bir araya
getirdiğini belirtti.
Monroe ve Bardot Portreleri de Var
Artnet.com’un haberine göre, 2016 yılından bu yana devam eden davada Oligarkın
145.2 milyon dolar değerinde 11 sanat eserinden oluşan bir koleksiyona sahip olduğu
tahmin ediliyor.
Akhmedov’un koleksiyonunda, daha önce 2015 yılında Sotheby’s müzayede evinde
46.5 milyon dolara satılan Rothko’nun “Untitled (Yellow and Blue)” (1954) adlı eseri
ile Peter Doig’in 2014’te Sotheby’s Londra’da 14.5 milyon dolara alınan “Country-rock
(Wing-mirror)”ının (1999) yer alıyor. Ayrıca pop-art ustası Andy Warhol’un yaptığı
Marilyn Monroe ve Brigitte Bardot portrelerine de sahip olduğu biliniyor. Yetkililer
Akhmedov’un koleksiyonun Liechtenstein’da saklandığını düşünüyor.
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