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                “Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi sanat da hayata renk verir.” Lord Aubery 

                                                             

 
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. 

 
 
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. 
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29 Mart – 4 Nisan Haftası Sanat Haberleri Seçkisi ve Sanatla Randevu Ajandası 
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• ARTER’de Bilimkurgusal bir Hüner sergisi 

 
Hollanda ve İstanbul’da yaşayan Emre Hüner, iki 
yıldır üzerinde çalıştığı kişisel sergisini Arter’de 
açtı. “[ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen 
Parametre Kayıt-Dışı”, modernite deneyimini 
çift kutuplu olarak belirlemiş yalıtım ve kapatma 
pratikleri ile iletkenlik ve bulaşıcılık olgularının 
karşıtlığı arasında uzanan ilişkisel bir alanı 
irdeliyor. Beden parçaları, makine aksamları, 
değişken bilinç hâlleri, endüstriyel atıklar, 
mimari kesitler, tıbbi protezler, dil oyunları ve 
spekülatif terimler, inşaat ve yıkım araçları, bilgi 
ve meslek kategorileri, insan olmayan yaşam 

türlerinden parçalar, tümü aynı plastik düzlemde birbirlerinin kayıtlarını tutuyor, birbirlerine öykünüyor ve 
birbirlerini kopyalayarak çoğalıyorlar. Serginin bütününde fabrika, laboratuvar, film seti ve yerleşke gibi 
kapalı mimari mekân düzenlemelerini alıntılayan formlar, steril ve bilimkurgusal bir yabancılaşmayı 
çağırırken, siyah beyaz film sekansları, mekâna yayılan ses öğeleri ve heykeller müze binasının ve onu 
çevreleyen şehir dokusunun toprak altı fısıltılarını, pek tanıdık arketiplerini ve artık bedenlerini mekâna 
taşıyor. 
 
Bir kavram olarak [Elektroizolasyon], sergide yer alan biçimler arasında kendini ölçek ve malzeme farkları ve 
tekrarları üzerinden hissettiren altyapısal bir makine-özneye işaret ediyor ve yapay olanla biyolojik olanı, 
mekanik olanla organik olanı kavuşturma peşinde bir türlü birleşemeyen kurgusal anlatılar, yapıtlar ve 
ucubeler üretiyor. Ansiklopedik bir yaklaşımla sıralanan sonsuz listeler üçboyutlu yazıcının dizgesi ile 
buluşurken, sanatçının sır deneyleriyle kaportacı, tesisatçı ve elektronikçinin doğaçlama pratiği arasında bir el 
işçiliği fikri beliriyor. 
 
Sergi detayları için; https://arter.egnyte.com/dl/F2MQ48naPH/? 
 
Sergi, Salı ve Cumartesi günleri arasında 11:00-17:00 saatlerinde görülebilir. 
 
 
 
 

• Pandemi Orkestrası’nın solisti Cihat Aşkın 
 

İlk konserini projeye öncülük eden Rengim Gökmen yönetiminde İdil Biret ile 7 Aralık’ta veren Kadıköy 
Belediyesi Pandemi Orkestrası, şef Hakan Şensoy ve solist keman sanatçısı Cihat Aşkın ile 30 Mart Salı 
günü saat 18.00’de Süreyya Operası’nda seyircili bir konser düzenleyecek. 
 

 
Programda, 2021’de 100 yaşına yaratıcı 
gücünü yitirmeden giren İlhan Usman-baş’ın 
“Küçük Bir Gece Müziği” ile 31 yaşında hayata 
veda eden Franz Schubert’in “Keman ve yaylı 
sazlar için Rondo”; “Keman ve orkestra için 
Polonez” ve “5. Senfoni” eserleri 
seslendirilecek.  
 
HES kodu ile girilecek konserlere kısıtlamalar 
nedeniyle 65 yaş üstü sanatseverler 
alınamayacak. 
 
 

 

https://arter.egnyte.com/dl/F2MQ48naPH/?
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• 40. İstanbul Film Festivali 1 Nisan-29 Haziran'da düzenlenecek 
 
1 Nisan'da "filmonline.iksv.org'da" 
başlayacak festival, mayıs ve haziran 
aylarında çevrim içi etkinliklerin yanı sıra 
sinema salonlarında ve açık hava 
sinemasında devam edecek. 
 
Festival kapsamında, "Sinema Onur 
Ödülleri" bu yıl ses ve dublaj sanatçısı Belkıs 
Özener, yönetmen Çetin İnanç, tiyatro ve 
sinema oyuncuları Salih Güney ile Suna 
Selen'e verilecek. Ödüller, 29 Mayıs'taki ödül 
töreninde sahiplerine takdim edilecek. 

 
Türkiye'den sinemacıları uluslararası sektör profesyonelleriyle buluşturan ve bu yıl 16'ncısı düzenlenen 
"Köprüde Buluşmalar" ortak yapım platformu ise 7-9 Nisan'da çevrim içi gerçekleştirilecek. 
 
İKSV'nin eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali'nin kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına 
verilen ve 18-29 Haziran'da gerçekleşecek Uluslararası Yarışma bölümünde, Uluslararası Altın Lale Ödülü 
için "sinemaya yeni bakışlar" temasını izleyen filmler yarışacak. Eczacıbaşı Topluluğu tarafından verilen 25 
bin avroluk para ödülünün 10 bini Altın Lale'nin sahibi olan filmin yönetmenine, 10 bini filmin Türkiye'deki 
dağıtımını üstlenen firmaya, 5 bini ise Jüri Özel Ödülü'nü kazanan filmin yönetmenine verilecek. 
 
Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birlikleri Federasyonu (FIPRESCI) Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma 
ve Ulusal Kısa Film Yarışması'ndan birer filme "FIPRESCI Ödülü" sunacak. Festival kapsamında, yönetmen 
Alfred Hitchcock'un 15 filminin toplu gösterimi de yapılacak. 
 
 
 

• KRANK Art Gallery’de Aslı Narin’in “Bir Başkası İçin Ben” sergisi 
 

KRANK Art Gallery 3 Nisan’da sanatçı Aslı Narin’in “Bir Başkası İçin Ben” başlığını taşıyan kişisel 
sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Narin yeni sergisinde insanın doğa ile arasındaki tanıdıklıkların 
resimsel bir kaydını alıyor. 
 

Aslı Narin, “Bir Başkası için Ben” adlı sergisinde, eserlerini, adını baskı 
üretiminde kullanılan cyan mavisi solüsyonundan alan, alternatif baskı 
tekniği Cyanotype ile üretiyor. Ultraviyole ışıkta pozlanma sonucunda 
oluşan rastlantısal imgeler, sanatçının orman yürüyüşlerinde karşılaştığı 
birbirine sarılmış ağaç kökleri ve dalların görüntülerini tekrarlıyor. 
 
Narin, iki ayrı baskı serisine (Sinyaller ve Değiş Tokuşlar ile Aşağıda ve 
Ötede) eşlik eden “Bir Arada Varolmanın Kırılganlığı” başlıklı video 
işiyle, insanın doğa ile arasındaki tanıdıklıkların resimsel bir kaydını 
alıyor. 
Sergiyi 3 Nisan- 16 Mayıs tarihleri arasında KRANK Art Gallery’de 
ziyaret etmek mümkün. 
 
Aslı Narin (1985, İstanbul) 2008 yılında Sabancı Üniversitesi Görsel 
Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek 
lisansını aynı alanda Goldsmiths, University of London’da tamamladı. Şu 
ana kadar üç kişisel sergisi Kasa Galeri(2014), Öktem&Aykut Galeri 
(2015) ve Milli Reasurans Sanat Galerisi(2018)’nde gerçekleşti. 

Sanatçının araştırma ve üretimi yolculuk, arayış ve oluş süreçlerinden ilham alır. Fotoğraf ve video yoluyla 
içsel bir araştırma yaparak varoluşsal soruların peşine düşerken doğa ve döngülerinden referanslar kullanır. 
2018’den beri Indianapolis’te yaşayan Narin, Indiana Üniversitesi Herron School of Art and Design 
fakültesinde fotoğraf ve görsel iletişim tasarım alanında dersler vermektedir. 

https://filmonline.iksv.org/
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• ha:ar’ın ‘İmkansız Heykelleri’ CerModern’de 
 

 
Gerçek ile Dijital Arasında Kalan Bir Sanatçı 
Sergide ha:ar’ın “Lucid” ve “İmkansız Heykeller” 
serilerinden işleri, gerçek dünya ile dijital ortam arasındaki 
sanat pratiği üzerine düşündürüyor. Fiziksel ortamda 
üretilen heykellerde olduğu gibi entelektüel, anatomik, 
estetik düzlemlerdeki çabaların bir araya geldiği bir süreçle 
üretilen eserlerin oluşturduğu İmkânsız Heykeller serisi, 
ekrandaki bir noktadan başlayarak 3 boyutlu bir düzlem 
üzerine serpilerek gelişiyor. 
 
 

 
İkili, felsefi ve mitsel anlatılarla yan yana 
getirerek, giderek daha dijital olarak tanımlanan 
ve deneyimlenen günümüzün günlük yaşamının 
gerçekliğini tasvir etmeyi amaçlıyor. “Lucid” ise 
gerçek ile dijitalin arasında kalan bir sanatçının 
kendiliğini izleme deneyimi sunuyor. Sergiyi 
salıdan pazara 10.00-19.00 saatleri arasında 
ziyaret edebilirsiniz. 
 
ha:ar son dönemde ürettiği NFT tabanlı eserlerle 
de dikkat çekiyor. 

 
 
 

• Pandemi nedeniyle ara verilmişti; ‘Kâğıttan İşler’ sergisi kapılarını açtı 

 
İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), pandemi nedeniyle ara 
verdiği sanat faaliyetlerine başladı. Sezonun ilk etkinliği “Kağıttan İşler” adlı 
sergide, Naci Kalmukoğlu, Hoca Ali Rıza, Abidin Dino, Devrim Erbil, Bedri 
Baykam, Gülseli Kato, Cemal Tollu, Levent Arşiray, Hasan Kavruk gibi isimlerin 
toplamda 30 eseri yer alıyor.Sergide kağıt üzerine yapılmış çalışmaların yer 
aldığını anlatan İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Sanat Tasarım Fakültesi, 
sanat yönetimi bölümü öğretim üyesi, İKÜSAG Yöneticisi Doç. Reyhan Uludağ, 
“Kendimi çok şanslı hissediyorum benim de eserim bu sergide yer alıyor. 

Çalışmalar kağıt üzerine sulu, akrilik, guaj, yağlı boya ve gravür baskı gibi birçok teknik kullanılarak yapıldı. 
Serginin en güzel yanlarından biri de sanat tarihine geçmiş aynı zamanda günümüzde de yaşayan çok değerli 
sanatçıların resimlerine ev sahipliği yapıyoruz. Bu eserler, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Koleksiyonu’na 
ait resimler. O anlamda da çok şanslıyız kendimizi de çok mutlu ve gururlu hissediyoruz” dedi. 
 

Kağıttan İşler sergisi, randevu sistemiyle 10 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek. 
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• Refik Anadol’un İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Satılan Eserine 327 Bin Dolar 
 
Türkiye’nin önde gelen NFT sanatçılarından Refik Anadol’un “Machine Hallucinations: Nature Dreams – 
Last Memory” adlı eseri yapılan bir açık artırmada 327 bin dolara satıldı.  
 
20 Mart tarihinde başlayan ve Social Alpha Foundation tarafından düzenlenen açık artırma iki gün sürdü. 
 
The Carbon Drop başlıklı açık artırmada Anadol dışında Fvckrender, beeple, GMUNK, Reisinger Andrés, 
Sara Ludy, Kyle Gordon ve Mieke Marple adlı sanatçıların eserleri satıldı. 

 

 

Satılan eserlerden elde edilen tüm gelir iklim 
değişikliği çalışmalarına katkıda bulunma 
amacıyla Open Earth Foundation’a bağışlandı. 
Anadol’un eseri açık artırmada, Beeple’ın 6 
milyon dolara satılan “Ocean Front” adlı işinin 
ardından en yüksek fiyata alıcı bulan ikinci 
eser oldu. 

 

 

 

 
 
 
 

• Kanuni Sultan Süleyman portresi, İngiltere’de müzayedede 

 

Sotheby’s’in "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" 

başlıklı müzayedesi 31 Mart’ta düzenle-necek. Müzayedeye 

ilişkin yayımlanan katalogda, satışa sunulacak 183 parça 

arasında 16. yüzyılda yapıldığı düşünülen Kanuni Sultan 

Süleyman portresinin de yer aldığı belirtildi. 

Katalogda, İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo 
tarafından yapılan portrenin, Medici Hanedanlığı için 
kopyalanan ve halen İtalya' 
nın Floransa kentindeki Uffizi Galerisinde bulunan diğeri de 
Avusturya Habsburg Arşidükü 2. Ferdinand için kopyalanan 
ve Almanya'nın Innsburck kentindeki Ambras Kalesi'nde 

sergilenen Kanuni Sultan Süleyman portreleriyle ilişkili olduğu kaydedildi. 
 
 
Benzerlerinden farklı olarak bakır levha üzerine çizilen portrede Kanuni Sultan Süleyman'ın 43 yaşında 
olduğunun tahmin edildiği ve bu dönemin, Kanuni Sultan Süleyman'ın Irak ile İran'ı fethettiği ve Preveze Deniz 
Savaşı'nda Papa ve müttefiklerini mağlup ettiği zamana denk geldiği aktarıldı. Portrenin, 19. yüzyıldan bu 
yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer aldığı ve 60 bin ila 80 bin sterlinlik değerle satışa sunulacağı 
belirtildi.  
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• Banksy’nin sağlık çalışanları eserine 19 milyon Euro 
 
Christie's Müzayede Evi tarafından satışa 
çıkarılan Bansky'nin sağlık çalışanları için çizdiği 
"Game Changer" adlı siyah-beyaz eseri 19 
milyon 450 bin eurodan alıcı buldu. Müzayede 
öncesi eserin 2,5 milyon ile 3,5 milyon sterlin 
arasında alıcı bulacağı tahmin ediliyordu. 
 
 
Tahminlerin üzerine çıkılan satıştan elde edilen 
para ise İngiliz Sağlık Kurumu'na (NHS) 
bağışlanacak. Eser, geçen yılın Mayıs ayında 
İngiltere'nin güneyindeki Southampton 
kentindeki hastanenin duvarına çizilmişti. 
Bansky bu eseri hastane duvarına çizerken 
sağlık çalışanlarına üzerinde "Yaptığınız her 

şey için çok teşekkür ederim. Her ne kadar siyah-beyaz olsa da bu resmen ortamı aydınlatmasını 
umuyorum" yazılı bir not bırakmıştı. Eseri daha önceden açık artırmaya çıkarmayı planlayan sanatçı, 
hastaneye de çizimin bir reprodüksyonunu bırakacağını açıklamıştı. 
 

 
 

• Edvard Munch’ün Altın Çağı 
 

"Çığlık" işiyle dünyaca tanınan Norveçli sanatçı Edvard Munch’ın iki eseri Sotheby’s Londra’da 25 Mart'ta 
gerçekleşen müzayedede satışa çıktı. Toplamda 20 milyon sterlini aşan eserlerin yanı sıra bu yaz Oslo’da da 
250 milyon euro’ya mal olacağı öngörülen yeni bir Munchmuseet’in (Munch Müzesi) açılması planlıyor. The 
Guardian’ın haberine göre, Munch’ün eserleri Almanya’da büyük ilgi toplamış, dolayısıyla Almanya sanatçının 
ikinci evi gibi olmuştu. Naziler başa gelene kadar Alman müzeleri eserlerinin en büyük koleksiyoner-leriydi. 
 
Ancak eserleri “entartete kunst”/ dejenere olarak adlandırılarak yasaklandı veya kâr amacıyla satıldı. Halka 
açık koleksiyonlardan yasaklanan 16 binden fazla eserden 83’ü Munch’e aitti. 1926 yılında Mannheim 
Kunsthalle tarafından satın alınan otoportre Ağustos 1937’de resmi olarak müze koleksiyonundan çıkarıldı. 
“Embrace on the Beach” ise 1931’de Berlin Ulusal Galeri’nin koleksiyonuna eklenmesinin ardından iki ay 
sonra kaldırıldı. 
 
Sanatçının “Summer Day or Embrace on the Beach (The Linda Frieze)” başlıklı işi, tahmin edilen 9-12 milyon 
sterlin aralığını aşarak 16 milyon 284 bin sterline alıcı buldu. “Self Portrait with Palette” adlı yağlı boya 
otoportresi ise sürpriz yapmadı ve 4 milyon 334 bin 400 sterline satıldı. 
 

Nazi askeri generallerinden 
Hermann Göring, Yahudi 
vatandaşlardan çalınan 
sanat eserlerine sonradan 
bir ilgi göstererek, gerçek 
değerlerinin çok altında 
fiyatlara satın aldı. 
Sonrasında, Munch’ün 
arkadaşı, iş insanı Thomas 
Olsen’ın eline geçen 
tablolar, sanatçının diğer 
eseriyle birlikte kurtarılarak 
Olsen’in aile çiftliğindeki 
ahırda saklandı. 

Olsen ve ailesi, 1940’ta Norveç’in Alman işgaline uğraması sonucunda İngiltere’ye kaçmadan önce Munch’ün 
aralarında “Çığlık”ın bir edisyonunun da yer aldığı birçok eserini Vaagaa’nın biraz dışında bulunan Sandbu 
kasabasındaki ahırlarında muhafaza etmiş oldu. 
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• Dünyanın En Büyük Tuval Resmi Satıldı 
 
Britanyalı sanatçı Sacha Jafri’nin 2020’de ürettiği ve Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en büyük 
tuval resmi olarak adlandırılan “The Journey of Humanity” (İnsanlığın Yolculuğu) adlı işi 62 milyon dolara 
(45 milyon sterlin) satıldı. Yaklaşık 1600 metrekare olan eser, Dubai’deki Atlantis, The Palm Otel’de salı günü 
düzenlenen müzayede alıcı buldu. Bu satışla birlikte eser, yaşayan bir sanatçının müzayedede satılan en 
pahalı eserlari listesine adını yazdırdı. 
 
Dubai’de yaşayan 44 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz yıl Atlantis, The Palm’daki büyük balo salonunu kendi 
stüdyosuna çevirerek eseri yaklaşık 7 ayda tamamladı. 300’den fazla boya katmanı, 1065 fırça darbesiyle 
ortaya çıkan eser, uçtan uça iki futbol sahasını geçecek büyüklükte… 
 
Artnews.com’un haberine göre elde edilen gelir ise, UNICEF, UNESCO, Dubai Cares, Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin Eğitim Bakanlığı ve Global Gift Foundation gibi çeşitli kuruluşlara bağışlanacak. Sanatçının 
daha önce de hayır kurumlarına bağış toplamak amacıyla eserlerini sattığı, alıcılarının arasında ABD’li oyuncu 
Eva Longoria, müzisyen Paul McCartney ve eski ABD Başkanı Barack Obama’nın da yer aldığı belirtildi. 
 

     
 
 
 

• Gerhardt Richter’in 100 Eseri 20. Yüzyıl Müzesi’nde 
 

Staatliche Museen zu Berlin (Berlin Devlet Müzeleri Birliği), 
geçtiğimiz günlerde Alman sanatçı Gerhard Richter’in vakfının 
sanatçının 100 eserini, mimar Herzog & de Meuron tarafından 
tasarlanan ve halen yapım aşamasında olan 20. Yüzyıl Müzesi’ne 
kalıcı olarak ödünç vermeyi planladığını açıkladı. Yapımına 2019 
yılında başlanan 500 milyon dolar değerindeki müzenin açılış tarihi 
ise henüz açıklanmadı. 
 
Ödünç verilmesi planlanan eserler arasında Richter’in, adını II. 
Dünya Savaşı dönemindeki toplama kampından alan, dört parçalık 
serisi “Birkenau” (2014) da yer alıyor. 
 
89 yaşındaki sanatçı, kampta çekilmiş fotoğraflara dayanan karanlık, 
soyut resimlerini boyayı tuvalin üzerinde bir silecek yardımıyla 
çekerek üretti. 
 
Artnet News’in haberine göre bu tabloların pazara girmesine asla izin 
vermeyeceğine yemin eden Richter, daha öncesinde bu eserleri 
Bundestag’da göstermiş; eserler 2020’de de Metropolitan Sanat 
Müzesi’nde sergilenmişti. Geçtiğimiz salı günü ise eserler 

Berlin’deki Alte Nationalgalerie’de temel alındıkları toplama kampından fotoğraflarla birlikte sergilendi. 
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• Pollock Kardeşler İlk Kez Bir Arada 
 

ABD’li ressam Jackson Pollock ve ağabeyi Charles’ın işleri ilk kez bir sergide bir araya geliyor. Florida’daki 
The Society of the Four Arts’ta yapılacak olan “Charles and Jackson Pollock” adlı sergi 28 Mart’ta 
başlayacak. 
 
Sergide, ailenin ilk sanatçısı olarak anılan Charles Pollock’un 70’e yakın eseri görülebilecek. Jackson 
Pollock’un ise bazı çizimleri, atölyesinden bazı araç gereçleri, bir not defteri ve yaptığı tek heykel de 
sergilenecekler arasında. 
 

Hiçbir sanat geçmişi bulunmayan ailesine rağmen 1926 yılında New York’a 
giderek sanat okuyan Charles Pollock, o dönemde 14 yaşında olan Jackson 
Pollock’a da mentorluk yaptı. Jackson ağabeyinin önerisiyle 1930’da New 
York’a taşındı. İki kardeş de soyut resme yönelse de Jackson Amerikan 
yerlilerinin kum ile yaptığı resimlerden, Charles ise Arapça kaligrafiden 
ilham aldı. 
 
Ağabey Pollock bir süre sonra New York’u terk ederek ABD’nin çeşitli 
kentlerini dolaşsa da daha sonra yaklaşık 30 yıl boyunca Michigan State 
Üniversitesi’nde resim dersleri verdi. İki kardeşin ilişkisinin çok özel ve 
samimi olduğunu söyleyen Kirstin Hübner, “Birbirlerine sıkı sıkıya 
bağlıydılar. Jackson, ağabeyine bütün sorunlarını anlatırdı ve tavsiyelerine 
çok güvenirdi” diye ekledi. 
 
1956 yılında kardeşi Jackson’ın ölümünden çok etkilenen Charles üç yıl 
boyunca resim çizmedi. Daha sonra yaptığı Black and Gray (1959–60) ve 
Untitled [Black] (1961–62) serilerinde kullandığı koyu renkler onun 

kardeşinin ardından tuttuğu yası ifade etti. Pollock ailesinin ortanca çocuğu Sanford McCoy ise geçmişte 
yaptığı bir söyleşide, “Her şeyi Charles başlattı. Entelektüel merakı olan kişi oydu” demişti. 
 
 

• Sakıp Sabancı Vakfı Yaşam Boyu Başarı Ödülü Serezli’ye verildi 
 
Nevra Serezli, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne özel bir de tiyatro bildirisi okudu; “Geride bıraktığımız dönem 

canlı performans dünyası için çok zor geçti; birçok sanatçı, 
teknisyen ve zanaatkâr zaten belirsizliklerle dolu bu meslekte 
hayatlarını güçlükle idame ettirebildiler. Belki de sektörün içinde 
barındırdığı bu daimi belirsizlik, onları pandemi sürecini daha akılcı 
ve cesur bir biçimde atlatmaya hazırlamıştı. Hayal güçlerini günün 
koşullarına uydurarak, tabii ki büyük ölçüde internet sayesinde, 
yenilikçi, keyifli ve dinamik etkileşim yolları buldular bile. İnsanlar 
dünya üzerinde var oldukları günden beri birbirlerine hikâyeler 
anlattılar.  
 
Ve güzelim tiyatro kültürü biz insanlar burada olduğumuz sürece 
yaşamaya devam edecek.”  
Tiyatro ve sanatın tüm dallarının toplumsal gelişme için olmazsa 

olmaz olduğuna dikkat çeken Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti 

Başkanı Güler Sabancı ise “Vakfımız 47 yıldır sanatın kitleleri dönüştüren gücüne olan inancıyla toplumsal 

gelişme için sürdürdüğü faaliyetlerde kültür sanata önemli bir yer ayırıyor. Tiyatrodan sinemaya, arkeolojiden 

klasik müzik konserlerine kadar sanatın her alanında yürüttüğümüz projelerde sanatçıları desteklemek ve 

sanatın gücüyle toplumsal sorunlara farkındalık yaratmak hedefiyle çalışıyoruz. Bu projeler de bize her 

seferinde sanatın önemini, sanatçıların toplumsal sorunlara dikkat çekmek için büyük özveri ve şevkle 

çalıştığını gösterdi” dedi. 

Nevra Serezli’ye ödülü, bu yıl pandemi nedeniyle 27 Nisan tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 22. 

“Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali”nin açılış töreninde takdim edilecek. 



Nisan 2021 Sanat Bülteni                                              

www.sanatlarandevu.com  sanatlarandevu  sanatlarandevu 

 
 

• Kerem Görsev Trio, 2 Nisan'da Sedef Erçetin ile beraber %100 Studio sahnesinde! 
 

Zorlu PSM'de Kerem Görsev Trio, bu kez viyolonselde Sedef Erçetin ile beraber chamber jazz projeleriyle 2 
Nisan'da %100 Studio sahnesinde ve online.zorlupsm.com'da! Biletler şimdi passo.com.tr'de satışta!  
 
 
 

• İstanbul Açık Hava Sahnesine Dönüşecek 
 

İBB'nin başlattığı "İstanbul Bir Sahne" programıyla salgın döneminde zor zamanlar geçiren müzisyenlere 
destek olunurken şehrin farklı noktaları da birer açık hava sahnesine dönüşecek. 39 ilçede 100'den fazla 
alanda İstanbullular gerekli sağlık önlemleri alınarak ücretsiz konser deneyimi yaşayacak. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, salgın döneminde müzisyenlere destek olmak amacıyla yeni başlattıkları 
“İstanbul Bir Sahne” programını sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurdu. 
 
Amacımız bir müddet daha sanatlarını icra edemeyecek durumdaki sanatçılarımıza elimiz-den geldiğince 
yardım etmek. Ama bu kampanyayı müzisyenlerimizin kendi sanatlarını icra edecekleri bir projeye 
dönüştürerek yapıyoruz. İstiyoruz ki hem sanatçılarımız kendi mes-leklerini icra etsinler hem de İstanbul’da 
iyimser ve olumlu bir hava estirsinler” diye konuşan belediye başkanı, İstanbul’u açık hava sahnesine 
dönüştürürken zor zamanlardan geçen sanatçılarla da dayanışmayı güçlendirdiklerine dikkat çekti. 
 
İmamoğlu “Bu projeyle bir yandan müzisyenlere destek olacağız, bir yandan da şehrin farklı noktalarını canlı 
bir müzik sahnesine dönüştüreceğiz. Tabii ki tüm sağlık önlemlerini etkinlik öncesinde ve sırasında İBB olarak 
biz alacağız. İstanbullular pandemiye rağmen iç huzuruyla, güvenle ücretsiz bir nevi konser keyfi yaşayacak. 
Hem de sanatçılarımız emeklerinin karşılığı olarak hak ettikleri desteği alacaklar. Bu nedenle destek ihtiyacı 
hisseden müzisyenlerimizi davet ediyorum. Sitemize giren ve başvurunuzu mutlaka yapın. Güzel 
İstanbulumuzda umudu hep birlikte yeniden yeşertelim” diye konuştu. 
 
Ayrıntılı bilgi ve başvuru için www.istanbulbirsahne.com internet adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
 
 

• İspanya’da ilk kez sosyal mesafesiz konser gerçekleşti 
 
İspanya'nın Barcelona kentinde kültürel 
etkinliklerde corona virüsü salgınının yayılması 
konusundaki deney için düzenlenen konsere 5 bin 
kişi katıldı. 
 
Konserin, corona virüsünün büyük ve kültürel 
etkinliklerde bulaş önleme etkinliğinin test 
edilmesi için düzenlendiği ifade edildi. 
Düzenlenen konserin ana hedefleri arasında ise, 
5 bin kişinin bir araya geldiği konser sonrası vaka 
sayılarının incelenmesi ve çıkacak sonuca göre 
geniş kitleli etkinliklerin salgın üzerindeki etkisinin 
ölçüleceği belirtildi. 

 
Konsere gelen herkese, saat 09.00 ile 16.00 arasında Covid-19 hızlı tanı testi yapılırken, maske takma ve 
salon içinde el hijyen jeli kullanma zorunluluğu getirildi. Konsere kalp rahatsızlığı, kanser ve virüsle temas 
edenler gibi kişilerin katılmadığı belirtilirken, organizasyon öncesi 3 yerde konsere gidecek olan kişilere 
corona virüsü testi yapıldığı açıklandı. 
 
Konser öncesi testi negatif sonuçlanan kişiler, cep telefonlarından, saat 19.00’dan itibaren şehrin Palau Sant 
Jordi’deki konser için biletlerini doğrulayan bir kod aldı. Katılımcılardan, konser sırasında maskelerin 
çıkarılmaması istendi. Konser salonunun girişinde ateşleri ölçülen müzikseverler, 23 ila 28 euroya satın 
aldıkları biletlerini el teması olmadan, QR kodu okutarak, içeri girdi. 
 

https://online.zorlupsm.com/
https://www.passo.com.tr/tr
http://www.istanbulbirsahne.com/
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• İkinci Dünya Savaşı'ndaki dehşeti ortaya çıkarmıştı! Paul Polansky hayatını kaybetti 
 

1992 yılında Çekya'nın arşivlerinde bulduğu 40 bin sayfayı aşan belgelerle 2. Dünya Savaşı Sırası'nda Lety u 
Pisku toplama kampında Romanlara yapılan soykırımı ortaya koyan aktivist ve yazar Paul Polansky hayatını 
kaybetti. 

 
79 yaşında Paul Polansky'nin ölümü haberini 
Roman topluluğu üyesi Argentina Gidzic verdi. 
Paul Polansky'nin cenaze-sinin Sırbistan'da 
toprağa verileceği öğrenildi. 

1992 yılında Çekya'nın arşivlerinde bulduğu 40 bin 

sayfayı aşan belgelerle 2. Dünya Savaşı Sırası'nda 
Lety u Pisku toplama kampında Romanlara 
yapılan soykırımı ortaya koyan Polanskyi, 1970 
yılında tarihçi Ctibor Necas'ın gündeme getirdiği 
kampın kamuoyunda tartışılmasını  

 

sağlamış ve kampın olduğu yerin üzerine domuz çiftliği yapılarak olayın saklanmaya çalıştığını gözler önüne 
sermişti. 52 kitap yazıp 16 şiir koleksiyonu yazan Paul Polansky, Romanlara yapılan soykırımla ilgili 
araştırmaları nedeniyle uzun süre Prag'da yaşadı. Paul Polansky, Lety u Pisku'yu gündeme getirmeden önce 
Çekya'da adeta bu kamptan bahsetmek bir tabu haline gelmişti. Polansky, 1998'de Holokost'ta Romanların 
kaderi hakkındaki kitabı Kara Sessizlik ile büyük ses getirmişti.  

Kara Sessizlik'in ardından 1 yıl sonra Fırtına adlı kitabıyla Roman olan bir Çekya vatandaşının aile öyküsünü 
gözler önüne sermiş ve İkinci Dünya Savaşı'nda Romanların çektiği acıları kamuoyuna anlatmıştı. 1999'da 
Kosova'dan gelen Roman mültecilerle ilgili konularda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne 
danışmanlık yapan Polansky, Almanya merkezli Tehdit Altındaki Halklar Derneği'nin Kosova ve Sırbistan'daki 
misyon başkanlığını da yürüttü.  

ABD Wisconsin'deki Marquette Üniversitesi'nde gazetecilik ve tarih okuyan Polansky, 2004 yılında özgürlük, 
eşitlik, ifade özgürlüğü ve azınlık hakları için verdiği mücadele nedeniyel Weimar İnsan Hakları Ödülü'ne layık 
görülmüştü. 

 

• Pera Müzesi - Sanat Haberi: Sanatta Venüs 
 

José Sancho, yarattığı kadın gövdelerinin şehvetli 

niteliğini gizlemek bir yana, ön plana çıkarır. Bu gövdeler 

önden simetriktir, fakat yandan bakıldığında içbükey ve 

dışbükey formların oluşturduğu zıtlık eserlere hareketlilik 

katar. Saydam etkiler yaratmak sanatçının ilgisini çeker. 

Bazen bu şeffaflığı mermeri arkasındaki şekiller 

belirginleşene kadar incelterek elde eder, bazen de 

malzemeyi deler veya ikiye böler. 

Annelik sanatçının oldukça ilgisini çeken bir temadır ve bu 
da neden sık sık gebe gövdeler yaptığını açıklar. 
Eserlerinde erkek-dişi ikiliği de karşımıza çıkar. Sanatçı, 
aynı anda hem bütünleyici hem de çelişik olarak algılanan 

zıtlara duyduğu ilgiyi vurgular: Onlar yüz yüze gelmiş Hermes ve Afrodit’tir. 
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José Sancho’nun Erotik Doğa sergimizde yer alan kadın figürlerinden yola çıkarak sanatçının bolca kullandığı 
Venüs imgesinin tarih boyunca farklı örneklerine göz atıyoruz! 

Venüs, Roma mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçasıdır, ve daha önce gelen Yunan mitolojisinde Afrodit olarak 
bilinir. Venüs figürü, Antik Yunan ve Roma kültüründe sıklıkla betimlenir ve yüzyıllar içerisinde, antik ve 
sonraki dönemlerde, birçok heykeli de yapılmıştır. On dokuzuncu ve 20. yüzyıllarda Avrupa’da yapılan 
arkeolojik çalışmalarda bulunan, cinsel organları abartılı şekilde betimlenmiş çıplak kadın figürinlerinin bir 
bereket sembolü, ya da belki de bir ana tanrıça kültünü temsil ettiği düşüncesi, bu figürinlerin de “Venüs 
figürini” olarak anılmasına neden olmuştur. Fakat bu Venüs atfı mecazi bir atıftır, çünkü bu tarihöncesi 
döneme ait figürinler, mitolojik Venüs tanrıçası figüründen binlerce yıl öncesine aittir. Bazı araştırmacılar 
bundan dolayı bu terminolojiyi reddeder ve figürinleri Venüs yerine Kadın olarak adlandırır (örn: Willendorf 
Kadını). Tarihöncesi döneme ait olması figürinlerin tam olarak neyle ilgili olduğunun bilinememesine yol açar. 
Figürinler bereket tanrıçası, kadınlık simgesi, o dönemin güzellik algısının bir yansıması, ve hatta kadınların 
kendi kendilerinin bir tasvirini yapması gibi bir çok farklı şekilde yorumlanmıştır. 

 1- Hohle Fels Venüsü 
Hohle Fels Venüsü bugüne kadar keşfedilen (ve uzmanların 
tarihlendirilmesini kabul ettiği) en erken insan temsilidir. Mamut 
fildişinden yapılmış Venüs figürini Almanya’daki Schelklingen 
yakınlarındaki Hohle Fels mağarasında bulunmuştur. Günümüzden 
35,000 ila 40,000 yıl öncesine, yani Avrupa’nın Üst Paleolitik 
dönemine tarihlenir. Figürin sadece 6 cm boyundadır. 2008 yılında 
keşfedilen figürin Blaubeuren Müzesi’ndedir. 6 parça halinde bulunan 
figürinin sol kolu ve omuzu da hala eksiktir. Baş kısmı yerine delikli bir 
çıkıntı vardır, bu da bir şekilde asılmış olabileceğini düşündürür. 

 

2- Willendorf Venüsü 
Willendorf Venüsü günümüzden 28,000 ila 25,000 yıl önce, 
Paleolitik dönemde yapılmış bir Venüs figürinidir. 11 cm. 
boyundaki figürin 1908 yılında Avusturya’daki Willendorf 
yakınlarında bulunmuştur. Figürin yerel olarak bölgede 
bulunmayan politli kireçtaşından oyulmuştur ve kırmızı aşı 
boyasıyla hafifçe renklendirilmiştir. Figürin Viyana’daki Doğa 
Tarihi Müzesi’nde sergilenmektedir. Figürinde bereket ve 
doğumla ilgili vücut bölümlerinin vurgulanmış olması figürinin bu 
kavramla alakalı olabileceğini düşündürür. Figürün görünür bir 
yüzü yoktur. Başı ise yatay dairesel saç örgüleriyle, ya da belki 
de bir tür baş süsüyle kaplanmıştır.  

 

 

3- Monruz Venüsü 
Monruz Venüsü günümüzden 11 bin yıl öncesine, yani geç Üst Paleolitik döneme 
(ya da Epipaleolitik dönemin başına) tarihlenir. Venüs, 1991 yılında İsviçre’nin 
Monruz bölgesinde bir otoyol inşaatı sırasında bulunmuştur. Bu figürin sadece 1,8 
cm. boyundadır! Stilize bir insan vücudunu gösteren figürin, oltu taşından 
yapılmıştır. 

  

 

https://www.peramuzesi.org.tr/sergi/jose-sancho/207
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4- Venus de Milo                                                         
Venus de Milo (Milos Venüsü) antik Yunan heykelciliğinin en ünlü 
eserlerinden biridir. MÖ 130 ile MÖ 100 yılları arasında yapılan heykelin 
Yunan aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit’i (Romalılar için ise Venüs) 
betimlediği düşünülür. Mermerden yapılan heykel 203 cm’lik boyuyla 
doğal boyutlardan biraz daha büyüktür. Heykel 1820 yılında o zamanlar 
Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olan Milos Adası’nda bulunmuştur, 
ve ismi de buradan gelir. Kolunun bir kısmı ve orjinal kaidesi keşfinden 
sonra kaybolmuştur. Kaidenin üstünde bulunan yazıdan hareketle 
heykelin Antakyalı Alexandros tarafından yapıldığı düşünülür. Heykel 
Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergilenmektedir. 

5- Venus Callipyge ve Georges 
Brassens 
Yunanca ismiyle Aphrodite 
Kallipygos olarak da bilinen 
heykel, daha önceki bir Yunan 
orjinalin, Antik Roma döneminde 
yapıldığı düşülünen bir mermer 
kopyasıdır. İsmi “Güzel Kalçalı 
Venüs” anlamına gelen heykelin geleneksel olarak tanrıça Venüs’ü 
betimlediği düşünülür fakat heykel ölümlü bir kadını da betimliyor 
olabilir. Günümüze ulaşan mermer kopya MÖ 1. yüzyıla tarihlenirken, 
kaybolan Yunan orjinalin bronzdan yapıldığı ve MÖ 3. yüzyılda, 
Helenistik dönemin başında yapıldığı düşünülür. Mermer kopyanın 
menşei belli değildir, fakat Erken Modern Dönem’de, başı eksik halde 
yeniden keşfedilmiştir. Heykelin başı ise önce 16., sonra da 18. 
yüzyılda restore edilmiştir. Restore edilen baş omzu üzerinden 
arkkaya bakar şekilde yerleştirildiği için, ilginin özellikle heykelin 
kalçalarına çekilmesine neden olmuş ve heykelin popülerleşmesine 
katkı sağlamıştır. 20. yüzyılda Fransız şarkıcı Georges Brassens’in 
ünlenmesine neden olmuştur. 

 

6- Botticelli – Venüs’ün Doğuşu (Nascita di 
Venere) 
Venüs’ün Doğuşu tablosu Sandro Botticelli 
tarafından büyük ihtimalle 1480lerin ortasında 
yapılmıştır. Tablo tanrıça Venüs’ün 
doğumundan sonra bir denizkabuğu üstünde 
kıyıya gelişini resmeder. Tablo İtalya- 
Floransa’daki Uffizi Galerisi’ndedir. Tablo, 
Botticelli’nin Primavera tablosuyla birlikte 
İtalyan Rönesansı’nın ikonlarından biridir. Antik 
çağdan sonra Batı Sanatı’nda klasik mitoloji 
konularının, bu kadar büyük ölçekte işlendiği bu 
tabloya kadar görülmemiştir. 

 

7- Titian – Urbino Venüsü (Venere di Urbino) 
Urbino Venüsü, İtalyan usta Titian tarafından 1538 yılında yapılmıştır, ve 
Venüs’le bağdaştırılan bir kadını bir Rönesans sarayı içinde betimler. 
Yağlıboya tablo İtalya – Floransa’daki Uffizi Galerisi’nde sergilenmektedir. 
Tablo Giorgione’nin Uyuyan Venüs (yaklaşık 1510 tarihli) tablosu temel 
alınarak yapılmıştır. 



Nisan 2021 Sanat Bülteni                                              

www.sanatlarandevu.com  sanatlarandevu  sanatlarandevu 

 

8- Alain Jacquet – Camouflage Botticelli (Birth of Venus) 
Kamuflaj Botticelli (Venüs’ün Doğuşu), Fransız sanatçı Alain Jacquet’nin 1962-
4 yılları arasında yaptığı Kamuflaj (Camouflage) serisinin bir parçasıdır. Tuval 
üzerine yağlıboya eserde Sandro Boticelli’nin, Venüs’ü bir denizkabuğu 
üzerinde betimleyen “Venüs’ün Doğuşu” tablosu taklit edilir. Venüs figürinin 
önünde, üstünde benzin şirketi ismi olan “Shell” (Tr: denizkabuğu) yazısı ve 
şirket logosu bulunan bir benzin pompası bulunur. Roma mitolojisine göre 
denizkabuğu Venüs’ün sembollerinden biridir. Jacquet direct olarak 1960’ların 
Fransız Nouveaux Réalistes sanatçılarıyla ya da pop art ile bağlantılı olmasa 
da, eserlerinin de sıklıkla birlikte sergilendiği bu iki akımla bağdaştırılır. Eser 
Amerika’daki Fort Worth Modern Sanat Müzesi’nde bulunur. 

 

 

 

• Kolomb öncesi kültürüne ışık tutan keşif 

Araştırmacılar, Peru'nun Viru eyaletinde 
Kolomb öncesi Cupisnique kültürüne ışık 
tutabilecek 3 bin 200 yıllık bir duvar resmi 
ortaya çıkardı. 

Artnews'te yer alan habere göre duvar 
resminin antik bir Cupisnique tören 
tapınağının yerini işaret ettiğini bildirdi. 
Arkeolog Regulo Franco Jordan, "Binlerce 
yıl önce bir tören merkezi olabilecek bir 
tapınağın önündeyiz. Güney duvarında 
bulunan bir örümcek çok kutsal bir hayvan 
olabilecek zoomorfik bir hayvan. Resim sarı, 
gri ve beyaz renklere sahip" dedi. Ayrıca 
Jordan, sitenin büyük olasılıkla ocak ve 
mart ayları arasında yağmur suyun içeren 

bir törenle yapıldığını da belirtti. Arkeolog, yerel çiftçilerin çevredeki araziyi temizlemesinin ardından oryaya 
çıkan duvar resmi için koruma çalışmalarının önümüzdeki aylarda yapılacağını da sözlerine ekledi. 
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5-11 Nisan Haftası Sanat Haberleri Seçkisi  
 
 

“Sanat gördüğünüz değil, aksine başkalarının görmesini sağladığınız şeydir.” 

               Edgar Degas 
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• Pera Müzesi / Etel Adnan ve “İmkansız Eve Dönüş” sergisi 

İmkânsız Eve Dönüş ressam, yazar ve şair Etel Adnan'ın yüz yıla yaklaşan yaşamının tüm üretim 

dönemlerini kapsayan retrospektif niteliğinde bir sergi. 

İzmirli Rum bir anne ve Şamlı Osmanlı subayı 

bir babanın çocuğu olarak 1925 yılında 

Beyrut’ta çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir 

ailede ve coğrafyada doğan sanatçının bu 

zengin kimliğinin izlerini eserlerinde görmek 

mümkün. Yaşamından eksik olmayan 

savaşlara, siyasal ve toplumsal olaylara kayıtsız 

kalmayan Etel Adnan, üretimlerinde iki temel 

ifade aracını, yazıyı ve resmi, bazen birbirinden 

ayrı bazen birbirinin içinde kullanıyor. 

Çevresindeki fiziksel dünyayı doğallıkla 

yorumluyor, özgün soyut manzaraları ve 

öncelikle dağları renk, yazı, hafıza ve zaman 

gibi konuları işlediği eserleri dünyayla 

kurduğu hassas ve dinamik ilişkiyi 

yansıtıyor.Küratörlüğünü Serhan Ada ve 

Simone Fattal’in üstlendiği sergide, 

“birden fazla alanda ustalaşmış 

sanatçının” pratiğinin bir parçası olan 

seramikler, halılar, leporellolar (akordeon 

defterler), yağlı boya çalışmalar, 

desenler, baskılar ve sanatçının bir de 

filmi yer alıyor. Etel Adnan'ın sanatsal 

üretimlerinin yanı sıra farklı dönemlerde 

yapılmış söyleşilerin kayıtları da 

izleyiciyle buluşuyor. 

 

Bir dönem sanat felsefesi ve estetik 

dersleri verdiği Amerika’da resme başlayan sanatçı erken üretimlerinde sade soyut kompozisyonlar yaparken 

bir yandan da ilhamını Doğu halılarından aldığı soyut halılar tasarlamaya yönelir.  

Leporellolarında ise, edebiyat pratiği ve ilgisi ile görsel ifadesi arasındaki paralelliği gösterir biçimde desen, şiir 

ve düzyazıyı bir arada kullanır. Birçok farklı mecrada gidip gelen sanatçının eserlerindeki harikulade biçim 

tasvirleri ve sanatsal ifadesinin yalınlığı, dilbilimsel, kültürel ve coğrafi sınırları aşarak izleyicinin zihin 

dünyasıyla iletişime geçer. 

Mevsimleri, manzaraları, işaretleri, gökyüzündeki hayali gezegenleri, uyduları ve etkileyici enerjisiyle izleyiciye 

derin bir keşif ve yorumlama alanı açıyor Etel Adnan. Sergi 6 Nisan - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında 

gezilebilir. 

 

• Ahmet Yiğider’in ‘Intellect / Kafa’ sergisi 6 Nisan tarihinde Rusya’daki Gallery Fine Art’ta açılıyor 

Disiplinler arası sanatçı Ahmet Yiğider’in “Intellect / Kafa” isimli kişisel sergisi Rusya’nın en saygın çağdaş 

sanat galerinden Moskova Gallery Fine Art’ta açılıyor. 8 Nisan’da açılışı yapılacak ve bir ay boyunca ziyarete 

açık kalacak sergi, sanatçının heykel sanatındaki açılımını Moskova’ya taşıyacak. 

https://www.milliyet.com.tr/haberleri/ahmet-yigider
https://www.milliyet.com.tr/haberleri/intellect
https://www.milliyet.com.tr/haberleri/moskova
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Sanatçı 2017 yılından beri atölyesinde 

ürettiği eserlerini bu sergide sunacak. 

Sergide üç yıl boyunca doğada 

aradığı amorf ve karmaşık formlardan 

izole ettiği özellikle ölü ağaç 

kütlelerinden kopardığı boğumlarla 

eserlerini yarattı. Birçok farklı ölü ağaç 

türlerinden örneğin ardıç ağacı, armut, 

kayın, akasya ağacı gibi türlerle 

çalışmalarını yaptı. 

Aslında bir mühendis olan Yiğider, 

çocukluğundan bu yana bilime, sanata 

ve doğaya duyduğu ilgisini yarattığı 

eserlerle sürdürüyor. Çok yönlü bir kimliği olan sanatçı, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde de 

dersler verdi, aynı zamanda marka yöneteciliği de yapıyor. 

Moskova Gallery Fine Art Küratörü Timophey Smirnov ise Yiğider’in sanat yaklaşımı için şu ifadeleri 

kullanıyor: “Bir sanatçının eserlerinde birden fazla alanı buluşturması cesur ve ilginç bulunabilecek bir 

durumdur. Ahmet Yiğider çok yönlü yaratıcılığı ile, mühendislik tasarımından ince bir plastisite ve yuvarlak 

biçimlerin estetik ve anıtsal duruşuna; hatta koku gibi duyusal deneyimlere kadar nüfuz ederek bunu 

başarıyor. Sanatçının en özgür yaratıcılığına heykellerinin üstünde çalışırken ulaştığı görülüyor. İşte bu 

nedenle sanat düşüncesini oldukça derin buluyoruz.” 

 

• István Orosz yeni çalışmalarıyla İstanbul'da 

Macar Kültür Merkezi, dünyaca ünlü Macar sanatçı István 

Orosz’un “Paradoxonometry” isimli kişisel sergisine ev sahipliği 

yapıyor. 8 Nisan – 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında ziyarete açık 

olacak sergi Orosz’un geometrik algılar üzerine kurguladığı 

imkânsız mimariler, duvarlar ve ahşap nesneler serilerinden son 

dönem işlerini bir araya getiriyor.  

Ressam, grafik tasarımcı, animasyon film yönetmeni ve çok yönlü 

sanatçı István Orosz’un Paradoxonometry sergisinin başlığı 

‘paradoks’ ve ‘aksonometri’ kelimele-rinin birleşmesinden ortaya 

çıkıyor. Grafik tasarımda bir prosedür olan aksonometri, genel bir 

tanımla, uzayda bulunan noktaları dik açılı koordinat sistemiyle 

resim düzleminde göstermek için kullanılıyor. Orosz eserlerinde bu metodu paradoksal ifade biçimiyle görsel 

bir illüzyona dönüştürüyor.   

Sanat pratiğinde sıkça başvurduğu aksonometrik, diğer bir tanımla kaçışsız perspektifi, çelişki yaratan bir 

algıyla eğlenceli kompozisyonlarına aktarıyor. Sanatçı bu yolla iki boyutlu düzlem üzerinde şaşırtıcı, merak 

uyandırıcı ve aynı zamanda eğlenceli üç boyutlu bir algı yaratıyor. Sanatçı kompozisyonlarında ortaya 

koyduğu optik illüzyonlarıyla görsel algının mutlaklığını ve biçimin yol açtığı yanılgıyı sorguluyor. Ağırlıklı 

olarak son dönem işlerinin yer aldığı ve ahşap nesneler serisinden kapsamlı bir koleksiyonun sunulduğu 

serginin küratörlüğünü sanat tarihçisi ve küratör Kemal Orta üstleniyor.Üniversite yıllarında Ernő Rubik’in 

öğrencisi olan, çektiği filmlerle ödüller kazanan, aralarında MOMA, Tate ve Victoria & Albert’in de bulunduğu 

önemli müze ve kurumlarda eserleri yer alan Orosz, 2016’da Batı Macaristan Üniversitesi’nden emekli oldu.  

 

https://www.milliyet.com.tr/haberleri/macar-kultur-merkezi
https://www.milliyet.com.tr/haberleri/istv-n-orosz
https://www.milliyet.com.tr/haberleri/istv-n-orosz
https://www.milliyet.com.tr/film-izle/
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Üniversite konseyi tarafından kendisine Profesör Emeritus ünvanı verilen sanatçı çalışmalarına Budapeşte’ 
deki atölyesinde devam ediyor. 
 
Sağlık önlemleri nedeniyle açılış çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Merkezi ziyaret edemeyenler için 

sergi eşzamanlı olarak sanal galeride ziyaret edilebilecek. 

 

• Borusan Contemporary’de “Düş Suda” sergisi 

Borusan Contemporary, Dr. Necmi Sönmez küratörlüğündeki “Düş Suda” adlı koleksiyon sergisine ev 

sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 7 Nisan Çarşamba günü başlayacak sergi, 6 Mart 2022’ye kadar devam 
edecek 

Perili Köşk’teki sergi, sanal teknolojilerin sağladığı imkânlar sayesinde izleyicilerle buluşacak. Yeni medya ve 
teknolojinin gücüyle farklı bir deneyim sunmayı vaat eden sergi, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan 45 
sanatçının 60’a yakın eserini bir araya getirecek. 

“Düş Suda”, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’na yeni katılan eserleri, Türk şiirinin güçlü kalemi Edip 
Cansever şiiri ile ilişkilendirerek, disiplinler-üstü bir okuma önerisi getiriyor. Koleksiyon sergisinde Peter Coffin, 
Thierry Dreyfus, Boomoon, Ellen Kooi, Frank Thiel, Michael Wolf, Antti Laitinen, Rafaël Rozendaal, Jim 
Campbell, Marizio Nannucci, Hans Kotter’ın aralarında olduğu, güncel sanatın önemli isimlerinin işleri 
Cansever’in dizeleri bağlamında yeniden yorumlanıyor. 

 

• Kansere karşı ‘Hayat Güzeldir’ sergisi 
 
Bahçelievler Memorial ve Bahariye Sanat İstanbul işbirliği ile Bahçelievler Memorial Sanat Galerisi’nde 20 

sanatçının katılımıyla “Hayat Güzeldir” karma sergisi düzenleniyor. 

 

 

Serginin 1-7 
Nisan 
Kanser 
Haftası’na ve 
kansere 
değil, hayata 
şans 
vermeyi 
vurgulamak 
adına 
yapıldığı 
belirtiliyor. 

  

 

Sergi, 1 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Bahçelievler Memorial Sergi Salonu’nda ve eşzamanlı olarak 
http://bahariyesanat.com/hayatguzeldir-karma-sergi/ adresinden izlenebiliyor. 

 

http://bahariyesanat.com/hayatguzeldir-karma-sergi/
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• Yıldızlardan taşlara beş kıtadan mozaik sergisi 

14 ülkeden 22 mozaik sanatçısı bir araya geldi ve eşsiz bir sergi hazırladı. Sergi Dünya Kültürel Miras 

listesine alınan Göbeklitepe ve Karahantepe’ye ithaf edildi. 

Türkiye 1.Uluslararası Sanal Mozaik 

Sempozyumu 13-27 Mart 2021  tarihleri 

arasında Giulio Menossi sanat 

yönetmenliğinde, Neriman 

Güzel  organizatörlüğünde yapıldı. 

Pandemi döneminde sanat çalışmalarının 

devam ettirilmesi adına Adanalı Sanatçı 

Neriman Güzel'in organizatörlüğünde 5 

kıtadan, 14 ülkeden 22 Mozaik Sanatçısı 

UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras 

listesine alınan Göbeklitepe ve 

Karahantepe‘ye ithafen “From Stars to 

Stone” yıldızlardan taşlara temalı sergiyi gerçekleştirdi. 

DEĞERLİ ESERLER 

Göbeklitepe ve Karahantepe'den ilham alan dünya çapındaki 22 mozaik sanatçısı birbirinden farklı eserler 

ortaya çıkardı. Organizatör Neriman Güzel, “Bu organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesini çok arzu 

ediyorduk. Ancak pandemi koşullarında ortaya çıkan olumsuzluklar nedeni ile her sanatçının kendi ülkesinde 

ana temaya uygun üretimler yapması ve sergimizin sosyal medyada açılmasına karar verdik. Sergi tüm 

dünyada büyük bir ilgi ve beğeni ile izlenmektedir. Önümüzdeki yıllarda ülkemiz adına iyi tanıtım ve başarılı bir 

organizasyon olduğuna inandığım bu etkinliği Çukurova'yı yakından ilgilendiren bir tema ile düzenlemek 

arzusundayız” dedi. Sergi symposiumturkey Instagram hesabından izlenebilir. 

     

 

 

• İstanbul Modern’in yetişkinlere yönelik seminer programı Atölye Modern çerçevesinde “Sanat 

Yapıtlarının Gizleri” adlı eğitim başlıyor. 

 7 Nisan tarihinde başlayacak olan Sanat Yapıtlarının Gizleri adlı program çerçevesinde çevrimiçi eğitim 

verilecek. Seminerde modern ve çağdaş sanat yapıtlarının nasıl çözümlenebileceğine ve yorumlanabileceğine 

dair yöntemler sunulacak. 
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Katılımcılar seminerin her dersinde farklı dönemlerden iki sanat yapıtını karşılaştırmalı olarak inceleyecek. Dr. 

Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu yönetiminde düzenlenen programda ele alınan çalışmalar, malzeme özellikleri, 

taşıdıkları örtük ve açık anlamlar, dönemlerini temsil eden ve aşan özellikleri, üretim yöntemleri gibi farklı 

açılardan analiz edilecek. 

Modern Sanatta Avangart Kavramı 

Programda, ilk derste Edouard Manet’nin “Kırda Piknik” (1863) ve Vincent van Gogh’un “Yıldızlı Gece” (1889) 

yapıtlarının çözümlenmesine odaklanılırken, yapıtlarla birlikte 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra sanatın nasıl 

evrildiğine dair ipuçları ele alınacak. 

İkinci ders, Marcel Duchamp’ın “Çeşme” (1917) ve Hannah Höch’ün “Cut With the Kitchen Knife Dada 

Through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch in Germany” (1919-20) işlerinin çözümlenmesi 

gerçekleşecek. Bu eserlerden yola çıkarak modern sanatta avangart kavramına ve bu kavramın eleştirisine 

odaklanılacak. 

Üçüncü ders, Yoko Ono’nun “Painting to be stepped 

on”u(1960-61) ile Hans Haacke’nin “MoMa 

Poll”unun(1970) çözümlenmesi gerçekleşecek ve 20. 

yüzyılın ikinci yarısından sonra sanat üretim pratiklerine 

dair gelişen büyük dönüşüm işlenecek. 

Son derste ise Felix Gonzalez-Torres’in “Untitled 

(Portrait of Ross in L.A.)” (1991) işi ve Kara 

Walker’ın “A Subtlety, or the Marvelous Sugar Baby, an 

Homage to the Unpaid and Overworked Artisans Who 

Have Refined Our Sweet Tastes From the Cane Fields 

to the Kitchens of the New World on the Occasion of 

the Demolition of the Domino Sugar Refining 

Plant” (2014) işi çözümlenerek malzemesi, sergilemesi 

ve üretim süreçleriyle günümüz sanatının ifade 

zenginliğine değinilecek. Sanatsal söylemin politik izdüşümleri irdelenecek. 

7,14,21 ve 28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek dersler 19.30 ila 21.30 saatleri arasında yapılacak. 

Birbirine bağlı dört dersten oluşan seminerde, dersleri tamamlayan katılımcılara Atölye Modern Katılım 

Belgesi verilecek. 

 

• Louvre Müzesi çevrim içi erişime açıldı 

Müze yönetimi tarafından yapılan duyuruda, şu 

an için az sayıda sanat eserinin çevrim içi olarak 

ziyaret edilebildiği, cuma günü itibarıyla tüm 

sanat eserlerinin görülebileceği belirtildi.  

Müzede bulunan ve sayıları 480 bini aşan sanat 

eserlerine 'collections.louvre.fr' sitesi üzerinden 

erişilebilecek. Şu an çevrim içi erişilebilen 

eserler arasında Mona Lisa, Cana’da Düğün, 

Semadirek’in Kanatlı Zaferi, Venus de Milo, 

Napolyon’un Taç Giyme Töreni ve Halkın 

Önündeki Özgürlük eserleri bulunuyor. 

https://collections.louvre.fr/en/
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Sergilenmesi planlanan 480 bin eser, Louvre'da bulunan sanat eserlerinin yüzde 75'ine tekabül ediyor. Öte 
yandan, müzeye ait depoda bulunan ve ödünç alınan eserlerine de internet sitesi üzerinden erişim 
sağlanabileceği ifade edildi. 
 
 
 

• Mısır'da 'Firavunların Altın Geçidi': 18 kral ve 4 kraliçe mumyası devlet töreniyle yeni müzeye taşındı 
 

Milyonlarca dolarlık gösteri, 22 mumyalarını - 18 krallarını ve dört kraliçelerini - neo-klasik Mısır Müzesi'nden 
5km (üç mil) uzaklıktaki yeni dinlenme yerlerine taşıdı. 
 
Kraliyet kanına ve ulusal hazineler statüsüne uygun sıkı güvenlik düzenlemeleri ile mumya-lar, Firavunların 
Altın geçit töreni olarak adlandırılan 5 km mesafede Fustat semtindeki  
 
NMEC (National Museum of Egyptian Civilisation) yeni Mısır Uygarlığı Ulusal Müzesi'ne taşındı. 17.hanedan 
hükümdarı Seqenenre Taa II'DEN M. ö. 12. yüzyılda hüküm süren Ramses IX'A kadar, saltanatlarının 
kronolojik sırasına göre büyük bir hayranlıkla taşındılar. 
 
03 Nisan, cumartesi günkü etkinliğin en ilgi çekici anlarından biri, 67 yıl boyunca hüküm süren ve bilinen ilk 

barış Antlaşmasını imzaladığı için hatırlanan yeni Krallığın en ünlü firavunu Kral Ramses II. Bir diğeri Kraliçe 

Hatshepsut ya da soylu hanımların en önemlisi. Zamanının gelenekleri kadınların Firavun olmamasına 

rağmen hükümdar oldu. 

Her Mumya, özel amortisörlerle donatılmış ve atlı savaş arabalarının kopyaları da dahil olmak üzere bir 

konvoyla çevrili süslü bir araçta taşındı. 

Eski mumyalama teknikleri başlangıçta firavunları korurken, hareket için onları dış koşullara karşı korumaya 

yardımcı olmak için özel azot dolu kutulara yerleştirildiler. Rotadaki yollar da yolculuğun pürüzsüz kalmasını 

sağlamak için yeniden inşa edildi. 

Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nde Mısırbilim profesörü Salima Ikram," Turizm ve Antikalar Bakanlığı, 

mumyaların stabilize edildiğinden, korunduğundan ve iklim kontrollü bir ortamda paketlendiğinden emin olmak 

için elinden gelenin en iyisini yaptı " dedi.
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Mumyalar, 1881 ve 1898'de, Mısır'ın eski başkenti olan Yukarı Mısır'daki modern Luksor'un kalıntılarında iki 

önbellekte keşfedildi. Ikram; Kahire'de ve bundan önce Thebes'te, kendi mezarlarından güvenlik için diğer 

mezarlara taşındıklarını ve çok fazla hareket gördüklerini de belirtti. 

Antik yöneticilerin kalıntılarının çoğu Luxor'dan Kahire'ye Nil Nehri üzerindeki bir tekneyle getirilirken, bazıları 

birinci sınıf bir tren vagonunda taşındı. 

İkonik Mısır Müzesi'nde yer aldılar ve geçen yüzyıl boyunca dünyanın dört bir yanından gelen turistler 

tarafından ziyaret edildiler. 

Sanayinin, son on yılda siyasi türbülans ve daha yakın zamanda pandemi tarafından oldukça hırpalandığı 

Mısır’da, Mısırlı yetkililer, bu ay tamamen açılan yeni müzenin, ülke için en önemli döviz kaynağı olan turizmi 

yeniden canlandırmaya yardımcı olacağını umuyorlar. 

Yeni sergiler şimdi Kraliyet Mumya Salonu'nda (The Royal Hall of Mummies) yer alacak ve 18 Nisan'dan 

itibaren halka açık olacak. Salon, ziyaretçilerin Luxor'daki Krallar Vadisi' ndeymiş hissini illüsyon sayesinde 

hissedecekleri şekilde tasarlanmış. 

Ayrıca, ünlü Tutankhamun koleksiyonuna ev sahipliği yapacak yeni bir Grand Egyptian Museum, gelecek yıl 

Giza'daki büyük piramitlerin yakınında açılacak. 

'Firavunların laneti' 

Büyük ve hatta eğlenceli bir olay olarak görülürken, Mısır'ın mumyaları tarihsel olarak batıl inanç ve önseziyle 

ilişkilendirilmiştir. Son zamanlarda Mısır'da bir dizi felaket yaşandı. Sadece geçen hafta, yukarı Mısır'ın Sohag 

kentinde bir tren kazasında düzinelerce insan öldü ve Kahire'de bir bina çöktüğünde en az 18 kişi öldü. Daha 

sonra, mumyaları transfer etmek için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, Süveyş Kanalı neredeyse bir 

hafta boyunca MS tarafından verilen kargo gemisi tarafından engellendi. 

Sosyal medya kullanıcıları, "firavunların laneti" efsanesini sorguladılar. 

Bazı tarihçiler de bu şekilde bir geçit töreninin firavunlara saygı duruşu anlamına geldiğini söyledi. Reuters’a 

konuşan, Amerikan Üniversitesi’ndeki Mısıroloji uzmanı Salima Ikram, “Bu geçit töreni ile birlikte mumyalara 

saygımızı gösteriyoruz. Bunlar Mısır’ın kralları ve firavunları. Bu şekilde onlara saygımızı gösterdik” dedi. 

Haber detayları ve Altın Geçidi’n videosu için; https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56508475 

 

• Film Festivali’nde bu hafta 

40. İstanbul Film Festivali çevrimiçi gösterimlerinde bu hafta dört film gösterilecek. 

Tüm filmler gece 21.00’de gösterime girecek ve 5’er gün boyunca gösterimde kalacak. Filmler beş gün sonra 
saat 21.01’de gösterimden kalkacak. İzle tuşuna bastıktan 30 saat sonra film gösterimi kesilir ve erişime 
kapanıyor. 

8 Nisan Perşembe 21.00 – 13 Nisan Salı 21.01 

Tufan Olmayacak / Tvano Nebus / The Flood Won’t Come 

9 Nisan Cuma 21.00 – 14 Nisan Çarşamba 21.01 

Asla Ağlamam / Jak Najdalej Stad / I Never Cry 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-56508475
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10 Nisan Cumartesi 21.00 – 15 Nisan Perşembe 21.01 

Gönül İşleri / Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait / Love Affair(s) 

11 Nisan Pazar 21.00 – 16 Nisan Cuma 21.01 

Pazar Günleri / Sundays 

SUNUMLAR Öte yandan Köprüde Buluşmalar’da 10’u ilk film olmak üzere 17 uzun metraj ve 4 belgesel film 
projesinin, 5 dizi projesinin ve post-prodüksiyonu devam eden 5 belgesel ve 2 uzun metraj filmin sunumları 
çevrimiçi ortamlarda 7-8-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

 

• TRT 2 nisan ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek 

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 

2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek. 

Aralarında televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların da yer aldığı, nisan ayı boyunca orijinal 

dilinde yayımlanacak filmler şöyle: 

• 1 Nisan Perşembe 21.00 "Zerre" 

• 2 Nisan Cuma 21.30 "Guardian of the Light" (Işığın Muhafızı) 

• 3 Nisan Cumartesi 21.30 "Waiting for the Barbarians" (Barbarları Beklerken) 

• 4 Nisan Pazar 21.30 "Our Farmland" (Bizim Toprağımız) 

• 5 Nisan Pazartesi 21.00 "The Man Who Knew Too Much" (Çok Şey Bilen Adam) 

• 6 Nisan Salı 21.00 "Rebel in the Rye" (Çavdar Tarlasındaki Asi) 

• 7 Nisan Çarşamba 21.00 "The Sea Inside" (İçimdeki Deniz) 

• 8 Nisan Perşembe 21.00 "Bulutların Ardında" 

• 9 Nisan Cuma 21.45 "No Date, No Signature" (Tarihsiz, İmzasız) 

• 10 Nisan Cumartesi 21.30 "Fargo" 

• 11 Nisan Pazar 21.30 "A White White Day" (Bembeyaz Bir Gün) 

• 12 Nisan Pazartesi 21.00 "The Old Man and the Sea" (İhtiyar Adam ve Deniz) 

• 13 Nisan Salı 21.00 "Selma" (Özgürlük Yürüyüşü) 

• 14 Nisan Çarşamba 21.00 "Ağustos Böcekleri ve Karıncalar" 

• 15 Nisan Perşembe 21.00 "Pomegranate Orchard" (Nar Bağı) 

• 16 Nisan Cuma 21.30 "Everybody Knows" (Herkes Biliyor) 

• 17 Nisan Cumartesi 21.30 "Soluk" 

• 18 Nisan Pazar 21.30 "So Close, So Far" (Çok Yakın Çok Uzak) 

• 19 Nisan Pazartesi 21.00 "Hatfields & McCoys 1" 

• 20 Nisan Salı 21.00 "Hatfields & McCoys 2" 

• 21 Nisan Çarşamba 21.00 "Hatfields & McCoys 3" 

• 22 Nisan Perşembe 21.00 "Güvercin Hırsızları" 

• 23 Nisan Cuma 21.30 "At Eternity's Gate" (Sonsuzluğun Kapısında) 

• 24 Nisan Cumartesi 21.30 "Interstellar" (Yıldızlararası) 

• 25 Nisan Pazar 21.30 "A First Farewell" (İlk Veda) 

• 26 Nisan Pazartesi 21.00 "The 39 Steps" (39 Basamak) 

• 27 Nisan Salı 21.00 "The Dust of Time" (Zamanın Tozu) 

• 28 Nisan Çarşamba 21.00 "Sorry We Missed You" (Üzgünüz, Size Ulaşamadık) 

• 29 Nisan Perşembe 21.00 "As I Lay Dying" (Mezarsız) 

• 30 Nisan Cuma 21.30 "Queen of the Mountains" (Dağların Kraliçesi) 
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• Sinemanın ustası: Andrey Tarkovski kimdir? 

Rusya'da Zergei Paradzhanov'la birlikte Glasnost öncesi kuşağın en iyi yönetmeni olarak kabul edilen ve 
dünya sinemasında da ilk akla gelen yönetmenlerden birisi olan Andrey Tarkovski yaş gününde anılıyor. Usta 
yönetmen, yaşasaydı bugün 89 yaşında olacaktı. 
 

Sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden biri 

olan Andrey Tarkovski, doğum gününde anılıyor. 

4 Nisan 1932’de dünyaya gelen ve 29 Aralık 

1986’da 54 yaşındayken yaşamını yitiren 

Tarkovski, Glasnost öncesi kuşağın en iyi 

yönetmeni olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda 

yazar ve aktör olan Rus yönetmenin filmleri, 

ölümünün üzerinden geçen 34 yıla rağmen hala 

birer başyapıt olarak izleniyor. 

İşte filmin ustası olarak kabul edilen Andrey 

Tarkovski’nin hayatı ve eserleri… 

ANDREY TARKOVSKI KİMDİR? 

Şiirsel sinemanın önde gelen isimlerinden Andrey Tarkovski, 4 Nisan 1932'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği'nde doğdu. Sergei Eisenstein'den sonra adı en çok duyulan Sovyet sinemacılardan biri olan Andrei  

Tarkovsky (Ünlü şair Arseniy Tarkovsky'nin oğlu), VGIK Sovyet Film Okulu'na girmeden önce müzik ve 

Arapça eğitimi aldı. VGIK'te saygın yönetmen Mikhail Romm'un öğrencisi oldu. Romm öğrencilerini bireysel 

yeteneklerini geliştirmek yolunda teşvik eden bir entelektüeldi. 

İLK UZUN METRAJLI FİLMİ, VENEDİK FİLM FESTİVALİ'NDE ÖDÜL ALDI 

Tarkovsky uluslararası sinema arenasında, ilk uzun metrajlı yapımı olan Ivanovo detstvo (İvan'ın Çocukluğu - 

1962) ile dikkatleri üzerine çekti ve Venedik Film Festivali'nde büyük ödül kazandı. II. Dünya Savaşı yıllarında 

on iki yaşında bir casusun hikâyesini anlatan bu ödüllü film, ikinci yapımı için otoritelerde büyük bir beklenti 

oluşturdu. 

FİLMLERİ YASAKLANDI 

İkinci filmi Andrei Rublyov (Andrey Rublev - 1969), 1971'e kadar Sovyet yetkililerce yasaklanmış olarak kaldı. 
Cannes Film Festivali dahilinde, ödül almaması için kasıtlı olarak festivalin son günü sabah saat 04.00'de 
gösterilmesine rağmen bir ödül kazanmayı başardı. 1972'de ünlü bilimkurgu yazarı Stanislav Lem'in aynı adlı 
romanından uyarlanan Solyaris (Solaris), Stanley Kubrick'in 2001: Bir Uzay Destanı'na Sovyetlerin cevabı 
olarak görüldü ancak Tarkovsky bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Solaris gezegeninin yörüngesindeki bir uzay 
istasyonunda yaşanan doğaüstü olayların ve insanların hayalleri ve vicdan muhasebeleri üzerine derin bir 
gerilim-bilimkurgu filmi olan Solaris, diğer yapıtlarına göre daha rahat bir şekilde seyirciyle buluştu ancak 
1975'te çektiği Zerkalo (Ayna) ile tekrar Resmi Engellere takıldı. Tarkovsky'nin kendi çocukluğundan kalma 
bazı anıları ile, kırklı yaşların sonundaki bir adamın çocukluğu, annesi ve savaş ile ilgili anılarında Sovyet 
halkına farklı bir bakış açısı sunan bu film yine pek çok resmi otorite tarafından yasaklanması gereken bir film 
olarak görüldü. 
 
SON FİLMİNİ, BERGMAN'IN EKİBİYLE TAMAMLADI 

Bir sonraki film Stalker (İz Sürücü - 1979), ilk versiyonun bir laboratuvar kazası ile yok olmasından sonra, çok 

düşük bir bütçe ile yeniden çekilmek zorunda kaldı. Tarkovsky sinemasının belirgin özelliklerinden olan ağır ve 

uzun planların, özenli kompozisyonların, derin anlamlar içeren diyalogların en güzel şekilde kullanıldığı bu  
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filmi takip eden ve resmi makamların izni ile İtalya'da çekilen Nostalghia (Nostalji - 1983) Andrei Tarkovsky'nin 

sıla özlemini dışa vurduğu ve sürgünde çevirdiği ilk filmidir. Son filmi Offret (Kurban - 1986)'in çekimlerini 

İsveç'te, Ingmar Bergman'ın ekibi ile tamamladı. Aynı sene Cannes Film Festivali'nde tam dört ödül alarak 

festivale damgasını vurdu. 28 Aralık 1986 tarihinde, Paris'te akciğer kanseri sebebiyle hayata veda etti. 

1990'da "sinema sanatına olağanüstü katkısı, evrensel insani değerleri ve hümanist düşünceleri olumlayan 

yenilikçi filmleri" nedeniyle Tarkovsky'ye Lenin Ödülü verildi. 

FİLMLERİ 

- Kurban Offret - Sacrificatio (1986) 

- Tempo di viaggio (1983) 

- Nostalji - Nostalghia (1983) 

- İz Sürücü - Stalker (1979) 

- Ayna - Zerkalo (1975) 

- Solaris - Solyaris (1972) 

- Andrey Rublev - Andrei Rublyov (1969) 

- İvan'ın Çocukluğu - Ivanovo Detstvo (1962) 

- Silindir ve Keman - Katok i Skripka (1960) 

- Bugün Kimse İşten Çıkarılmayacak - Segodnya uvolneniya ne budet (1959) 

- Konsantre - Kontsentrat (1958) 

- Katiller - Ubijtsi (1958) 

KİTAPLARI 

- Mühürlenmiş Zaman 

 - Zaman Zaman İçinde 

 

• Kısa filmlerin ödülleri sahiplerini buldu 

71 ülkeden toplam 2 bin 48 kısa filmin başvurduğu 17. Akbank 
Kısa Film Festivali yarışma sonuçları Akbank Sanat Müdürü 
Derya Bigalı ve Festival Direktörü Selim Evci tarafından önceki 
akşam açıklandı. 
Ulusal Yarışma bölümünde “En İyi Kısa Film” ödülü, 

yönetmenliğini Murat Uğurlu’nun üstlendiği “Tapınak” filminin 

olurken, bu bölümde mansiyona değer görülen yapım Serhat 

Karaaslan’nın “Suçlular” isimli filmi oldu. Uluslararası Yarışma 

bölümünde Sameh Alaa, yönetmenliğini yaptığı “I am afraid to 

forget your face” adlı filmiyle “En İyi Kısa Film” ödülünü 

alırken, bu bölümde mansiyona değer görülen yapımlar ise Brusi Olason’nun Dalia ve yönetmen Ali Asgari’nin 

Witness filmleri oldu.  
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• Broadway, bir yıldır ilk defa 36 dakikalığına yeniden açıldı 

2020’nin Mart ayından beri koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını kapatan Broadway, bir yılın ardından ilk 
kez 36 dakikalık bir performans için seyircilerini ağırladı. 
 Pandemiden en çok etkilenen alanlardan biri de sahne sanatları… New York sanat dünyasının merkezi 

sayılan Broadway de bu süreçten nasibini aldı ve geçtiğimiz yıl, pandeminin ilan edilmesiyle birlikte kapılarını 

kapatmak zorunda kaldı. 

Ancak cumartesi günü perdeler yeniden açıldı ve 150 kişilik bir seyirci grubuna 36 dakikalık özel bir 

performans sergilendi. Tony ödüllü Nathan Lane ve Savion Glover, St. James Theatre’da sırayla sahne aldı. 

SIKI TEDBİRLER ALINDI 

Koronavirüsü nedeniyle sıkı 

tedbirlerin alındığı gösteriden 

önce; seyircilerden COVID-19 

testi ya da aşılandıklarına dair 

belgeler istendi. 1700 kişilik 

tiyatro salonuna aralıklar 

bırakılarak yerleştirilen 

izleyiciler; Actors Fund ve 

Broadway Cares Equity Fights 

AIDS gibi toplulukların 

üyelerinden oluşuyordu. 

Gösteriden sonra Glover, The 

New York Times’a biraz 

gergin olsa da kendisini mutlu, 

nostaljik ve güvende 

hissettiğini belirtirken, 

sahnede olmayı özlediğini söyledi. Lane ise yaptığı açıklamalarda; etkinliğin son derece güvenli bir şekilde 

gerçekleştiğini vurgularken, bunun Broadway’in yeniden açılması için bir başlangıç olduğunu umuyor. 

 

 

• Jean-Michel Basquiat Bana Bak! 

Jean-Michel Basquiat, 

Canavar, 1983, Tuval 

üzerine akrilik, 183 x 

227 cm. 

New York sokaklarında 

hicivli graffitilerinin 

belirlemeye başladığı 

1977’den 1988’deki 

zamansız ölümüne 

kadar Jean-Michel 

Basquiat neoeksp-

resyonizm çizgisinde 

son derece etkili yapıtlar 

üretti.  
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Bütün çalışmalarında olduğu gibi, şematik fırça darbeleriyle yapılmış bu kara maske de sanat, edebiyat, 

popüler kültür ve Karayip geleneğine birçok gönderme barındırıyor.   

Sanatçının, nüfuz edilemez arka plandan fırlamış gibi duran ve pekâlâ kendi otoportresi olabilecek bu kara 

simaya “canavar” adını vermiş olması oldukça çarpıcı. Basquiat, belki de Afrika mask geleneğini inceleme 

niyetindeydi ama sonuçta ortaya çıkan yapıt izleyiciyi toplumlardaki siyah erkek algısı hakkında eleştirel bir 

düşünce geliştirmeye yönlendiriyor. 

Sanatçı Biyografisi; (d. 1960 – ö 1988 Brooklyn, New York, ABD) Manhattan’da yaşadı ve çalıştı. Hiphop, 

post-punk ve sokak sanatı hareketlerinin bir araya gelerek canlı bir kültür merkezine dönüştürdüğü Lower East 

Side’ın duvarlarını espirili yazılamalarla donatan SAMO adlı graffiti ikilisinden biri olarak adını duyurdu. 

Basquiat, eserlerinde, servete karşı yoksulluk; ayrımcılık ve içsel deneyime karşı dışsal deneyim gibi 

“semptomatik ikili karşıtlıklarla” uğraştı. Şiir, çizim ve resimleri kullanarak ederek ürettiği eserlerinde metin ile 

imgeyi; soyutlama ile figürasyonu; tarihsel bilgi ile çağdaş eleştiriyi buluşturdu. 1980’lere gelindiğinde, neo-

ekspresyonist eserleri, uluslararası müze ve galerilerde sergileniyordu. Whitney Amerikan Sanatı Müzesi (The 

Whitney Museum of Modern Art), Fruitmarket Gallery (Edinburgh), Çağdaş Sanatlar Enstitüsü (Institute of 

Contemporary Arts, Londra), Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam), Kestnergesellschaft 

(Hannover), Whitney Museum, Des Moines Art Center, Montgomery Museum of Fine Arts (Montgomery Güzel 

Sanatlar Müzesi, Alabama), Brooklyn Museum (New York), Los Angeles Çağdaş Sanat Müzesi (Museum of 

Contemporary Art, Los Angeles), Houston Güzel Sanatlar Müzesi (Museum of Fine Arts, Houston), Museo de 

Arte de Puerto Rico (MAPR) ve Barbican Centre, Basquiat için sergiler düzenleyen belli başlı sanat 

kurumlarından bazılarıdır. 

 

• Eserin parçası olduğunu anlamadılar, 500 bin dolarlık tabloyu boyadılar 

Güney Kore'de sanat 
galerisine gelen çift, ABD'li 
grafiti sanatçısı JonOne 
tarafından yapılan eserin 
önündeki boya ile fırçaların 
çalışmanın bir parçası 
olduğunu anlamayınca, 
tabloyu boyadı. 500 bin 
dolarlık eseri boyadıkları 
güvenlik kamerasından 
tespit edilen çift, boyaları 
katılımcı sanatın bir parçası 
sandıklarını söyledi. 
Güney Kore'nin başkenti 

Seul'daki, JonOne 

tarafından 2016'da seyirciler 

önünde yapılan 240 cm'ye 

700 cm boyutlarındaki tablo, 

sanatçının kullandığı boya 

ve fırçalarla sergileniyor.  

Ancak Lotte World Mall sanat galerisine gelen bir çift, boya ile fırçaların tablonun bir katılımcı sanat eseri 

olduğu için konduğunu sandı ve farklı renklerle boyadı. Tablodaki değişikliği fark eden görevliler, çifti güvenlik 

kameralarından tespit etti. Gözaltına alınan çift, eseri yanlış anladıklarını söylemelerinin ardından serbest 

bırakıldı.  
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Galerinin Yöneticisi Kang Wook, bunun 'dürüst bir hata' olduğunu belirterek çifte dava açmayacaklarını 

söyledi. Wook, "Bunu katılımcı sanat sanarak bir hata yaptılar. Şu anda sanatçıyla eseri restore edip etmeme 

konusunda görüşmeler yapıyoruz" dedi. 

Olayın ardından eserin etrafı çevrildi ve ziyaretçilerin tabloya dokunmaması için not eklendi.  

 

• Müzik ve hikayenin birleştirdiği ilgi çekici müzikal filmler; 

Vaktimizin büyük çoğunluğunu evlerde geçirdiğimiz şu günler, sinema keyfi yaparak çok daha güzel geçiyor 

diyorsanız, müzikal ve müzikseverleri romantizm, dram ve eğlenceli dünyalara sürükleyecek listemizdeki 10 

müzikal filme göz atabilirsiniz… 

 

 

 

   

 

* "La La Land" 

* "Singin' in the Rain" 

* "Across the Universe" 

* "Chicago" 

* "Bohemian Rhapsody" 

* "Walk the Line" 

* "Moulin Rouge!" 

* "The Wizard of Oz" 

* "Control" 

* "Mamma Mia!" 
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12-18 Nisan Haftası Sanat Haberleri Seçkisi ve Sanatla Randevu Ajandası 
 
S. Moissej Kagan’ın Estetik ve Sanat Notları’nda;”Sanat, acımasızca yargılamalı, insanlar arasında özel 

bir dil kurarak aracı olmalı, başkalarının anlayışına kapalı bir biçimde kişinin kendisinin anlatımı olmalı, 

fazladan enerjinin boşalışı olmalı, bir düş, bir sanrı, bir aktarım olmalı…” şeklinde tanımlanmıştır. 
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• SALT’ta ‘beslenme’ sergisi, serinin üçüncüsü 

 
İnsan faaliyetleri iklimleri değiştirirken nasıl beslenilmesi gerektiğini inceleyen “İKLİMCİL: Mevsimler 
Sürüklenirken”, hem bir sergi hem de işbirliklerine dayalı bir kamu programı olarak SALT Beyoğlu’nda 
açıldı. 
 

 
 
Etçil, hepçil, yerelci, vejeteryan ya da vegan beslenmeden farklı biçimde, İKLİMCİL kavramı bir ürünün 
içerdiklerinden ziyade, gıda üretimi ve tüketiminin seyrini etkileyen alışılmadık mevsim koşulları ve iklim 
olaylarıyla ilişkisi üzerinden tanımlanıyor. Bugünün gıda altyapısı ve yeme içme alışkanlıklarını, sistemli bir 
sürekliliği olmayan, art arda yaşanmayan, aralarında bir bağlantı ve tutarlılık bulunmayan yeni kuraklık 
döngüleri, bozulmuş yağış düzenleri ve kıyı dönüşümleri şekillendiriyor. Bu konudaki projelerinin kapsamını 
SALT’ın davetiyle genişleten, Londra merkezli Cooking Sections (Daniel Fernández Pascual ve Alon 
Schwabe), bir zamanların mevsimlerine, haritadan silinen bölgelere ve geleceği meçhul kıyılara doğru bir 
yolculuk sunuyor. 
 
Sergi 22 Ağustos’a kadar gezilebilecek. 
 
 
 
 

• Arter’deki Sergilerden:  
 

Nevin Aladağ ve “İzler” Sergisi  
 
Nevin Aladağ’ın İzler başlıklı üç kanallı video yerleştirmesi Mart 2020’de sergilenmeye başlamış, ancak 
pandemi nedeniyle uzun süre kesintiye uğradığı için çok az sayıda izleyici ile buluşabilmişti. İzler, sanatçının 
çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği Stuttgart kentinin ses ve imgeye dayalı bir portresini çizer. Yürüyüş 
yolu, üzüm bağı, ağaç, yağmur, sokak lambası ve çocuk parkı gibi kentsel ve doğal unsurlar, Aladağ’ın aynı 
şehirde edindiği akordeon, bendir, mızıka, flüt ve keman gibi müzik enstrümanlarının icracılarına dönüşür.  
 

http://www.cooking-sections.com/info
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Performans, video, fotoğraf, 
heykel ve mekâna özgü 
yerleştirme gibi çeşitli 
mecralarda üretimini 
sürdüren Nevin Aladağ, kimi 
zaman oyundan veya 
sahneleme biçimlerinden 
ilham alır; yapıtlarında 
müziğe ve müzik 
enstrümanlarına sıkça yer 
verir. Sanatçının müziği 
doğrudan içeren yapıtlarının 
yanı sıra, pek çok yapıtı da 
ses, performans ve dans 
öğeleriyle diyalog 
hâlindedir.  
 
Aladağ, İzler başlıklı bu 
yapıtta kenti performansın 
hem sahnesi olarak kullanır 

hem de öznesi olarak harekete geçirir. Ortaya çıkan görsel ve sessel kompozisyon, sanatçının kent 
mobilyalarıyla etkileşime soktuğu veya manzaranın içine bıraktığı enstrümanların potansiyellerini araştırır ve 
yeniden yorumlar. 
 
Sergi 25 Temmuz’a kadar devam edecek. 
 
 
Cevdet Erek ve “Bergama Stereotip” Sergisi: 
 

Küratörlüğünü Selen Ansen’in 
üstlendiği Bergama Stereotip başlıklı kişisel 
sergi, Cevdet Erek’in Arter’deki galeri 
mekânına özel olarak tasarladığı sesli bir 
mimari yerleştirmeden oluşuyor. Sanatçının 
Almanya’nın Bochum şehrindeki 
Turbinenhalle’de Ruhrtriennale kapsamında ilk 
kez 2019 yılında sergilediği, ardından 
Berlin’deki Hamburger Bahnhof Müzesi’nin 
tarihi binasında gösterilen Bergama 
Stereo başlıklı yapıtının devamı ve bir 
varyasyonu niteliğindeki bu yerleştirme, 
hareket noktası olarak aldığı Büyük Bergama 
Sunağı’nı yeniden yorumluyor. 
 
Zeus Sunağı olarak da bilinen Helenistik 
dönem yapısı Büyük Bergama Sunağı, 
Pergamon Krallığı’nın Galatlara karşı 
kazandığı savaşın ardından M.Ö. 2. yüzyılda 
inşa edildiği ve içinde kurban törenlerinin 
gerçekleştirildiği düşünülen bir açık hava 

anıtıdır. İzmir’in Bergama ilçesinin merkezindeki antik kent Pergamon’da 19. yüzyılda yürütülen arkeolojik 
kazılarla bulunan anıtı çevreleyen Büyük Friz üzerinde, yeraltı devleri Gigantlar ile gökyüzündeki Olimpos 
tanrıları arasındaki savaşın tasvirleri yer alır. 20. yüzyılın başında Büyük Sunak’ın kalıntıları Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan, yeni kurulan Alman İmparatorluğu’nun başkenti Berlin’e taşınarak, sunak için özel olarak 
inşa edilmiş bir müze olan Pergamonmuseum’da sergilenmeye başlandı. Kalıntıların bu tarihsel yolculuğu 
süregiden tartışmaların konusu oldu. 
 
Sergi 30 Aralık a kadar ziyeret edilebilir. 
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• Kalyon Kültür Çevrimiçi Seminer Dizisi 
 

Nişantaşı’ndaki tarihi Taş Konak binasında yer alan Kalyon Kültür, çoğu 
mülteci olan çocukların çektiği analog fotoğraflardan oluşan “bir de 
buradan bak” adlı sergiyi 5 Mayıs tarihine kadar uzattı. Sergi Kanyon 
Kültür’ün yanı sıra link üzerinden online olarak da görülebilecek. 
Öte yandan Kalyon Kültür Çevrimiçi Seminer Dizisi’nin ilki fotoğrafçı 
Orhan Cem Çetin yönetiminde, sergiye paralel olarak gerçekleşecek. 
Kalyon Kültür ve Her Yerde Sanat Derneği iş birliğinde açılan ve 
küratörlüğünü Sezgi Abalı ve Sinan Eren Erk’in üstlendiği “bir de 
buradan bak“, Her Yerde Sanat Derneği’nin eğitmeni Serbest Salih 
tarafından yürütülen DARKROOM projesinde farklı yaşlardan ve etnik 
kökenlerden gelen, çoğunluğu mülteci olan çocukların çektikleri analog 
fotoğraflara odaklanıyor. 
Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi görsel 
sanatçı Orhan Cem Çetin ile 17 Nisan Cumartesi, 24 Nisan 
Cumartesi ve 2 Mayıs Pazar günleri çevrimiçi gerçekleşecek 
seminer programı, sırasıyla Analog Fotoğraf Üretim Sürecinin İfade ve 
Deneyim Değeri, Fotoğrafın Sağaltıcı Gücü, Çocuk ve Görsel 
Dünyasında Fotoğraf konu başlıklarını kapsayacak. 
Kalyon Kültür’ün internet sitesindeki kayıt formunu dolduran herkese 
açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek seminerler Kalyon 
Kültür Youtube hesabından takip edilebilecek. 

 
 
 
 

• “Gümüş Döngü” Devam Ediyor 
 

Evliyagil Dolapdere’de devam eden “Gümüş Döngü” başlıklı sergi 2 Mayıs tarihine kadar ziyaret 
edilebilecek. Müze Evliyagil Koleksiyonu’ndan ve koleksiyon dışından üretimlere yer veren, 9 sanatçıyı bir 
araya getiren sergide Çağla Köseoğulları, Erdal Duman, Gökçe Erhan, Gülçin Akbaş, Kerem Ozan Bayraktar, 
Mithat Şen, Osman Dinç, Umut Erbaş, Yuşa Yalçıntaş yer alıyor. 

 
 
 
“Gümüş Döngü”de bu sanatçıların resim, heykel, 
çizim ve video gibi medyumlarla üretilmiş 
yapıtları sonsuz dönüş düşüncesini farklı bakış 
açılarıyla ele alıyor. 
Serginin tanıtım bülteninde de bu tema “Gümüş 
Döngü, doğumdan serpilmeye, giderek 
olgunlaşmaya ve nihayetinde ölüme; yani 
tamamlanmaya doğru ilerler. Ölüm 
gerçekleştiğinde ise döngü başladığı noktaya 
geri döner” cümleleriyle ifade ediliyor. 
 
“Gümüş Döngü”, dünyaca tanınan yazar Ursula 
K. Le Guin’in, “Söz sessizlikte, ışık karanlıkta, 
yaşam ölürken; bomboş gökyüzünde uçarken 
parlar atmaca” sözünü hatırlatıyor. 
Sergiyi Salı’dan Cumartesi gününe 11.00-17.00 
saatleri arasında ziyaret etmek mümkün. 
 
 
 
 

https://my.matterport.com/show/?m=EQie69hzBya
https://www.youtube.com/channel/UCa7cFVaW6QCZ3XRLgjkf6Vg/featured
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• Şaşmazer’in Heykelleri Zilberman’da 
 
Zilberman Gallery, heykel sanatçısı Yaşam Şaşmazer’in kişisel sergisi “Ya da”ya ev sahipliği yapıyor. 29 
Mayıs’a kadar gezilebilecek olan sergi Şaşmazer’in insanın doğayla olan netameli ilişkisine yoğunlaştığı son 
dönem heykelleri ile suluboya resimlerini bir araya getiriyor. 
 

 
Sanatçının ağırlıklı olarak kağıt 
kullanarak karışık teknikle ürettiği 
yeni heykelleri; yosun, liken, taş ya 
da mantarlarla iç içe geçmiş, 
anonim, amorf ve kimisi ampüte 
insan bedenlerinden oluşuyor.  
 
Heykellerin yanı sıra 10’dan fazla 
suluboya çalışma da sergide yer 
alan işler arasında bulunuyor. 
Sanatçının heykelleri Vezüv 
Yanardağı’nın patlaması sonucu 1. 
yüzyılda küle dönen antik Pompeii 
şehrindeki insan bedeni kalıntılarını 
çağrıştırıyor. Şaşmazer bu 
sergisinde doğa ile insanın ilişkisini 
ele alıyor. 
 
 
 

 
 
 
 

• Eda Çekil’in “Aile Albümü” sergisi Aile ve Evlilik Kurumunu Kadraja Alıyor 
 
Yapı Kredi bomontiada, sanatçı Eda Çekil’in aile albümlerine, aile ve evlilik kurumlarına dikkatli bir bakış 
sunan İstanbul’daki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. BüroSarıgedik işbirliği ile düzenlenen ve “Aile 
Albümü” başlığını taşıyan sergi Yapı Kredi bomontiada ALT’ta kapılarını açtı. 
 

Yapı Kredi bomontiada, sanatçılara galeri 
sisteminden farklı bir destek yapısı oluşturmak 
amacıyla 2017 yılında 
kurulan BüroSarıgedik işbirliği ile yıl boyunca bir 
dizi sergiye ev sahipliği yapacak. Sanat ortamının 
güncel koşullarında sanatçılara ve sanatseverlere 
alan açacak bu işbirliğinin ilk iki sergisinden biri olan 
Eda Çekil’in “Aile Albümü”, 8 Mayıs 2021’e kadar 
devam edecek. 
 
Sanatçı ve eğitmen Dilek Winchester Sanat 
Dünyamız’ın Mayıs – Haziran sayısında yer alacak 
Müesseseler ve İnce Şeyler başlıklı yazısında 
sergiden şöyle bahsediyor: “Aile albümlerini, aile ve 
evlilik kurumunun kadrajına alan sergideki eserler, 

kuşaklar arası deneyim paylaşımı, sanatçılar arasında süregiden etkileşim, feminizm ve eleştirel teori gibi 
farklı aktarım hatlarını birleştiriyor ve bazı tarihsel anları ve sanat eserlerini hatırlamak için de bir köprü görevi 
görüyor. Sanatçı, farklı rollere bürünmekten ve kendi temsillerini kullanmaktan geri durmayarak sanat yapma 
ediminin dinamik yapısına dair bir okuma sunuyor.” 
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• Pera Müzesi’nde Gelecek Nostaljisi 
 
Pera Müzesi, HYPERCORTEX iş birliği ve British Council 
desteğiyle sanal (virtual) etkinlik serisi “Plastik Düşler Sahnesi”ni 
sunar. Zevk Meselesi 
 sergisine paralel olarak gerçekleştirilen, müzisyen ve görsel 
sanatçıları bir araya getiren “Plastik Düşler Sahnesi” serisinde 
performanslar, sanal etkinlik mekanında katılımcılarla 
buluşacak. 
 
Serinin 16 Nisan’da gerçekleştirilecek ikinci etkinliğinde, ilk 
performansın müziklerini Debora İpekel ile Ece Düzgit, 

görsellerini ise İpek Hamzaoğlu hazırlıyor. Dünyanın farklı köşelerinden melodi ve ritmler arasında yolculuğa 
çıkan avatarın bir gününü anlatan mix’e, tanıdık ve nostaljik çizgi film görselleri eşlik ediyor. Ardından 
gerçekleşen performansta Deniz Erdem’in müzikleri Selver Yıldırım’ın hazırladığı hareketli görüntülerle bir 
araya geliyor. Son olarak sahne alan Robogeisha’nın müziklerine ise Ömer Özçelik ve Ahmed Bektaş’ın 
hipnotik görselleri eşlik ediyor. Açılış ve kapanış setlerini dub techno’dan minimal footwork’e çeşitlenen 
müziğiyle DJ tenderemres gerçekleştiriyor.  
 
 
Program 
20:00 Sanal kapı açılış 
20:30 Debora İpekel & Ece Düzgit + İpek Hamzaoğlu 
21:10 Deniz Erdem + Selver Yıldırım 
21:50 Robogeisha + Ömer Özçelik & Ahmed Bektaş 
Açılış ve kapanış seti: DJ tenderemres 
 
Etkinlik günü performanslara plastikdusler.com adresinden katılınabilir.  
Plastik Düşler Sahnesi, Birleşik Krallık ve diğer ülkeler arasındaki kültürel işbirlikleri destekleyerek dijital ve 
yenilikçi işbirliği yolları geliştirmeyi amaçlayan British Council Digital Collaboration Fund tarafından 
desteklenmektedir. 
 
 
 
 

• İstanbul havası NFT formatında 
 

11 Nisan, Dünya Nefes Günü olarak kutlandı. Günün anlam ve önemine ilginç bir katkı sunan Anıl Altaş 
Brug ve Atıl Altaş dünyanın farklı bölgelerinden kentlerin ‘hava’larını bir teneke kutu içine doldurarak bir NFT 

koleksiyonu meydana getirmişler. Koleksiyonun 
lansmanını da 11 Nisan Dünya Nefes Günü’ne denk 
getirmeyi uygun görmüşler.  
 
Anıl Altaş Brug: Breathe With Me (Benimle Nefes Al), 
2018 yılında çıkan kitabımın adı. Projenin ismi de buradan 
geliyor aslında. Dijitale dönüşmesinin temel kaynağı da 
Pandemi döneminde yaşadığımız sıkışma hissinden 
oluşan inovatif bir patlama ihtiyacı. Şu anda dünyanın dört 
bir yanında en çok ziyaret edilmek istenen şehirleri 
göstermeyi ve gitmiş kadar olma hissini deneyimletmeyi 
hedefledik. Stresi azaltmak, vatan hasretini gidermek, 
seyahat edebilme hissine taze bir nefes olmak ve 
pandeminin negatif etkilerini azaltmak için özel olarak 
tasarlanmıs¸ bu benzersiz NFT dijital koleksiyon Video 
Kartları ve Şehir Kartları ile en sevdiğiniz şehirde 
‘Benimle Nefes Al’ diyoruz. 
Nefes ile farklı çalışmaları da var Anıl Altaş’ın; Nefesle 
profesyonel olarak çalışmaya başlamam 10 seneyi geçti.  

https://plastikdusler.com/
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Uluslararası Nefes Vakfı (IBF) ve Transformal Nefes Vakfı (TBF) üyesiyim. Son 6 senedir, çalışmalarımı 
çocuk, ergen, aile, okullar ve öğretmenler özelinde yürütüyorum. Uluslararası Nefes Derneği ‘Okullarda Nefes’ 
Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, Türkiye’den ve dünyadan binlerce öğrenci ve öğretmene nefes ve 
farkındalık kapsamında eğitimler verme şansına sahip oldum. NFT projesine de adını veren kitabım Benimle 
Nefes Al’da, dijital yerli çocuklarımızın ekran kullanımına, teknoloji apnelerine dikkat çektim. 
 
NFT konusunun henüz net anlaşılmadığı düşüncesindeyiz. Atıl Altaş’ın NFT tanımına bakalım: NFTnin 
açılımı Non Fungible Token - Blockchain üzerinde eşsiz varlıkları temsil eden bir token-jeton çeşidi olarak 
tanımlayabiliriz. NFT’ler orijinal olarak dijital biçimde üretilebilir, aynı zamanda gerçek bir dünya varlığının 
dijital evrende token/jeton haline  
 
getirilmiş biçimleri de olabilir. Burada, Breath With Me konseptinde, gerçekte kutulanmış şehir havası 

ürünlerini yeniden tasarlayarak ve dijitize ederek NFT'ye 
dönüştürmemiz gibi. 
Kavramsal olarak düşünürsek, gerçek evrenimiz ve dijital 
evrenin kaynak kodlarını birleştirerek kişiye özel 
kayıtlanmış ve sertifikalandırılmış dijital ürünlere NFT 
diyebiliriz. NFT, teknik olarak blockchain teknolojisini 
kullanmaktadır. Biricikliği de buradan gelmekte. Etherium 
coin ile ücretlendirilerek istediğiniz varlığı ilk olarak dijital 
forma dönüştürüp sonrasında NFTsini üretebilirsiniz. 
 
Aslında NFTnin öyküsü, NFT olduktan sonra başlıyor. 
NFT dijital bir varlık. Bu varlığın belirli bir etherium ederi 
var. NFT marketi içinde bu varlıklar sergileniyor. NFT 
yatırımcısı, satıcısı, koleksiyoncusu, alıcısı olan kişiler de 
bu ağ üzerinden birbirleri ile bağlantıya geçip, 
portfolyolarındaki NFT varlıkları değiş tokuş, alış ve satış 
yapıyorlar. Bu şekilde NFT bir yatırım aracı fonksiyonu 
da kazanmış oluyor, tıpkı gerçek dünyada alınıp, satılan 
koleksiyon kartları ve sanat eserleri gibi. 
 
 

 
Opensea.io adresinden dijital cüzdan ile web sitesine üye olduktan sonra, arama kutusuna Breath With Me 
yazılarak tüm koleksiyona buradan ulaşılabiliyor. 
 
 
 
 

• Calder Arşivi Çevrimiçi ve Ücretsiz 
 

ABD’li heykeltıraş ve ressam Alexander 
Calder’ın tüm arşivi artık çevrimiçi olarak ve 
ücretsiz şekilde ziyaret edilebilecek. ABD 
merkezli Calder Foundation tarafından 
hizmete açılan çalışma üç yılda tamamlandı. 
 
Artnet News’in haberine göre arşivde Calder’a 
ait 1441 belge, resim, heykel, fotoğraf vb. 
bulunuyor. Arşiv haberi sanatçının MoMA’da 
14 Mart tarihinde başlayan ve önümüzdeki 7 
Ağustos tarihine kadar sürecek 
olan “Alexander Calder: Modern from the 
Start” sergisiyle eş zamanlı olarak geldi. 
Arşivde bulunan dokümanlar arasında 
sanatçının bugüne dek hiç görülmemiş olan 
fotoğrafları da yer alıyor. Arşivde kronolojik  
 

https://opensea.io/
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sırada ve türüne göre gösterilen eserler sanatçının kariyer yolculuğunun en iyi şekilde anlaşılmasını sağlıyor. 
 
Üç yıllık arşiv projesini Calder Foundation için yöneten Beryl Gilothwest, “İnsanların fiziksel bir arşivde 
oldukları hissini yaşamalarını istedik. Sanki kutular ve kağıtlar arasında dolaşıyor gibi olmalarını… Hatta 
fiziksel olarak bir arşivin içinde olduğunuzda keşfedemeyeceğiniz şeyleri burada keşfedeceksiniz. Proje 
tahmin ettiğimizden çok daha iyi oldu” dedi. 
 
Arşivde Calder’i fotoğraflayan 20’nci yüzyılın en önemli fotoğrafçılarından Henri Cartier-Bresson, Irving Penn, 
André Kertész, Carl Van Vechten, Gordon Parks ve Man Ray’in aralarında olduğu tanınmış isimlerin çektiği 
pozlar da yer aldı. 
 
Projeye, https://calder.org/archive/all/works/ adresinden ulaşmak mümkün. 
 
 
 
 

• İstanbul Modern Ücretsiz Film Gösterimleri Devam Ediyor 
 

15 - 25 Nisan 2021 Haftası Filmleri: 
İstanbul Modern Sinema, Selma Gürbüz’ün 
“Dünya Diye Bir Yer” sergisindeki 
kadınlarından esinlenerek Ortadoğu ve 
Kuzey Afrikalı kadın yönetmenlerin 
filmlerinden bir seçki sunuyor. Tunus’tan 
Kenya’ya uzanan bu filmler 21. yüzyılda 
kadın olma hallerine, dişil enerjiye, kadının 
toplumsal ve kültürel rollerine bakıyor. 
Programda, 7 Şubat’ta hayatını kaybeden, 
Arap dünyasının en önemli kadın 
sinemacılarından Moufida Tlatli de 
Erkeklerin Mevsimi (Maussim al-rijal, 2000) 

filmiyle anılıyor. 
 
https://www.istanbulmodern.org/’da Sinema sekmesindeki Güncel Program bölümüne girdikten sonra 
filmlerin her biri için ayrılmış olan sayfalardan ilgili bilgileri alabilir, izlemek için kayıt olabilirsiniz. 
 
 
 
 

• Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’ine dört keman 
 

İş Sanat ve Milli Reasürans işbirliğinde düzenlenen 
Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri dünyada 
bir ilke imza atıyor. Batuhan Uzgören’in şef, keman 
sanatçısı Can Özhan’ın solist olduğu konserde, 
İtalyan besteci Antonio Vivaldi’nin ölümsüz eseri Dört 
Mevsim Keman Konçertosu, keman yapımcısı 
Ecevit Tunalı tarafından her mevsim için özel olarak 
tasarlanan dört farklı kemanla ses buluyor. 
 
Her konçertonun ses rengine ve karakterine uygun 
olarak tasarlanan bu kemanlar ilk kez bu konserin İş 
Kuleleri konser salonundaki seyircisiz kaydında 
çalındı. 

 
George Frideric Haendel’in Konçerto Grosso eseriyle başlayan konser, ilk gösterim tarihi 9 Nisan Cuma, 
saat 20.30’dan itibaren ücretsiz olarak İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinden izlenebilecek. 
 
 

https://calder.org/archive/all/works/
https://www.istanbulmodern.org/
https://www.youtube.com/results?search_query=George+Frideric+Haendel%E2%80%99in+Kon%C3%A7erto+Grosso+i%C5%9F+sanat
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• Köprüde Buluşmalar’da ödüller sahiplerini buldu 
 

Köprüde Buluşmalar Ödülleri, çevrimiçi olarak düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Köprüde Buluşmalar 
Ödülü’nün sahibi Gülten Taranç imzalı Salyangozlar olurken, Work in Progress bölümünde büyük ödül 
Selcen Ergun imzalı Kar ve Ayı’ya verildi. 
 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 
tarafından İstanbul Film Festivali 
kapsamında düzenlenen, Türkiye’den 
ve komşu ülkelerden yapımcı, 
yönetmen ve senaristleri, uluslararası 
sinema profesyonelleriyle bir araya 
getiren Köprüde Buluşmalar bu yıl 
içinde bulunduğumuz salgın döneminin 
olumsuz koşulları sebebiyle çevrimiçi 
olarak gerçekleştirildi. 
Bu yıl 16. kez düzenlenen atölyelere 
katılan sinemacıların proje ve filmlerini 
geliştirmelerine destek olan Köprüde 
Buluşmalar’da ödüller çevrimiçi olarak 
düzenlenen bir törenle sahiplerini 
buldu. 

 
Köprüde Buluşmalar, pandemi sebebiyle bu yıl 2-9 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlendi. 15. 
senesinde olduğu gibi 16. senesinde de çevrimiçi olarak düzenlenen Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme 
Atölyesi’ne Türkiye’den 84 başvuru yapıldı. Başvurular, danışma ve okuma kurulu tarafından değerlendirildi ve 
atölyeye katılacak 12 kurmaca ile 3 belgesel film projesi belirlendi. Projelerin uluslararası sunumları 7-8-9 
Nisan tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 
 
Komşular Platformu‘na 5 uzun metrajlı film ve 1 belgesel projesi  katılırken Work in Progress’e ise uluslararası 
sunumlarını yaparken filmlerini tamamlamak için destek aramak üzere Türkiye’den 5 uzun metraj film ve 2 
belgesel seçildi. 
 
Köprüde Buluşmalar’da 17 uzun metraj ve 4 belgesel film ile 5 dizi projesinin sunumları yapıldı. Aynı zamanda 
post-prodüksiyonu devam eden 5 belgesel ve 2 uzun metraj filmin kapalı gösterimleri çevrimiçi ortamda 7-8-9 
Nisan tarihlerinde gerçekleşti. 
Köprüde Buluşmalar kapsamında TRT’nin katkılarıyla düzenlenen Film Geliştirme Atölyesi’nde sinemacılara 
verilen desteklere eklenen 50.000 TL TRT Özel Ödülü,Tereddüt Çizgisi projesinin yönetmeni Selman Nacar 
ve yapımcıları Burak Çevik ve Diloy Gülün‘e verildi. 
 
 
 
 

• TRT 2 nisan ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek 
 

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 
2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek. 
Aralarında televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların da yer aldığı, 12-18 Nisan haftası orijinal 
dilinde yayımlanacak filmler şöyle: 
 
12 Nisan Pazartesi 21.00 "The Old Man and the Sea" (İhtiyar Adam ve Deniz) 
13 Nisan Salı 21.00 "Selma" (Özgürlük Yürüyüşü) 
14 Nisan Çarşamba 21.00 "Ağustos Böcekleri ve Karıncalar" 
15 Nisan Perşembe 21.00 "Pomegranate Orchard" (Nar Bağı) 
16 Nisan Cuma 21.30 "Everybody Knows" (Herkes Biliyor) 
17 Nisan Cumartesi 21.30 "Soluk" 
18 Nisan Pazar 21.30 "So Close, So Far" (Çok Yakın Çok Uzak) 
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• 'Anadolu Uygarlıklarından İzler' sergisi Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu 
 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen, 54 sanatçının 
eserlerinden oluşan "Anadolu Uygarlıklarından İzler" isimli resim, seramik ve heykel sergisi sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu. 

Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi'nde düzenlenen serginin 
açılışında konuşan Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı Özgül 
Özkan Yavuz, kültürel değerlerin 
korunmasının, tarihe ve geleceğe 
duyulan ortak sorumluluğun 
gereği olduğu belirtildi. 
Müzecilik faaliyetlerinin 1921'de 
başladığı Anadolu 
Medeniyetleri Müzesinin  
 
 
kuruluşunun 100'üncü yılını 
kutlamaktan onur duyduklarını 
belirten Yavuz, "Kendine özgü 
koleksiyonları ile dünyanın sayılı 

müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Anadolu'nun önemli arkeolojik merkezlerinin 
buluntuları sergileniyor." dedi. 
Yavuz, müzenin sayısız uygarlıkların çok kıymetli eserlerine ev sahipliği yaptığını belirterek, 1997'de Avrupa 
Müze Forumu tarafından 68 müze arasında birinci seçilerek "Yılın Müzesi" unvanını elde ettiğini anımsattı. 
 
"Anadolu Uygarlıklarından İzler" sergisinde, Anadolu uygarlıklarından esintilerin aktarıldığı Devrim Erbil, 
Gülten İmamoğlu, Mustafa Ayaz, Hasan Rastgeldi, Mustafa Pilevneli, Saadet Gözde, Adnan Tepecik, Alaybey 
Karoğlu, Murat Erkan, Aydın Ayan gibi alanında ünlü ressamlar ile Elif Aydoğdu Ağatekin, Bingül Başarır, 
Ayşegül Türedi Özen, Bilgehan Uzuner başta olmak üzere 54 sanatçının eseri sanatseverlere sunuldu. 
Sergi, 20 Nisan'a kadar gezilebilecek. 
 
 
 
 

• PEN Ayın Kitabı: Parasız Yatılı – Füruzan 
 

PEN Türkiye Yazarlar Derneği, Ayın Kitabı olarak 
Füruzan’ın “Parasız Yatılı” kitabının seçildiğini 
açıkladı. 
Derneğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: 
“Türkiye’nin onunla gurur duymasını ne çok isterdik! 
Ama bir kitabının da adı gibi, Türkiye ne yazık ki uzun 
yıllardır ‘Kuşatma’da! Gurur duyup alkışlananlar, 
mafya bozuntuları, çıkar çeteleri, ırkçı, Cumhuriyet 
aydınlığından ürken örümcekli kafalar, yobazlar... O, 
‘Gül Mevsimidir’ diye bir umudu duyurmaktan geri 
kalmadı yine de çok zamandır karanlığın mevsimi 
yaşansa da! O kitabın sayısız baskılarından birinin 
kapağından, saçlarında kurdelesi, siyah önlüğünün 
üstündeki beyaz yakası ve gözlerindeki ışıkla bakan 

kız, işte o kız, 50 yıldır, ülkesini, dilini sevenlerin, barış isteyenlerin, kimseye kin gütmeyenlerin, düşmanlık 
beslemeyenlerin, kadını erkekten aşağı değil, ne münasebet, daha üstün görenlerin, Cumhuriyetin, 
demokrasinin, laikliğin kıymetini bilenlerin iftihar listesinde! PEN’in Ayın Kitabı seçtiği Parasız Yatılı 50 yılın 
kitabıdır, nice 50 yılların da kitabı olacaktır.” 
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• Renklerin sudaki muhteşem dansı 
 

Ebru denince akla, renklerin sudaki yansımasının kağıtlar üzerinde bıraktığı desenler geliyor. Funda 
Demirçin, ebru sanatıyla tanıştığı 2002 yılından bu yana sürekli kendini yenileyerek üretmeye devam ediyor. 
 

 
Ebru'da pek kullanılmaya cesaret edilemeyen renkleri, keskin 
dönüşleri, hikayesi olan büyük boyutlu soyut resim hissi veren 
çalışmalar üretiyor. Figürlü çalışmaların da sınırları aşarak ebru 
sanatını daha özgün ve realist çizgilere taşıyor. Kendi tarzında ürettiği 
eserleri yurt içi ve yurt dışında birçok sergi, fuar ve galeride 
sergileniyor. 
 
2019’da yaptığı çalışmalarla T.C. Kültür Bakanlığı sanatçısı olmaya 
hak kazanan Demirçin, Ankara'da özel stüdyosunda Ebru eğitimi 
dersleri vermeyi sürdürüyor. Demirçin, “Benim için  
ebru, düşlerimin, duygularımın, dile getirdiklerimin ya da 
söyleyemediklerimin, 
suya renklerim 
aracılığıyla yansımasıdır. 
Bir anda ulaşılabilecek 
sırrı yoktur. Bir zaman 
sonra sen o, o sen 
olursun. Aldığın tüm 
çıktılar artık senin 
DNA'larındır” diyor. 

 
Ebru sanatını daha özgün ve realist çizgilere taşımayı seven 
sanatçı, geleneksel ebru sanatına kendine özgü yeni tarz 
dokunuşları şöyle anlatıyor: “Öncelikle dalgalı ebrularım ile 
tanındım. Keskin dönüşleri, hem sınırları hem de sınırsızlığı 
içinde barındıran, hikayesi olan büyük boyutlu, soyut resim hissi 
veren çalışmalar üretiyorum. Resim bilgimi kullanarak yaptığım 
figürlü çalışmalarım da ise suyun üzerinde biz'imi fırçammış gibi 
kullanıyorum. Ben Ebru'da kullanılmaya pek cesaret edilemeyen 
renkleri kullanıyorum.  Çalışmalarımda çizgiler, gölge ve ışık 
oyunları gözlemlenebiliyor. Ebru'nun bu figürlü yönünde daha 
realist bir tavır sergilemeye çalışıyorum.”  
 
 
 
 
 

• ‘Tutankhamun’dan sonraki en büyük buluş’ 
 
 
 
Mısır, ülkenin güneyindeki Luksor kentinde 
keşfedilen 3 bin yıl öncesine ait kayıp antik 
kenti dünyaya tanıttı. 
 
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Mısır 
İmparatorluğu döneminde Luksor’daki en büyük 
idari ve endüstriyel yerleşim yeri olduğu 
belirtilen antik kentin, Kral III. Amenhotep 
tarafından kurulduğu ifade edildi. 
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Görevli ekip tarafından keşfedildiğinde kentin duvarlarının neredeyse yıkılmamış olarak bulunduğuna dikkat 
çekilen açıklamada, antik kentin odalarında günlük hayatta kullanılan aletler olduğuna işaret 
edildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi Mısır Çalışmaları Profesörü 
Betsy Bryan, antik kenti, Tutankhamun’un mezarının bulunmasından sonra en büyük arkeolojik buluş olarak 
değerlendirdi. 
 
 
 
 

• İBB Şehir Tiyatroları Nisan Ayı Programı 
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlere online olarak 
ulaştırmaya devam ediyor. Sanatseverleri, İstanbul’un kültür sanat hayatına yön veren usta isimlerle 
söyleşiler, yönetmenlerimizin ve oyuncularımızın yorum ve performansıyla hayat bulan tiyatro seyircisinin 
unutamadığı tiratlar vb. pek çok etkinlik bekliyor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Detaylar için; https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ 
 
 
Ayrıca Nisan ayında Şehir Tiyatroları Spotify hesabından sanatseverlerle buluşuyor, işte bu haftanın 
programı: 16 Nisan Cuma günü Cem Düzova’nın yazdığı Nihat Alpteki’nin yönettiği “Geçit” oyunundan bir 
bölüm, 
 
 
Geçit 
Çıktıkları yolculukta dağ başında mola veren bir ağa ve maraba, saklandıkları yerden kontrol noktasını izlerler. 
İki kişi arasındaki ilişki aslında insanlığın varlığından beri mücadele ettiği mülkiyetçilik ve ezen-ezilenlerin 
hikâyesinin özeti gibidir. 
Cem Düzova’nın yazdığı Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Covid-19 tedbirleri kapsamında 2 farklı sanatçı 
ekibi yer alıyor. İlk ekipte Gürol Güngör ve Hasip Tuz, 2. ekipte Emre Narcı ve Müslüm Tamer rol alıyor. 
 

 

 

 

https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/
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19-25 Nisan Haftası Sanat Haberleri Seçkisi ve Sanatla Randevu Ajandası 

 
“Varoluşuna ışık tutan sanata sırtını dönersen, göreceğin tek şey kendi karanlığındır.” 
           René Descartes 
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• 5. İstanbul Tasarım Bienali beş yeni eserle veda ediyor 
 

5. İstanbul Tasarım Bienali’nin şehrin farklı noktalarına yayılan yerleştirmelerine, yenileri eklendi. Ekim 
2020’den bu yana evrilerek devam eden bienal, son etabını 24 Nisan’da, gün boyu sürecek bir çevrimiçi 
etkinlikle tamamlayacak. 
 

 

Ekim 2020'de başlayan ve altı ay boyunca evrilerek devam eden 5. İstanbul Tasarım 
Bienali kapanırken, Kara ve Deniz Kütüphanesi’nde yer alan araştırmaların sunulacağı, gün boyu sürecek, 
sürprizlerle dolu Pek Kapanış Sayılmaz! başlıklı bir etkinlik düzenle-yecek. 24 Nisan Cumartesi günü 
çevrimiçi olarak yayımlanacak etkinlikte, Dele Adeyemo, Ibiye Camp ve Dámaso Randulfe, Black Athena 
Collective, Counterspace, Linda Schilling Cuellar, Dansbana!, Sophie Krier & Eric Wong, Aslıhan 
Demirtaş, FRAUD, Ilana Harris-Babou, Ayşenaz Toker ve Merve Tuna, Anna Puigjaner – MAIO & Alina  
 
Abouelenin, BUREAU, Pelin Tan & Vivien Sansour & Luigi Coppola, Orkan Telhan & elii, 
theOtherDada, TiriLab, Aslı Uludağ gibi uluslararası tasarımcı ve sanatçılarla yapıla-cak sohbetler, 
yürüyüşler, performanslar ve film gösterimleri yer alacak. calling işbirliğiyle gerçekleşecek etkinlik, İKSV 
YouTube kanalının yanı sıra Tasarım Müzesi (Londra) ve  
Het Nieuwe Instituut'un web sitelerinden de izlenebilecek. 
 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, VitrA sponsorluğunda düzenlenen bienal, fiziksel ve dijital 
mecralarda gelişmeye devam ediyor. 24 Nisan Cumartesi günü çevrimiçi yayımlanacak “Pek Kapanış 
Sayılmaz!” 24 Nisan Cumartesi günü çevrimiçi olarak yayımlanacak etkinlikte, Dele Adeyemo, Ibiye Camp 
ve Dámaso Randulfe, Black Athena Collective, Counterspace, Linda Schilling Cuellar, Dansbana!, 
Sophie Krier & Eric Wong, Aslıhan Demirtaş, FRAUD, Ilana Harris-Babou, Ayşenaz Toker ve Merve 
Tuna, Anna Puigjaner – MAIO & Alina Abouelenin, BUREAU, Pelin Tan & Vivien Sansour & Luigi 
Coppola, Orkan Telhan & elii, theOtherDada, TiriLab, Aslı Uludağ gibi uluslararası tasarımcı ve 
sanatçılarla yapılacak sohbetler, yürüyüşler, performanslar ve film gösterimleri yer alacak. calling işbirliğiyle 
gerçekleşecek etkinlik, İKSV YouTube kanalının yanı sıra Tasarım Müzesi (Londra) ve Het Nieuwe  
 

https://www.milliyet.com.tr/film-izle/
https://www.youtube.com/channel/UCifL1IuTFbjEoCFRTs-Zeyw
https://www.youtube.com/channel/UCifL1IuTFbjEoCFRTs-Zeyw
https://www.milliyet.com.tr/film-izle/
https://www.youtube.com/channel/UCifL1IuTFbjEoCFRTs-Zeyw
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Instituut'un web sitelerinden de izlenebilecek. Bienalin 1 Nisan’da başlayan bu son etabında, şehrin farklı 
noktalarına yayılan yerleştirmelere beş yeni eser daha ekleniyor. 

“Yeni Yurttaşlık Ritüelleri” projeleri kapsamında Orkan Telhan ve elii’nin IMNA desteğiyle tasarladığı 

“İstanbul’un Mikrobik Meyveleri” Özgürlük Parkı’nda; public works ile Freddie Wiltshire ve Billy Adams’ın 
imzasını taşıyan “Özenle Kurutun” Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi’nde; Martí Guixé’nin tasarladığı 
“Güneş Mutfağı” İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde görülebiliyor. Studio Ossidiana’nın 
göçebe pavyonu Büyükada Şarkı Hatları, 26 Nisan’da Büyükada-Haliç seferlerine başlayacak. Stigmerjiyi 
Aramak Ekibi’nin “Stigmerjiyi Aramak” isimli uydu projesi ise 30 Nisan’dan itibaren Hollanda İstanbul 
Başkonsolosluğu bahçesinde görülebilecek. 

 

• Performistanbul “Hafızanın Dönüşümü” ne ev sahipliği yapıyor; 

Uluslararası performans sanatı platformu Performistanbul, Gülhatun Yıldırım, Mk Yurttaş ve Leman Sevda 

Darıcıoğlu’nun sergisi “Hafızanın Dönüşümü”ne ev sahipliği yapıyor. 15 Nisan’da Performistanbul Canlı 

Sanat Araştırma Alanı’nda başlayan sergi 12 Mayıs tarihine kadar devam edecek. 

Gülhatun Yıldırım’ın “Senin Yarın Su” (15-22 Nisan 2021), Mk Yurttaş’ın “Bitkilerin çok uzun bir zaman içinde 

çürümesiyle oluşmuş olan koyu renkte organik toprak” (26 Nisan – 3 Mayıs 2021) ve Darıcıoğlu’nun “Beyaz 

Güller, Pembe Simler” (5-12 Mayıs 2021) performanslarının izleri “Hafızanın Dönüşümü”nde yeniden 

canlanıyor. 

Sergi, “Yok olan nasıl sergilenir? Performans hafızası nasıl aktarılır?” sorularına cevap arıyor. Hafızanın 

Dönüşümü’nde; pandemi dönemi gerçekleştirilmiş üç performansın video dokümantasyon gösterimleri ile 

performansta kullanılan malzemelerden esinlenen çok-duyusal (multisensory) yerleştirmeler yer alıyor. 

  

2020, Leman Sevda Darıcıoğlu, Beyaz Güller, Pembe Simler, Performans, 5 saat, Performistanbul’un 
küratöryel desteği ile SoliTsoli, Nawara ve Gay Shame tarafından düzenlenen “Glitter and Grief” kapsamında, 
Haus der Statistik, Berlin.  Fotoğraf: Esra Gültekin 
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• “Karşı Bir Şey” 15-30 Nisan’da Barın Han’da 

 

(Attila Yakinol, Guru Meditasyonu, Amiga 

Demoscene hazır yapım yerleştirme, 2013, Loop) 

On yedi yılın ardından 2019’da yeniden kapılarını 
açan Barın Han, Türkiye’nin genelinde aynı anda 
düzenlenecek ve video sanatını mercek altına alan 
eş zamanlı etkinlikler bütünü olan SENKRON’a  
“Karşı Bir Şey/Anti- something” başlıklı sergisi 
ve konuşmaları ile dahil oluyor. 
 
15 – 30 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde 
galeri, müze ve sanat inisiyatiflerinde video 
sanatına derinlemesine bir bakış sunacak 
SENKRON kapsamında Barın Han bünyesinde 
organize edilecek sergi ve konuşmaların 
küratörlüğünü Ozan Atalan üstleniyor. Türkiye, 
Bosna Hersek, Güney Kore, Rusya, Almanya ve 

ABD’den sanatçıları bir araya getirerek video sanatına çoğulcu bir göz ile bakmayı hedefleyen sergide, işleri 
görülebilecek sanatçılar ise Endam Nihan(TR/ABD), Jon Perez(ABD), Selma Selman(Bosna Hersek/ABD), 
Chongha Peter Lee(Güney Kore/ABD), Eli Show(ABD), Attila Yakınol(TR), Ozan Atalan(TR), Eda Sütunç(TR) 
ve Viktor Brim (Rusya/Almanya). 
 
Video gösterimi, hayatın pandemiyle birlikte distopik bir filme benze(til)mesinden yola çıkarak anti-mimesis 
kavramına odaklanırken, proje kapsamında katılımcı sanatçıların pratikleri ve video sanatına bakışlarına dair 
konuşmalar da izleyiciyle buluşacak. 
 
Öte yandan, yaşadığımız dönemin çağdaş sorunları olan ekonomik ve politik çalkantılar, biyolojik güvenliğin 
belirsizliği, küresel iklim krizi, toplumsal cinsiyet ve kimlik meseleleri gibi konulara değinen sergideki 
sanatçıların ortak noktası ise insan eylemlerine meşruiyet veren rasyonel aklın sınırlarını sorgulamak ve 
gerçek olandan uzaklaşılmasını da meşru kılan bu aklı eleştirmek. 
 
“Karşı Bir Şey / Anti-something” sergisi 30 Nisan Cuma’ya kadar Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 

12:00 – 18:00 arasında ziyarete açık olacak. 

 

• Kazı ve Yüzey” SALT Galata’da Açıldı 

Ardışık programının ikinci sergisi olan sanatçı Deniz 

Gül’ün “Kazı ve Yüzey” başlıklı sergisi SALT 

Galata’nın üç katında ve çevrimiçi ortamda kapılarını 

açtı. Sözcüklerin çok yönlülüğü ve çeviri çalışmaları 

üzerine araştırmalar yapan sanatçı pratiğinin temel 

unsurları olan metin, heykel ve enstalasyonları -bir his, 

fikir ya da rastlantının canlandırılması gibi- sesten yola 

çıkarak söz, nesne ve eylemleri dile getirmeye 

odaklanıyor.SALT’ın Çalışma Grupları kapsamında 

Ekim 2020’de, Gül’ün bir grup katılımcıyla yürüttüğü 

atölye ile başlatılan antoloji projesi Çeviri’nin 

çalışmaları da sergi paralelinde devam edecek. Üç 

aşamalı proje, dile dair aciliyetleri ve süregelen 

tartışmaları irdelemeye; yabancı dillerdeki kavramlara Türkçe karşılıklar geliştirerek bunları ulaşılabilir kılmaya 

odaklanıyor. Postkolonyal teori, feminist ve kuir düşünüş, yeni materyalizm, teknoloji ve veri kullanımı gibi 

başlıklar altında derlenen Çeviri antolojisinde, Gül’ün projeye davet ettiği sanatçı, küratör, yazar ve akademis- 
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yenlerin katkısıyla çevirisi yapılan metinler, sanatçı konuşmaları ve sunum-performanslar yer alıyor. Müşterek 

bir düşünsel üretim sürecinin çıktısı olarak bir web sitesinde derlenen içerik, giriş katının yanı sıra uzaktan 

incelemeye açılıyor. 

SALT’tan Amira Akbıyıkoğlu ile Farah Aksoy tarafından hazırlanan ve sanatçılar Barış Doğrusöz, Deniz Gül, 

Volkan Aslan, Aykan Safoğlu ile Fatma Belkıs ve Onur Gökmen’in sergilerinden oluşan Ardışık programı yıl 
boyunca SALT Galata’da devam edecek. SAHA  

tarafından desteklenen Ardışık, SALT Galata’nın ardından, L’Internationale üyesi kurumlardan Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (Varşova) ve M 
HKA, The Museum of Contemporary Art’ın (Antwerp) 2021-2022 programları kapsamında sunulacak. 

 

• Gama Gallery – Beyoğlu, ORHAN ÇELİK’in ‘’ŞAPKA DEVRİMİ’’ sergisi  

 
 
 
Çağdaş Türk resminin genç kuşak temsilcilerinden ORHAN 
ÇELİK’in ’ŞAPKA DEVRİMİ’’ isimli ilk kişisel sergisine 16 Nisan-
15 Mayıs 2021 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. 
 
Sanatçının sergide son iki yılda üretmiş olduğu eserleri izleyici ile 
buluşacak. 
 
Orhan Çelik’in resimlerinde en önemli tema: Figür, renk ve 
estetik bulduğu bir nesne olan şapkadır. 
 
Ressam, tarihini unutan bir toplumun/izleyicinin karşısına Şapka 
Devrimi isimli eserleriyle çıkıyor: Çünkü Atatürk'ün şapka 
devrimini önemsiyor. 
 
Sanatçı resimlerinde farklı elemanları kullanarak espas 
oluşturmaya çalışırken, robotik yaşama da kendine has 
figürleriyle gönderme yaparak günümüz çağdaşları arasında yer 
alıyor… 

 

 

• Pera Müzesi’nden Etkinlikler; 

 

o Çevrimiçi Söyleşi; Hayırlı Evlat’ı Yakından Tanıyalım; 

13 sanatçı ve kolektifin işlerini bir araya getiren ve kitsch kavramının günümüz görsel kültürüyle kurduğu yakın ilişkiye 
ve beğeninin şekillenmesindeki kritik rolüne odaklanan Zevk Meselesi sergisi kapsamında, sergide Bırak 
Kendini (2019) başlıklı videosuyla yer alan sanatçı Hayırlı Evlat, serginin küratörü Ulya Soley moderatörlüğünde 
çevrimiçi bir söyleşi gerçekleştiriyor.  
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Hayırlı Evlat’ın “Bırak Kendini” çalışması anket sonuçlarına göre yıllardır Türkiye’nin en mutlu şehri seçilen Sinop’tan 
yola çıkarak yazılan bir pop şarkısı ve video klip. Hayırlı Evlat’ın Sinoplulara yönelttiği soruların yanıtlarına bakılırsa 
turizm şirketlerinin işine yarayan bu istatistik, gerçek durumu yansıtmıyor. Türkiye’nin siyasi ortamında mutlu olmayı 
“yumuşak bir direniş” olarak tarif eden Hayırlı Evlat, kumsaldan ormana, oradan sahilde bir okey masasına ve son 
olarak rakı sofrasına uzanan bu videoda ortaya koydukları sahte oyunculuklarla turizm reklamlarında yaratılan 
mutluluk tablolarına gönderme yapıyor. Söyleşi, Hayırlı Evlat’ın üretim pratiğine ve kitsch kavramıyla ve popüler 
kültürle ilişkilenme biçimlerine odaklanıyor. 
 
21 Nisan 2021 / 19.00  
Etkinlik “Senkron: Eş Zamanlı Video Sergileri” kapsamında gerçekleşmektedir. 
Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek etkinliğin dili Türkçedir. Katılım için rezervasyon gereklidir. 
 
 

o Zevk Meselesi Çevrimiçi Sergi Turu Takvimi; 
 

▪ 25 Mart 2021 / 19:00 
▪ 29 Nisan 2021 / 19:00 
▪ 27 Mayıs 2021 / 19:00 

 
Zevk Meselesi sergisini dijital ortamda rehber eşliğinde 3 boyutlu olarak gezen katılımcılar sergideki eserler hakkında 
bilgiler ediniyor. Sergi kapsamında, ortaya çıktığı 19. yüzyıldan bu yana anlamı değişikliğe uğrayan kitsch kavramının 
günümüz görsel kültürüyle kurduğu yakın ilişki ve beğeninin şekillenmesindeki kritik rolü üzerine konuşuluyor. Hem 
nesneler hem de 90’ların başından itibaren internette egemen olan görsel dil üzerinden, toplum yapısındaki sınıfsal 
ayrışmayı güçlendiren beğeni kavramını sorgulayan sergideki eserler inceleniyor. 
 
 
İlişkili Sergi: Zevk Meselesi 
Süre: 40 dakika 
Kontenjan: 50 kişi  
Katılım ücretsiz ve rezervasyon gereklidir. Etkinlik Zoom Meeting uygulaması üzerinden gerçekleşecek. 
Detaylı bilgi: ogrenme@peramuzesi.org.tr 
 
 
 

• Art On Istanbul’da Olgu Ülkenciler’in altıncı kişisel sergisi “Meneviş; 
 
Olgu Ülkenciler’in altıncı kişisel sergisi “Meneviş,” 22 Nisan 2021 tarihine kadar Art On İstanbul’da görülebilir. 
 

Sergiye ismini veren “meneviş” sözcüğü, “bir yüzeyde ışık 
ile oluşan renk dalgalanmaları, parlaklık” ve Farsça “hare” 
anlamına geliyor. Sanatçı, bu sözcükten hareketle resim 
yüzeyini problematize ettiği sergisinde, içinden geçtiğimiz 
zamanı romantize etmeden anlama gayreti ile yüzeyde 
araştırdığı yeniliği, değişimi bir arada sunuyor. Olgu 
Ülkenciler, insana olan inancını, insanın eksiltildiği gelecek 
kurguları içinde bir kere daha yineliyor ve serginin bütününe 
bu umudu yerleştiriyor. Meneviş sözcüğünün edebiyatta ve 
halk arasında tam da böyle bir umudu simgelediğine inanan 
sanatçı, sıradan insanlar için hayatı yaşanılır kılanın, bir 
umut ışığıyla beliren parıltı olduğunu düşünüyor. 

 
Çalışma disiplinini bütünden parçalara giderek kuran sanatçı, serginin bütününde ulaşmak istediği resim etkisini, düz 
bir yüzeyin altında okunan lekeler olarak belirliyor. Sergiyi oluşturan her resim, ortak bir yüzeyi paylaşan birimler olarak 
ortaya çıkıyor. Bu seride malzeme olarak fırçayı eleyen sanatçı, sprey boya ve modelleme pastasıyla yüzeyde 
katmanlar oluşturuyor ve lekenin sınırlarını belirliyor. Fırçanın yokluğu, fırçayla oluşan darbeleri ve sürme biçiminin 

mailto:ogrenme@peramuzesi.org.tr
https://www.kolekta.com.tr/sanat-alanlari/arton/
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yarattığı değeri de ortadan kaldırınca, daha önceki resimlerde görülen katmanlar, tek bir yüzeyde birleşiyor. Sergiyi 
oluşturan her birim, bu yüzeyi ve serginin merkezindeki ortak umudu paylaşıyor. 
 
Olgu Ülkenciler, “yeniden insan” demeyi sürdüğürdüğü “Meneviş” ile insanı, yeryüzünün parıltısı olarak öne çıkarıyor 
ve insanca yaşama hakkını savunuyor. 
 
 
 

• ARTER’den Çevrimiçi Yorumlama Etkinliği: Ruyer ve Embriyogenesis 
 
Gökcisimleri Üzerine sergisi bağlamında gerçekleşecek çevrimiçi konuşmada Elizabeth Grosz, Gilbert Simondon’un 
çağdaşı olan ve Gilles Deleuze’ün çalışmaları üzerinde büyük etkisi bulunan Raymond Ruyer’nin ürpertici derecede 
sıradışı yazınına odaklanacak. Ruyer, atomaltı, atomik ve moleküler formların kendi kendilerini yaratma biçimlerini 
açıklarken “embriyogenesis” kavramını kullanıyor. Konuşma, virüslerden insanlara ve onların toplumsal, sanatsal 
üretimlerine, tüm yaşam formlarının kendilerini yaratma sürecinde faydalanmak zorunda olduğu bu kavrama kapsamlı 
bir giriş niteliği taşıyacak. 
 
Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan, Kevser Güler’in küratörlüğünü üstlendiği “Gökcisimleri Üzerine” sergisi, yaşamsal 
bir biraradalık düzleminin bugün yeniden düşünülebilir ve inşa edilebilir olmasına dair sorularla ilgileniyor. Yirmi sekiz 
sanatçının yapıtlarını kapsayan sergi, var olanların biraraya gelme ve dağılma biçimlerini, ilişki kurma tarzlarını, 
birbirlerine mesafe alma ve yakınlaşma yollarını birlikte düşünmeye davet ediyor. 
 
Etkinlik dili İngilizce ve Zoom üzerinden gerçekleşecektir. 
Simultane tercüme yapılmayacaktır; konuşma kaydı etkinlik sonrasında Arter’in YouTube hesabında Türkçe altyazıyla 
paylaşılacak. 
 
Meeting ID: 914 2512 1747 
Yaklaşık süre: 60 dakika 
 
Elizabeth Grosz Duke University Trinity College of Arts and Sciences, Jean Fox O’Barr Kadın Çalışmaları 
Profesörü’dür. The Incorporeal: Ontology, Ethics and the Limits of Materialism (New York: Columbia University Press, 
2017) başlıklı son kitabı dışında kaleme aldığı birçok yayın bulunmaktadır. Grosz’un Türkçedeki tek kitabı Uçucu 
Bedenler’dir (Volatile Bodies. Çev. Kevser Güler. Istanbul: Notabene, 2020).  
 
 
 

• Yeldeğirmeni’nde Sanatla Dolu Bir “Apartman” 
 

Kadıköy Yeldeğirmeni’nde bulunan Apartman No.52’de 27 Nisan tarihinde açılacak “Apartman” başlıklı sergi 
performans sanatından graffitiye, yerleştirmeden heykel ve videoya uzanan farklı tekniklerle üretilmiş, disiplinlerarası 
bir seçki sunuyor.Küratörlüğünü Lara Lakay ve Tuba Kocakaya’nın üstlendiği “Apartman” adlı sergi 27 Nisan tarihinde 
Kadıköy Yeldeğirmeni’nde bulunan Apartman No.52’de başlıyor.  

 
Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle sanatçı ve sanatseverleri bir araya getirmeyi 
amaçlayan ve 14 Mayıs tarihinde kadar devam edecek olan sergi, adını Türkçe’de 
ayırmak, parçalara, hisselere bölmek anlamına gelen ‘appartire’ kelimesinden 
alıyor. 
Sergide, farklı teknik ve materyellerle üretim yapan Ali Kanal, Z. Ayşe Hatipoğlu, 
Bedia Ekiz, Cansu Yıldıran, Cins, Dila Yumurtacı, Dinçer İşgel, Eşref Yıldırım, Gaye 
Su Akyol, Gökhan Deniz, Gökhan Deneç, Gökhun Baltacı, Güler Güçlü, Hakan 
Gürsoytrak, İris Ergül, Kıvılcım Güngörün, Leman Sevda Darıcıoğlu, Meltem 
Sarıkaya, Mustafa Horasan, Özgür Can Taşcı, Sevim Kaya, Tayfun Gülnar ve 
Zeynep Özkanca dahil olmak üzere 23 sanatçının yakın dönem eserlerinin yanı sıra 
sergiye özel ürettikleri yeni eserleri de yer alıyor. 
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Performans Sanatından Graffitiye 
“Apartman”, izleyicileri, düzenin bir arada olmayı odalarla ayırdığı apartmanla tanıştırırken, birlikte yaşanabilecek 
alanları keşfe davet ediyor. Sergide resim, heykel, video, yerleştirme sanatı, performans sanatı, graffiti ve ses olmak 
üzere farklı tekniklerle üretilmiş, disiplinlerarası bir seçki yer alıyor. 

                
Sergi sonrasında mimar Hayri Ödensoy tarafından sanattan koparılmadan ve aslına sadık kalarak restore edilecek 
olan Apartman No:52, mimari proje olarak, sergi, atölye çalışmaları ve Misafir sanatçı programlarına ev sahipliği 
yapmaya devam eden, mahalle deneyimi ve ortak üretime olanak sağlayan, alternatif bir kentsel dönüşüm modeli 
sunmayı hedefliyor. 
 
 
 

• Hamamda ‘Işık Heykeli’ 
 

Odeabank O’Art, yılın ikinci sergisi “Işıklık/Skylight”ı çevrim içi olarak sanatseverlerle buluşturuyor. 
 

Tophane’nin sıra dışı sergi mekânlarından Kılıç 
Ali Paşa Hamamı, Lizbon’da yaşayan sanatçı 
Özge Topçu’nun dijital sanat ile mekâna özgü 
enstalasyonunu bir araya getiriyor. Topçu, 4 
boyutlu hiperküpü Kılıç Ali Paşa Hamamı’nda 
yeniden kurgularken mekânla etkileşime 
geçiyor ve formun izdüşümlerini ışık ile yeniden 
dönüştürüyor. Bu form, modern geometride 
dört boyutlu teseraktın doğurduğu bir yıldız 
formu olarak öne çıkıyor. Odeabank O’Art,  
 
yılın ikinci sergisi “Işıklık/Skylight”ı çevrim içi 
olarak sanatseverlerle buluşturuyor. 
 
Yapıt aynı zamanda NFT olarak üretildi. 
Mekâna özgü üretilmiş ilk NFT olma özelliği de 

taşıyor. Özge Topçu, “Son heykel çalışmalarımı bu sefer mekâna özgü kurgulayarak dijital olarak gerçekleştirdim, 
daha önce ahşaptan yaptığım heykeller şu an ışık olarak üretildi. Hamamın ışıklık kısmını yer ve gök arasında bir 
arayüz gibi gördüm. Kamusal ve özel arasındaki ayrımın geçirgen hale geldiği bir arayüz” diye mekândan etkilenmesini 
tarif ediyor.  
 
Sergi Senkron kapsamında 15 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında Senkron web sitesi www.senkronvideo.art ve 15 
Nisan’dan itibaren 1 ay süreyle Odeabank web sitesi www.odeabank.com.tr ve sosyal medya hesapları üzerinden 7/24 
canlı olarak izlenebilecek. 
 
Ayrıca serginin deneyimlenebileceği link: https://www.chita.com.tr/skylight/ 
Yapıtın NFT versiyonu: https://zora.co/ozgetopcu/2820. 
Sergiye ait Stüdyo videosu: https://bit.ly/3mT6Kj9 
 
 
 
 

• Atölye Cer’de yeni sergi 
 
“Hilâl-i Ahmer” sergisi Atölye Cer’de 20 gün boyunca açık kalacak.  
 
İyilik İçin Sanat Derneği, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’ne denk gelen kuruluş yıldönümünün 6. senesinde Türk Kızılay 
Derneği ile bir işbirliği yaparak “Hilâl-i Ahmer” sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Atölye Cer sanatçılarının eserlerinin 
satışa sunulduğu sergi, Atölye Cer’de 20 gün boyunca açık kalacak. 

http://www.senkronvideo.art/
http://www.odeabank.com.tr/
https://www.chita.com.tr/skylight/
https://www.chita.com.tr/skylight/
https://zora.co/ozgetopcu/2820
https://bit.ly/3mT6Kj9
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HES kodu ile giriş yapılan sergi, hafta içi her gün 11.00 - 19.00 saatleri arasında görülebiliyor. 
Sergi aynı zamanda İyilik İçin Sanat Derneği’nin https://iyilikicinsanat.org/ 
 
 
 
 

• Rahmi M. Koç Müzesi’ne İngiltere’den Ödül; 
 
Ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonunun en 
yeni objesi İttir Kaktır, İngiltere merkezli Classic Boat dergisinin düzenlediği Classic Boat Awards yarışmasından 
ödülle döndü. İttir Kaktır, sekiz farklı kategoride birincinin belirlendiği yarışmada “New Powered Vessels” (All Sizes) 
kategorisinde ‘en iyi’ seçildi. 
 

 
10,06 Metrelik Bir Tekne: MK Marine Tersanesi tarafından 2020 
yılında inşa edilen İttir Kaktır, Ekim 2020’de Rahmi M. Koç 
Müzesi’nin gemi filosuna katıldı. Teknenin orijinal planı, ABD 
Washington’daki Sam Devlin firması tarafından “Tugzilla” adıyla, 
içten motorlu bir gezinti teknesi ve aynı zamanda römorkör olarak 
tasarlandı. RMK Marine Tersanesi tarafından planı yeniden 
uyarlanarak sekiz metre olan boyu iki metreden fazla uzatıldı ve 
10,06 metrelik bir tekne haline getirildi. Müzenin geniş 
koleksiyonunda yer alan İttir Kaktır’ın 150 beygir gücündeki 
motoru ise Ford Otosan tarafından üretildi. 
 
 
 
 

https://iyilikicinsanat.org/
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• Pak’ın Tek Pikseline 1.3 Milyon Dolar 
Dünyada NFT çılgınlığı devam ederken Murat Pak ismiyle de tanınan NFT sanatçısı Pak‘ın tek piksellik bir eseri 1.3 
milyon dolara satılarak NFT sanatını tüm dünyada yeniden gündeme taşıdı. Gri fondan oluşan tek piksellik “Pixel” adlı 
eser Sotheby’s müzayede evinin düzenlediği, NFT satış platformu Niftygateway üzerinden gerçekleştirilen “The 
Fungible Collection by Pak” başlıklı açık artırmada alıcı buldu. 

 
Sanatçının “The Fungible” koleksiyonunun sunulduğu -12-13-14 Nisan 
tarihlerinde- üç gün süren açık artırmanın toplam satış geliri 16 milyon 825 
bin 999 dolar olarak açıklanırken, satışın ilk gününde Pak’ın benzeri olmayan 
eseri “Switch” 1 milyon 444 bin 444 dolara satıldı. 
 
Sanatçının “The Pixel” adlı eseri, koleksiyoner Eric Young 1 milyon 355 bin 
555 dolara satın aldı. Koleksiyoner, attığı tweet’te “Pixel’in son günlerde 
zihninin büyük çoğunu meşgul ettiğini” yazdı. 
Öte yandan sanatçının bir diğer benzersiz işi “Cube” ise üç gün içinde en 
fazla sayıda küp alan koleksiyonere hediye edildi. 
 

TheSwitchProxy.mp4

 
 
 
 
 

• CryptoPunks Açık Artırmaya Çıkıyor  
 

Dünyanın en büyük müzayede evlerinden Christies’deki NFT 
çılgınlığı devam ediyor. Beeple’ın NFT tabanlı eserini 69.3 
milyon dolara satarak NFT furyasının hiç olmadığı kadar 
büyümesini sağlayan müzayede evi şimdi de meşhur 
CryptoPunk’ları açık artırmaya çıkaracak. 
 
Kripto Sanatın Başlangıcı; NFT tarihinde önemli bir yer tutan, 
Ethereum Blockchain’de sunulan ilk NFT’ler arasında yer 
alarak günümüzdeki kripto sanat hareketinin temellerini 
atan CryptoPunks 2017’de üretildi.  
Şu anda en ucuzu 40 bin dolar olan karakterlerden 9’u 13 
Mayıs tarihinde Christie’s New York’un düzenleyeceği 21. 
Yüzyıl Akşam Satışı’nda açık artırmaya çıkacak. Hepsi 
beraber satılacak olan 8-bit, 24 x 24 pixel 9 karakterin 7-9 
milyon dolar aralığında alıcı bulması bekleniyor.  
 
Christie’s haberi, “Londra punk sahnesinden ilham alan 
karakterler” cümlesiyle duyurdu. Larva Labs adlı New York 
merkezli yazılım şirketinin kurucularından Matt Hall ve John 
Watkinson tarafından tasarlanan CryptoPunks 10 bin adet 
üretilmişti. Başta 9 bin adeti bedavaya dağıtan ikili 1000 
CryptoPunks’ı kendilerine saklamıştı. 

 
10 bin ‘Cryptopunk’ın her biri diğerlerinden farklı olmasıyla dikkat çekiyor. 6,039 erkek ve 3,840 kadın ‘punk’a yer 
veren Crytopunks 9 tane de uzaylı ( az bulunan, mavi derili karakter) içeriyor.  En çok aranan bu 9 uzaylı karakterden 
biri olan CrytoPunk635 da 13 Mayıs’ta müzayedeye çıkacaklar arasında. 
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• TRT 2 nisan ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek 
 

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü 
ve prestijli filmleri ekrana getirecek. 
Aralarında televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların da yer aldığı, nisan ayı boyunca orijinal dilinde 
yayımlanacak filmler şöyle: 
 

o 19 Nisan Pazartesi 21.00 "Hatfields & McCoys 1" 
o 20 Nisan Salı 21.00 "Hatfields & McCoys 2" 
o 21 Nisan Çarşamba 21.00 "Hatfields & McCoys 3" 
o 22 Nisan Perşembe 21.00 "Güvercin Hırsızları" 
o 23 Nisan Cuma 21.30 "At Eternity's Gate" (Sonsuzluğun Kapısında) 
o 24 Nisan Cumartesi 21.30 "Interstellar" (Yıldızlararası) 
o 25 Nisan Pazar 21.30 "A First Farewell" (İlk Veda) 

 
 

 

• İstanbul Modern Sinema’da Bu Hafta; 
 
İstanbul Modern Sinema’nın düzenlediği çevrimiçi film programları devam ediyor. 15 Nisan’da başlayan “Asla 
Yalnız” adlı seçki 25 Nisan’a kadar gösterimde olacak. Seçki hazırlanırken Selma Gürbüz’ün “Dünya Diye Bir Yer” 
sergisindeki kadınlarından esinlenildi. Ortadoğu ve Kuzey Afrikalı kadın yönetmenlerin filmleri seçildi. Tunus ve 
Kenya’nın aralarında olduğu ülkelerden yönetmenlerin filmleri arasından seçilerek hazırlanan programdaki eserler 
21’inci yüzyılda kadın olma hallerine, dişil enerjiye, kadının toplumsal ve kültürel rollerine odaklanıyor. 
 
Seçkinin öne çıkan filmlerinden biri geçtiğimiz 7 Şubat tarihinde hayatını kaybeden Arap sinemacı Moufida Tlatli’ye ait. 
Tlatli’nin “Erkeklerin Mevsimi” / “Maussim al-rijal” (2000) filminin yanı sıra “Rafiki”, “Le Challat de Tunis” / “Ustura”, 
“Loubia Hamra” / “Kahrolası Fasulyeler”, “Looking for Oum Kulthum” / “Ümmü Gülsüm’ün Peşinde” adlı filmler 
gösterilecek. www.istanbulmodern.org’da Sinema sekmesindeki Güncel Program bölümüne girdikten sonra filmlerin 
her biri için ayrılmış sayfalardan bilgileri almak ve izlemek için kayıt olmak mümkün. 
 
“Ustura” lakaplı, motosikletiyle yanlarından geçerken kadınları arkalarından bıçaklayan bir adamın izini süren “Le 
Challat de Tunis” / “Ustura”, 17 Nisan 12.00 – 19 Nisan 12.00 arasında yayında olacak. 
 
 
 
 

• Hikayeleriyle Kadınlara İlham Veren Filmler 
 
Hayat telaşının içinde tek başına yol almaya çalışan, türlü engellerle karşılaşan, dayatmalara karşı çıkan kadınlar 
sadece bizlere değil senaristlere de ilham veriyor. Hem akıllarda hem de kalplerde kendilerine yer edinmeyi başarmış, 
mükemmel kadınların hikayelerini konu alan filmler, izlerken sizi de etkisi altına alıyorsa bu önerilerimizi çok 
seveceksiniz. 
 
Farklı ama bir o kadar ilham dolu, izlerken mükemmelliği hissettiren kadın hikayelerinin anlatıldığı filmleri seviyorsanız 
bu listeyi mutlaka kaydetmelisiniz. 
 
 

• The Help, Duyguların Rengi (IMDb: 8,0) 
Emma Stone ve Viola Davis’in başrollerinde bulunduğu The Help 1960’larda geçiyor. Ailesinin değil kendi hayallerini 
takip edip kariyerinde türlü zorluklar çeken Skeeter (Emma Stone), yeni projesi sayesinde gerçek insan öyküleri dinler 
ve çok etkilenir. Bu hikayeler sayesinde öyle adımlar atar ve kadınların atmasına neden olur ki sayesinde tarihi 
değiştirecek olaylar olur. 
 

https://www.imdb.com/title/tt1454029/
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• The Holiday, Tatil (IMDb: 6,9) 
Los Angeles’da yaşayan ve başarılı bir fragman yapımcısı olan Amanda ile Londralı gazeteci Iris’in ortak noktası 
ikisinin de farklı şekillenmiş toksik ilişkilerinin olmasıdır. Sürpriz bir şekilde evlerini değiş tokuş eden Amanda ve Iris 
hayatlarının en ilginç ve mutlu günlerini bu cesaret gerektiren tatil sayesinde yaşarlar. 
 

• The Blind Side, Kör Nokta (IMDb:7,6) 
Eğer bir kadının başka birinin hayatını nasıl değiştirebileceğini görmek isterseniz gerçek bir hikayeden uyarlanan The 
Blind Side’ı izlemelisiniz. Başrolünde Sandra Bullock’un olduğu The Blind Side, kalplere dokunan değişim hikayesi 
anlatıyor. İnsanların görmezden geldiği ve henüz çok genç olan Michael Oher’in hayatı, iki çocuk annesi Leigh ile 
karşılaşmasıyla bir anda değir. İyi ya da kötü herkese yaşam standartlarını sorgulatan film, hem duygulandırıyor hem 
de insanın içini ısıtıyor. 
 

• Mona Lisa Smile, Mona Lisa Gülüşü (IMDb: 6,5) 
1950’lerde geçen film, idealist sanat tarihi öğretmeni Katherine ve öğrencilerinin ilişkilerini konu alıyor. Kadınların ne 
kadar başarılı ya da eğitimli olsalar da istedikleri hayatı değil kendilerine dayatılanları yaşadığını gören Katherine (Julia 
Roberts), öğrencilerinin bunu sorgulaması için elinden geleni yapıyor. Kirsten Dunst, Julia Stiles, Maggie Gyllenhaal, 
Ginnifer Goodwin de Mona Lisa Smile’da izlediğimiz oyunculardan. 
 

• Thelma and Louise, Thelma ve Louise (IMDb: 7,5) 
1991 yapımı Thelma and Louise, hayatlarındaki zorundalıklara karşı çıkarak yolculuğa çıkan iki arkadaşın 
yaşadıklarını anlatıyor. Bunu yaparken de sıradan bir yol hikayesini değil sürprizleri, kadının toplumdaki yerini, 
dayatılanları ve bunlarla nasıl baş edildiğini izletiyor. Filmin sürprizi de en genç haliyle gördüğümüz Brad Pitt. 
 

• Hidden Figures, Gizli Sayılar (IMDb: 7,8) 
Kadınların, özellikle de Amerika’daki zenci kadınların iş hayatında nasıl geri planda bırakılmaya çalışıldığını akıcı bir 
şekilde anlatan bir film Hidden Figures. Dünya tarihinde yer alan Nasa operasyonlarından birini, tüm engellemelere 
rağmen bu üç kadının nasıl başardığını konu alan Hidden Figures, kadın gücünü en etkili şekilde beyazperdeye 
yansıtan yapımlardan. 
 

• Erin Brokovich, Tatlı Bela (IMDb: 7,3) 
Julia Roberts’ın imza filmlerinden biri olan Erin Brokovich, yalnız, iki çocuk sahibi ve parasız olan genç bir kadının 
mücadelesini konu alıyor. Erin Brokovich, hayatına normal biri gibi devam etmek istese de güzelliği ve mevcut 
durumda bulunduğu şartları önüne engel olarak çıkıyor ama tüm bu engellemelere rağmen mücadeleden 
vazgeçmeyerek hayatını yoluna koyuyor. 
 

• Little Women, Küçük Kadınlar (IMDb: 7,8) 
Louisa May Alcott’un kitabından uyarlanarak 2019 yılında yeniden beyazperdeye getirilen Little Women, izleyiciler 
tarafından bu versiyonuyla çok daha beğenildi. 19’uncu yüzyıl sonunda geçen film, babaları Amerikan İç Savaşı’na 
katılan dört genç kızın hikayesini anlatıyor. Her türlü yokluğa, hastalığa ve engellere rağmen çabalamaktan 
vazgeçmeyen kız kardeşlerin hikayesi tüm zamanlar için ilham verici. 
 

• Frida (IMDb: 7,4) 
Yüzyılın sanat dehalarından biri olarak kabul edilen Frida’nın, kadınlara ilham veren felsefesini daha iyi anlamak için 
bu filmi mutlaka görmelisiniz. Salmak Hayek’in Frida’ya hayat verdiği filmde, ünlü ressamın sözlerini, aşklarını, 
yaşamını daha da etkileyici şekilde hissedeceksiniz. 
 

• Banana Split (IMDb: 6,2) 
‘Olmaz’ denilen bir arkadaşlık hikayesinin konu alındığı Banana Split, arkadaşlık, kadın dayanışması konularına farklı 
bir açıdan ele alıyor. Bunu yaparken de eğlendiriyor. Aralarında Toronto Film Festivali’nin de olduğu uluslararası 
festivallerden ödülle ayrılan filmde iki iyi arkadaşın, erkek arkadaş konusuna çok da aldırış etmemesi anlatılıyor. 
 

• Queen of Katwe, Katwe Kraliçesi (IMDb: 7,4) 
İmkansızlıklarla başlamış bir hayat nasıl beraberinde mükemmeliği getirebilir? Queen of Katwe, bu soruya mucizevi bir 
hikayeyle cevap veriyor. Ugandalı bir genç kızın satrançla tanıştıktan sonra hayatını nasıl değiştirdiğini anlatan filmde 

https://www.imdb.com/title/tt0457939/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.imdb.com/title/tt0878804/?ref_=nv_sr_srsg_0
https://oggusto.com/lifestyle/film-ve-dizi-onerileri/amazon-prime-video-filmleri
https://oggusto.com/lifestyle/film-ve-dizi-onerileri/amazon-prime-video-filmleri
https://www.imdb.com/title/tt0304415/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.imdb.com/title/tt0103074/?ref_=nv_sr_srsg_0
https://www.imdb.com/title/tt4846340/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.imdb.com/title/tt0195685/?ref_=nv_sr_srsg_2
https://www.imdb.com/title/tt3281548/?ref_=nv_sr_srsg_0
https://www.imdb.com/title/tt0120679/?ref_=nv_sr_srsg_0
https://www.imdb.com/title/tt7755856/
https://www.imdb.com/title/tt4341582/?ref_=nv_sr_srsg_0
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Oscar ödüllü Lupita Nyong’o’yu da görüyoruz. Afrika’daki yokluklar içerisindeki bir gecekondu mahallesinde yaşayan 
Phiona, satrançta gösterdiği zekası sayesinde farklı bir hayata erişiyor. 
 

• The Empowerment Project: Ordinary Women Doing Extraordinary Things (IMDb: 8,2) 
Kariyer edinmek ve kariyerinde bir yere gelen her kadının izlemesi gereken bir belgesel The Empowerment Project. 
Film yapımcısı beş kadın tüm Amerika’yı baştan sona gezerek, 17 farklı kadınla yaptıkları röportajları, belgesel olarak 
ekrana yansıtıyor. Farklı sektörlerden kadınlar iş hayatında neler yaşadıklarını, kendi sektörlerinde kadınları nelerin 
beklediğine dair bilinmesi gerekenleri anlatıyor ve her biri de kadınların istihdamlarının iyileştirilmesi için fikirlerini 
veriyor. 
 

• Suffragette, Diren (IMDb: 6,9) 
1900’lerin başında, Londra’da kadınların seçme hakkı için verilen mücadele, Suffragette’de etkileyici bir şekilde ele 
alınıyor. Başrollerinde Carey Mulligan, Meryl Streep, Helena Bonham Carter’ın bulunduğu Suffragette’i izlerken kadın 
hakları konusunda gidilecek yollarımız olduğunu hala görebiliyoruz. 
 

• Goddess (IMDb: 6,0) 
Her anne, özellikle de ev dışında bir hayatı olmasını isteyen her anne Goddess’da kendinden bir şeyler bulacak. İki 
çocuklu hayatına devam ederken hiç arkadaşı olmayan ve eşini neredeyse hiç görmeyen Elspeth, bir webcam ile 
dünyaya açılıyor. Mutfak lavabosunun başından yaptığı yayınlar sayesinde ülke genelinde tanınan birine dönüşüyor ve 
bir anda ev dışında bir hayata adım atıyor. 
 

• Losing Sight of Shore, Sahil Gözden Kaybolurken (IMDb: 7,4) 
Konu ilham veren kadınlar olunca bu belgesel filmi de listenize eklemelisiniz. Sadece kürek çekerek ve hiçbir yerden 
destek almadan San Francisco’dan Sidney’e giden dört kadının macerasını heyecanla izleyeceksiniz. Pasifik 
Okyanusu’nda dokuz ay geçiren kadınlar, sadece fiziksel zorluklarla değil psikolojik zorluklarla da mücadele etmek 
zorunda kalıyor. Eğer kutunun dışına çıkabilen hikayeleri seviyorsanız Losing Sight of Shore’u izlemelisiniz. 

• Stepmom, Omuz Omuza (IMDb: 6,8) 
Julia Roberts ve Susan Sarandon’un başrollerinde olduğu film, iple yapılan evlenme teklifiyle akıllarda kalsa da iki 
farklı annelik hikayesini konu alıyor. İki çocuğun üvey annesi olmaya zorlu yoldan hazırlanan Isabel ve yeni hayatına 
adapte olurken hastalığı yüzünden geride bırakacaklarını da düşünen Jackie’nin hikayesi alışılagelmiş kuralları 
sorgulatacak. 
 

• Bombshell, Skandal (IMDb: 6,8) 
Ortaya çıkmasıyla büyük yankı yaratan Roger Ailes skandalını konu alan film, başrol oyuncularıyla da dikkat çekiyor. 
Margot Robbie, Charlize Theron ve Nicole Kidman’ı bir araya getiren Bombshell, bir medya devinde üzeri örtülmeye 
çalışılan taciz skandalının kadınlar sayesinde nasıl ortaya çıkarıldığını anlatıyor. 
 

• Dangal, Güreşçi (IMDb: 8,4) 
Hint sinemasının başarılı isimlerinden Aamir Khan’ın başrolünde olduğu film, iki kız kardeşin dövüşçü olma hikayesini 
anlatıyor. Filmde öne çıkan kız kardeşlerin babası rolündeki Aamir Khan olsa da anlatılan hikaye kadınların en 
erkeklere has olarak görülen mesleklerde bile başarılı olabileceği, çalışarak kendine en iyi yeri edinebileceği. İki kız 
kardeşin çocuklarından itibaren nasıl çalıştıkları, ne şartlarda yaşadıkları, nelerle mücadele ettiklerini izlerken ekrana 
kilitlenmemek imkansız 
 
 
 
 

• Estergon Bazilikası'nın haçından 176 yıllık zaman kapsülü çıktı 
 

Macaristan'daki en büyük kilise olan Estergon Bazilikası'nın tepesindeki haçın içinden zaman kapsülü çıktı.  
 
Bu yıl yapılan yenileme çalışmalarında, 100 metre yüksekliğindeki kubbe üzerinde yer alan haçın içinde 
mühürlenmiş, bakırdan yapılma ve silindir şeklinde bir kapsül bulundu. 
 
 

https://www.imdb.com/title/tt3574924/?ref_=nv_sr_srsg_0
https://www.imdb.com/title/tt3077214/?ref_=nv_sr_srsg_0
https://www.imdb.com/title/tt1860238/?ref_=fn_al_tt_2
https://www.imdb.com/title/tt6004848/?ref_=nv_sr_srsg_0
https://www.imdb.com/title/tt0120686/
https://www.imdb.com/title/tt6394270/
https://www.imdb.com/title/tt5074352/?ref_=nv_sr_srsg_0
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II. Dünya Savaşı sırasındaki hava saldırıları ve bombardımanlardan sağ çıkmayı başaran yapıdaki kapsül, üzerine 
isabet eden şarapnel nedeniyle epey hasar görmüştü. Buna rağmen, 176 yıl önce haçın içine yerleştirilen kapsülde yer 
alan belgeler neredeyse hiç zarar görmemişti. 
 
Kapsül, Başpiskopos Jozsef Kopacsy ve baş mimar Jozsef Hild tarafından 1845'te haça yerleştirilmişti. Katedral 
Hazineleri biriminin başındaki Csaba Torok, belgelerin katedralin inşa edildiği 1800'ler dönemine dair bir perspektif 
sunduğunu söyledi. 
 
Kapsül içinde iki belge bulundu. Bunlardan birinde bazilikanın inşasındaki önemli etaplar kaydedilirken, ötekindeyse 
din adamlarının ve cemaattekilerin adları yazıyordu. Başpiskopos Kopacsy'nin, inşaatın çok uzun sürecek olması 
yüzünden bazilikanın tamamlandığını göremeyeceği için böyle bir kapsül hazırlamayı istediğini belirten Torok, "Haç 
tamamlandığında, içine bunu yerleştirerek bazilikanın inşaatında çalışanlara ve döneme dair ardında bir iz bırakmayı 
amaçlamış" diye ekledi. 
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26 Nisan – 02 Mayıs Haftası Sanat Haberleri Seçkisi ve Sanatla Randevu Ajandası 
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"Sanatın amacı, ruhumuzu gündelik hayatın tozlarından temizlemektir”  
           Picasso 
 
 

• 93. Oscar Ödülleri, 25 Nisan akşamı Dolby Theatre'da sahiplerine kavuştu 
  

 
 
EN İYİ FİLMDE SÜRPRİZ YOK 
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl 
93. kez sahiplerini buldu. Sinema dünyanın en prestijli ödülleri kabul edilen Oscar Ödülleri, bu yıl pek çok ödül 
töreni salgın nedeniyle sanal sahnede ve uzaktan bağlantı yoluyla yapılırken, yüz yüze bir etkinlik olarak 
düzenlendi. Pandemi dolayısıyla iki ay gecikmeli olarak yapılan 93. Oscar Ödülleri töreni, test ve sosyal 
mesafe önlemleri alınarak Los Angeles’taki iki ayrı mekanda gerçekleştirildi: Ödül töreninin geleneksel evi 
Dolby Tiyatrosu ve Union Garı. Resmi olarak bir sunucusu olmayan 2021 Oscar Ödülleri töreninde kırmızı 
halı geçidinin ardından sinema dünyasının en iyileri açıklandı. 
 
OYUNCULUK OSCAR'I ALAN EN YAŞLI AKTÖR ANTHONY HOPKINS  
Her yıl En İyi Film Ödülü gecenin sonunda açıklanırken, bu yıl daha erken açıklandı. En İyi Kadın ve Erkek 
Oyuncu ödülleri, gecenin sonuna saklandı. Ödül törenlerinin favori filmi Nomadland geceden 3 ödülle 
ayrılırken, David Fincher filmi Mank 4 Oscar ödülünün sahibi oldu. Amerikalı senarist Herman J. Mankiewicz'i 
konu alan Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en 
fazla kategoride aday gösterilen yapıt olmuştu. 
Frances McDormand, Nomadland'de performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, Anthony Hopkins, The 
Father filmiyle En İyi Erkek Oyuncu oldu. McDormand üçüncü kez Oscar kazanırken, 83 yaşındaki Hopkins, 
Kuzuların Sessizliği'nden sonra ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmış oldu. Bu ödül, Hopkins'e 
en yaşlı oyunculuk Oscar kazanan aktör unvanını da kazandırdı.  
 
EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ İKİNCİ KEZ BİR KADININ OLDU 
En iyi yönetmen ödülüne ise Nomadland filminin yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı. 
Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu. 
Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada, Chloé, "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve 
birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum" dedi. 
Bu yıl Oscar'da Chloé'nin yanı sıra Promising Young Woman filminin yönetmeni Emerald Fennell da aynı 
kategoride gösterilen ikinci kadın yönetmen olmuştu. 
Daha önce 2010'da Hurt Locker filminin yönetmeni Amerikalı Kathryn Bigelow almıştı. 
 
2021 Oscar Ödülleri adayları ve kazananlar (ilgili kategorinin adayları arasında kırmızı font ile belirtilmiştir). 
Kaynak: https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2021; 

 

https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2021
https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2021
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EN İYİ YÖNETMEN 

• NOMADLAND 

Chloé Zhao 

• ANOTHER ROUND 

Thomas Vinterberg 

• MANK 

David Fincher 

• MINARI 

Lee Isaac Chung 

• PROMISING YOUNG WOMAN 

Emerald Fennell 

EN İYİ FİLM 

• NOMADLAND 

Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey and Chloé Zhao, Producers 

• THE FATHER 

David Parfitt, Jean-Louis Livi and Philippe Carcassonne, Producers 

• JUDAS AND THE BLACK MESSIAH 

Shaka King, Charles D. King and Ryan Coogler, Producers 

• MANK 

Ceán Chaffin, Eric Roth and Douglas Urbanski, Producers 

• MINARI 

Christina Oh, Producer 

• PROMISING YOUNG WOMAN 

Ben Browning, Ashley Fox, Emerald Fennell and Josey McNamara, Producers 

• SOUND OF METAL 

Bert Hamelinck and Sacha Ben Harroche, Producers 

• THE TRIAL OF THE CHICAGO 7 

Marc Platt and Stuart Besser, Producers 

ACTRESS IN A LEADING ROLE 

• FRANCES MCDORMAND 

Nomadland 

• VIOLA DAVIS 

Ma Rainey's Black Bottom 

• ANDRA DAY 

The United States vs. Billie Holiday 

• VANESSA KIRBY 

Pieces of a Woman 

• CAREY MULLIGAN 

Promising Young Woman 

 



Nisan 2021 Sanat Bülteni                                              

www.sanatlarandevu.com  sanatlarandevu  sanatlarandevu 

 

ACTOR IN A LEADING ROLE 

• ANTHONY HOPKINS 

The Father 

• RIZ AHMED 

Sound of Metal 

• CHADWICK BOSEMAN 

Ma Rainey's Black Bottom 

• GARY OLDMAN 

Mank 

• STEVEN YEUN 

Minari 

ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE 

• YUH-JUNG YOUN 

Minari 

• MARIA BAKALOVA 

Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once 

Glorious Nation of Kazakhstan 

• GLENN CLOSE 

Hillbilly Elegy 

• OLIVIA COLMAN 

The Father 

• AMANDA SEYFRIED 

Mank 

ACTOR IN A SUPPORTING ROLE 

• DANIEL KALUUYA 

Judas and the Black Messiah 

• SACHA BARON COHEN 

The Trial of the Chicago 7 

• LESLIE ODOM, JR. 

One Night in Miami... 

• PAUL RACI 

Sound of Metal 

• LAKEITH STANFIELD 

Judas and the Black Messiah 

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ 

• MANK 

Erik Messerschmidt 

• JUDAS AND THE BLACK MESSIAH 

Sean Bobbitt 
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• NEWS OF THE WORLD 

Dariusz Wolski 

• NOMADLAND 

Joshua James Richards 

• THE TRIAL OF THE CHICAGO 7 

Phedon Papamichael 

EN İYİ KOSTÜM 

• MA RAINEY'S BLACK BOTTOM 

Ann Roth 

• EMMA 

Alexandra Byrne 

• MANK 

Trish Summerville 

• MULAN 

Bina Daigeler 

• PINOCCHIO 

Massimo Cantini Parrini 

EN İYİ KURGU 

• SOUND OF METAL 

Mikkel E. G. Nielsen 

• NOMADLAND 

Chloé Zhao 

• THE FATHER 

Yorgos Lamprinos 

• PROMISING YOUNG WOMAN 

Frédéric Thoraval 

• THE TRIAL OF THE CHICAGO 7 

Alan Baumgarten 

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM 

• ANOTHER ROUND 

Denmark 

• BETTER DAYS 

Hong Kong 

• COLLECTIVE 

Romania 

• THE MAN WHO SOLD HIS SKIN 

Tunisia 
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• QUO VADIS, AIDA? 

Bosnia and Herzegovina 

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI 

• MA RAINEY'S BLACK BOTTOM 

Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal and Jamika Wilson 

• EMMA 

Marese Langan, Laura Allen and Claudia Stolze 

• HILLBILLY ELEGY 

Eryn Krueger Mekash, Matthew Mungle and Patricia Dehaney 

• MANK 

Gigi Williams, Kimberley Spiteri and Colleen LaBaff 

• PINOCCHIO 

Mark Coulier, Dalia Colli and Francesco Pegoretti 

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ  

• SOUL 

Trent Reznor, Atticus Ross and Jon Batiste 

• DA 5 BLOODS 

Terence Blanchard 

• MANK 

Trent Reznor and Atticus Ross 

• MINARI 

Emile Mosseri 

• NEWS OF THE WORLD 

James Newton Howard 

EN İYI MÜZİK (ORIGINAL SONG) 

• FIGHT FOR YOU 

from Judas and the Black Messiah; Music by H.E.R. and Dernst Emile II; Lyric by H.E.R. and Tiara 

Thomas 

• HEAR MY VOICE 

from The Trial of the Chicago 7; Music by Daniel Pemberton; Lyric by Daniel Pemberton and Celeste 

Waite 

• HUSAVIK 

from Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga; Music and Lyric by Savan Kotecha, Fat Max 

Gsus and Rickard Göransson 

• IO SÌ (SEEN) 

from The Life Ahead (La Vita Davanti a Se); Music by Diane Warren; Lyric by Diane Warren and 

Laura Pausini 

• SPEAK NOW 

from One Night in Miami...; Music and Lyric by Leslie Odom, Jr. and Sam Ashworth 
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EN İYİ PRODÜKSİYON DİZAYNI 

• MANK 

Production Design: Donald Graham Burt; Set Decoration: Jan Pascale 

• THE FATHER 

Production Design: Peter Francis; Set Decoration: Cathy Featherstone 

• MA RAINEY'S BLACK BOTTOM 

Production Design: Mark Ricker; Set Decoration: Karen O'Hara and Diana Stoughton 

• NEWS OF THE WORLD 

Production Design: David Crank; Set Decoration: Elizabeth Keenan 

• TENET 

Production Design: Nathan Crowley; Set Decoration: Kathy Lucas 

EN İYİ KISA FİLM (CANLI AKSİYON) 

• TWO DISTANT STRANGERS 

Travon Free and Martin Desmond Roe 

• FEELING THROUGH 

Doug Roland and Susan Ruzenski 

• THE LETTER ROOM 

Elvira Lind and Sofia Sondervan 

• THE PRESENT 

Farah Nabulsi and Ossama Bawardi 

• WHITE EYE 

Tomer Shushan and Shira Hochman 

EN İYİ SES 

• SOUND OF METAL 

Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortés and Phillip Bladh 

• GREYHOUND 

Warren Shaw, Michael Minkler, Beau Borders and David Wyman 

• MANK 

Ren Klyce, Jeremy Molod, David Parker, Nathan Nance and Drew Kunin 

• NEWS OF THE WORLD 

Oliver Tarney, Mike Prestwood Smith, William Miller and John Pritchett 

• SOUL 

Ren Klyce, Coya Elliott and David Parker 

EN İYİ GÖRSEL EFEKT 

• TENET 

Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley and Scott Fisher 

• LOVE AND MONSTERS 

Matt Sloan, Genevieve Camilleri, Matt Everitt and Brian Cox 
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• THE MIDNIGHT SKY 

Matthew Kasmir, Christopher Lawrence, Max Solomon and David Watkins 

• MULAN 

Sean Faden, Anders Langlands, Seth Maury and Steve Ingram 

• THE ONE AND ONLY IVAN 

Nick Davis, Greg Fisher, Ben Jones and Santiago Colomo Martinez 

EN İYİ UYARLAMA SENARYO 

• THE FATHER 

Screenplay by Christopher Hampton and Florian Zeller 

• BORAT SUBSEQUENT MOVIEFILM: DELIVERY OF PRODIGIOUS BRIBE TO AMERICAN 

REGIME FOR MAKE BENEFIT ONCE GLORIOUS NATION OF KAZAKHSTAN 

Screenplay by Sacha Baron Cohen & Anthony Hines & Dan Swimer & Peter Baynham & Erica 

Rivinoja & Dan Mazer & Jena Friedman & Lee Kern; Story by Sacha Baron Cohen & Anthony Hines & 

Dan Swimer & Nina Pedrad 

• NOMADLAND 

Written for the screen by Chloé Zhao 

• ONE NIGHT IN MIAMI... 

Screenplay by Kemp Powers 

• THE WHITE TIGER 

Written for the screen by Ramin Bahrani 

EN İYİ SENARYO 

• PROMISING YOUNG WOMAN 

Written by Emerald Fennell 

• JUDAS AND THE BLACK MESSIAH 

Screenplay by Will Berson & Shaka King; Story by Will Berson & Shaka King and Kenny Lucas & 

Keith Lucas 

• MINARI 

Written by Lee Isaac Chung 

• SOUND OF METAL 

Screenplay by Darius Marder & Abraham Marder; Story by Darius Marder & Derek Cianfrance 

• THE TRIAL OF THE CHICAGO 7 

Written by Aaron Sorkin 

EN İYİ (UZUN) BELGESEL  

• MY OCTOPUS TEACHER 

Pippa Ehrlich, James Reed and Craig Foster 

• COLLECTIVE 

Alexander Nanau and Bianca Oana 

• CRIP CAMP 

Nicole Newnham, Jim LeBrecht and Sara Bolder 
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• THE MOLE AGENT 

Maite Alberdi and Marcela Santibáñez 

• TIME 

Garrett Bradley, Lauren Domino and Kellen Quinn 

EN İYİ (KISA) BELGESEL  

• COLETTE 

Anthony Giacchino and Alice Doyard 

• A CONCERTO IS A CONVERSATION 

Ben Proudfoot and Kris Bowers 

• DO NOT SPLIT 

Anders Hammer and Charlotte Cook 

• HUNGER WARD 

Skye Fitzgerald and Michael Scheuerman 

• A LOVE SONG FOR LATASHA 

Sophia Nahli Allison and Janice Duncan 

EN İYİ (UZUN) ANİMASYON 

• SOUL 

Pete Docter and Dana Murray 

• ONWARD 

Dan Scanlon and Kori Rae 

• OVER THE MOON 

Glen Keane, Gennie Rim and Peilin Chou 

• A SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON 

Richard Phelan, Will Becher and Paul Kewley 

• WOLFWALKERS 

Tomm Moore, Ross Stewart, Paul Young and Stéphan Roelants 

EN İYİ (KISA) ANİMASYON 

• IF ANYTHING HAPPENS I LOVE YOU 

Will McCormack and Michael Govier 

• BURROW 

Madeline Sharafian and Michael Capbarat 

• GENIUS LOCI 

Adrien Mérigeau and Amaury Ovise 

• OPERA 

Erick Oh 

• YES-PEOPLE 

Gísli Darri Halldórsson and Arnar Gunnarsson 
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• Sanatla Randevu, Aslıhan Sondrio ile Sanatı ve Projeleri Üzerine röportaj. 
 
Aslıhan Sondrio, BELS’den 
University of Cambridge’in IGCSE 
sertifikalarıyla ve Uluslararası 
Bakalorya Diploma Programı’nda 
Görsel Sanatlar (IBDP High Level 
Visual Arts) okuyarak, “Görme 
Engelleri: Fransız Empresyonizminin 
Arkasındaki Sır” başlıklı tezi ile mezun 
oldu. 2015 yılında ilk sergisi olan 
“Kaos” gerçekleştikten sonra Milano 
Politecnico Üniversitesinde Mimarlık 
Bölümünü kazanmasıyla İtalya’ya 
taşındı. Şu anda Milano Brera Güzel 
Sanatlar Akademisinde Resim  
 

Bölümündedir ve ikinci sergisi “Kosmos” için hazırlanmaktadır. Profesyonel sanatçılığın yanı sıra, bir çok 
kültür sanat, aile eğitim merkezinde sanat tarihi içerikli atölyeler gerçekleştirmiştir. Seminerlerini Türkiye’de 
online olarak çeşitli platformlarda devam ettirmektedir. 
 
Röportajın tamamına  https://sanatlarandevu.com/aslihan-sondrio-ile-sanati-ve-projeleri-uzerine-konustuk/ 
dan ulaşabilirsiniz. 
 
 
 

• Sanatla Randevu, Foto Manipülasyon Sanatçısı Ersin Acır ve Dijital Sanat üzerine röportaj 
 

Öncelikle sizi ve sanatınızı daha iyi anlayabilmemiz için, kendinizden bahseder misiniz? 

 
 
Ben Ersin, 24 yaşındayım. 
Doğma-büyüme Antalya’lıyım. 
2010’da başlayan Freelance 
Grafik Tasarım sürecime devam 
etmekteyim. Onun dışında lise 
ve üniversite eğitimimi “grafik” 
üzerine yaptığım için şu an 
Yüksek Lisans eğitimime de 
Grafik üzerine devam 
ettirmekteyim. Tüm bunların 
dışında çok fazla film, dizi ve 
belgesel izlerim. Bisikletime 
biner her yeri gezerim. Doğa ile 
iç içe bir insan olduğum için 
yeşilliğin kalbine yürüyüşe 
çıkarım. Bol bol araştırırım, 
gizemli şeylere her zaman 
merak duyan bir insanım. 
Dünyadaki ilginç her ne varsa 
araştırmaya bayılırım.  
 
 

 
Röportajın tamamına https://sanatlarandevu.com/ersin-acir-ile-eserleri-ve-dijital-sanat-uzerine-konustuk/ dan 
ulaşabilirsiniz. 
 

https://sanatlarandevu.com/aslihan-sondrio-ile-sanati-ve-projeleri-uzerine-konustuk/
https://sanatlarandevu.com/ersin-acir-ile-eserleri-ve-dijital-sanat-uzerine-konustuk/
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• Sanatla Randevu, Genç Grafik Tasarımcısı Burak Vardar ile röportaj 
 
18 yaşında ve 4 yıldır grafik tasarım yapıyor, uluslararası 
MSI CREATOR AWARD'da ülkemizi temsil eden en genç 
tasarımcı; Burak Vardar, @artvardar olarak da tanınıyor. 
Burak Vardar ile güncel sanatı, üretim pratiği ve projeleri 
üzerine konuştuk. 
 
“……Merhaba ben Burak Vardar diğer bir deyişle 
artvardar 18 yaşındayım ve yaklaşık 4 yıldır grafik 
tasarım ile uğraşıyorum. Gezmeyi ve hayal kurmayı çok 
seven bir insanım. Grafik tasarıma olan düşkünlüğüm lise 
hayatımda yine bu işi yapan üstadlarımın eserlerini 
görünce başladı. Hayal kurmayı çok seven biri olarak 
hayallerim ile gerçeği ince bir köprü ile birleştirdiğim grafik 
tasarım alanına bu sayede başladım. Aşırı meraklı bir tip 
olduğumdan bu alanda hızlı bir ilerleme kaydettim. 
Sanatımda ise her zaman hayal ile gerçekliği bir  
araya getirmeye çalıştım. Ne sadece hayal ile ne de 
sadece gerçek ile bir işim olmadı. Bana göre yaptığım şey 
sadece hayalimi gerçeğe dönüştürmekti. Belkide bu 
yüzden bu işi yapmayı gerçekten çok seviyorum. “ 
 
 
 
 

 
Röportajın tamamına https://sanatlarandevu.com/genc-grafik-tasarimcisi-burak-vardar-ile-sanati-uzerine-
soylesi/ dan ulaşabilirsiniz. 
 

• Arter Dinleyen Gözler İçin, Dick Higgins Albüm Sayfası 

Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan 
ve küratörlüğünü Arter Kurucu 
Direktörü Melih Fereli’nin üstlendiği 
Dinleyen Gözler İçin başlıklı sergi, 
çoğu müzikle güçlü bir bağ kuran 
yirmi üç yapıtı bir araya getiriyor. 
Ziyaretçiler, galeri alanına hakim 
olan sessizliğin içinde yapıtlardan 
yükselen “sesleri” keşfetmeye ve 
hayal etmeye davet ediliyor. Sergi, 
25 Temmuz’a kadar görülebilir. 

David Tudor tarafından tasarlanan 
ve Composers Inside Electronics, 
Inc. tarafından gerçekleştirilen 

Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) başlıklı etkileşime açık yapıt ise “Sesli Dizi”nin dördüncü sergisi olarak yine 
Melih Fereli’nin küratörlüğüyle Karbon’da deneyimlenebilecek. Dinleyen Gözler İçin ve Yağmur Ormanı V 
(varyasyon 3) sergileri birbiriyle yakından ilişkilenerek ses ve sessizlik kavramları üzerinden tek bir sergi gibi 
de işliyor. Yağmur Ormanı V, 11 Temmuz’a kadar görülebilir. 

Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan ve küratörlüğünü Kevser Güler’in üstlendiği Gökcisimleri Üzerine başlıklı 
grup sergisi, yaşamsal bir biraradalık düzleminin bugün yeniden düşünülebilir ve inşa edilebilir olmasına dair 
sorulara odaklanıyor. Yirmi sekiz sanatçının yapıtlarını kapsayan sergi, var olanların bir araya gelme ve 
dağılma biçimlerini, ilişki kurma tarzlarını, birbirlerine mesafe alma ve yakınlaşma yollarını birlikte düşünmeye 
davet ediyor. Sergi, 25 Temmuz’a kadar görülebilir. 

https://sanatlarandevu.com/genc-grafik-tasarimcisi-burak-vardar-ile-sanati-uzerine-soylesi/
https://sanatlarandevu.com/genc-grafik-tasarimcisi-burak-vardar-ile-sanati-uzerine-soylesi/
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• KAV Gallery, Nezih Çavuşoğlu “Reçetesiz II” 

EKAV / Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, içinde bulunduğumuz zor pandemi dönemine hitaben sanatın 
büyüleyici ve tedavi edici gücüne dikkat çekerek 13 çağdaş sanatçının yer aldığı, Nezih Çavuşoğlu’nun 
küratörlüğünü üstlendiği “Reçetesiz II” isimli karma sergiye 7 Mayıs 2021 tarihine kadar Ekavart Gallery’de ev 
sahipliği yapıyor. 

İnsanoğlunun bugüne kadar yarattığı en kalıcı değer daima sanat olmuştur. İnsanlığı bütünleştiren sanat tarih 
boyu toplumsal travmaların tedavisinde çok önemli bir rol üstlenmiştir. Dünya sanatçılarının ve kendi 
sanatçılarımızın pek çoğu başyapıtlarını bu travmatik dönemlerde üretmişlerdir. 

 
EKAV, Yaşadığımız bu zor günlerde, 2017 yılında 
EKAVART GALLERY’de ilkini gerçekleştirilen - R E Ç E T 
E S İ Z - karma sergisinin 2.sini gerçekleştirerek sanatın 
büyüleyici ve tedavi edici gücünü bir kez daha ortaya 
koyarak, düşündüren kavrayan ve umut dolu bir ortamı 
sanat izleyicisi ile buluşturuyor. İnsanoğlu sanatla 
bütünleştiğinde ruhsal bir zenginliğe ulaşır ve bu durum 
zihinsel bir arınma ve aydınlanma sürecini de beraberinde 
getirir. Sanatın bu olağan üstü özelliği tamamlayıcı bir 
tedavi niteliğindedir ve üstelik - R E Ç E T E S İ Z D İ R. 
“Reçetesiz” sergisinde yer alan sanatçılar herhangi bir 
kavrama, kurguya bağımlı kalmadan, yapıtlarını hür olarak 
üretmişlerdir.  

 
Bora Aşık, Börte İpek, Carole Turner, Cengiz Yatağan, Eda Baysal, Erkut Terliksiz, Eyüp Ataş, 
Horasan, Jinoos Misaghi, Kemal Özen, Nezih Çavuşoğlu, Nurdan Likos ve Seçil Erel’in eserlerinin yer 
aldığı sergi 7 Mayıs tarihine kadar EKAV Gallery’de görülebilir. 
 
 

• NG Agency & ArtWorks, “Çizginin Ötesinde” 

Mercedes-Benz’in, gücünü ilham veren 
kadınlardan alan She’s Mercedes platformu 
kapsamında sponsorluğunu üstlendiği, “Çizginin 
Ötesinde” sergisi kapılarını sanatseverlere açtı. 
Uzun yıllardır sanat projelerine yer veren NG 
Agency & Artworks’ün gerçekleştireceği sergi, 
yaratıcı, ilham veren Türk resim ve heykel 
sanatının başarılı kadın temsilcilerini bir araya 
getiriyor. Heykeltıraş ve iç mimar Seda 
Eyüboğlu, ressam Aysun Akbulut, ressam 
Deniz Say, ressam Renan Ertosun, 
heykeltıraş Nilay Özenbay, ressam Canan 
Ustaoğlu Savaş ve seramik sanatçısı Defne 
Samman’ın, kadının derin, incelikli zarafetini 
yansıtan eserlerinin yer aldığı “Çizginin 
Ötesinde” sergisi, 6 Mayıs tarihine kadar NG 

Agency & ArtWorks’de ziyaret edilebilecek. Aynı zamanda online platformdan da açılan sergiyi ziyaret 
edebilirsiniz.  

 

• Sanatorium, Farid Rasulov “Kurban Olurum - Sacrifice Myself” 

Sanatorium, Farid Rasulov’un ‘‘Kurban Olurum’’ başlıklı Türkiye’deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. 
“Kurban Bayramı”nın bir incelemesini sunan sergi, bu bayramın kasıtlı olmadan sembolize eder hale geldiği  

http://sanalturcu.com/sanaltur/ng-agency-and-artworks-she-s-mercedes/
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açgözlülük ve aşırılığı sorguluyor. Sanatçı absürdizm, hiciv ve grotesk yöntemler kullanarak bu kadim 
uygulamanın sürekli değişen modern çağımızda tekrar ele alınmasını sağlıyor. 

Rasulov, bir hayvanın kesilmesini 
şart koşan, İslam'ın başlıca 
bayramlarından biri olan Kurban 
Bayramı'nı sergisi için bir çıkış 
noktası olarak alıyor. İbrahim 
Peygamber'in Tanrı'ya itaat ederek 
oğlunu kurban etme isteğinin 
sembolü olarak kesilen hayvan, 
geleneksel olarak akrabalar, ev ve 
ihtiyacı olanlar arasında 
paylaştırılırdı. Ancak bu gelenek son 
zamanlarda kurban, statü ve servetin 
bir göstergesi haline geldi. 

Yuxularin Yuxusu (Düşlerin Düşü) 
adlı yeni filminde Rasulov, bir 
hastane odasında geçen dramatik ve 
komik bir anlatı yaratıyor. İki 
doktorun konuşurken bayram için 

giydirilmiş bir koyunu parçalarına ayırdıkları ve iç organlarıyla bir dolu mücevheri karıştırdıkları görülüyor; kara 
mizah ve ironiyi bir arada içeren sahne, etkinlikle ilişkilendirilen absürt maddiyata dikkat çekiyor. Sergide 
Rasulov bu filmi bir enstalasyon formunda daha da detaylandırıyor. Bu yolla giysiler, altın süsler ve medikal 
donanım gibi çeşitli aksesuarlarla kurduğu grotesk bir anlatı sunuyor. Rasulov sergiyi yeni, büyük ölçekli 
resimler sunarak tamamlıyor. Tasvir edici bir yaklaşıma sahip işler karnavalesk bir Kurban Bayramı'nı 
betimliyor. Sergi 23 Mayıs tarihine kadar görülebilir. 

Bu sergi ilk olarak ‘‘Qurban Olum’’ başlığıyla Suad Garayeva-Maleki küratörlüğünde YARAT Contemporary 
Art Space’de sergilenmiştir. 

 

• Merdiven Art Space, Kezban Arca Batıbeki “Senin Annen Bir Melekti Yavrum” 

1984’ten bu yana, farklı platformlarda, kadın ve popüler 
kültür üzerine yaptığı işlerle tanınmış ve Türkiye’de Güncel 
sanatın değerli isimlerinden biri olan Kezban Arca 
Batıbeki; “Senin Annen bir Melekti Yavrum” isimli kişisel 
sergisiyle sanatseverlerle tekrar buluşmaya hazırlanıyor. 

Sanat pratiğinde nostalji öğelerinin belirginliğiyle de 
bilinen Kezban Arca Batıbeki, bu yeni sergisinde, Türk 
Sinema tarihinde önemli yerleri olan babası Yönetmen Atıf 
Yılmaz ve Sinema/Tiyatro oyuncusu annesi Nurhan Nur' la 
paylaştığı çocukluğunun izlerini; sinematografik sahneler, 
fotoromanlar, alt kültür, klişe, kitsch ve pop kavramları 
çerçevesinde gerçekleştirdiği sanatsal üretimleriyle 
izleyiciyle paylaşıyor. Sanatçının çoğu yapıtında izleyici, 

tanıdık duyguların eşlik ettiği bir filmin fragmanı içinde geziniyor hissine kapılıyor. Sanatçının kişisel 
hafızasından, anılarından, sinemadan kısacası yaşamından beslenen; yalnızlık, özlemler, hayaller ve hüznün 
melankolisi ile sarmalanan ve bu kez salt “kadın” a değil aslında annesine yönelik içsel ve dışsal kuşatmayı da 
ele alan son sergisi "Senin Annen Bir Melekti Yavrum ", Batıbeki’ nin duygu yüklü andaçlara sahip 
üretimlerinden önemli bir örnek olacaktır. 

Annesinin sinema fotoğraflarından yola çıkarak hazırladığı ve çeşitli sanat pratiklerini bir araya getirdiği sergi 
Merdiven Art Space’de açılıyor. 

Ajandanıza Not Edin: 6 Mayıs 
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• Frieze New York 5 Mayıs’ta Kapılarını Açıyor… 

Frieze New York 5-9 Mayıs tarihleri arasında, ilk kez Manhattan bölgesindeki kültür merkezi The Shed’de 
gerçekleştirilecek. Fuarla paralel olarak düzenlenecek ve 14 Mayıs'a kadar devam edecek “Frieze Viewing 
Room”da ise 160’dan fazla katılımcı çevrimiçi görüntüleme odaları vasıtasıyla uluslararası izleyicilerle 
buluşacak. 
 
Frieze’in bu yılki teması ABD’deki ırk ve vatandaşlığı anlamada sanatın rolü olarak açıklanırken, Frieze Artist 
Artist Award 2021'e layık görülen sanatçı Precious Okoyomon ise  
 
The Shed'e özel olarak tasarlanmış, performansla aktive olan bir yerleştirme ile izleyici karşısına çıkacak. 
Pandemi önlemleri kapsamında ziyaretçiler ise fuar alanında 2 saat 
kalabilecek. https://www.frieze.com/fairs/frieze-new-york  
 
 

• Borusan Sanat TV’de 
 

Yepyeni bir konser kaydı: “Gelenekten Geleceğe”, 25 Nisan Pazar günü saat 11.30’dan 
itibaren borusansanat.tv’de yayında ve bir hafta boyunca sizlerle!  
 
Patrick Hahn yönetimindeki BİFO, Webern’in Passacaglia’sı ile başlayacak konsere… Bestecinin ileriki 
yapıtlarında kullanacağı ton dışı stilin habercisi olan bu eserden sonra, güzel bir tesadüf eseri yazılan “Linz” 
Senfoni’sini dinleyeceğiz. Mozart ve Constanze Weber’in Salzburg yolculuğuyla başlar bu eserin öyküsü… 
Avusturya’nın güneyinde bulunan Linz kentinde bir süreliğine duran çift, Kont Johann Joseph Anton’un 
bestecinin adına bir konser düzenleme kararıyla şaşkına döner. Oldukça hazırlıksız yakalanan Mozart, kentin 
adını taşıyan bu senfoniyi böylelikle yazar. 20. yüzyıl İngiliz müziğinin mihenk taşlarından Britten ise Frank 
Bridge’in Bir Teması Üzerine Çeşitlemeler’I eğitmeni için yazmıştır. Neoklasik stilin başarılı örneklerinden biri 
olan eserde, geleneksel formların kullanımı geçmiş ve gelecek arasında müziğin diliyle bir köprü kurar. 
 
“Gelenekten Gelececeğe” öncesinde ise Serhan Bali, keyifli sohbetleriyle borusansanat.tv’de yer alacak. 
 
 

• Online Sergileri Evinizden Gezin 

• Artcrowdistanbul, Burcu Aksoy “00:03” 

Türkiye’nin öncü çevrimiçi sanat 
platformlarından Artcrowdistanbul 
Online Galeri’de açılan ve 
küratörlüğünü Şanel Şan Sevinç’in 
üstlendiği, sergi değerlendirme 
yazısını İpek Yeğin-sü’nün kaleme 
aldığı 00:03 isimli sergisinde sanatçı 
Burcu Aksoy, yine, izleyiciye objektifin 
göremediği ve fotoğrafı ‘oluşturanın’ 
kendisinden başkasının önceden 
hayal edemeyeceği görüntüyü 
sunuyor. Farklı, çeşitli ama eşsiz zihin 
durumlarının oluşturduğu görüntüler 
ve algılar üretme -anlatma isteği 
Burcu Aksoy’un çalışmalarının 
temelini oluşturuyor. 

Sergide izlenecek fotografik işler iki seriden oluşuyor; SEDUCTION THEORY ve PARAPRAXIS. İlki; Freud’un 
1896 yılında yayınladığı bir makale ile tanımlanmış olan ‘Baştan Çıkarma Teorisi’dir ve histeriklerin 
etiyolojisinde yer tutan ‘baştan çıkarma’ olgusunun etrafında geliştirdiği teoridir. İkincisi; yanlış bir hareket, gaf 
veya dil sürçmesi, bir eşyayı yanlış yere koyma gibi hafıza yanılmalarını ifade eder. 00:03 sergisi, 18 Nisan 
2021 tarihine kadar Artcrowdistanbul Online Galeri’de çevrimiçi olarak izlenebilir. 

https://www.frieze.com/fairs/frieze-new-york
https://www.youtube.com/results?search_query=borusan+sanat+tv
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• Borusan Contemporary, “Düş Suda” 

 

Yeni Medya sanatına odaklanan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’na disiplinler üstü bir okuma önerisi 
getiren ve küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez’in üstlendiği Düş Suda sergisi, Peter Coffin, Thierry Dreyfus, 
Boomoon, Ellen Kooi, Frank Thiel, Michael Wolf, Antti Laitinen, Rafaël Rozendaal, Jim Campbell, Maurizio 
Nannucci gibi uluslararası isimlerin eserlerini, Türk şiirinin güçlü kalemi Edip Cansever'in aynı ismi taşıyan 
şiiriyle ilişkilendiriyor.  

Borusan Holding Merkez Ofisi Perili Köşk’te konumlanan ve Borusan Contemporary’nin internet sitesi 
üzerinden 360 derece sanal tur ile gezilebilecek olan Düş Suda, Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik 
(VR) teknolojilerinin desteğiyle kamusal alana taşınıyor.  

Sergiye ilişkin duyuruları, 6 Mart 2022 tarihine kadar Borusan Contemporary’nin internet sitesinden ve sosyal 
medya hesapları üzerinden takip edilebilirsiniz. 

 

• Mixer “Lens’21: Video Sanatında Kişisel Anlatılar” 

Mixer, LENS serisi kapsamında 2020 yılında 
gerçekleştirmeyi planladığı ve Covid-19 
nedeniyle ertelenen bu projeyi video sanatı 
alanında Türkiye’nin öncü 
kurumlarından Bilsart ile birlikte daha 
kapsamlı bir davete dönüştürmeye karar 
vermiştir. Sanat alanında birlikte hareket 
etmenin ve iş birliğinin önemine ve gücüne 
inanarak, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer 
alan sanat kurumlarının katılımı ile yeni ve 
uzun soluklu bir proje olan Senkron ‘Eş 
Zamanlı Video Sergileri’nin ilk adımları bu 
sayede atılmıştır. Tüm kurumların kendi 
programları ile katıldığı ve kolektif bir şekilde 
organize edilen Senkron, özellikle video 
alanında hissettiğimiz boşluğu doldurmayı ve 
ilerleyen senelerde farklı sanat bileşenlerinin 
de katılımı ile, bu birlikteliğin ve dayanışmanın 

devam edeceği bir etkinlik olmayı hedefliyor. 

Videonun, sanatsal ifade biçimi olarak gelişiminde etkin rol üstlenen sanatçıların; kişisel anlatılarından yola 
çıkarak oluşturdukları çalışmaları bir araya getiren Lens’21 sergisi, 29 Mayıs tarihine kadar Mixer galeri alanı 
ve Bilsart’ta izleyici ile buluşacak. Cengiz Tekin, Çağrı Saray, Erkan Özgen, Ferhat Özgür, Hale Tenger, 
Neriman Polat, Nil Yalter, Özgür Demirci ve Vahap Avşar’ın çalışmaları Mixer’de yer alırken, Ali Şentürk’ün 
‘’Hafif Derinlikte Açığa Çıkan Birtakım İhtimaller’’ başlıklı video yerleştirmesi ise Bilsart’ta ziyaret edilebilecek. 
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• Dünyanın En Büyük Dijital Kütüphaneleri 
 

Dünyanın en iyi kütüphaneleri ile önde gelen üniversitelerinin bir araya gelerek oluşturduğu dijital 
kütüphaneler, sayısız kitap, dergi, gazete ve hatta tarihi belgelere internet kullanıcıları  
için erişim imkanı sunuyor. Gazete ve televizyondaki her şeyin geçici olduğu gibi internet üzerindeki pek çok 
şeye de zamanla erişilemiyor. Yazılı, basılı, sesli ve görüntülü her şeyi kayıt altında tutmayı amaçlayarak 
dijital platformlar üzerinde arşivleyen dünyanın en iyi ve kapsamlı dijital kütüphanelerini keşfedin. 
 

 
 
Kitap ve kaynaklardan tarihin tozlu sayfalarına kadar gelmiş geçmiş tüm belgeleri dijital platformlarında 
arşivleyerek tüm dünyaya erişim sağlayan dijital kütüphaneleri keşfedin. Dünyanın en iyi kütüphaneleri ile 
önde gelen üniversitelerinin bir araya gelerek oluşturduğu dijital kütüphaneler, sayısız kitap, dergi, gazete ve 
hatta tarihi belgelere internet kullanıcıları için erişim imkanı sunuyor. Gazete ve televizyondaki her şeyin geçici 
olduğu gibi internet üzerindeki pek çok şeye de zamanla erişilemiyor. Yazılı, basılı, sesli ve görüntülü her şeyi 
kayıt altında tutmayı amaçlayarak dijital platformlar üzerinde arşivleyen dünyanın en iyi ve kapsamlı dijital 
kütüphanelerini keşfedin. 
 

• Europeana: Avrupa Koleksiyonları 

Europeana, Avrupa Birliği Üye Devletleri tarafından finanse edilen bir Avrupa Birliği girişimi. Kurulma fikri ilk 
olarak Fransa cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından öne sürülen bu dijital kütüphane İtalya, İspanya, 
Almanya ve Macaristan’ın da desteklemesiyle 2005 yılında faaliyete sunuldu. Avrupa’nın kültürel mirasına 
yönelik bir dijital platform olan Europeana, Avrupa’nın yüzyıllık kültürel mirasını tüm dünyaya sunmayı 
hedefliyor. Eğlence, eğitim ve kültürel mirası bir arada paylaşmak için 3.700’den fazla Avrupa arşivi, 
kütüphanesi ve müze ile birlikte çalışıyor ve 50 milyondan fazla içeriğe ücretsiz erişim sağlıyor. 43 ülkeden ve 
20’den fazla dilde olmak üzere milyonlarca kitap, müzik, sanat eseri ve daha fazlasına erişim sağlayan 
Europeana, dönüşümünü güçlendirmek için kültürel mirasa dokunan sektörleri güçlendiriyor. Platform 
üzerinden dünyaca ünlü ressamların en bilinen eserlerini inceleyebilir, Mozart, Bach, Vivaldi ve daha pek çok 
ünlü müzisyenin müziğini dinleyebilir, farklı ülkelerin kültürel kutlamalarını ve daha pek çok şeyi Europeana’da 
keşfedebilirsiniz. 

Dijital kütüphaneye erişmek için tıklayın. 

• Gallica: Fransa Milli Kütüphanesi Arşivi 

Fransa Milli Kütüphanesi’nin (Bibliothèque Nationale de France) dijital arşivi Gallica, 1997'den bu yana online 
olarak e-kitaplar, ses kayıtları, filmler, yüksek çözünürlüklü görseller, videolar ve yazılı metinlerden oluşan 
milyonlarca kaynağa erişim imkanı sağlıyor. Türk tarihine dair çok sayıda belge ve kaynağa sahip olan bir 
diğer kütüphane olarak bünyesinde 1. Dünya Savaşı, Balkan Savaşları ve 1912-1931 yılları arasındaki  

https://www.europeana.eu/en
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periyoda dair pek çok bilgi içeren çeşitli kaynaklar barındırıyor. Ayrıca arşivde bulunan Türkiye’nin 1900’lü 
yılların başlangıcındaki dönemlerine ait fotoğraf galerisinde İstanbul’da çekilmiş kuş bakışı fotoğraflar ile 
savaş dönemlerinde çekilmiş fotoğraflar bulmak da mümkün. 

Dijital kütüphaneye erişmek için tıklayın. 

 

• ABD Kongre Kütüphanesi 

ABD’nin Washington DC’deki ulusal kütüphanesi 

“ABD Kongre Kütüphanesi” (Library of Congress), 

ilk olarak 1994 yılında American Memory projesi 

adı altında kuruldu. Koleksiyonlarında milyonlarca 

kitap, belge, video, ses kaydı, fotoğraf, gazete, 

harita ve el yazması bulunan kütüphane, dünyanın 

en büyük ve aynı zamanda en fazla içeriğe sahip 

olan kütüpha-nesi. Amerikan tarihi başta olmak 

üzere birçok ülkenin ve medeniyetin tarihine ve 

tarihi belgelerine Kongre Kütüphanesi’nin dijital 

platformundan erişmek mümkün. Arşiv 

koleksiyonlarında Türkiye, Türk Tarihi, 2. 

Abdülhamit döneminde Türkiye’nin Amerikan 

yönetimine tanıtılması için oluşturulan “2. Abdülhamit’in fotoğraf koleksiyonu” ve çok sayıda İstanbul 

fotoğrafının bulunduğu bir koleksiyon bulunuyor. 

Dijital kütüphaneye erişmek için tıklayın. 

 

• Bibliothèques d'Orient: Doğu Kütüphanesi 

2016’da Bruno Racine tarafından Fransa Milli Kütüphanesi (Bibliothèque Nationale de France) öncülüğünde 
Kahire, İskenderiye, Beyrut, İstanbul ve Kudüs'teki 7 miras ve araştırma kütüphanesinin desteğiyle kurulan 
dijital kütüphane, Doğu bölgelerinin bilimsel, entelektüel ve dinler arası değişimlerin kalıcılığını ve zenginliğini 
ortaya çıkarmayı hedefliyor. Ankara ve Orta Doğu bölgelerine ait tarihi, coğrafi ve kültürel belgeleri  

 

arşivleyerek, bu bölgeler hakkında derin bilgilere ve anlayışlara sahip olmak isteyenler için 10 binden fazla 
belgeye ve çeşitli kaynaklara erişim imkanı sağlıyor. 

Dijital kütüphaneye erişmek için tıklayın. 

 

• Hathi Trust 

2008 yılında kurulan ve 17 milyondan fazla öğeyi bir arada tutan HathiTrust, akademik ve araştırma 
kütüphaneleri tarafından oluşturulmuş en büyük dijital kütüphaneye sahip. Kültürel kayıtların uzun vadede 
iyileştirilmesi ve bunların kullanılabilirliğine odaklanan uluslararası bir araştırma kütüphaneleri topluluğu olan 
HathiTrust platformuna, dünyanın önde gelen üniversiteleri de dahil olmak üzere 150’den fazla üniversite 
katılım sağlıyor. Kar amacı gütmeyen ve ilmi amaçlara hizmet eden HathiTrust, Indiana Üniversitesi ve Illinois 
Üniversitesi ile birlikte araştırma alanlarında yeni bir çığır açarak akademik sahadaki her bir bireyin içeriğe 
gelişmiş dijital erişim sunmakta. 

Dijital kütüphaneye erişmek için tıklayın. 

 

https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://www.loc.gov/
https://heritage.bnf.fr/bibliothequesorient/en
https://www.oggusto.com/blog/detay/2650/dunyanin-en-iyi-10-universitesi.html
https://www.hathitrust.org/
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• Internet Archive 

1996 yılında Brewster Kahle tarafından kurulan ve işe yeni büyümeye başlayan internetin kendisini 
arşivleyerek başlayan Internet Archive şu an için 20 yılı aşkın web arşivine sahip. Kar amacı gütmeyen 
platform internet sitelerinin ve diğer kültürel eserleri dijital ortam üzerinde oluşturduğu dijital kütüphanede 
arşivliyor ve herkese ücretsiz erişim sağlıyor. 2005 
yılında kitapları dijitalleştirmek için bir program başlattı ve bugün dünyanın 28 noktasında dijital kütüphanelere 
aktarılmak üzere günde 1000 adet kitap taranıyor. 1923 yılının önem  
 
arz eden kitaplarından günümüz eserlerine kadar pek çok kitap indirilmeye hazır olarak arşivde mevcut. 
Ayrıca Internet Archive 2000 yılının sonlarına doğru TV programlarını da arşivlemeye başladı. Dünyanın en iyi 
300 sitesinden biri olan Internet Archive, 330 milyar web sitesi, 20 milyon kitap ve metin, 4.5 milyon ses kaydı 
(180.000 canlı konser), 4 milyon video (1,6 milyon TV haber programı), 3 milyon görüntü ve 200.000 yazılım 
programı içeriyor. 
 
Dijital kütüphaneye erişmek için tıklayın 

• Wikisource 

70’in üzerinde dilde hizmet veren Wikisource, Wikimedia Vakfı 

tarafından oluşturulmuş bir platform. Kaynakların, tıpkı Wikipedi’da 

olduğu gibi, gönüllülük esasıyla katılımcılar tarafından oluşturulduğu 

dijital kütüphaneye dünyanın her yerinden gönüllü olarak katılım 

mümkün. 2006 yılından beri Türkçe kaynaklara erişim sağlayan 

Wikisource platformunda kaynakları kişilerin çağlarına, tarzına, 

milliyetine göre veya eserlerin tarihlerine, tarzına, konularına ve 

türüne göre keşfedebilirsiniz. Hukuktan edebiyata, politik 

yazınlardan tarihi belgelere kadar pek çok özgür kaynağa 

Wikisource üzerinden erişmek mümkün 

Dijital kütüphaneye erişmek için tıklayın. 

• Open Library 

Internet Archive’in kurmuş olduğu bir diğer dijital kütüphane Open Library, arşivinde 20 milyon civarında kitap 
bulunduruyor. Asıl amacı, tarih boyunca yayınlanmış tüm eserleri tüm dünyanın kullanımına sunmak olan 
Open Library, kütüphaneler ile kitap severlerin bu projeye katılmasını sağlayarak tüm eserlere ve bilgilere 
evrensel erişim sağlamaya odaklanan bir platform. Open Library’de, kitap severler hem sayısız kitaba 
erişebilir hem de tıpkı Wikipedia’da olduğu gibi yeni bilgiler ekleyip düzeltmeler yapabilir. Platform üzerinde 
herkes kitapların kayıtlarını iyileştirme ve arşivde bulunmayan kitapları platforma ekleme imkanına sahip. 
Roman ve hikaye kitaplarının yanı sıra tarif kitaplarına, medikal kaynaklara ve ders kitaplarına da Open 
Library üzerinden erişebilirsiniz. Ayrıca telif süresi dolmuş kitapların tamamını Open Library’e ücretsiz üye 
olarak okumak veya indirmek de mümkün. 

Dijital kütüphaneye erişmek için tıklayın. 

• Ibiblio 

İnternetteki en büyük “koleksiyon koleksiyonlarından” birine ev sahipliği yapan ibiblio.org; edebiyat, müzik, 
bilim, tarih, sanat, politika ve kültürel içeriklere ücretsiz erişim sağlayan kaynaklara sahip bir dijital kütüphane. 
15 yıldan fazla bir süredir internet radyosu da dahil olmak üzere en büyük teknolojik hareketleri kullanımında 
öncülük ediyor. İşe dünyanın ilk online kütüphanelerinden biri olarak başlayan ibiblio ilk günden beri her türlü 
ücretsiz yazılımı paylaşıyor ve destek veriyor. Tüm ilgi alanlarına ve her kesimden kişiye hitap eden platform 
dünya çapında günde yaklaşık 12-16 milyon arasında işleme sahip ve ayrıca 2.500’in üzerinde yazılım 
projesine de ev sahipliği yapmakta. 

Dijital kütüphaneye erişmek için tıklayın. 

https://archive.org/
https://wikisource.org/wiki/Main_Page
https://openlibrary.org/
https://www.ibiblio.org/
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• Google Books 

2002 yılından beri hizmet veren Google Books nadir 

bulunabilen, artık basımı yapılmayan veya kütüphane sistemi 

dışında bulunamayan pek çok farklı dilde kitabı dijital 

kütüphanesinde internet kullanıcılarının erişimine sunuyor. 

100.000’in üzerinde e-kitapla Google Play Store’da da son 

derece popüler olan Google Books sayesinde yayınevleri 

kitap severlere çok daha kolay ulaşıyor ve bu etkileşim 

sayesinde yazarlar da kitapların Google Books platformu 

üzerinden okunmasına uygun tasarlanmasını sağlıyor. 

Platform üzerinde herkesin erişimine açık olan kitaplara 

baştan sona ulaşabilirken erişime açık olmayan kitapların 

metninde arama yapabilmek mümkün. Var olan bir kitap henüz taranıp arşive eklenmediyse kitap hakkındaki 

bibliyografik bilgilere erişebilir, basılı kopyasını edinmek istiyorsanız satış noktası veya kütüphane 

bağlantılarını kullanabilirsiniz. 

Dijital kütüphaneye erişmek için tıklayın. 

 

 
 

• Kripto Sanat NFT Hakkında Bilmeniz Gerekenler 
 
Kripto Sanat Nedir ve Nasıl Ortaya Çıktı? 
 

Tarih boyunca sanat ve paranın ayrılmaz bir ikili olduğunu düşünürsek, 21. yüzyıl itibariyla paranın demokratik 
ortamlarda el değiştirmesiyle sanat da bu yeni ekonomik düzene ayak uydurdu. Sanatın da bağımsızlaştığı ve 
her şeyin sanat olduğu modern toplumlarda sanat eserleri de güçlerini parayla hissettirmeye başladı. 

“Code is new 
art&code is new 
money’’ 
söylemiyle 
sanatın yeni 
yüzü olan kripto 
sanat böylece 
ortaya çıktı. 
Ekonomik 
dünyada ve 
dijital ortamda 
varlıklarını 
sürdüren kripto 
paralar gibi 
sanat eserleri de 
dijital ortamda 
orijinal olarak 
yatırım yapmak 
isteyen 

sanatsever alıcılarla buluşuyor. 

Pandemiyle birlikte kapanan, kısıtlanan sanat galerilerindeki eserlerin satışlarının yavaşlaması yüzünden 
sanatta da NFT düşüncesi ortaya çıktı. Temas olmadan alım satımların yapılabileceği, herkesin kolaylıkla 
erişebileceği yeni bir sanat pazarlama ortamı. 

 

https://books.google.com.tr/
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NFT ile Sanatın Değeri Nasıl Anlaşılır? 

    Beeple - Everydays: The First 5000 Days 

Kullanım alanı çok geniş bir ortam olduğu için sanat eserlerinin değerleri de çok değişken. Fiyatlar kişilerin 
belirlediği ve mutabık kalınan teklifler üzerinden işlem görüyor. Ünlü isimlerin, girişimcilerin bir esere fiyat 
vermesiyle belirlenebilen bir değer söz konusu. Sanat olarak NFT ortamının geliştirici, girişimci, yeni ve 
heyecan verici inovasyonlar yapmak için de çok uygun bir ortam olduğunu söylemek mümkündür. 

 

 

NFT Ortamında Bir Sanat Eserine Sahip Olmak Nasıl Bir Avantaj Sağlar? 
 
Elimizle tutmadığımız, hissetmediğimiz, duvarımıza asmadığımız ya da bir yere koyamadığımız, sürekli 
göremediğimiz bir sanat eserinin nasıl bir faydası ve avantajı olabilir? 
 
NFT ortamlarında sanat yapıtının menşei daha rahat ortaya çıkar. Sanat eserinin sahte olup olmadığı, ilk kim 
tarafından yapıldığını kusursuz bir şekilde gösteren bir ortamdır. 
 
Dijital sanat ortaya çıktığında geleneksel yapıtların aksine sanat eserinin ilk sahibinin bulunmasını çok 
güçleştiriyordu. Böylece NFT ortamı sayesinde sanatçılar artık kendilerini koruyabilecekler ve sahteden 
arınabileceklerdir. 
 
NFT ortamından yararlanabilmek için öncelikli olarak bir dijital cüzdana ihtiyaç var. Sonrasında bu dijital 
cüzdanın içerisine bitcoin gibi kripto para birimi olan Ethereum satın alınması ve aktarılması gerekli. En son 
yapılması gerekli olan işlem ise NFT’nizi bir dijital sanat eserine dönüştürmek için gerekli olan ve en yaygın 
kullanılan pazarlara girmek. Bunlar ise şöyle sıralanabilir: OpenSea, Mintable, Nifty Gateway ve Rarible. 
Eserler buralara yüklendikten sonra bir NFT’ye dönüştürülerek satılabilir. 
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NFT Sanat Eserlerine Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler 

• Mike Winkelmann 

Dünyadaki en önemli ve en yüksek değere satılmış olan NFT sanat eseri sahibi Beeple takma isimli Mike 
Winkelmann. Londra’da bulunan Christie’s Müzayede Evi’nde Beeple’ın dijital sanat eseri tam 69,4 milyon 
dolara alıcı buldu. 

Winkelmann’ın “Everydays: The First 5,000 Days” isimli kolaj çalışmasında Donald Trump gibi siyasi 
liderlerden Mickey Mouse gibi çizgi film karakterine kadar çok farklı çizimler yer alıyor. Jpg formatında olan bu 
çalışma, bir müzayede evinde satılan ilk dijital eser olarak tarihe geçti. 

• Bansky 

Sokak sanatının efsane isimlerinden olan Banksy’nin canlı yayınlan bir videoda, orijinal eseri yakılarak yok 
edildi. Eseri temsil eden NFT eser 380.000 dolar karşılığında satıldı.  

• Refik Anadol 

Dünyanın birçok yerinde eserleri sergilen ve sergilenmekte olan ünlü dijital sanatçı Refik Anadol’un 20 Mart’ta 
NFT projesi Nifty Gateway üzerinden gerçekleşti. Bu eserin tüm geliri Open Earth Vakfı’na bağışlanıyor. 
Amerika’daki bu vakıf, iklim değişikliğinin negatif sonuçlarını azaltmak ve Paris Anlaşması’nın küresel olarak 
nasıl ilerlediğini kaydetmek için çok ciddi fon topluyor ve araştırmalar yürütüyor. Refik Anadol da ekibiyle 
birlikte kripto sanatla ilgili en büyük ihtilaflardan biri olan karbon ayak izi ve doğa üzerindeki etkisine katkıda 
bulunmuş oldu. 

• Tarık Tolunay 

İstanbul’un tarihini ve bugününü 
yansıtmak için yaşayan 
haritalar çizen Tarık Tolunay da 
eserlerini NFT ortamında sattı. 
“Pandemi’’ isimli eserini 
yaklaşık 36.000 dolara İranlı bir 
koleksiyonere satan sanatçının 
“Haydarpaşa Panoroma’’ adlı 
çalışması ise NFT ortamında 
90.000 dolara teklif aldı. 

Sanatçı NFT sistemi hakkında 

görüşlerini şöyle belirtiyor: “NFT 

sistemi artık sanat dünyasının 

iletişim aracı diyebiliriz. Ve bu 

aracı seve seve kullanmaya 

devam edeceğim. Satış 

esnasında açık arttırmada çok 

fazla heyecanlanmadım. Zaten 

beklediğim bir şeydi. Ancak son 

zamanlarda çok hızlandırılmış 

bir süreç yaşıyorum. Yeni bir 

dünyaya adım attık ve bu 

dünyadan çok hızlı dönüşler 

aldık.’’ 

(Kaynak; OGGUSTO) 


