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                “Sanat, evden çıkmadan evden kaçmanın tek yoludur”, Twyla Tharp 

 

 
 

 

Bizler “Sanatla Randevu Ailesi” olarak yola çıkma gücü bulduğumuz “Sanat İyileştirir,  
Sanat Birleştirir” mottosuyla, Covid-19 pandemi sürecinde siz değerli sanatseverlerle 
online sanat seminerlerimiz aracılığıyla buluşmaya devam ediyoruz. 
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Sanatla Randevu olarak öne çıkan kültür, sanat ve tasarım alanlarından güncel 
haberleri sizler için derledik. Keyifli okumalar! 
 
Haftalık olarak yayımladığımız bu sanat bültenini, hazırladıkça birleştirip, sizlerle 
buluşturuyoruz. 
 
 
1-7 Mart Haftası Sanat Haberleri Seçkisi ve Sanatla Randevu Ajandası 
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• 78. Altın Küre Ödülleri 

Altın Küre Ödülleri 1944 yılından beri veriliyor. Yani bu yıl 78. kez verildi, tarihinde ilk kez 

dijital olarak yayınlanan 78. Altın Küre Ödülleri töreninde sahiplerini buldu. Kazananlar, New 

York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler'in ev sahipliğinde düzenlenen iki ayrı 

törende açıklandı. The Crown, Drama Dalında En İyi Dizi seçilirken; başrol oyuncuları 

Emma Corrin, En İyi Kadın Oyuncu; Josh O'Connor da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü 

kazandı. Nomadland filmiyle Drama Dalında En İyi Film Ödülü'nü ve aynı filmle En İyi 

Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın 

olarak tarihe geçti. 

78. Altın Küre ödüllerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz; 

https://tr.sputniknews.com/kultur/202103011043919016-78-altin-kure-odulleri-sahiplerini-

buluyor/ 

 

 

• Pera Müzesi’nin “Zevk Meselesi” başlığını taşıyan yeni sergisi (23 Şubat - 6 

Haziran 2021) 

 

 
 
 
Zevk Meselesi, ortaya çıktığı 19. yüzyıldan bu 
yana anlamı değişikliğe 
uğrayan kitsch kavramının günümüz görsel 
kültürüyle kurduğu yakın ilişkiye ve beğeninin 
şekillenmesindeki kritik rolüne odaklanan bir 
grup sergisi. 
 
Ulya Soley küratörlüğünde düzenlenen sergi, 
Alex Da Corte ve Jayson Musson, Bruno Miguel, 
Cameron Askin, FAILE, Farah Al Qasimi, Gülsün 
Karamustafa, Hayırlı Evlat, Miao Ying, Nick 
Cave, Olia Lialina ve Mike Tyka, Pierre et Gilles, 
Slavs and Tatars ve Volkan Aslan’ın yapıtlarını 
sunuyor. 
 

 
 
 
 

 
 
 

https://www.peramuzesi.org.tr/sergi/zevk-meselesi/1265 
 

https://tr.sputniknews.com/kultur/202103011043919016-78-altin-kure-odulleri-sahiplerini-buluyor/
https://tr.sputniknews.com/kultur/202103011043919016-78-altin-kure-odulleri-sahiplerini-buluyor/
https://www.peramuzesi.org.tr/sergi/zevk-meselesi/1265
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• 134 Yıl Sonra İlk Kez 

Hollandalı ressam 
Vincent van 
Gogh’un 1886-87 
yıllarında kardeşi Theo 
ile yaşadığı dönemde 
“Scene de Rue 
Montmartre”, 1920'den 
beri tabloyu satın alan bir 
Fransız ailenin koleksiyo-
nunda bulunuyordu.  

Müzayede evi Sotheby's 
tarafından 25 Mart'ta 
açık arttırmayla satılacak 
olan tablonun 5 ila 8 
milyon Euro arasında bir 
değere alıcı bulması 
bekleniyor. 

 

 

• Edvard Munch’un “Çığlık” tablosunun sırrının geçen hafta çözüldüğü açıklandı. 

 

Dünyanın en çok tanınan resimlerinden biri olan "Çığlık" 

tablosunun sol üst köşesinde kurşun kalemle "Sadece bir 

deli tarafından çizilebilir" yazılıydı. Bu yazı sanat 

dünyasında çok sayıda varsayımı gündeme getirmişti. 

Sanat eleştirmenleri uzun süredir yazıyı öfkeli birilerinin mi, 

yoksa hayatı boyunca psikolojik sorunlar yaşayan Munch'un 

kendisinin mi yazdığını sorguluyordu. Norveç Ulusal 

Müzesi'nin yaptığı testler, yazıyı yazanın Munch'un 

kendisi olduğunu belirledi. 

 

 

• Sunay Akın, İş Sanat’ta 

İş Sanat “Yazarının Sesinden” serisi, Sunay Akın'ın "Makiler" kitabından seslendirdiği şiir ile 

1 Mart Pazartesi saat 20.30'da YouTube kanalında ve internet sitesinde yayında olacak. 
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• Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'ne ödül 

2014 yılında vefat eden mimar Kerem Türker 
adına oluşturulan ‘Mimar Kerem Türker 
Ödülü’ bu yıl Ankara’daki Erimtan Arkeoloji 
ve Sanat Müzesi’ne verildi. 
 
Vakfın kurucusu olan ve 2017 yılında hayatını 
kaybeden Lale Dikmen Türker anısına, 
sosyoloji bilimi alanında, kadının toplumdaki 
rolü, cinsiyet ayrımcılığı, insan hakları 
genelinde kadın hakları konularını kapsayacak 

‘Lale Dikmen Türker Ödülü’ne de EŞİK-Eşitlik İçin Kadın Platformu layık görüldü 
 

• Elsa Schiaparelli, Salvador Dali ve The Lobster Dress 

Elsa Schiaparelli’den bahsetmek 
istiyorum. 1930’lu yıllarda Coco Chanel’le 
birlikte modaya yön veren iki kadın 
tasarımcıdan biri olan Schiaparelli, 
İtalyan Medici ailesinin soyundan gelir. 
Çocukluğundan beri sanatla iç içedir, 
moda tasarımına da bu perspektifle 
bakar. Moda, onun için sıradan bir 
meslekten çok sanatsal ifade aracıdır. 
Schiaparelli, sürrealist birçok sanatçıyla 
arkadaştır, onların çalışmalarından ilham 
alır, izlenimlerini tasarımlarına yansıtır. 
Bunlardan biri de Salvador Dali’dir. 

Paris’te tanışan ikilinin arkadaşlıkları kısa sürede yaratıcı bir ortaklığa dönüşür. 
 
Elsa Schiaparelli, bir sanatçıyla iş birliği yapan ilk modacı olur. Gelelim Dali’yle birlikte 
ürettikleri en ikonik tasarıma. Yani “The Lobster Dress”e... 1936 yılında Dali’nin yarattığı 
“Lobster Telephone”dan ilham alan elbise, sosyetenin ünlü ismi Wallis Simpson için dikilir. 
Burada parantez açalım. Dali için ıstakozlar, cinsel çağrışımları olan, afrodizyak etkiye 
sahip bir canlıdır. Wallis ve ıstakozlu elbisesi, 1937 yılında Vogue dergisi için yapılan 
çekimde ölümsüzleşir. Dev ıstakoz deseni ve maydonoz süslemelerinin bir gece elbisesinde 
kullanılması o yıllarda şok etkisi yaratır. Bugün “The Lobster Dress” St. Petersburg Dali 
Müzesi’nde sergilenmektedir. 
 
 

• Sinemaların Açılış Tarihi 1 Nisan'a Ertelendi 

1 Mart'ta açılması planlanan sinema salonlarının açılış tarihi 1 ay ertelendi. İçişleri 

Bakanlığı'nın yayınladığı bir genelgeyle birlikte sinemalar resmi olarak 1 ay daha kapalı 

kalacak. 
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• Değerli danışmanımız Burak Eldem Hürriyet Kitap-Sanat’ta  

 

“Mitoloji ve semboller derya gibi...” 

Mitolojiden, efsanelerden, tarihten feyz aldığı romanlarıyla tanınan 

değerli danışmanımız Burak Eldem, dördüncü romanı ‘Tavuskuşu 

Güncesi’nde, yakın geçmişin dönüm noktalarına da selam verdiği bir 

anlatı kuruyor. Eldem “Mitoloji bir derya, bu deryadan birkaç kap suyu 

hikâyelerime taşımayı çok seviyorum” diyor. 

https://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/mitoloji-ve-semboller-derya-
gibi-41749640 
 

 
 

• Takashi Murakami ve Grand Hyatt Tokyo iş birliği 
 

Japonyalı 

çağdaş sanatçı 

Takashi 

Murakami'nin 

işleri, hayran-

larının karşısına 

bu kez farklı bir 

konseptte çıkı-

yor. Sanatçıyla iş birliği kuran Tokyo'daki Grand 

Hyatt, bir süit odasını tamamen sanatçıya adayarak işlerinden bir seçkiyi bir araya getirdi. 

Odayı adeta özel bir sanat galerisine çevirdi. 

 

Canlı renkleri, eğlenceli çiçek figürleriyle tanınan sanatçının 14 işinin sergilendiği 'tam 

Instagram'lık' oda, büyük talep görüyor. Otel yetkilileri odaya büyük ilgi olduğunu belirtirken 

önümüzdeki birkaç ay boyunca tüm rezervasyonların dolu olduğunu açıkladı. Öte yandan 

odada kalanlara özel olarak Murakami’nin işlerinden ilham alan yemek ve atıştırmalıklar 

ikram ediliyor. 

 

https://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/mitoloji-ve-semboller-derya-gibi-41749640
https://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/mitoloji-ve-semboller-derya-gibi-41749640
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8-14 Mart Haftası Sanat Haberleri Seçkisi ve Sanatla Randevu Ajandası 
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• Berlinale’den 'Okul Tıraşı' filmine FIPRESCI ödülü 

Almanya’da düzenlenen 71. Berlin Film Festivali’nde, "Panorama" bölümünde gösterilen 
filmler arasında yarışan Ferit Karahan’ın "Okul Tıraşı", Uluslararası Film Eleştirmenleri 
Federasyonu (FIPRESCI) ödülüne layık görüldü. 

 

• CerModern’de Sergiler 

Sanatla Randevu Ekibimden arkadaşımız, Ankara’da Cern Modern’de 3 sergi gezdi ve sergi 

izlenimlerini sizlerle de paylaşmak istedik. 

 

1. Hande Şekerciler, “ecstasy” sergisi; 

Hande Şekerciler’in insanın çelişkilerini ve birbiri içine geçmiş farklı ruh hallerini vücut 

haline getirdiği heykellerinden oluşan “ecstasy” adlı sergideki çıplak heykel figürleri 

cinsiyetlendi-rilmiş, toplumsal etiketleri reddetmek üzere kıyafetlerden, aksesuarlardan ve 

hatta saçtan arındırılmış, “cinsellikleri ve yönelimleri ile barış içinde varoluşlarını 

kucaklayan” karakterler yaratma girişimi olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. 

    

 

2. Engin Ümer “Şeytan Çocuk” sergisi; 

Engin Tümer, sergiyi şöyle tanımlıyor; “‘Şeytan çocuk’, yetişkinler için kurguladığım masal 

evreninin figürlerinden biri... ‘Şeytan’ kelimesini iki anlamda yorumluyorum; Birincisi ‘boyun 

eğmeyen’, ikincisi ise ‘şeytanlaştırılan’. İlkinde aktiflik, ikincisinde ise pasifleştirme 

bulunuyor. İlkinde ‘bastırılanın direnmesi’, ikincisinde ise ‘şeyleştirilme’ ve ‘yeniden 

tanımlama’ görülüyor.”   
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3. Aykut Öz “Eğleniyor Muyuz?” sergisi;  

Hayat biraz roller coaster gibi, arada bir düşme hissinin de tadına varmayınca çıkış 

anlamını yitiriyor. Bir de, aynı anda yemek yememek lazım. Üst baş batar; ne roller 

coaster’ın keyfini alırız, ne de yemeğin tadını. “Tüketim ilkesinin ve erekselliğinin haz 

olmadığının en iyi kanıtlarından biri, bugün hazzın bir zorlama olması ve hak ya da zevk 

olarak değil, yurttaşlık görevi olarak kurumsallaşmış olmasıdır. Tüketici kendisini haz almak 

zorunda olan şey olarak bir haz ve tatmin işletmesi olarak düşünür.Mutlu, aşık, övgiye 

boğan/övgüye boğulan, baştan çıkaran/baştan çıkarılan, katılımcı, keyifli ve dinamik olmak 

zorunda olan olarak…. 
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• Kaçakçılardan kurtarılan 'Arinna'nın Güneş Tanrıçası' heykelciği sergileniyor 

Polisin, tarihi eser kaçakçılarından kurtardığı altın ve gümüşten yapılmış 2,7 santimetre 
boyundaki "Arinna'nın Güneş Tanrıçası" heykelciği, ait olduğu topraklarda, İzmir Arkeoloji 
Müzesi'nin özel hazine odasında ziyaretçileriyle buluşuyor. 
 

"Bin Tanrılı Halk" olarak adlandırılan Hititler için büyük 
önem taşıyan ve bir şehrin ana tanrıçasını simgeleyen 
3 bin 500 yıllık Arinna'nın Güneş Tanrıçası 
heykelciği, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiple-rince, 
2015'te Çiğli ilçesinde tarihi eser kaçakçılarının 

elinden kurtarıldı.  
 

 
Altın ve gümüş karışımı ince bir levhadan kesilerek şekillendirilen, hale biçimli başlık 
taşıyan tanrıça heykelciği, aslan pençeli kolçakları ve ayakları olan taht üzerinde oturur 
vaziyette özel hazine odasındaki ziyaretçilerini karşılıyor. 
 
Heykelciğin bir benzerinin Anadolu topraklarından ABD'ye götürülerek New York 
Metropolitan Museum Art'ta sergilendiği biliniyor. Arinna'nın Güneş Tanrıçası'nı simgeleyen 
diğer 3 örneğinden ikisi Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, 1'i de Kayseri Arkeoloji 
Müzesi'nde bulunuyor. 
 

 

• Fazıl Say, "Türk Bestecileri Eserleri" projesiyle 100 yıllık müzik tarihine ışık tutacak 

Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı 
açıklamada, yaklaşık 100 eserin yer aldığı "Türk 
Bestecileri Eserleri" kayıt projesini, 3 aylık yoğun 
bir çalışmanın ardından ortaya koyduğunu 
belirtti. 

Say, projeyi dijital platformlar üzerinden bir sergi 
olarak da sanatseverlerle buluşturacağına işaret 
ederek, şunları söyledi: 

"Her şeyi sevmek her şeyi hemen anlamak gerekmiyor. Bu 100 küsur eserin arasında 
Türkiye'de 7'den 70'e herkesin çok seveceği, hatta popüler boyuta ulaşacağına inandığım, 
müzikler ve şarkılar da olacak. Bunları önümüzdeki haftalarda size sunacağım. Bu eserlerin 
çok çağdaş olanlarına yaklaşımda, video altı açıklamalar ile size biraz daha bilgi vermeyi de 
amaçlıyorum." 

Projede, öne çıkan eserler arasında 1970 yılında İlhan Usmanbaş tarafından bestelenen 
Ece Ayhan'ın 9 şiirden oluşan "Bakışsız bir Kedi Kara" eseri, bariton Atilla Gündoğdu'nun 
yorumuyla yer alıyor. 
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• Reading Zindanı’nda Banksy Eseri 

  

Uzmanlar Reading Hapishanesi'nin metruk binasında bir gecede ortaya çıkan duvar 
resminin Banksy'nin işi olduğunu düşünüyor. Eserde, çarşaflardan yaratığı ipi sarkıtarak 
kaçmaya çalışan bir mahkum ve ipin ucunda bir daktilo görülüyor. 

“Harika Bir İş, Harika Bir Sosyal Yorum” 

Eserin Banksy’e ait olduğuna inandığını paylaşan Bristol’daki 1loveart Gallery’den Vince 
John, “Mizahi ve politik anlamda etkili; Bansky’nin sokak sanatının en iyi örneklerinden biri” 
dediği iş için “Harika bir iş ve harika bir sosyal yorum” diye konuştu. Küratör eserin Oscar 
Wilde’a referans verdiğini düşündüğünü ve ‘binanın sanat merkezi olarak kullanılması fikrini 
destekleyen bir onay’ olabileceğini söyledi. 

 

• Kadın Oyunları Festivali Frida ile başladı 

AST öncülüğünde düzenlenen Kadın Oyunları Festivali’nin başkent ayağı, Bilkent AST 
Sahnesi’nde ‘Frida’ oyunuyla perdesini açtı. 

 
AST Koordinatörü ve Festival Genel Direktörü Hasan 
Aldemir, festivalin salgın nedeniyle daha önce 
ertelendiğini ancak normalleşme kararıyla festivali 
yapmaya karar verdiklerini anlattı. Aldemir, festivalin 
sanata ve kadın mücadelesine destek olmasını 
hedeflediklerini belirterek, kadın sorunlarına değinen 
oyunlar seçtiklerini kaydetti. Aldemir, Ankara’da 9 
Mart’ta ‘Dansöz’, 10 Mart’ta ‘Evin Kokusu’, 11 

Mart’ta ise ‘Bernarda’ oyunlarının sahneleneceğini bildirdi.  
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• Film eleştirmenlerinin gözüyle gelmiş geçmiş en iyi 20 Amerikan filmi 

1. "Yurttaş Kane" (Citizen Kane) 
2. "Baba" (The Godfather) 
3. "Vertigo" 
4. "2001: Uzay Macerası" (2001: A Space Odyssey) 
5. "Çöl Aslanı" (The Searchers) 
6. "Şafak" (Sunrise) 
7. "Singin’ in the Rain" 
8. "Sapık" (Psycho) 
9. "Kazablanka" (Casablanca) 
10. "Baba 2" (The Godfather Part II) 

 
 
 

• Kültür-sanata yön veren 10 kadın / Hürriyet Kültür Sanat  

Türkiye’nin önde gelen kültür ve 
sanat kurumlarının dümeninde 
farklı disiplinlerden, hayallerden ve 
kariyer öykülerinden gelen 
yetenekli, öngörülü ve yaratıcı 
kadınlar var. 10 sanat kurumunun 
10 yöneticisinden, onları bugün 
bulundukları yere taşıyan, sanatla 
temaslarını yöneticilik noktasına 
ulaştıran ‘karar anı’nın öyküsünü 
dinledik, tanışmak isteyecekleri 
kadın sanatçıları sorduk. Ortaya 
sanat dünyamıza yön veren 

isimlerin kısa portreleri çıktı. 
 
https://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/kultur-sanata-yon-veren-10-kadin-41755377 
 
 
 

• Pera Müzesi’nden güzel bir okuma 

Pera Müzesi, “Ressamların Gözünden Osmanlı’da Kadın Giyimi” bülteninden alınmıştır. 
 
 

https://sanatlarandevu.com/wp-content/uploads/2021/03/Ressamlarin-Gozunden-

Osmanli.pdf 

 

https://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/kultur-sanata-yon-veren-10-kadin-41755377
https://sanatlarandevu.com/wp-content/uploads/2021/03/Ressamlarin-Gozunden-Osmanli.pdf
https://sanatlarandevu.com/wp-content/uploads/2021/03/Ressamlarin-Gozunden-Osmanli.pdf
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15-21 Mart Haftası Sanat Haberleri Seçkisi ve Sanatla Randevu Ajandası 
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• Pilevneli Gallery’de Refik Anadol’dan yeni sergi: ‘Makine Hatıraları: Uzay’ 

Medya sanatçısı Refik Anadol’un daha önce sergilenmemiş son dönem çalışmalarını içeren 
yeni kişisel sergisi “Makine Hatıraları: Uzay”, 19 Mart’ta PİLEVNELİ Dolapdere’de ziyarete 
açılacak. 
 

 

Anadol’un ilk galeri sergisi “Şüpheci Müdahaleler”i 2012’de ağırlayan PİLEVNELİ, “Makine 
Hatıraları: Uzay” sergisine  25 Nisan’a kadar ev sahipliği yapacak. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi’nin özel desteğiyle hazırlanan 
“Makine Hatıraları: Uzay”, Los Angeles’ta bulunan Refik Anadol Studio’nun İstanbul’da 
bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı kişisel sergisi olacak. 

Anadol’un iki bölümden oluşan sergisi, ünlü astrofizikçi Carl Sagan’ın 1980’lerde genis¸ 
kitlelere ulaşan “Cosmos” adlı televizyon programının bir bölümünde geçen, “Hayal gücü 
bizi genellikle hiç var olmamıs¸ dünyalara taşır. Ama o olmadan hiçbir yere 
gidemeyiz” önermesinden 41 yıl sonra, görünmez uzay verilerini, kamusal sanat sayesinde 
dışa vurulabilen duygularla birleştirip şiirsel metaforlar oluşturuyor ve uzayın katmanlarına 
ulaşmanın ilk adımı olarak uçsuz bucaksız bir (veri) evreni hayal etmenin kaçınılmazlığına 
dikkat çekiyor. 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/refik-anadoldan-yeni-sergi-makine-hatiralari-uzay-

1819788 

 

 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/refik-anadoldan-yeni-sergi-makine-hatiralari-uzay-1819788
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/refik-anadoldan-yeni-sergi-makine-hatiralari-uzay-1819788
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• Anna Laudel İstanbul’da “Love Over Entropy” karma sergisi 

Anna Laudel İstanbul, 11 Mart - 29 Nisan 2021 tarihleri arasında "Love Over Entropy" 
adlı grup sergisini sunuyor. Sergi, sürekli değişimin yeni normal olduğu bir ekosistemde 
“zihin” kavramına odaklanıyor. Ayça Okay küratörlüğünde, Lal Batman koordinatörlüğünde 
gerçekleştirilen “Love Over Entropy”, aralarında Elçin Acun, Lal Batman, Büşra Çeğil, 
Bahadır Çolak, Fırat Engin, Zeren Göktan, Kadriye İnal, Dinçer İşgel'in de bulunduğu 19 
sanatçının çok çeşitli sanat eserlerini sergiliyor. Fırat İtmeç, Volkan Kızıltunç, Sinan Logie, 
Mert Özgen, Serra Duran Paralı, Nejat Satı, Ahmet Sel, Hande Şekerciler, Furkan Temir, 
Halil Vurucuoğlu ve Aybala Yalçın. 

 
 
 
 
 
Elçin Acun, Öyküsü Olmayan 1, 
Video Enstalasyon, 3:30, 2017, 
Anna Laudel Istanbul 
Nejat Satı, Isimsiz (Yara 
Serisi), Tuval üzerine Heavy 
Gel, 1.30 x 30 cm, 2021, Anna 
Laudel Istanbul 
 
 
 
 
 
 

Adını bir elektronik müzik grubu Love Over Entropy ve aynı adlı şarkısından alan sergi, bir 
sistemdeki rastlantısallık ve düzensizlik olarak tanımlanan 'entropi'ye gönderme yapıyor. Bu 
aynı zamanda bize 'evrende var olan her şeyin bir gün yok olmaya mahkum olduğunu' 
hatırlatıyor. Sergi, bu düşünceden hareketle 21yüzyılın bir tepki olarak ortaya çıkan 
“sapioseksüellik” adlı yeni akımını araştırıyor. 
 

 "Love Over Entropy", "zihin" tarafından 
yaratılan potansiyeli ve zevki sorgular, 
sapioseksüellik kavramı etrafında merkezlenir, 
bu da son derece zeki insanlara cinsel olarak 
ilgi duymak anlamına gelir. Teknolojideki 
gelişmeler, ilişkilerimiz ve içinde yaşadığımız 
fiziksel çevre de dahil olmak üzere tüm insanlığı 
dönüştürdü. Bu da karşılığında, "aklın" 
hayatımızın tam merkezine yerleştirildiği bu 
sürekli değişen koşullara uyum sağlamanın 
yeni yollarını bulmamızı sağlıyor. Seçilen 
çalışmalar, geçmişten gelen kavram ve 

değerleri hızla değiştirip terk eden toplumsal dinamiklerin oluşturduğu ilişki alışkanlıkları ve 
toplumun yeni tasarımlarına dair sorular uyandırmayı hedefliyor. 19 sanatçının bu 
disiplinlerarası flört, hem akla hem de duygulara karşı çıkıyor. 
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• Mike Winkelmann’ın “Everydays: The First 5000” eseri 

ABD’li sanatçı Beeple’ın Mayıs 2007’den bu yana her gün paylaştığı ve toplamda 5 bin 
adete ulaşan eserinin jpg formatındaki dijital dosyası 69.3 milyon dolara satıldı. Sanatçının 
5 bin gün boyunca oluşturduğu dijital eseri “Everydays: The First 5000”, NFT (Non-
Fungible Token) olarak Christie’s’in müzayedesinde satışa sunuldu.  
 
Eser, bir açık artırmada satılan en pahalı NFT oldu. Ayrıca bu satış rakamı, yaşayan 
sanatçılar arasında bir esere açık artırmada verilen en yüksek üçüncü bedel oldu. Bu 
alanda ilk iki sırada Jeff Koons ve David Hockney yer alıyor. Christie’s, özel olarak tek 
eseri sunduğu bu açık arttırma ile ilk defa bir NFT eserinin satıldığı müzayede olarak 
kayıtlara geçti. Ayrıca Christie’s Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk kez kripto para 
biriminin açık artırmada bir sanat eserine ödeme yapmak için kullanıldığını belirtti.  
 
Bununla birlikte, kripto ile şifrelenen Everydays: The First 5000 Days adlı eser kripto para 
gibi değerli verilerin saklandığı blockchain teknolojisi ile kayıt altına alındı. Bilgiler ise eseri 
kripto parayla satın alan ve ismi açıklanmayan kişiye aktarıldı. 
 

 
 
Sanatçı ve grafik tasarımcı Beeple lakaplı Mike Winkelmann tarafından üretilen eser için 
yapılacak müzayede 25 Şubat’ta başladı. Eserin açılış fiyatı ise 100 dolardı. Beeple’ın 
yaklaşık 14 yıl boyunca her gün ürettiği resimde Donald Trump, Mao Zedung gibi siyasi 
liderlerin sürreal çizimlerinin yanı sıra Pokemon ve Mickey Mouse gibi çizgi film karakterleri 
de yer alıyor. 
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• Orhan Pamuk ve yeni kitabı “Veba Geceleri” 

 
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk 23 Mart’ta Yapı Kredi Yayınları 
tarafından yayımlanacak yeni romanı “Veba Geceleri”ni, 12 kısa 
videoyla anlatacak. Mart ve nisan ayları boyunca YKY’nin sosyal 
medya hesaplarından izlenebilecek videoların ilki 12 Mart Cuma günü 
yayınlandı. Aşağıdaki link’den videoya ulaşabilirsiniz. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_dSHHASjnGc 
 
 

 
Videoda Pamuk, “Veba Geceleri”nin yazım sürecine denk gelen Covid-19 pandemisinden 
ve kitabındaki korku temasından bahsetti. Pamuk yaşadığı bu süreci şu sözlerle dile getirdi: 
“Heveslerle ve coşkuyla başladığım romanım için pek çok kitap okuyor ve kendime göre 
araştırmalar yaparak sabırla yazıyordum ki, üçüncü yılın sonunda, yani geçen yıl, 
koronavirüs salgını başladı... Çevremdeki herkes tıpkı benim romanımdaki gibi ölümlerden, 
söylentilerden, hastalığı kimin getirdiğinden karantinadan, önlemlerden, sokağa çıkma 
yasağından, hastanelerin ve mezarlıkların dolmasından söz etmeye başladı. Romanımda 
yazdıklarım gerçek olmuştu. Şimdi herkes bana eski salgınları ve bir de şu soruyu 
soruyordu: O kadar kitap, makale okuduktan sonra koronavirüs salgınının bana öğrettiği 
yeni bir şey var mıydı? Evet, çok kesin bir cevabım var bu soruya: Korku! Salgın bana acılar 
içinde ölme korkusu verdi ve onunla baş etmeyi öğretti! Bu korkuyu kitapları okuyarak 
anlamış ama hayal edememiştim. Çünkü korku, hele salgında ölme korkusu, kitaplardan 
öğrenilmiyor. Bu bilgiyle romanımı bir yıl daha heyecanla, telaşla yazarak bitirdim. Şimdi de 
en sonunda yayımlanıyor diye telaşlanıyor, heyecanlanıyorum...” 
 
Orhan Pamuk’un kitabını anlatacağı bir sonraki videosu 15 Mart Pazartesi günü 
yayınlanacak. Videonun tamamınını Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın YouTube kanalı 
üzerinden izleyebilirsiniz. 
 
 
 

• Yapı Kredi Kültür Sanat’ta bu hafta; 

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta bu hafta online etkinlikleri sizler için derledik; 
 

• 16 Mart Salı, saat 18.00’de Yaşamdan damıtılanlar: “Arşivcinin Portresi” – Yapı 
Kredi Kültür Sanat YouTube Kanalı 
 

• 17 Mart Çarşamba, saat 18.00’de “Bakmak Dinlemek Okumak” – Yapı Kredi Kültür 
Sanat Instagram Canlı Yayın 

 

• 18 Mart Perşembe, saat 18.00’de “Frigler: Midas’ın Ülkesinde, Anıtların 
Gölgesinde”– Yapı Kredi Kültür Sanat YouTube Kanalı 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_dSHHASjnGc
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• İstanbul Modern’de Selma Gürbüz sergisi 31 Mart’a kadar devam ediyor 
 

 
 
Selma Gürbüz’ün İstanbul Modern’de gerçekleşen “Dünya Diye Bir Yer” adlı sergisi 
sanatçının son otuz beş yıldır devam eden sanatsal üretimine birtakım tematik duraklar 
çerçevesinde bakıyor. 

 
1960 yılında İstanbul’da doğan Selma Gürbüz, sanat eğitimine 1980 yılında İngiltere’deki 
Exeter College of Art Design’da başladı. 1984 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Paris, Roma, Buenos Aires ve Barselona başta 
olmak üzere, Japonya’nın farklı şehirlerinde de birçok sergiye katılan Gürbüz’ün yapıtları, 
Londra’daki The British Museum, Paris’teki Galerie Maeght Koleksiyonu, İstanbul Modern, 
Ankara Resim Heykel Müzesi gibi farklı koleksiyonlarda bulunuyor. Yurtiçinde ve 
yurtdışında sergilerini açmaya devam eden sanatçı, İstanbul’daki atölyesinde çalışmalarını 
sürdürüyor. 

 
 

• Borusan Sanat’ta “Baharı Karşılama” 
 
 
 
“Baharı Karşılama” 21 Mart’ta kadar 
borusansanat.tv’de ya-yın-da! Rengârenk ve neşeli bir 
programla baharı karşıladığımız bu konserde, başarılı 
şef Gábor Káli ve müzik eleştirmenlerinin “olağanüstü 
çekici” dediği solist kemancı Giovanni Guzzo ile tadı 
damağınızda kalacak görsel/işitsel deneyim sizleri 
bekliyor. Rossini’den Brahms’a uzanan program, 
danslar ve valslerle dolu bir şölen vaat ediyor. Konser 
repertuvarlarının en sevilen parçaları, konuk şef Káli 
yönetiminde BİFO’nun ustalığı, Guzzo’nun etkileyici 
yorumu, mükemmel görüntü ve ses kalitesiyle evlerinize 
geliyor. Hep birlikte, yeni bir dönemi sevinçle ve umutla 
karşılamak için “Baharı Karşılama” borusansanat.tv’de! 
 
 

https://borusansanat.tv/
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• Art On Istanbul’dan Yeni Sergi 

Sanatçı Olgu Ülkenciler'in "Meneviş" isimli kişisel sergisi 23 Mart'ta Art On Istanbul'da 
ziyarete açılıyor. Sanatçı sprey boya ve modelleme pastası kullanarak ürettiği işleriyle resim 
yüzeyini sorunsallaştırırken insana olan umudunu dile getiriyor. 

 
Sanatçı, 22 Nisan 2021’e dek devam edecek 
sergide insana olan inancını tekrarlıyor ve bu 
umudu serginin bütününe yerleştiriyor. Sergi 
tanıtımında da “Meneviş” ile insanı, yeryüzünün 
parıltısı olarak öne çıkarıyor ve insanca yaşama 
hakkını savunuyor” diye bahsedilen Olgu 
Ülkenciler, meneviş sözcüğünün edebiyatta ve 
halk arasında tam da böyle bir umudu 
simgelediğine inandığını ve sıradan insanlar için 
hayatı yaşanılır kılanın, bir umut ışığıyla beliren 
parıltı olduğunu düşündüğünü paylaşıyor. 
 

Ülkenciler, sergilenen işlerinde sprey boya ve modelleme pastasıyla yüzeyde katmanlar 
oluşturuyor ve lekenin sınırlarını belirliyor. 

“Meneviş” sergisini Salı-Cumartesi 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret etmek mümkün. 

 
 

• Kadın Sanatçıların İşleri ‘Onur Galerisi’nde 

 

 
Pandemi sürecinde kapılarını kapatmışken 
koleksiyonlarını/sergilerini yeniden gözden geçiren 
onlarca müze ve sanat kuruluşundan biri de 
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan ünlü 
müze Rijksmuseum oldu. Müze 220 yılı aşan 
tarihinde ilk kez 17. yüzyıl kadın sanatçılarının 
eserlerini kalıcı olarak ‘Onur Galerisi’nde 
sergileyeceğini duyurdu. 
 
 

 
Müzenin 19. yüzyıl resimlerinden sorumlu küratörü Jenny Reynaerts ise kalıcı koleksiyonun 
sunduğu kültür resminde yeterince kadın bakış açısının yer almadığını belirtti. 
Artnews.com’un haberine göre, müzenin Onur Galerisi olarak bilinen bölümünde 
sergilenecek işler arasında Judith Leyster’in “The Serenade” (1629) tablosu, Rachel 
Ruysch’un natürmort ressamı olarak ün kazanmasını sağlayan “Still Life with Flowers in a 
Glass Vase” (ca. 1690)’i ve Gesina ter Borch’un kardeşinin vefatının anmak üzere ürettiği 
“Portrait in memory of Moses ter Boch” (1667-69) isimli işi var. 
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• Pera Film gösterileri devam ediyor 
 
Filmlere https://www.peramuzesi.org.tr/film linkinden ulaşabilirsiniz. 

 
Sadie Benning: Direniş Günlükleri 
8 Mart - 22 Mart 2021 
Pera Film, Amerikan deneysel sinemasının öncü 
isimlerinden Sadie Benning’in film ve 
videolarından retrospektif niteliğinde bir seçki 
sunuyor. Sadie Benning: Direniş Günlükleri adlı 
programda sanatçının 6 eseri çevrimiçi olarak 
izleyici ile buluşuyor. 
 
 
 
Kayıp Rüzgarlar 
12 Mart - 26 Mart 2021 
Pera Film, Pera Müzesi’nin Kristal Berraklığı sergisi 
kapsamındaki seçkisini çevrimiçi olarak izleyici ile 
buluşturuyor. 
 

 
 
 

• İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) Film Festivali yeni filmler 
 

Bambaşka zamanlara ve coğrafyalara uzanacağınız, türler arasında gezineceğiniz 
hikâyeler mi arıyorsunuz? Hafta sonu için İstanbul Film Festivali’nin yeni gösterime girecek 

üç filmini not edin 📝 

 
1. Kadın bakış açısından farklı bir Western izlemek isteyenler için “Kestirme Yol”;  

 
2. Tayvan sinemasının büyük ustası, Altın Lale ödüllü Tsai Ming-liang’ın son filmi 

“Günler” 
 

3. Eserlerinde bilimkurgu ile korkuyu birleştiren H.P. Lovecraft’ın bir hikâyesinden 
uyarlanan “Uzaydan Gelen Renk”  

 
festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org’da. 
 
Biletleri aynı adres üzerinden temin edebilirsiniz. İyi seyirler! 
 
 

• İş Sanat’ta Yazarının Sesinden de bu hafta 
 
Yazarının Sesinden, Artun Ünsal'ın "İktidarların Sofrası" kitabından seslendirdiği bölüm 
ile 15 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da YouTube kanalı ve internet sitesinde yayında 
olacak. https://www.youtube.com/channel/UCBVs-53x7CRhmHpdfEqABwg 

https://www.peramuzesi.org.tr/film
https://filmonline.iksv.org/
https://filmonline.iksv.org/
https://www.youtube.com/channel/UCBVs-53x7CRhmHpdfEqABwg
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22-28 Mart Haftası Sanat Haberleri Seçkisi ve Sanatla Randevu Ajandası 
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• Tuval olarak insan yüzü 
 

 
 
 
Kültür ve sanatın esası insandır” fikrinden yola çıkarak insan yüzünü bir tuval/sahne 
olarak kullanan ajans Dreambox, kültür sanat çalışmalarını bu alanda sergiledi. Drembox’ın 
Çin televizyon kanalı ‘Culture Express’ programı için hazırladığı proje, Promax Asia Altın 
Ödülü’nü aldı. 
 
İnsan yüzünü bir sergi alanı gibi kullanan Dreambox, resim, mimari, sinema, müzik gibi 
kültür sanat çalışmalarını yeni bir alana taşıdı. Ajansının ‘Culture Express’ programı için 
hazırladığı jenerik ve branding çalışması ödül getirdi. Projenin konseptini oluştururken 
“Kültür ve sanatın esası insandır” fikrinden yola çıkan ajans, insan yüzünü bir sahne alanı 
gibi kullandı. Resim, müzik, mimari, sinema, seyahat gibi kültür sanat temalarını yansıtmak 
için özel makyaj tasarımları uygulandığı çalışmada makyaj uygulamalarını Natalia Pavlova, 
fotoğraf çekimlerini Alexandre Kholkov üstlendi. Moskova’da yürütülen çekimlerin ardından 
çalışma tüm dünyada yayımlandı. 
 
Promax Asia’nın televizyon, radyo ve interaktif medyanın çeşitli kollarında her yıl verdiği 
ödüllerin kazananları arasında dünya devleri HBO, TNT, Walt Disney, Fox, Sony gibi 
markalar da yer alıyor. 
 
 
 

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/dreambox
https://www.hurriyet.com.tr/film-izle/
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/natalia-pavlova
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• ‘Yeniden’ bir başlangıç 
 

Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Merkezi’nde açılan sergi, pandeminin mevcut 
durumuna eleştirel bir bakış sunuyor. 
 

 
 
 
Ataşehir Belediyesi’nin pandemi nedeniyle yaşanan “yeni normal”i, bunun sanata ve 
sanatçılara yansımasını tartışmaya açtığı “Yeniden” sergisi sanatseverlerin yoğun ilgisiyle 
karşılandı. 24 Şubat’ta Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Merkezi’nde sanatçıların 
da katılımıyla açılan sergi, “https://www.dreamreality.com.tr/3d-model/yeniden-
again/fullscreen” üzerinden çevrimiçi olarak da gezilebiliyor. Sergi 14 Nisan’a kadar açık 
olacak. 
 
 
Prof. Dr. Marcus Graf’ın küratörlüğündeki “Yeniden İnsan”, “Yeniden Kent”, “Yeniden 
Doğa”, “Yeniden İletişim”, “Yeniden Toplum” ve “Yeniden Sanat” düşüncelerinin 
sanattaki karşılığının ipuçlarını veren sergide; Beyza Boynudelik, Emin Mete Erdoğan, 
Ferhat Özgür, Filiz Piyale Onat, Gizem Candan, Güler Güçlü, Gülgün Başarır, Hasan 
Deniz, Murat Germen, Mustafa Duymaz, Saliha Yılmaz, Seydi Murat Koç ve Zafer Akşit’in 
eserleri sergileniyor. Graf, gazetemize yaptığı değerlendirmede serginin, pandeminin 
mevcut durumunu eleştirel bir şekilde yansıttığına dikkat çekti.  
 
 

https://www.dreamreality.com.tr/3d-model/yeniden-again/fullscreen
https://www.dreamreality.com.tr/3d-model/yeniden-again/fullscreen
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• Akbank Kısa Film Festivali başlıyor 
 

Akbank Kısa Film Festivali, 22 Mart-1 Nisan'da 17. kez düzenlenecek. 
 

Festivalde tüm etkinlikler 
sinemaseverlerle çevrimiçi olarak 
buluşacak. 71 ülkeden toplam 2 bin 
48 kısa filmin başvurduğu Akbank 
Kısa Film Festivali, “Festival 
Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, 
“Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, 
“Belgesel Sinema”, “Perspektif”, 
“Özel Gösterim” ve “Forum” 
bölümlerinden oluşuyor. Dünya 
festivallerinde yer almış birçok filmin 
yanı sıra çok sayıda Türkiye 
prömiyeri yapacak yeni filmin yer 
aldığı, 37 ülkeden 90 kısa ve üç 
uzun metraj film festivalde seyirciyle 
buluşacak. 

 
17. Akbank Kısa Film Festivali hakkında detaylı bilgi için: 
https://www.akbanksanat.com/kisa-film-festivali/17-akbank-kisa-film-festivali/program/ 
 
 
 

• Bünyamin Balamir’in 50. resim sergisi ‘Hattuşa’dan Engürü’ye’ açıldı 
 

Bünyamin Balamir’in 33 eserinin yer aldığı Hattuşa’dan Engürü’ye isimli 50. kişisel resim 
sergisi, Armoni Sanat Galerisi’nde açıldı.  
 

Hitit motifleri ve Ankara’dan izler 
bulunan sergi, 9 Nisan’a kadar 
ziyarete açık olacak. Sergiyle eş 
zamanlı olarak üç kitabı da okurla 
buluşan ressam, akademisyen, 
yazar ve şair Balamir, şunları 
söyledi: “Her zaman diliminin 
ruhunu yakalamaya çalıştım. 
Doğa kökenli fantastik 
soyutlamalar diyebileceğimiz 
resimlerimde gördüklerimi değil, 
görmek istediklerimi yapmaya 
çalıştım. 50 yıldır Ankara’da 
yaşıyorum. Bu sergimde, 

doğduğum ve yaşadığım yerden çok uzun yıllar yaşamakta olduğum yere, Hititlerin ve 
Ankara’nın sembolik izlerine yer verdim bir vefa borcu olarak.” 
 

https://www.akbanksanat.com/kisa-film-festivali/17-akbank-kisa-film-festivali/program/
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• Arter’de KP Brehmer: Büyük Resim sergisi ve Altan Gürman retrospektifi 27 Mart'a 

kadar görülebilir 

Arter, Neues Museum Nürnberg, Hamburger Kunsthalle ve Kunstmuseum Den Haag 
işbirliğinde hayata geçirilen ortak yapım projesinin son adımı olma özelliği taşıyan ve 
Kulturstiftung des Bundes'ın (Almanya Federal Kültür Vakfı) mali desteğiyle 
gerçekleştirilen KP Brehmer: Büyük Resim sergisi, Alman sanatçı KP Brehmer'in otuz 
yılı aşkın üretiminden 200'ün üzerinde yapıt ve arşiv malzemesini bir araya getiriyor. 
Küratörlüğünü Selen Ansen'in üstlendiği sergi, 1960'lardan ölümüne kadar sanat 
dünyasının kendine has figürlerinden biri olan sanatçının esin kaynaklarını ve sanat 
tarihindeki özgün konumunu ortaya koyuyor. 
  

  

Altan Gürman retrospektifi, Türkiye'de çağdaş sanatın öncülerinden ve yapıtaşlarından 
biri olarak ancak 2000'li yıllarda sanat tarihi yazımında yerini almaya başlayan 
Gürman'ın 2013 yılında Arter Koleksiyonu'na eklenen 39 yapıtının yanı sıra arşivinden 
bir seçkiye yer veriyor. Sanatçının 11 yıllık üretimini Başak Doğa 
Temür'ün küratörlüğünde, ilk kez bu denli kapsamlı bir biçimde izleyiciyle buluşturan 
sergi, Gürman'ın İstatistik, Tasarı, Kompozisyon ve Montaj serilerinin yanı sıra eskiz, 
fotoğraf, ders notu, nesne ve dokümanlarını da incelemeye olanak tanıyor.  

  

Çevrimiçi Yorumlama Etkinliği: ''KP Brehmer ve Veriyi Kullanmanın Binbir Yolu'' 
 
Deniz Cem Önduygu, 25 Mart Perşembe günü saat 19:00'da KP Brehmer: Büyük 
Resim sergisi bağlamında gerçekleşecek çevrimiçi yorumlama etkinliğinde Brehmer'in 
veriyle kurduğu farklı ilişki biçimlerini inceleyecek ve sanatçının kapsamlı üretiminin bir 
bölümünü bilgi grafikleri tarihi bağlamında ele alacak. 
 
Katılım ücretsiz. Detaylı bilgi için: KP Brehmer ve Veriyi Kullanmanın Binbir Yolu 
(arter.org.tr) 
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• “Bazaart Projesi” 10. Yılında Ferda Art Platform’da 
 

Yeniköy Rotary Kulübü’nün desteklediği Sanat Komitesi’nin yürüttüğü Bazaart Projesi ‘Her 
Eve Bir Sanat’ temasından hareketle sanat öğrencilerini sanatsever ve koleksiyonerlerle 
Ferda Art Platform’da bir araya getirerek işlerini sergilemeyi sürdürüyor. 
Sanatın herkese ulaşılabilirliğini göstermek amacıyla ‘Her Eve Bir Sanat’ misyonundan yola 
çıkan Bazaart 2021, 10. yılında da seçilecek eserlere çeşitli miktarlarda ödül vererek o para 
ile sanatçının eğitimine katkı sağlamayı amaçlıyor. 
 
Bazaart’ın bu yılki seçici kurulunda; Akbank Sanat Direktörü Derya Bigalı, sanatçı Mustafa 
Horasan, koleksiyoner Öner Kocabeyoğlu, Adas Galeri kurucusu Ömer Özyürek ve sanat 
tarihçi akademisyen Nazlı Pektaş yer alıyor. 
 

 

2018’de ilk defa Melike Bayık küratörlüğünde başlayan Bazaart Talks da sanatseverleri 

önemli sanat profesyonelleriyle buluşturmaya devam edecek. 22-26 Mart 2021 tarihleri 

arasında Bazaart Talks değerli konukları ve panel konuları ile sanatseverlerin katılımına 

açık olacak.  

Bazaart Talks ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde Bazaart (@bazaartprojesi) sosyal 

medya sayfaları ve https://www.bazaart.org internet sitesinden paylaşılacak. 

 
 

https://www.bazaart.org/
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• Borusan Contemporary’de digital sergiler 

 

Borusan Contemporary sağlık önlemleri 

nedeniyle ziyarete kapalı. Google Arts & 

Culture sayfası üzerinden geçmiş sergileri 

gezebilir, koleksiyondaki eserlerle ilgili bilgi 

edinebilirsiniz. 

Görsel: Paul Schwer, Stele Galata,  

 

 

• İş Sanat’ta “Baharda Caz” konseri 

İş Sanat’ın düzenlediği birbirinden renkli konser ve 

etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Dinleyiciler, 

Şenova Ülker Caz Orkestrası’na solist olarak Erdem 

Özkan ve Sibel Köse’nin eşlik edeceği “Baharda Caz” 

konseriyle 20 Mart’ta baharı karşıladı. Konserde, 

Strangers In The Night, Cheeck To Cheeck, Fly Me To 

The Moon gibi aşk şarkıları seslendirilecek. Konser İş 

Sanat’ın İş Kuleleri Salonu’nda izleyicisiz olarak 

kaydedilip şarkı düzenlemeleri piyanist ve trompet 

sanatçısı Halil İbrahim Işık tarafından yapıldı.  

Etkinlik, ilk gösterim tarihi olan 20 Mart Cumartesi 

günü saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube 

kanalı üzerinden sezon boyunca izlenebilecek. Trompet 

sanatçısı Şenova Ülker tarafından kurulan toplulukta, 

Ediz Hafızoğlu (davul), Kağan Yıldız (kontrbas), 

Ercüment Orkut (piyano), Bulut Gülen (trombon), Engin 

Recepoğulları (tenor saksafon), Serhan Erkol (alto saksafon) ve Barış Doğukan Yazıcı 

(trompet) bulunuyor. 

 
 

• Cam Altı Tekniğiyle Üretilen İşler İzleyiciyle Buluşuyor 
 

Galeri Selvin, ressam Ekrem Kadak’ın sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. “Süpür 
II” adlı sergi 23 Mart tarihinde kapılarını ziyaretçilere açıyor. 17 Nisan’a kadar devam 
edecek olan sergi, Pazar günleri hariç 11.00 ila 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. 
 

https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Wqg6d-Qta5g
https://www.youtube.com/watch?v=Wqg6d-Qta5g
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2018 AANKSRS sanat kurumu yılın sanatçısı ödülüne layık görülen Kadak’ın 

çalışmalarında yaşadığı coğrafyanın ten, an ve boşluk temalarının öne çıktığı görülüyor. 

Seçkide, sanatçının cam altı tekniğiyle hayata geçirdiği işlerine yer veriliyor. 

Ekrem Kadak Hakkında: 
1957 Tokat doğumlu olan Ekrem Kadak, 1979 Samsun Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü 
bitirdi. Anadolu Üniversitesi’nde lisansını tamamladı. 1985’ te başlayan Anadolu Sergileri, 
1990 yılından itibaren büyük kentlerde devam etti. Üçü yurt dışında olmak üzere, 25 kişisel 
sergi yapan sanatçı, 50’ye yakın karma ve grup sergisine katıldı. 
 
 

• Sanatçı Dilara Göl, Simbart Projects Çukurcuma’da ilk kişisel sergisini açtı. 
 

 “Disorder” başlığını taşıyan sergi 8 Mayıs tarihine kadar 
gezilebilecek. Göl, bir akıl hastasının yazdığı mektuplardan 
yola çıkarak düzenlediği sergide son dönem çalışmalarıyla yer 
alıyor. Göl’ün “Ben Kimim” adlı tuval çalışmasında beliren dağ 
ve taş figürleri, mektuplardaki yazılarda hasta için dünyanın ve 
kendisinin çektiği acıları simgeliyor. 
 
“Ama Beni Anladı Mı?” ve “Anladı mı Beni?” isimli tuval 
çalışmalarında yine hastanın sıklıkla kullandığı çiçek, taş ve 
yazı çağrışımlarına yer veriliyor. Sanatçı, pratiğinde sıklıkla 
defter kullanıma yer veriyor. Mektupları yazan kişinin 
düşünceleri ve sordurduğu sorular, Göl’ün tekrar eden 
imgeleriyle “Defter” adlı çalışmasında öne 
çıkıyor.  Kavramların plastik karşılığını farklı medyumlar 
üzerinden izleyici ile paylaşan sanatçı, üretimlerinde sembolist 

bir yaklaşımla metaforlar aracılığıyla yalın bir yüzey ortaya koyuyor. 
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• Damien Hirst’de NFT Çılgınlığına Kapıldı 

İngiltere’nin dünyaca tanınan çağdaş sanatçılarından Damien Hirst, sanat dünyasını son 
dönemde etkisi altına alan NFT sanatının heyecanına kapıldı. Dijital sanat furyasına kapılan 
Hirst, beş yıldır bu proje üzerinde çalıştığını söylerken, projenin ‘aklını başından aldığını’ 
paylaştı. 

 
 
 
Artnet News’in haberine göre, kendi NFT tabanlı eserini 
yapmaya başlayan Hirst, eserin 10 bin orijinal kağıt üzeri 
işi içerdiğini ve şimdi de dijitale aktarılarak NFT’ye 
çevrilmek üzere olduğunu söyledi. 
 
Resimlerin şu anda bir kasada kilitli tutulduğunu söyleyen 
Hirst, “Bu uzun süredir üzerinde çalıştığım en heyecan 
verici proje, 5 yıldır gizlice bu konuda çalışıyordum” diye 
ekledi. Damien Hirst eserlerin grup olarak ismini ise “The 
Currency” olarak açıkladı. 
 
 
 

 
 
 

• CerModern’de Özgür Ballı “Newest Media” sergisi 
 

 

  
CERMODERN’de 09 Mart – 04 Nisan 2021 
tarihleri arasında izlenecek olan Özgür 
Ballı’nın “Newest Media” Artırılmış Gerçeklik 
teknolojisi kullanılarak oluşturulan serisiyle, 
somut olarak üretilen sanat formunun 
özgünlüğünü ve gerçekliğini etkilemeden 
interaktif içeriklerin üretimine 
odaklanmaktadır. Uzun zamandır 
deneyimlediği dijital teknolojinin dilini kendi 
düşünsel dünyasıyla sentezleyerek, 15 adet 
dijital baskının 25x25 cm’lik çerçeveler içinde 
sunulması ile kurgulanan seri, yeni medyanın 
geleneksel bir medyuma dönüşmesini 
irdelemekte ve temelinde imgelerin 
temsillerine odaklanmaktadır. 
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• Hande Şekerciler ve Dijital Sanatçı Arda Yalkın’ın sanatçı ikilisi ha:ar sergisi 
 

 
Sanat, gerçek yaşam pratiğinde ve dijital ortamda 
gerçekleşirken ne kadar farklıdır birbirinden ya da 
aslında farklı mıdır? Heykeltraş Hande Şekerciler 
ve Dijital Sanatçı Arda Yalkın’ın sanatçı ikilisi 
ha:ar olarak ortaya koydukları, İstanbul ve New 
York’ta süren uzun yıllara dayanan ortak 
birikimlerini yansıtan dijital çalışmalarında, bu 
soruya verdiği ufuk açıcı cevapların yanı sıra 
günlük yaşamın, mitlerin, iki dünya arasında 
gerçeğin nerede durduğunun da masaya 
yatırıldığı işlerle karşımıza çıkıyorlar. 
 

CerModern Güney Hangar Galerisi’nde ziyarete açılacak yeni ha:ar sergisinde yer alan; 
ikilinin Lucid ve İmkansız Heykeller serilerinden işleri, heyecan verici formlarının yanı sıra 
gerçek dünya ile dijital ortam arasındaki sanat pratiğinin üzerine çokça düşünme fırsatı 
veriyor. İkili, İmkânsız Heykeller serisinde fiziki olarak kurgulamanın mümkün görünmediği 
heykellerden bir dünya kuruyor. 
 
 

• Fransız çağdaş sanatçı JR'ın yeni enstalasyonu görücüye çıktı 

 
 
 
 
Floransa'daki Palazzo Strozzi'de 
Fransız çağdaş sanatçı JR'ın yeni 
enstalasyonu görücüye çıktı. "la 
ferita" (The Wound) adını taşıyan 
mekana özgü iş, yarattığı optik 
illüzyonla izleyicinin mekanın 'içine' 
bir göz atmasına fırsat tanıyor. 
Palazzo Strozzi, pandemi 
döneminde kapılarını kapatan kültür 
kurumlarının bu 'yarasının' da 
sembolü olurken, siyah-beyaz dev 
fotografik kolaj Covid-19 döneminde 
kültürün erişilebilirliğini tartışmaya 
açıyor. 
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• Pera Müzesi’nde Alejandro Almanza Pereda “Boşluk Korkusu”  
 

Alejandro Almanza Pereda, herkesi etkisi altına 
alan serisinden bir eseri müzeye bağışladı. “Boşluk 
Korkusu” müzenin en çok fotoğraflanan 
eserlerinden. 
 
18. yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar, Romantik 
manzara resimleri hayli revaçtaydı. Çayırlar, sarp 
kayalıklar veya şelaleler gibi doğal coğrafi 
manzaraların resmedildiği bu tür yapıtlar, genellikle 
vatanseverlik aşılayarak yeni ortaya çıkan 

devletlerin veya ülkelerin ulusal kimliklerini pekiştirmeyi amaçlıyordu. Yirminci yüzyılda 
yeniden üretim teknolojilerinin ve ucuz vasıflı emeğin ortaya çıkışıyla birlikte manzara ve 
janr resimleri ucuza üretilir hale geldi. Geçmiş onyıllara ait, kim tarafından yapıldığı 
bilinmeyen çeşitli tarzlardaki resimler, bugün bitpazarlarında veya yardım amacıyla kurulan 
mağazalarda yaygın bir şekilde satılıyor. Bir zamanlar sanatsal nitelikleriyle takdir gören bu 
resimler şimdi çoğunlukla atılacak veya sanat değeri taşımayan şeyler gibi elden çıkarılıyor. 
 
 
 

• 2020’de Google’da en çok aranan sanatçı, Leonardo da Vinci oldu 
 

2020 yılında Google’da en çok aranan sanatçıları gösteren “World’s Most Popular Artist” 
(Dünyanın En Popüler Sanatçıları) haritasına göre birinci sırada Leonardo da Vinci var. 
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İngiltere merkezli Ken Bromley Art Supplies da 2020 yılında Google’da en çok aranan 
sanatçıları gösteren “World’s Most Popular Artist” (Dünyanın En Popüler Sanatçıları) 
haritası hazırladı. 

Pandemi boyunca her ülkede en popüler olan sanatçıları gösteren harita ayrıca her kıtada 
öne çıkan sanatçıları da gösteriyor. 

Leonardo da Vinci’nin dünyanın en popüler sanatçısı olduğunu ve toplam 82 ülkede 
kazanan olduğunu ortaya çıkardı. Listede ilk yedide yer alan sanatçılar şöyle: 

1- Leonardo da Vinci, 82 ülkede arandı. 

2- Frida Kahlo, 29 ülkede arandı. 

3- Vincent van Gogh, 24 ülkede arandı. 

4- Artemisia Gentileschi, 23 ülkede arandı. 

5- Pablo Picasso, 18 ülkede arandı. 

6- Banksy, 14 ülkede arandı 

7- Diego Velázquez, 2 ülkede arandı. 

Bantmag'in aktardığına göre, 2020 yılını kapsayan harita, Google Anahtar Kelime Planlayıcı 
kullanılarak Şubat 2021’de analiz edildi ve dünya çapındaki arama verilerini kapsıyor. Tüm 
ülkelerde öne çıkarılacak yeterli veri bulunamadığından, yalnızca analiz etmek için yeterli 
veriye sahip ülkeler haritaya dahil edildi. 

Frida Kahlo Türkiye, ABD, Meksika, Brezilya’da en çok aranan sanatçı oldu. Birleşik Krallık 
ise kendi sokak sanatçısı Banksy’yi zirveye çıkardı. Rusya da aynı şekilde Banksy’yi en çok 
arayan ülkeler arasında. 

  

    

 
 
 

https://www.artsupplies.co.uk/blog/the-most-googled-artist-in-every-country-in-the-world/
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Kaynak: https://cumhuriyet.com.tr/haber/2020de-googleda-en-cok-aranan-sanatci-leonardo-
da-vinci-oldu-1820955 
 
 
 

• PEN Şiir Ödülü Alova’ya 

Her yıl 21 Mart Dünya Şiir Günü bağlamında sunulan PEN Şiir Ödülü’nü bu yıl özgün şiiri, 
çevirmenliği, dilciliği ve editörlüğü ile seçkin bir konumda olduğu gerekçesiyle Erdal Alova 
kazandı. 
 
PEN Yazarlar Derneği’nin açıklaması şöyle: “İnsanlığın çok boyutlu macerasını kadim 
zamanlardan geleceğe kuşatan şiiri için PEN Şiir Ödülü’nü sevgiyle, saygıyla ve şükranla 
Erdal Alova’ya sunuyoruz.” 
 
Alova’nın diğer ödülleri; 
 

• 1996 Cemal Süreya Şiir Ödülü, Bitik Kent 

• 2009 Necatigil Şiir Ödülü, Toplu Şiirler (2008 - 1973) 

• 2016 Yunus Nadi Şiir Ödülü, Birinci Çoğul Şarkı 
 
 

 

https://cumhuriyet.com.tr/haber/2020de-googleda-en-cok-aranan-sanatci-leonardo-da-vinci-oldu-1820955
https://cumhuriyet.com.tr/haber/2020de-googleda-en-cok-aranan-sanatci-leonardo-da-vinci-oldu-1820955
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cemal_S%C3%BCreya_%C5%9Eiir_%C3%96d%C3%BCl%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Necatigil_%C5%9Eiir_%C3%96d%C3%BCl%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yunus_Nadi_%C5%9Eiir_%C3%96d%C3%BCl%C3%BC

