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"Sanatın amacı, ruhumuzu gündelik hayatın tozlarından temizlemektir” Picasso 
 

 
 

                                                             

 
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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3-9 Mayıs Haftası Sanat Haberleri Seçkisi ve Sanatla Randevu Ajandası 
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• Türkiye'den iki kültür varlığı daha UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erzincan Kemaliye Tarihi Kenti ile Mardin 

Midyat Çevresi (Tur Abdin) Geç Antik ve Ortaçağ Kilise-Manastırları da Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 

eklendi. Türkiye'nin listedeki kültür varlığı sayısı 85'e yükseldi. 

KEMALİYE TARİHİ KENTİ 

Kemaliye ilçesi, tarihsel süreçte İpek ve Kervan yolları 
üzerinde bulunan kendisine özgü kent dokusu, 
mimarisi ve özgün evleri ile öne çıkıyor. Doğayı 
yapılaşmada temel unsur olarak gören bir anlayışla 
topoğrafyaya oturan yerleşim, Fırat Nehri'nden itibaren 
yükselen üç ana sekiden oluşuyor. Fırat Nehri, kentsel 
mekan kurgusunu ve mimariyi etkilemiş, yerleşim 
birimleri bu etkiye göre oluşturulmuş ve tasarlanmış 
durumda. 

Kemaliye yerleşim bütününün ayrılmaz bir parçası 
olan ve uzunluğu yaklaşık 35 kilometre olan Karanlık 
Kanyon'da nehir tabanı ile vadi kenarı arasındaki kot 

farkı bin metreye kadar ulaşıyor. Bu haliyle Karanlık Kanyon dünyadaki ilk beş derin kanyon arasında yer 
alıyor. 

Karanlık Kanyon, gerek jeolojik yapısıyla gerekse sert kayaların içinden oyularak inşa edilmiş 7 kilometre 
uzunluğundaki Taş Yol'u ile istisnai bir doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip. Taş Yol, 400-500 metre 
yüksekliğe sahip büyüklü küçüklü 38 tünelden oluşuyor ve dünyadaki "Tehlikeli Yollar" kategorisinde 
bulunuyor. 

Kemaliye yerleşim merkezine 4-5 kilometre uzaklıktaki Dilli Vadisi'nde de eski Türk izlerine rastlanıyor. Dilli 
Vadisi içerisinde yer alan petroğlif ve damgalar üzerinde yapılan çalışmalar sonucu elde edilen veriler Türk 
kültür tarihi açısından önemli bilgiler içeriyor. 

MİDYAT ÇEVRESİ (TUR ABDİN) GEÇ ANTİK VE ORTAÇAĞ KİLİSE-MANASTIRLARI 

Hristiyanlığın erken 
dönemlerinden itibaren yoğun 
imar faaliyetinin yaşandığı 
manastır mimarisinin erken 
örneklerini sunan Tur Abdin 
bölgesi, tarih boyunca Süryani 
Ortodoks cemaati ile 
ilişkilendirilebilen yeni ve 
kendine özgü bir mimari dilin 
ortaya çıkışına tanıklık ediyor. 

Bir kireçtaşı plato olan Tur 
Abdin, çeşitli dönemlere ait 
yaklaşık 80 köy ve 70 manastırın 
yer aldığı eşsiz bir kültürel 
peyzaja sahip. Seri adaylık için 
seçilen manastır ve kiliseler ise 
Mor Sobo Kilisesi, Meryem 

Ana Kilisesi (Yoldath Aloho), Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai Manastırı, Mor 
Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesi. 

Bazı ortak özelliklere sahip olan ve 6 ile 8'inci yüzyıllara tarihlendirilen bu yapılar, bölgenin karakterinin bir 
bütün olarak anlaşılmasını sağlıyor. Çevresindeki teraslı üzüm bağları, zeytin ve badem ağaçları ile etkileyici 
bir peyzaj oluşturuyor. Türkiye'deki farklı inançlara ait zengin kültürel mirasa da önemli bir örnek teşkil ediyor. 
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• Rekor fiyata satılan Kanuni portresi İBB’ye bağışlandı 
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere'deki müzayadede 350 bin sterline satılan 
Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin eser alıcısı tarafından İBB'ye bağışlandığını açıkladı. 
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020'de 
National Gallery'den satın alarak Saraçhane 
Sergi Salonu'nda gösterimini yaptığı Fatih 
portresinin bir Osmanlı Hakanı daha evine 
dönüyor. 
Dünyanın sayılı müzayede evlerinden 
Sotheby’s'in “İslam Dünyası ve Hindistan 
Sanatı” başlıklı müzayedesinde satılan Kanuni 
Sultan Süleyman’ın nadir bulunan portresi, 
İBB'nin oldu. 350 bin sterline satın alan eser 
alıcısı, portreyi İBB'ye bağışladı. Portrenin on 
beş gün içerisinde İstanbul'a getirilmesi 
planlanıyor. 
 

İBB, 31 Mart 2021'deki müzayededen aralarında 1.200 yıllık Zuhruf Suresi’nin ve 1.100 yıllık Maide Suresi’nin 
yer aldığı el yazmaları ile 700 yıllık Kur’an-ı Kerim sayfaları, Mesnevi ve Bahaeddin Veled’in İbtidâ-Nâme'sinin 
bulunduğu eserleri satın aldı. 
 
Anadolu’dan parçalar ve Osmanlı Devleti ile ilgili sanat eserlerinin yer aldığı müzayedenin en dikkat çeken 
parçası Kanuni Sultan Süleyman portresi oldu. Portre, beklentileri geride bırakarak tahmini fiyatının dört katına 
alıcı bularak rekor fiyata satıldı. 19’uncu yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait olduğu belirtilen portrenin 
16’ncı yüzyılda, İtalyan ressam Cristofano Dell’ Altissimo tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. 
 
 

• Refik Anadol’un sergisi, kapanmada evden gezilecek 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) özel 

desteğiyle İstanbullularla buluşan Refik Anadol’un 

“Makine Hatıraları: Uzay” sergisi, YouTube’da tüm 

Türkiye ile buluşuyor. Serginin anasponsorlarından 

KÜLTÜR AŞ, çevrimiçi platform üzerinden 15 gün 

boyunca koleksiyondaki tüm eserleri deneyimleme 

imkânı sunuyor. 

KÜLTÜR AŞ’nin “Kültür.İstanbul” YouTube 
hesabında “360 Derece Sergi Turu” ve “Tam 
Sergi Turu” başlıklarında iki özel video yayımlana-
rak sergi, sanal gezi ile görmek isteyen herkesin  
 

ziyaretine açıldı. Sergi, 16 Mayıs Pazar gün sonuna kadar izlenebilecek. 
 
 

• 'Atığın İhtimalleri: Biçim ve Süreç' sergisi erişime açıldı 

Kale Grubu tarafından hayata geçirilen Kale Tasarım ve Sanat Merkezi yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 
“Atığın İhtimalleri: Biçim ve Süreç” başlıklı sergi çevrimiçi olarak görülebilir. 
 
Disiplinler arası paylaşımlara imkân veren üretim ve buluşma platformu olma hedefindeki Karaköy merkezli  
Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), atık üzerinden dünya ile kurulan ilişkide sorumluluk bilincinin nasıl 

potansiyeller barındırabileceğini araştıran bir sergi ve yayın projesine imza atıyor. Ön duyurusu 22 Nisan 

Dünya Günü’nde yapılan “Atığın İhtimalleri: Biçim ve Süreç” başlıklı sergi son yüzyılın üretim ve tüketim  

https://www.youtube.com/channel/UC_rHAeqN2C5PSlc8TXONMmQ
https://www.youtube.com/watch?v=5JSBv3iJ-bU
https://www.youtube.com/watch?v=5JSBv3iJ-bU
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anlayışına farklı bir perspektiften bakıyor ve içinde bulunduğumuz bu ekolojik krizin insanlık için yeni 

anlayışlar geliştirmesi gerektiğini savunuyor.  

 

Kürasyon ve proje yönetimini Yonca Keremoğlu ve Rana Kelleci’nin üstlendiği, "Atığın İhtimalleri: Biçim ve 

Süreç" adlı seçki atığı sanatsal ifade için bir çıkış noktası, araç ve materyal olarak kullanan altı sanatçının 

dördü sergi kapsamında yeni üretilmiş olan toplam altı yapıtını bir araya getiriyor. 

ATIKTAN SANATA 

 

26 Nisan’da erişime açılan sergi atık ve atık kavramının Türkiye’deki 
güncel sanat üretiminde nasıl ele alındığına dair bir kesit olarak her yerden 
erişime açık bir kaynak olma özelliği taşırken, aynı zamanda sürdürülebilir 
bir ekonomi ve daha yaşanabilir bir dünya için bir malzemenin atık haline 
gelmeden tekrar üretim ve tüketim döngüsüne katılabilmesine dikkat 
çekiyor. 
 

Sanatçılar Abdulvahap Uzunbay, Uluç Ali Kılıç, Pınar Akkurt, Berna 

Dolmacı, Aslı Smith ve Ali Kanal’ın eserleriyle katkıda bulunduğu sergi 

http://www.kaletasarimsanatmerkezi.org/ adresinde süresiz olarak 

erişime açık olacak. 

 

• Minyatür ustası İstanbul’a geliyor 

Eserleri tüm dünyada büyük ilgi gören Suriyeli minyatür ustası Abdulrahman Eid artık kariyerine İstanbul’da 
devam edecek. Türkiye’ye yerleşme kararı alan sanatçı, İstanbul’un kültürel zenginliğini eserlerine yansıtmaya 
hazırlanıyor. 
 
ABDULRAHMAN Eid, minyatür sanatına meraklı olanların uzun süredir aşina olduğu bir isim. Bu sanat dalına 
uzak olanlar ise bir süredir sosyal medyada yapılan paylaşımlar sayesinde Eid'le tanıştı. 
 
 

http://www.kaletasarimsanatmerkezi.org/ 
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Minyatürün yanısıra resim, heykel, arkeolojik restorasyon ve diorama (Sergi amacıyla yapılmış üç boyutlu 
tablo) alanında da çalışmaları olan Halep doğumlu Suriyeli sanatçı, 19 yıldır Suudi Arabistan'ın Cidde 
kentinde yaşıyordu. Ailesi ise ülkelerini yakıp yıkan savaş başladığında Türkiye'ye göç ederek İstanbul'a geldi. 
 
SURİYELİ sanatçı, kariyerine 15 yaşındayken başladı. O dönem Suriye'nin başkenti Şam'ın tarihi evlerinden 
esinlenerek üç boyutlu minyatür eserler üretiyordu. İlk çalışmalarında bile yer verdiği detaylar göz kamaştırdı. 
Sanatında hız kesmeden ilerleyen Eid, daha sonra yaşamaya başladığı Cidde'nin tarihi mahallelerini de 
yeniden canlandırdı. Eid eserlerinin sosyal medyada paylaşılması ile tüm dünyada büyük şöhret yakaladı. 
ABDULRAHMAN Eid, bu sanat alanında çalışmak isteyenlere ise şu tavsiyelerde bulundu: “Bu sanatın 
mühendislik, mimarlık, heykeltıraşlık gibi birçok sanatla ilgisi var. İstenen sonuca ulaşmak, figürleri üç boyutlu 
ölçümlemek için bu alanlarla ilgili bilgilere de ihtiyaç duyuluyor. En önemlisi ise tutku ve sabır gerektiriyor. Bir 
eserin meydana gelmesi bazen günler, bazen aylar alabilir. 3 yıldan fazla sürede yaptığım bir eserim var.” 
 
 
 

• ARTER Çevrimiçi Etkinlikler 
 
Arter, salgın nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan tedbirler kapsamında 18 Mayıs Salı gününe kadar 
ziyarete kapalı olacak. Fiziksel mekânda yeniden görüşene dek dijital içerikleri aracılığıyla bizlerle buluşmaya 
devam edecek. Ücretsiz etkinlikler; 
  

1. Yazının Dinleyen Gözleri / Sevengül Sönmez 
 
6 Mayıs Perşembe, 19:00 
 
Meeting ID: 967 2103 3059 
 
Yazının Dinleyen Gözleri (arter.org.tr) 
 
 

 
2. Melih Fereli ve Laura Kuhn Söyleşisi  

 
 
20 Mayıs Perşembe, 19:00 
 
Meeting ID: 946 2418 2799 
 
Melih Fereli ve Laura Kuhn Söyleşisi (arter.org.tr) 
 
 

 
 

http://lb.mailer.arter.org.tr/eu/c/tq/232AA3610FEA4F96A6E792FEDA456DC5/61717e4bcefb4d9d80fba35ecac666d7/?i=ddb2310732fa9f9beceea94aa461d02be03ee396e54e45a6364ddeba3338dcb1d2d925e7736e9377d372eca2f53cd90438746c2fefc08b934d5ee075fcbd771a943fdb582344da3c4add4d47ea98de6df598e1a79a14ff0eab4749cee3b469a6c3cfa2618ae6351e
http://lb.mailer.arter.org.tr/eu/c/tq/061FAC54FBE44FA6841F4B8315A85DD2/150e14bb83229d61644b8b61b5b29eb2/?i=ddb2310732fa9f9beceea94aa461d02be03ee396e54e45a6364ddeba3338dcb1d2d925e7736e9377d372eca2f53cd90438746c2fefc08b934d5ee075fcbd771a943fdb582344da3c4add4d47ea98de6df598e1a79a14ff0eab4749cee3b469a6c3cfa2618ae6351e
https://www.arter.org.tr/yazinin-dinleyen-gozleri
http://lb.mailer.arter.org.tr/eu/c/tq/0F8941430D0D4A12AC4D34D7E607828C/b1e52caa790d3eed8d017bdb3db02f74/?i=ddb2310732fa9f9beceea94aa461d02be03ee396e54e45a6364ddeba3338dcb1d2d925e7736e9377d372eca2f53cd90438746c2fefc08b934d5ee075fcbd771a943fdb582344da3c4add4d47ea98de6df598e1a79a14ff0eab4749cee3b469a6c3cfa2618ae6351e
http://lb.mailer.arter.org.tr/eu/c/tq/061FAC54FBE44FA6841F4B8315A85DD2/150e14bb83229d61644b8b61b5b29eb2/?i=ddb2310732fa9f9beceea94aa461d02be03ee396e54e45a6364ddeba3338dcb1d2d925e7736e9377d372eca2f53cd90438746c2fefc08b934d5ee075fcbd771a943fdb582344da3c4add4d47ea98de6df598e1a79a14ff0eab4749cee3b469a6c3cfa2618ae6351e
https://www.arter.org.tr/melih-fereli-ve-laura-kuhn-soylesisi
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3. Çevrimiçi Rehberli Turlar 

 
Her Pazartesi 
19:00–20.00 
 
* Ücretsiz Etkinlik 

Çevrimiçi Rehberli Turlar (arter.org.tr) 
 
Rezervasyon için: turlar@arter.org.tr 

 
 
 

• TRT 2'de mayıs ayında yayınlanacak filmler 

Kültür sanat kanalı TRT 2, mayıs ayı boyunca her akşam farklı bir filmi, sinemaseverlerin ve izleyicilerin 
beğenisine sunacak. 

Aralarında televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların da yer aldığı, mayıs ayı boyunca orijinal 
dilinde yayımlanacak filmler şöyle: 

• 1 Mayıs Cumartesi 21.30 "The Motorcycle Diaries" (Motosiklet Günlüğü) 

• 2 Mayıs Pazar 21.30 "Crossing the Border "(Sınırı Geçmek) 

• 3 Mayıs Pazartesi 21.00 "Secret Agent" (Gizli Ajan) 

• 4 Mayıs Salı 21.00 "Taste of Cherry" (Kirazın Tadı) 

• 5 Mayıs Çarşamba 21.00 "Never Leave Me" (Bırakma Beni) 

• 6 Mayıs Perşembe 21.00 "Nokta" 

• 7 Mayıs Cuma 21.30 "The Hunter" (Avcı) 

• 8 Mayıs Cumartesi 21.30 "Sun Children" (Güneş) 

• 9 Mayıs Pazar 21.30 "Rain Man" (Yağmur Adam) 

• 10 Mayıs Pazartesi 21.00 "The Father" (Baba) 

• 11 Mayıs Salı 21.00 "Aloft" (Paramparça) 

• 12 Mayıs Çarşamba 21.00 "Misafir" 

• 13 Mayıs Perşembe 21.00 "Red Garden (Kırmızı Bahçe) 

• 14 Mayıs Cuma 21.15 "Empire of the Sun" (Güneş İmparatorluğu) 

• 15 Mayıs Cumartesi 21.45 "Dunkirk" 

• 16 Mayıs Pazar 21.30 "On the Waterfront" (Rıhtımlar Üstünde) 

• 17 Mayıs Pazartesi 20.00 "Ben-Hur" 

• 18 Mayıs Salı 21.00 "Champions" (Şampiyonlar) 

• 19 Mayıs Çarşamba 20.45 "We Are Marshall" (Zafer Bizimdir) 

• 20 Mayıs Perşembe 21.00 "Mehmet Salih" 

• 21 Mayıs Cuma 21.30 "Loveless" (Sevgisiz) 

• 22 Mayıs Cumartesi 21.30 "Fences" (Çitler) 

• 23 Mayıs Pazar 21.30 "Marie Curie" 

• 24 Mayıs Pazartesi 21.00 "Sabotage" (Sabotaj) 

• 25 Mayıs Salı 21.00 "Ayka" 

• 26 Mayıs Çarşamba 21.00 "Slumdog Millionaire" (Milyoner) 

• 27 Mayıs Perşembe 21.00 "Misafir" 

• 28 Mayıs Cuma 21.30 "Sweet and Lowdown" (Tatlı ve Kirli) 

• 29 Mayıs Cumartesi 21.30 "Raging Bull" (Kızgın Boğa) 

• 30 Mayıs Pazar 21.30 "The Secret In Their Eyes" (Gözlerindeki Sır) 

• 31 Mayıs Pazartesi 21.00 "Close-Up" (Yakın Plan) 
 
 
 
 
 

http://lb.mailer.arter.org.tr/eu/c/tq/702562E721C946A480F0F824B2AF0B9A/5fd1097f8d9e20c0ffb431ead818e5f5/?i=ddb2310732fa9f9beceea94aa461d02be03ee396e54e45a6364ddeba3338dcb1d2d925e7736e9377d372eca2f53cd90438746c2fefc08b934d5ee075fcbd771a943fdb582344da3c4add4d47ea98de6df598e1a79a14ff0eab4749cee3b469a6c3cfa2618ae6351e
https://www.arter.org.tr/cevrimici_rehberli_turlar


Mayıs 2021 Sanat Bülteni                                              

www.sanatlarandevu.com  sanatlarandevu  sanatlarandevu 

 

• Galler Kralı Anthony Hopkins 

Anthony Hopkins, The Father (Baba/2020) filmindeki rolüyle ikinci Oscar ödülünü aldı. İlk Oscar’ını 1990’da 
The Silence of The Lambs’de (Kuzuların Sessizliği) canlandırdığı unutulmaz Doctor Hannibal Lecter 
yorumuyla kazanmıştı. 

 

  
 
Sinemaya 1967’de giren, 1990’lara dek filmlerinde ciddi, ağırlıklı, dramatik yanı belirgin karakterleri 
canlandıran aktör, bu tür rollerin onu biraz sıktığını, daha eğlenceli, uçucu, serüvenci kimliklere bürünmek 
istediğini açıkladıktan sonra rol seçimlerinde köklü bir değişikliğe yöneldi. Çok başarılı yorumlarıyla izlediğimiz 
Anthony Hopkins’i yoğun rollerinin yanı sıra The Mask of Zorro, Desperate Hours, Bad Company gibi ticari 
yapımlarda izlemeye başladık. 
 
31 Ar alık 1937’de Port Talbot’ta (Güney Galler) doğan Hopkins, Cardiff Drama Koleji’ni bitirip eğitimini 

Londra’daki Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi’nde tamamladı. 1960’ların sonundan 1970’lerin başına dek, 

Shakespeare ve benzeri klasik yapıtlar konusunda uzmanlaştı. 1974’te Broadway’de sahnelenen Equus 

oyununda rol almak için ABD’ine gelen Hopkins bu ülkede kaldı. Böylece hem Amerika hem de İngiltere’de 

çalıştı. Uzun metrajlarda, TV filmlerinde, tiyatro oyunlarında oynadı. 

Jonathan Demme’nin yönettiği The Silence of the Lambs (Kuzuların Sessizliği /1990) filmindeki psikopat seri 
katil Hannibal Lecter rolü aktöre en iyi erkek oyuncu Oscar’ını getirdi. Oysa Hopkins senaryoyu okumadan 
önce Kuzuların Sessizliği’ni uyumadan çocuklara anlatılan bir masal, öykü gibi algılamıştı. “Senaryo bitince de  
insan yaşamında böyle bir rolü ancak bir kez canlandırır diye düşündüm. Yamyam psikiyatrist Hannibal 
karakteri benim için tam bir piyango oldu. Hepimizde varolan insanın o karanlık yönünü yansıtan birini 
canlandırmak. En derinlerde saklı duran bu yırtıcılık kanımca bizim aynı zamanda en yaratıcı tarafımızı da 
oluşturuyor. Bu karanlık ve kötücül yanımızı tümüyle yadsırsak hem yıkıcı, hem de yalıtılmış bir yaşam 
sürmeye mahkumuz demektir”. 

Dr. Hannibal Lecter’i 

nasıl yorumladığı 

konusunda Sir Hopkins 

şunları söylüyor: 

“Oyunumu izleyicinin 

beklentisinin tam tersi 

yönünde geliştirdim. 

Aşırı devinim yerine 

durağanlığı, neredeyse 

kıpırtısızlığı yeğledim. 

Avına saldırmayı 

bekleyen bir kedi, aslan 

gibi sinerek durdum. Ne 

kaşımı, ne gözümü 

oynattım, böylelikle 

izleyenler iyice gerildi. 

Bu rolümle böylesine  
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büyük bir başarıyı beklemiyordum doğrusu. Hele Oscar kazanmayı hiç beklemiyordum. Eninde sonunda bu bir 

film, bir yanılsama. Ben de bu yanılsamanın bir parçası olmaktan memnunum”. 

 Red Dragon’da (Kızıl Ejderha/2002) üçüncü kez Hannibal’ı yorumlayan oyuncu, Hannibal’ı daha kötü, tehlikeli 

ama baştan çıkarıcı olduğunu vurguluyor: “Kötü olmak, kötülük denince aklıma hemen karıştığım kavgalar 

geliyor. Ben doğrusu hep pis bir heriftim” diyor Galli aktör. “Yeryüzünde işini sessizce yapan milyonlarca insan 

var. Medyada oyuncu denen heriflerin, karıların kıçlarına, başlarına, saçma sapan konuşmalarına değinen pek 

çok zırvayı izliyorsunuz. Defolun yahu başımızdan, kendi kerhanenize dönün diyorsunuz. Oyuncular genellikle 

felaket tiplerdir, ben de felaket herifin tekiyim”. 

İngiliz tiyatrosunun duayeni Sir Laurence Olivier’nin korumasında tiyatroya adım atan Hopkins, o yıllarda 

filmlerde oynamaktan başka bir şey yapmayı düşünmediğini belirtiyor: "Savaş sırasında insanların tek kaçış 

yolu, sığınakları sinemaydı. Kovboy filmleri, Western'ler beni adeta büyülemişlerdi. 15 yaşındayken, 

doğduğum kent Port Talbot’ta Richard Burton’la karşılaştım. Bizim evimizin birkaç sokak ötesinde büyümüştü 

o da. Hemen gidip ondan imza istedim. Eve doğru dönerken arabasıyla yanımdan geçti, karısı Sybil beni eliyle 

selamladı. O an kendime şöyle söylediğimi açıklıkla anımsıyorum: Burayı terk etmeliyim, onun gibi ünlü ve 

zengin olmalıyım, film yıldızlarıyla tanışmalıyım”. 

Oyunculuk yapmanın olağanüstü ayrıksı bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Hopkins, mesleğiyle ilgili hiçbir 

yanılsaması olmadığını da belirtiyor: “Oyunculuk felsefem şudur, tekstini iyi bilmek, odaklanmak ve işe 

koyulmak. Çocukken tam bir salaktım, fakat sanata karşı daima ilgim vardı. Bunalım döneminde, Amerika’yı 

bir uçtan öbür uça geçen, içleri oradan oraya sürüklenen adamlarla dolu olan kamyonlar var ya.. Ben de 

onlardan biriydim. Kendimi onlar gibi hissediyordum. Serserinin tekiyken, iskambil oynayan bu delikanlılara 

yanaşıp acaba size katılabilir miyim derdim”. Sir Anthony Hopkins, Florian Zeller’in oyunundan uyarladığı The 

Father (Baba/2020) filmiyle ikinci Oscar’ını aldı. Los Angeles’taki evinde resimlerini yapmayı sürdürüyor, 

Kolombiyalı eşi Stella Arroyave, tekir kedisi Niblo ile yaşıyor. Piyanosunu çalarken Niblo da onun yanından hiç 

ayrılmıyor. 

 

• PERA MÜZESİ’nden okuma: Akıl Çağı’ndan “Kaplumbağa Terbiyecisi”ne Salon Sergileri ve Sanat 
Eleştirisi 

      
 1 Mayıs 1906 tarihinde Paris Grand Palais’de 
açılan Salon sergisinde bir Osmanlı 
ressamının da eseri yer almıştı. Bu, Osman 
Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” 
ismiyle tanınmış olan resmiydi. Serginin 
Ludovic Baschet direktörlüğünde yayınlanmış 
olan kataloğunun resim kısmında 1734 eser, 
heykel başlığı altındaysa 845 eser yer alıyordu 
(res: 1, 2).  783 numarada “Hamdy-Bey” 
adındaki ressama ait eserin ismi “L’homme 
aux tortues” (Kaplumbağalı Adam) olarak 
verilmişti (res: 3). Sanatçıların çoğunun ilk 
adının baş harfleri de belirtilirken, olasılıkla 
Osman Hamdi’nin Fransa’da böyle tanınmış 
olmasından dolayı ismi sadece Hamdy-Bey 
olarak geçiyordu. Eser kataloğun iç 
sayfalarında gravür olarak da yayınlamış, 
burada “Tortoises” (Kaplumbağalar) olarak 
eserin İngilizce ismi de eklenmişti. 

1. 1906 Salon sergisi kataloğunun kapak sayfası. 
2. 1906 Salon sergisi kataloğunun iç kapak sayfası.  
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Ayrıca sergi kataloğundan Pazartesi sabah saat 10’da, diğer günler 8’de açılan serginin ertesi gün sabah saat 
6’ya kadar devam ettiğini öğreniyoruz. Giriş ücreti açılış günü 10 frank, diğer günler 1 frank, Pazarları öğleden 
itibaren 50 sentti. 

Bu sergi arka planında uzun soluklu bir geleneği barındırıyordu. 20. yüzyıl başlarına gelene kadar pek çok 
aşamadan geçmiş, toplumsal beğeniyi şekillendiren sanat eleştirisi kurumunun ortaya çıkmasını  sağlamış, 
siyasetle birlikte değişerek zamana ayak uydurmuş, üst otoritenin sembolü olarak kendi karşıtlarını 
doğurmuştu.  

1906 Salon sergisi kataloğunda Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi”nin yer aldığı sayfa. 

1667 yılında XIV. Louis’nin isteğiyle Kraliyet Resim ve Heykel Akademisi’nin kendi üyelerinin eserlerinden 
oluşturduğu sergiyle başlayan bu etkinlik 18. yüzyılda Parislilerin yaşamlarının kayda değer bir parçası haline 
geldi[1]. Salon sergileri 17. yüzyılda Akademi'nin toplantı odalarında organize ettiği düzensiz etkinlikler olarak 
başlamıştı.  Daha sonra bitişikteki Palais Royal'ın kemeraltı bölümlerinde açık hava etkinliklerine dönüştü. 
Mercure du France’da yer alan bir nottan öğrendiğimize göre, sanatçıların hava koşullarından dolayı 
resimlerde oluşacak zararları en aza indirgemek için, “toplum henüz tam olarak merakını gideremeden" 
eserlerini sergiden çektiğini gösteriyor[2] Sergiler 1699 yılında Louvre’un içinde gerçekleştirilmeye başlandı 
(Crow 1985: 1).  

1737'de, düzenli olarak tek sayılı yıllarda gerçekleşen sergiler, St. Louis 
Yortusu (25 Ağustos) zamanı açılıp üç ile beş hafta kadar devam 
ediyordu. Bu dönemde salon sergileri kentin en önde gelen toplumsal 
eğlence aracıydı. Louvre'daki Salon Carré (Kare Salon), göz hizasından 
tavana kadar resimlerle dolduruluyor, göz kamaştırıcı bir seyirlik olaya 
dönüşüyordu (res. 4, 5). Kimi zaman içerideki hareketi 
imkansızlaştıracak ölçüde kalabalık izleyici kitleleri bu sergilere akın 
ediyordu (Crow 1985: 1). 

 

https://www.peramuzesi.org.tr/blog/akil-cagi%E2%80%99ndan-kaplumbaga-terbiyecisine-salon-sergileri-ve-sanat-elestirisi/1565?utm_xpid=E:102101114100097046107117114116057052064103109097105108046099111109&utm_src=KREA-EMAIL#kaynak
https://www.peramuzesi.org.tr/blog/akil-cagi%E2%80%99ndan-kaplumbaga-terbiyecisine-salon-sergileri-ve-sanat-elestirisi/1565?utm_xpid=E:102101114100097046107117114116057052064103109097105108046099111109&utm_src=KREA-EMAIL#kaynak
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Louvre’da Salon Carré’nin görünümü, Alexandre Jean-Baptiste Brun, tuval üstüne yağlıboya, 24 x 32 cm. 
1880 civarı. Louvre Müzesi. 

Salon sergileri halka açıldığı günden itibaren Fransız kültürel yaşamında çok hızlı gerçekleşen, dramatik 
ölçekte bir dönüşümün başlamasına neden oldu. Ressamlar basın tarafından toplumun ihtiyaçları ve istekleri 
doğrultusunda yönlendirilir olmuştu. Eleştirmenler ve gazeteciler toplumu arkalarına aldıkları iddiasındaydılar. 
Devlet yetkilileri, bu yargıların toplumun yararına olmasını sağlamak ister olmuştu. Koleksiyoncular halkın 
onayını almış eserler talep ediyordu. Önceki dönemlerde de sanat eserleri özellikle dinsel içerikli törenlerde, 
toplumsal alanlarda gösterilmiş ama estetik kararlar sanatçı ve sanat koruyucusu ekseninde şekillenmiş, 
ayrıcalıklı bir azınlık dışında kimse söz sahibi olmamıştı. Artık geniş kitlelerin beğenisi ve ihtiyaçları önem 
taşıyordu. İlk defa salon sergileriyle sanatın sergilenmesi, dinsel çerçeveden sıyrılarak dünyevi bir zemine 
oturuyor; izleyicide uyandıracağı estetik tepki önem kazanıyordu (Crow 1985: 2-3). 

1747’de ilk Salon eleştirisi olarak kabul edilen ve La Font de Saint-Yenne tarafından kaleme alınmış 
“Fransa’da resmin mevcut durumunun bazı nedenleri üzerine düşünceler[3]” başlıklı bir yazı yayınlamıştı 
(Mayne 1965: ix). Fakat Aydınlanma Çağı’nın en iddialı yaratısı olan Ansiklopedi’nin editörlerinden Fransız 
düşünür Denis Diderot (1713-1784) sanat eleştirisi konusunda ilk kayda değer çalışmaları yapan kişi oldu[4]. 
Bu konuda 19. yüzyıl düşünürlerince de sürdürülecek bir yaklaşımın öncülüğünü yaptı. Diderot, edebiyat 
eleştirmeni Charles Augustin Sainte-Beuve (1804-1869) tarafından “duygusal, hevesli ve belagatli” eleştirinin 
babası olarak tanımlanmıştı (Mayne 1965: ix). Gerek Ansiklopedi gerekse eleştiri çalışmalarında bilim ve 
sanatı insanlığın hizmetine sunmak, toplumun mutluluğuna katkı sağlamasını, daha iyi eğitimli ve erdemli 
kuşakların yetişmesini  sağlamak gibi idealler doğrultusunda hareket ediyordu (Özsezgin1996: 7). 

Diderot için sanat, bilim gibi gerçekliğin araştırılması için bir yoldu. Önceleri Rahip Raynal tarafından 
yönetilen, 1754’te Baron Grimm[5]’in idaresine geçen Correspondance Littéraire için yazılar yazdı. Bu yazılar 
Avrupa’nın önde gelen kişilerine, aydın ve kentsoylu kesimine haber iletmek amacını da taşıyordu (Özsezgin 
1996: 8). Eleştirilerinde çoğunlukla sanatçıları yüreklendirici, daha olumlu bulduğu çalışmalara yöneltici bir dil 
kullanan Diderot, kimi zaman bazı sanatçıları göklere çıkartmayı da ihmal etmiyordu (Özsezgin 1996: 9). 

Diderot için sanat yapmak ve sanatı takdir etmek bir “tutku” işidir ve edebiyatta olduğu gibi insanı olgunlaştırır. 
Düşünür, sanatçıyı olumlu tutkulara yönelmiş bir insan olarak görür. 1762’de, mektuplaşmalar yoluyla 
düşüncelerinin şekillenmesine katkı yapmış sevgilisi Sophie Volland’a şöyle yazıyordu:  

“Yaşamım boyunca güçlü tutkuların savunucusu oldum. Yalnız onlar beni heyecanlandırır. Hayranlığı ve 
korkuyu, onlar bana esinlendirir. Onlar sayesinde kuvvetle hissederim. Büyük yeteneklerin sanatı, onlarla 
doğar ve kaybolur. Bizim doğamızı bozan iğrenç hareketler, eğer onlar aracılığıyla yapılmışsa, orta düzeyli ya 
da yeteneksiz insanlar çıkar ortaya; onlar, tıpkı hayvan gibi yaşar ve ölürler. Yaşadıkları sürece, olumlu 
tutkuları ayırt edecek bir çaba göstermezler; öldükten sonra da, onlardan hiç söz edilmez. İsimleri, hiç bir şey 
ifade etmez. Otlar arasında kaybolan mezarlarının yerini kimse bilmez (Özsezgin 1996: 9).”  

Essai sur la peinture (Resim üzerine deneme) (1796) adlı yapıtında beğeniyi, bellekte yer etmiş tekrarlanan 
deneyimlerle elde edilen bir kolaylık, iyi ve doğru olana ulaşma yolu olduğundan söz eder. Bu anlamda Antik 
Çağ düşünürlerine yaklaşması, içinde bulunduğu dönemin ruhunu da yansıtır. Ona göre sanatçı doğayı 
gözlemleyerek ele geçirilmesi gereken şeyleri daha iyi kavrayan, bunları uyumlu bir biçimde bir araya getiren 
kişidir (Özsezgin 1996: 10). 

Jean Baptiste Greuze (1725-1805) Diderot’nun yazılarında en çok övdüğü ressamlardan biriydi. 25 Ağustos 
1761’de Louvre’un Kare Salonu’nda açılan ve Diderot’nun “şimdiye kadar bundan güzel salon görmedik”  diye 
tanımladığı sergide elli beş sanatçının iki yüz yapıtı yer alıyordu (Diderot 1996: 112). Eserler arasında yer alan 
Greuze’un “Köy Gelini” resmi için Diderot uzun bir yazı kaleme almıştı (res. 6). Eserin önüne biriken heyecanlı 
kalabalıklardan resmi zar zor inceleyebildiğini belirten yazar, sanatçının akademik sanatın tüm anlatım 
olanaklarını kullanmasını övüyor (Diderot 1996: 113, Crow 1985:  147): 

 

 

 

https://www.peramuzesi.org.tr/blog/akil-cagi%E2%80%99ndan-kaplumbaga-terbiyecisine-salon-sergileri-ve-sanat-elestirisi/1565?utm_xpid=E:102101114100097046107117114116057052064103109097105108046099111109&utm_src=KREA-EMAIL#kaynak
https://www.peramuzesi.org.tr/blog/akil-cagi%E2%80%99ndan-kaplumbaga-terbiyecisine-salon-sergileri-ve-sanat-elestirisi/1565?utm_xpid=E:102101114100097046107117114116057052064103109097105108046099111109&utm_src=KREA-EMAIL#kaynak
https://www.peramuzesi.org.tr/blog/akil-cagi%E2%80%99ndan-kaplumbaga-terbiyecisine-salon-sergileri-ve-sanat-elestirisi/1565?utm_xpid=E:102101114100097046107117114116057052064103109097105108046099111109&utm_src=KREA-EMAIL#kaynak
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Köy Gelini, Jean-Baptiste Greuze, tuval üstüne yağlıboya, 36 x 46,5 cm. Louvre Müzesi. 

“Kızının drahomasını ödeyen bir babayı konu almaktadır resim. Dokunaklı bir konu; izlerken tatlı bir heyecan 
duyuyor insan. Kompozisyon çok güzel göründü bana. Herkesin yaşamak zorunda olduğu bir sahne 
karşısındayız. Resimde on iki figür var; bu figürlerin her biri kendi yerinde, yapmakla yükümlü olduğu görevi 
yerine getiriyor. Tümü, belli bir mantık ölçüsüne göre, nasıl da başarıyla sıralanmış. Sanki bir anda 
dalgalanacak ve üst üste yığılacaklar gibi. Bütün bunlara aldırmıyorum aslında. Gene de bir resimde, bu 
figürler rastlantı sonucu bir araya geldiklerinde, eğer ressamın böyle bir niyeti olmaksızın tabloda yer 
almışlarsa ya da sanatçı bunun karşılığında sanatından ödün vermemişse, hoşuma gidiyor bu (Diderot 1996: 
113).”  

1763 Salonu’nda otuz dokuz ressam, dokuz heykeltraş, sekiz gravür sanatçısı yer almıştı. 25 Ağustos’tan 
Eylül sonlarına kadar devam eden sergi için Diderot bir yazı kaleme almış, Baron Grimm de pekiştirici ve 
yumuşatıcı nitelikteki kendi notlarını eklemişti (Diderot 1996: 127). Sergideki ressamlardan biri de Suna ve 
İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndaki “Gözde Sultan” (res. 7) resmiyle tanıdığımız Étienne 
Jeaurat’ydı (1699-1789). Düşünür eleştirisinde Jeaurat’nın erken eserlerini, daha çok alt tabakadan insanların 
yaşamlarını ve geleneklerini konu etmiş Fransız ozan Jean-Joseph Vadé’nin şiirleriyle karşılaştırıyor: 

“Önceleri resim sanatının Vadé’siydi Jeaurat. Pazar yerlerini, Maubert alanını konu alan sahneleri, kızların 
kaçırılmasını, gizli yer değiştirmeleri, eski şapka satıcılarının bağırışmalarını, balık satıcısı kadınların 
tartışmalarını iyi bilirdi. İki yıl önce, bu tür resimlerinden ilgi toplayan ikisini sergilemiş olduğunu anımsıyorum. 
Bu tablolardan birinde, Saint-Martin’e götürülen iki genç kız vardı. Biri üzgün tavırlıydı, öteki ise komiseri 
boynuzlatmıştı. Konusu gerçek yaşamdan alınmıştı bu tablonun (Diderot 1996: 145, 225).” O yıl sergilenen 
“Javotte’un Limonları” (res. 8) isimli resmin fazla dikkatini çekmediğini belirtiyor ve ekliyor: 
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Gözde Sultan, Étienne Jeaurat, tuval üstüne yağlıboya, 50 x 74.5 cm. 18. yüzyıl. Suna ve İnan Kıraç Vakfı 
Oryantalist Resim Koleksiyonu. 

“Dostum Bay Jeaurat, sizi terk ediyorum. Hoşunuza 
gidecek her şeyi yapmakta özgürsünüz. Sizden 
yalnız gri saçlarınız ve titreyen eliniz için bir parça 
hoşgörülü olmanızı rica ediyorum, o kadar (Diderot 
1996: 145).” 

Baron Grimm de Jeaurat konusunda Diderot’yla 
ortak bir noktada buluşuyor ve yaşından dem 
vurarak, sanatçı sergiyi ziyaret ettiği sırada herkesin 
çok beğendiği “Meryem’in Evlenmesi” tablosu ile 
ilgili “umut verici bir yapıt” demenin dışında 
yorumsuz kaldığını belirtiyor. Konuyu başka bir 
süreli yayın olan Mercure de France’a getirerek, 
onların da Jeaurat’yla benzer bir tutum sergileyerek 
yetersiz kaldığını ekliyor (Diderot 1996: 146). 

 
Javotte’un Limonları, Étienne Jeaurat, tuval üstüne yağlıboya, 60 x 80 cm. 18. yüzyıl. Özel Koleksiyon. 
 
1763 Salonu’nda Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’nda yer alan eserlerinden 
tanıdığımız Antoine de Favray’nin (res. 9) Malta’daki Saint-Jean Kilisesi iç mekânını gösteren bir resmi de 
sergilenmişti. Diderot eser ve sanatçısıyla ilgili şunları söylüyor:  “Eğer övgü gerekliyse, sanatçının sabırlı 
tutumunu övmek isterim. Yeteneğini harekete geçirecek bir kıvılcım olsaydı, şimdi gördüğümüzden daha 
değişik, bambaşka bir tablo çıkacaktı karşımıza (Diderot 1996: 213).” 
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İstanbul Panoraması, Antoine de Favray, tuval üstüne yağlıboya, 100 x 213 cm. 1773.Suna ve İnan Kıraç 
Koleksiyonu. 

Sanatçının Akademi’ye kabul edilmesini sağlayan, Maltalı kadınları betimleyen eserlerini de “talihsiz resimler” 
olarak tanımlıyor (Diderot 1996: 213-214).  

Diderot, doğa gözleminin ve duyu organlarıyla algılanabilen gerçekliğin akılcı yöntemle araştırılmasının en 
önemli konu olduğunu belirtse de gerek Antoine de Favray’nin resimleri gerekse başka sanatçıların eserleriyle 
ilgili  yorumlarından tüm detayların sabır ve titizlikle resimlenmesinin, onun için yeterli olmadığı anlaşılıyor. 
Diderot’nun eleştirisi, bu yapısıyla 19. yüzyılın zıtlıkları bünyesinde barındırmayı başaran karakterinin öncülü 
niteliğini taşıyor. Bu anlamda Diderot’nun Romantik düşünürlere ilham vermesi de hiç şaşırtıcı değil. 

Fransız Devrimi’nden sonra, 1795’ten itibaren Salon sergilerini düzenleme sorumluluğu Akademi’den  École 
des Beaux-Arts’a (Güzel Sanatlar Okulu) geçti ve Fransa dışından sanatçılara da katılma hakkı tanındı[6]. 
Louvre’daki Salon Carré’de 1827 yılında gerçekleşen sergide David’in öğrencisi ve Neoklasik resmin en 
önemli temsilcilerinden olan Jean-Auguste Dominique Ingres’in (1780-1867) “Tanrılaşan 
Homeros”  (Homeros’un Yüceltilmesi) resmi de sergilenmişti (res. 10). Eser Klasizmi, fiziksel güzellik ve 
mükemmelliği tanımlayan, tartışılmaz ve ebedi kurallar bütünü olarak ortaya koyuyordu. Böylelikle güncel olan 
için sağlam bir kültürel temel oluşturacağı öngörülüyordu. Zeus gibi tahtta oturmuş Homeros’un etrafında 
toplanmış farklı dönemlerden sanatçıların betimlendiği eserin söylemi, bu mirasın kesintisiz bir çizgi boyunca, 
arkaik Yunan kültüründen başlayarak 19. yüzyıla kadar devam ettiği yönündeydi (Eisenman 2007: 10-11).  

Ressam ve eleştirmen Etienne Delécluze (1781-1863), 1828’de Journal des débats için yazdığı eleştiride 
Ingres’i sanatsal orijinallik kaygısından vazgeçerek, tarihin 
büyük sanatçılarınca sunulmuş biçimsel “arketipleri” kabul ettiği 
için övüyordu: “Bu adamların bireysel özgürlükleri tartışma 
götürmez, fakat onları tüm karşılaştırmaların ötesine yerleştiren 
içinde yaşamış oldukları dönem ve koşullardır. Homeros, 
mitolojik geleneklere yaşam vermek için en ideal noktada 
bulmuştur kendini; Dante şiirsel teoloji için, Shakespeare 
güneyin fikirlerini kuzeyli zihinlere aşılamak, Phidias sembolik 
idolleri insan imgesine bürümek için ve Michelangelo Orta 
Çağ’a vücut kazandırmak için.  Fakat bir kere bütün bu 
muazzam kombinasyonlar biçimlendirilip sabitlenince, tüm 
yapılabilecek arketipleri süresiz değiştirmektir.” Delécluze’a 
göre Ingres’in başarısı, klasik arketiplerin ustaca yeniden 
şekillendirilmesinde saklıydı(Eisenman 2007: 11). 

Tanrılaşan Homeros, Jean-Auguste-Dominique Ingres, tuval üstüne yağlıboya, 386 x 512 cm. Louvre Müzesi. 
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Salon sergileri ve sergilenen eserlerin nasıl okunacağı konusu siyaset sahnesindeki gelişmeleri de 
yansıtıyordu. Theodore Gericault, 21 yaşında genç bir ressam olarak, 1812 Salonu için tamamen kendi maddi 
imkânlarını kullanarak “Hücum Eden Hafif Süvari” resmini   yapmıştı (res. 11). 1814’te Napoleon’un diğer 
büyük Avrupa devletlerinden oluşan koalisyonun ordusuna yenik düşerek imparatorluğu kaybetmesiyle, 
kraliyet Bourbon hanedanıyla geri dönmüştü. Aceleyle, monarşinin kültürel yapısının da restore edileceğini 
vurgulayan bir Salon sergisi yapılmasına karar verildi.  Gericault, önceki “Hafif Süvari” resminin yanına, “Yaralı 
Ağır Süvari”yi (res. 12) de ekleyerek sergiledi. İkinci resimde savaş alanını terk etmekte olan bir asker 
betimleniyordu. Kaçınılmaz olarak eserlerle ilgili en gözde yorum Fransa’nın günsel siyaseti ve Napoleon’un 
savaş alanında bir anda değişen talihiyle ilgiliydi (Crow 2007: 64-65). Resimlerin aşırı büyük boyutları ve 
“kaba mozaiği andıran” serbest fırça tekniği eleştirilere konu olacaktı[7]. 

    

1. Hücum Eden Hafif Süvari, Théodore Géricault, tuval üstüne yağlıboya, 349 x 266 cm. Louvre Müzesi. 
2. Yaralı Ağır Süvari, Théodore Géricault, tuval üstüne yağlıboya, 358 x 294 cm. Louvre Müzesi. 

19. yüzyıl ortalarının sanat eleştirisi konusunda en kalıcı etki yapmış isimlerinden biri de Fransız şair, yazar ve 
çevirmen Charles Pierre Baudelaire’di (1821-1867). Baudelaire’in sanat eleştirisinde ve özellikle erken dönem 
çalışmalarında Diderot’nun payı büyüktü. Baudelaire bu konuda yazmaya başladığı sıralarda, yeniden 
gündeme gelmeye başlayan Diderot’nun Salon yazılarından bazıları yeniden basılmaya başlanmıştı. 
Baudelaire’in 1859 Salonu için kaleme aldığı son eleştiri yazısından tam yüz yıl önce Diderot’nun bu alandaki 
ilk yazısı yayınlanmış; 1759 Salonu’nun eleştirisi 1844’te l’Artiste dergisinde tekrar basılmıştı. İki yazar 
arasındaki benzerlikler çağdaş eleştirmenlerin de gözünden kaçmamıştı. Champfleury (1821-1889), 
Baudelaire’in 1845 Salonu metni için: “M. Baudelaire, Diderot kadar cesur fakat çelişkiden arınmış “ diyordu 
(Mayne 1965: ix).  

Baudelaire 1846 Salonu için kaleme aldığı yazıda, güzelliğin en son ve güncel ifadesi olarak gördüğü 
Romantizm için şunları söylüyordu: “Romantizm ile modern sanat bir ve aynı şeydir. Yani, sanatların içerdiği 
tüm araçlarla ifade edilen içtenlik, tinsellik, renk, sonsuza duyulan özlem.” Romantizm konusunun kendisini 
“doğrudan Delacroix’ya” (1798 - 1863) götürdüğünü belirterek, 1822’de Salonu’nda sergilendiğinde Romantik 
resmin doğuşunu müjdeleyen eserlerden biri kabul edilen “Dante ve Vergilius Cehennemde” resminden söz 
eder (res. 13) (Baudelaire 2004: 96-97). Baudelaire, başkalarının eserle ilgili görüş ve tutumlarını da 
yorumladığı yazısında: “Sanatçı gereğince ortaya çıkıp kendisini giderek ispat etmeye, yeni müjdenin  
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bulaşıcılığı gün geçtikçe hız kazanmaya başlayınca, her şeye dudak büken Akademi de bu yeni dehayı 
dikkate almak zorunda kaldı (Baudelaire 2004: 109).”  Dante ve Vergilius Cehennemde, Eugène  

1855 Paris Evrensel Sergisi bir dönemin kapanışını ve yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyordu. Güncel 
beğeni Akademi tarafından ve kral ya da imparatorun tercihlerini etkileyebilen amatörlerce belirleniyordu. 
1870’lerde İkinci imparatorluğun sonu itibariyle modern sanat dünyası ortaya çıktı. Artık ne kilise, ne devlet, ne 
aristokrasi ne de Akademi kuralları belirleyebilecekti. Kendi beğenisinin tanınmasını talep eden burjuvazi 
hakim güç olmaya başlamıştı. Unvanı olmayan ama üretim ve ticaret ile uğraşan kesimin hali vakti yerinde 
üyeleri, yatırım ve dekorasyon için resim satın alır olmuştu. Bu durum sanat eserine yönelik tercihlerde de 
önemli bir değişimi beraberinde getirdi. Fransız Devrimi’nin ardından ekonomik gücün aristokratlardan 
burjuvaziye doğru kayması, neredeyse yüz yıl sonra estetik yönelimdeki kaymanın zeminini oluşturmuştu 
(Mainardi 1989: 33).  

 
İkinci İmparatorluk Dönemi’nin  (1852-1870) bizzat 
devlet tarafından desteklenen Paris Salonları güncel 
sanatı takip edebilmek adına yılın en önemli etkinliğiydi. 
Gittikçe artan sayıda katılımcı, eleştirmen ve ziyaretçi bu 
etkinliğin daha da çok prestij kazanmasına neden oldu. 
Birbirinden apayrı gruplar ve ilgi alanları tek bir serginin 
bünyesinde toplanmıştı. 1863’te çok sayıda eserin jüri 
tarafından geri çevrilmesi Reddedilenler Salonu’nun 
açılmasına yol açtı. Fakat gene de Salon sergileri 
1870’lere kadar artan çeşitliliği bünyesinde barındırmayı 
büyük ölçüde başarmıştı. Ancak III. Napoleon rejiminin 
çökmesinin ardından gelen III. Cumhuriyet Dönemi’nde 
bağımsız sergiler kurumun prestijinde azalmaya 
eleştirmenlerin ilgisinin farklı etkinliklere dağılmasına 
neden oldu.  

Delacroix, tuval üstüne yağlıboya, 189 x 241 cm. Louvre Müzesi. 

Bu dönemin en tanınmış eleştirmenleri arasında Baudelaire, Emile Zola (1840 - 1902), Théophile Gautier 
(1811-1872), Théophile Thoré  (1807 -1869) gibi isimler de vardı. Sergi haberleri, farklı isimler tarafından 
kaleme alınmış eleştiri yazıları pek çok sayıdaki farklı dergi ve gazetelerde yayınlandı (Parsons ve Ward 
1986: vii).  
 
Salon sergileri ve sanat eleştirisi kurumunca şekillendirilen ve bir ölçüde ortaklaşan beğeni, çağın 
değişmesiyle çeşitlilik kazanmıştı. Modern sanatın tarihi, genel kabul gören söyleme, beğeniye, yöntem ve 
kurumlara karşı çıkan sanatçılar ve onları destekleyen ya da yeren eleştirmenlerce yazılmaya başlanmıştı[8].  
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10-16 Mayıs Haftası Sanat Haberleri Seçkisi ve Sanatla Randevu Ajandası 
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• Türk müzelerinin gurur gecesi 
 
Türkiye'deki bazı müzeler Avrupa Konseyi’nin himayesinde Avrupa Müze Forumu tarafından verilen “Avrupa 
Yılın Müzesi Ödülleri” kapsamında ödüle layık görüldü. 
 

 

Avrupa Konseyi’nin himayesinde Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve en 
saygın müzecilik ödülleri olan “Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri” önceki gün sahiplerini buldu.  
 

1. Troya Müzesi, 2021 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü’nün sahibi oldu.  
 

2. Troya Müzesi’nin hemen ardından aynı kategoride “2021 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü”nü 
Odunpazarı Modern Müzesi kazandı.  

 
3. Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de aynı yarışmada “2021 Silletto Ödülü”nü aldı. 

 
 
 
 

• Nilbar Güreş’in İsviçre’deki son sergisi ‘Limon Gibi Ekşi’ ödül ile geldi 

SAHA’nın katalog desteğinde bulunduğu serginin açılışında Kuntshaus Pasquart’ın Prix Maud Mottier 2021 
ödülünü kazanan sanatçıya “Neden Limon Gibi Ekşi” diye sorduk. Avusturya’nın en prestijli sanat ödüllerinin 
sahibi Nilbar Güreş ziyadesiyle açık sözlü. Sanat camiasına da biraz kırgın, biraz öfkeli. 

“Limon gibi ekşi olan benim. Sergi, adını limonlu oto portremden alıyor. Sanatla içgüdüsel iletişimim nedeniyle 
zamanla gelişen eleştirel bir bakışım var. Eleştirel olmak başkaları gözünde beni ekşi kılıyor. İnsanların 
eleştiriye ve hatta fikirlerine katılmamanıza tahammülleri yok” diyor. 

Türkiye’de sanatçının görünürlük meselesiyle ilgili eleştirileri ise kimilerine limon ekşiliğinde gelebilir. 
“Kurumların başını tutan insanların desteği daha çok birlikte sosyalleştikleri sanatçılara oluyor. Her yerde bu 
sanatçılar var. Kurumların sosyal medyalarında, sergilerde, kurumların jürilerinde”. 
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Tam bu noktada yurtdışında aldığı ödüllerin neden önemli olduğunu şöyle açıklıyor:  

“Türkiye’de işleyen sistemin aksine yurtdışında beşincisini aldığım bu ödüller tanımadığım jüri üyeleri 
tarafından verildi”. 

Çalışmalarını İstanbul ve Viyana’da sürdüren sanatçı Nilbar Güreş’in, İsviçre Biel’de Kunsthaus Pasquart 
Müzesi’nde yeni açılan son sergisi “Limon Gibi Ekşi” başlığını taşıyor. 

 

BOKS ELDİVENLERİNİN ANLAMI; 800 metrekarelik bir alanda, karışık malzemelerden 6 yıllık üretiminden 
oluşan sergisinde Nilbar Güreş, kadının toplumdaki yerini, kadın erkek ilişkilerini de acımasızca sorguluyor. 

“Limon Gibi Ekşi” eserinde oto portrenin altındaki bacakları açık pantolonla kadına yakışmayan bir tarzda 
oturan kendisi. Boks eldivenli işi “Happy Together” arkadan bakınca birbirine sarılan mutlu bir çift gibi ama 
yakınına gelince birbirlerini yumruklayan bir çift olduğunu görüyorsunuz. “Yan yana mutlu görünen tüm 
partnerler için bir okuma bu. Çoğu insanın sırf toplumsal kaygılar nedeniyle iş ya da özel hayatlarında 
birbirlerini yiyerek yaşadıklarını ama ayrılmadıklarını biliyoruz”. Boks eldivenlerini sergiye taşıyan Nilbar Güreş 
bana öyle geliyor ki hayatı onlar hep ellerindeymiş gibi yaşıyor.  

Zira dünyanın daha iyi, daha adil olmasıyla ilgili derdi olan bir sanatçı. 

Mücadelesi ayrımcılığa, Viyana’da zaman zaman maruz kaldığı ırkçılığa, kadın düşmanlığına, homofobiye, 
transfobiye karşı. 

“Herkese eşit şans, eşit yaşam hakkı, her türlü hakkın verilmesini çok isterdim. Her okulda sanat olsun, özel 
okullara gerek kalmasın isterdim” diyor. 

ÖMRÜM YETERSE VENEDİK’TE OLURUM; Satır aralarında sanat dünyasının acımasızlığına değinen Nilbar 
Güreş bir kadın sanatçı olarak en verimli çağında olduğunu ancak yukarıda değindiği “görünürlük” meselesine 
takıldığını söylüyor. 

Buna somut örnek olarak Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nu veriyor. 
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“Pavyona davet edilen erkek sanatçılar 30’lu, 40’lı yaşlarındaydı. Kadın sanatçılara bakarsak bu yaş aralığının 
60-85 arasında olduğunu görüyoruz. Demek ki kadın sanatçıların belli bir yaşa gelmeden Venedik’te Türkiye 
Pavyonu’na katılma şansları yok. O da ömürleri yeterse” diyor. 

Bir yanda “belli yaşı geçmiş kadın kotası”, diğer yanda bir ürün gibi piyasaya sürülen genç sanatçılar diye tarif 
ettiği sanat ortamında kendisi “orta kariyer sanatçısı”. 

“Koleksiyonerler, halihazırda yüksek piyasa değeri olan ya da ileride değerleneceği hesaplanan sanatçıya 
yatırım yapmak istiyorlar. Bu tutum, benim gibi en verimli dönemlerini yaşayan orta kariyer sanatçıların önünü 
kesiyor, yaşlanana kadar görünürlüğünü engelliyor” diyor. 

“Oysa benim yaşıtım tüm kadın sanatçılarımın yaşlanınca değil, şimdi desteğe ve görünürlüğe ihtiyacı var” 
ederken haksız mı? 

“Dünyanın her yerinde ölmüş ama yeni keşfedilmiş ya da ömürlerinin son yıllarını taşıyan 80 üzeri kadın 
sergisi görmekten usandık açıkçası. Öldükten sonra keşfedilmek istemiyorum” diye ekliyor. 

OSMANLI’YA KARŞI SAVUNMA KULESİNDE YENİ İŞ; Güreş, sanat camiasının daha vizyoner, daha 
entelektüel kişilerden oluşmasına rağmen klişeleşmiş bir dünya görüşünden farklı olmadığına dikkat çekiyor. 

“Çünkü gücün ve paranın olduğu her yerde köşe başlarını daima erkekler tutar”. 

Viyana’nın en prestijli galerisi Martin Janda ile çalışan, ArtBasel, Frieze gibi sanat fuarlarına bu galeriyle 
katılan Nilbar Güreş bunca kırgınlık arasında tabii ki mutluluklar yaşıyor. 

Son sergisi, son ödül derken daha yeni Viyana’da Osmanlı’ya karşı savunmada kullanılmış 500 yıllık bir 
kulede kamusal alan projesi için seçilen sanatçı olmuş. 

“Böyle bir proje için Türk bir sanatçının seçilmesi beni çok mutlu etti” diyor. 

Sınırlara ve askerliğe karşı antimilitarist bir sanatçı olarak bir savunma kulesini güncel sanatla buluşturacak 
projesinin açılışı haziran ayında yapılacak. 

Halen Amsterdam’da Stedeljik Müzesi’nde solo bir sergisi devam eden, mayıs ortalarında ise Kunsthalle 
Viyana’da heykellerini sergileyecek olan Nilbar Güreş’in limon gibi ekşi olup olmadığına sanatseverler karar 
versin. 

 
 

• 17. İstanbul Bienali sergielri 2022 yılına ertelendi; 
 

Pandemi nedeniyle ertelenen sanat etkinliklerine bir yenisi eklendi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın yaptığı 
açıklamaya göre 17’nci İstanbul Bienali sergileri 2022 yılına ertelendi. Bienal etkinlikleri önümüzdeki yıl 17 
Eylül-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İKSV, dünyanın yaşadığı sağlık krizi nedeniyle 
önümüzdeki ayların da belirsiz olması sebebiyle bienali erteleme kararı aldı. 
 
Karar İKSV ve küratörler Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh ile birlikte alındı. Buna göre 17. İstanbul 
Bienali kapsamında fiziksel mekanlarda düzenlenecek sergiler ve buluşmalar 2022 Eylül ayında 
gerçekleştirilecek. 2021 boyunca da bienalin küratöryel yaklaşımı çerçevesinde bir dizi proje 
yürütülmeye devam edilecek. 
 
 
 
 
 



Mayıs 2021 Sanat Bülteni                                              

www.sanatlarandevu.com  sanatlarandevu  sanatlarandevu 

 

• Valentino Kurucusunun Basquiat ve Da Vinci’nin Ayı Çizimi; 
 

Dünyaca ünlü müzayede evi Christie’s, Amerikalı graffiti sanatçısı 
ve neo-ekspresyonist ressam Jean-Michel Basquiat’nın 1983’te 
ürettiği “In this case” adlı eserini açık artırmaya çıkarmaya 
hazırlanıyor. 11 Mayıs tarihinde New York’ta düzenlenecek olan 21. 
Yüzyıl Akşam Satışı’nda açık artırmaya çıkacak eserin fiyatı talep 
üzerine belirlenecek, ancak tahminler 50 milyon dolara alıcı bulacağı 
yönünde… 
 
Eseri satışa sunan isimse dünyaca ünlü moda markası Valentino’nun 
kurucularından olan koleksiyoner Giancarlo Giammetti. 
Koleksiyonerin 2007’de Gagosian Gallery’den satın aldığı eser, 14 
yıldır koleksiyonunda yer alıyordu. Giammeti eseri 2017’de Paris’te 
Fondation Louis Vuitton’daki Basquiat sergisinde yer alması için 
ödünç vermişti. 

 

 

Da Vinci’nin ayı çiziminin 12 milyon sterline satılması öngörülüyor 

 
7 cm'ye 7 cm boyutlarında olan 'Head of a Bear', soluk pembe-bej kağıt üzerine geleneksel bir çizim tekniği 
olan 'silverpoint' ile yapılmış bir çizimdir. 
 
İngiltere’nin başkenti Londra’da Christie’s müzayede evi tarafından Temmuz’da düzenlenecek açık artırmada 
Leonardo da Vinci tarafından yapılan ‘Bir Ayının Kafası’(Head of a Bear) resminin 8 ila 12 milyon sterlin 
arasında bir fiyata satılması öngörülüyor. Resmin, 8 Temmuz’da müzayedeye çıkmadan önce ABD'nin New 
York şehrinde ve Hong Kong'da sergileneceği ve 1-6 Haziran arasında da Londra’da gösterileceği ifade edildi. 

Çizimi, 'Rönesans'ın hala özel ellerde olan en önemli eserlerinden biri’ olarak tanımlayan Christie's New 
York'tan yetkili Ben Hall, “Prestijli müzeler tarafından sergilenirken, dünya çapında hayranlık uyandırdı ve 
Christie's bu sezon Leonardo'yu piyasaya sürmekten onur duyuyor” ifadelerini kullandı. 
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• Frieze New York Bu Yıl Online’da 
 

Frieze New York, online edisyonu Frieze Viewing Room ile 8-15 Mayıs tarihlerinde sanatseverlerle buluşuyor. 
Galeri Nev ile Galerist’in Erol Akyavaş seçkisi ile Dirimart’ın Fahrelnissa Zeid seçkisi, Frieze Viewing Room’da 
görülebilecek işler arasında. 
 
Frieze New York, bu sene 8-15 mayıs tarihleri arasında online edisyonu Frieze Viewing Room ile 
sanatseverlerle buluşacak. Bu yeni dijital girişim sayesinde, dünyanın farklı ülkelerinden 200’den fazla sanat 
galerisi, tanınmış ve yeni yükselmekte olan sanatçılarının işlerini sanal bir galeri ortamında sergileme fırsatı 
bulacak. 6-7 Mayıs tarihlerinde VIP önizleme ile başlayacak Frieze Viewing Room, 8-15 Mayıs tarihleri 
arasında ziyaretçilere açık olacak. 

 
   Galeri Nev, web sitesinde Erol Akyavaş’ın Frieze Viewing Room için hazırladığı işlerini slider’lar ile duyurdu.  

 
Galeri Nev ile Galerist işbirliğiyle Erol Akyavaş, Frieze Viewing Room’un Spotlight  
bölümünde yer alan sanatçılar arasında. Bu etkinlik için özel olarak bir araya getirilen seçki, Akyavaş’ın 
yeterince ‘izlenmemiş’ bir döneminden, 1967-75 yılları arasından seçilmiş yedi eserinden oluşuyor. Aile 
arşivlerinden derlenen bu eserler, ziyaretçilere sanatçının yaratım sürecinin ve düşünce dizgisinin köklerini 
keşfetmenin yolunu açacak. 
 
Dirimart, Frize Viewing Room’un Spotlight bölümüne Fahrelnissa Zeid’in yapıtlarından bir seçkiyle katılıyor. 
Seçki, sanatçının portre ve soyut eserlerine odaklanıyor. 
 
 
 

• Pi Artworks, Frieze New York Online Viewing Room’da 
Dünyanın en önemli sanat fuarlarından Frieze New York, Online Viewing Room konseptiyle bir kez daha 
izleyiciyle buluşuyor. Frieze New York’un çevrimiçi edisyonu Online Viewing Room’da bu yıl Pi Artworks de 
yer alıyor. Dijital edisyonda, galerinin temsil ettiği, dünyanın farklı şehirlerinde yaşayan, farklı 
jenerasyonlardan dört kadın sanatçının işleri sergilenecek. 

 
Online Viewing Room’da 1976 doğumlu, Londra’da yaşayan Selma Parlour; Düseldorf, New York ve 
Kahire’de yaşayan 1962 doğumlu Susan Hefuna, İstanbul’da yaşayan 1941 doğumlu İpek Duben ile Londra 
ve Torino’da yaşayan 1984 doğumlu Fatma Bucak’ın işleri yer alacak.                                                                                
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Frieze New York Viewing Room 2021’da sergilenecek 
olan Bucak’ın fotografik serisi “A Study of Eight 
Landscapes”, sanatçının ABD-Meksika, Türkiye-
Ermenistan ve Suriye-Türkiye sınırlarında çektiği 
fotoğraflardan oluşuyor. Türkiye’nin en önemli kadın 
sanatçılarından İpek Duben’in ise “2012” adlı eseri 
sergilenecek. Görsel sanatçı eserde kendi bedenini 
yorumluyor.  
 

2010 yılında Flash Art adlı dergiye “Çizimin milliyeti, 
zamanı, mekânı yoktur. O kendi kendinin evrenidir” diyen 
Hefuna da fuara katılan sanatçılar arasında yer alıyor. 
Fuarda, “Cityscape NYC” adlı eseri sergilenen Almanya 
doğumlu sanatçı çizimleri, enstalasyonları, performansları, 
fotoğrafları, heykelleri ve videolarıyla tanınıyor. 
 
                                                                                               İpek Duben, 2012 #6, 2020, 149.5 x 224.5 cm 

 
Londra’da yaşayan Parlour fuarda yağlı boya tablolarıyla yer alıyor. Üretken sanatçının daha önce tablolarıyla 
ödüller aldığı biliniyor. Eserlerin ön izleme günleri 5-6 Mayıs olarak açıklanırken, eserler genel ziyaretçiye 7 ila 
14 Mayıs tarihleri arasında açık olacak. Londra ve İstanbul merkezli Pi Artworks, özellikle kadın sanatçıların 
işlerine odaklanan bir galeri. 

 
 

• PİLEVNELİ’de geçtiğimiz ay sergisi gerçekleşen Anadol’dan 12 milyon 772 bin TL’lik rekor NFT satışı! 
 

Refik Anadol’un yeni NFT projesi “Machine Hallucinations: Mars Landscapes”, 5 Mayıs’ta Nifty Gateway’de 
NFT alıcılarıyla buluştu. Sanatçının AI Data resimleri ve heykellerinin yer aldığı seçkisi yoğun bir ilgiyle 
karşılandı ve eserler 24 saat içinde satıldı. 
 
Seçkide bulunan “Machine Hallucination Synthetic Mars Terrain - A - 5 Ed.”, sessiz açık arttırma yöntemiyle 
satışa sunuldu. Machine Hallucination Synthetic Mars Terrain - D” eseri 185 bin dolara, “Machine 
Hallucination Synthetic Mars Terrain – C” 150 bin dolara, “Machine Hallucination Synthetic Mars Terrain - B” 
ise 168 bin dolara alıcı buldu. Sanatçının tüm eserlerinin toplam satış fiyatı 1 milyon 550 bin dolar (12 milyon 
772 bin TL) oldu. 

 

Her birinin fiziksel eşinin de bulunduğu eserlerden bazılarını satın alabilmek için ise daha önceden Anadol’un 
veya başka bir sanatçının NFT işlerinden birine sahip olmanız gerekiyor.  
 

 

• Zülfü Livaneli, yeni romanı 'Balıkçı ve Oğlu' ile geri dönüyor 
 
Zülfü Livaneli, üç yıl aradan sonra yazdığı yeni romanı Balıkçı ve Oğlu ile okurlarıyla buluşmaya 
hazırlanıyor. Livaneli’nin yeni kitabı 25 Mayıs’ta ön siparişe çıkacak. Yazdığı her romanı okurları 
tarafından ilgiyle karşılanan Zülfü Livaneli, 
 
Egeli bir balıkçı ailenin üzerinden göçmenlik meselesi ve ekolojik yıkıma odaklandığı yeni 
romanı Balıkçı ve Oğlu’nu yakında okurlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. 

Üç yıllık suskunluğun üzerine uzun araştırma ve gözlemler yaptığı romanıyla bozmaya hazırlanan Livaneli’nin  
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yeni kitabı 25 Mayıs’ta ön siparişe çıkacak.  

Zülfü Livaneli, yeni romanı Balıkçı ve Oğlu ile son yılların 
en can yakıcı ve büyük dramı “göçmenliği”; balıkçı 
Mustafa, Mesude ve Samir bebek üzerinden anlatıyor. 

O güne dek sıcak evlerinde televizyondan izledikleri 
haberlerden veya tanışlarla sohbetlerden aşina oldukları 
ölü insan bedenleri ve yarı ölü bir bebek evliliklerinin tam 
ortasına düşerek bir bomba etkisi yaratıyor; aile ilişkilerini 
bambaşka bir çehreye büründürüyor. 

Usta yazar, okurlarını Ege kıyılarında etkileyici bir yolculuğa çıkarırken sadece yaşanan can pazarını değil, 
sermaye eliyle yapılan ekolojik yıkıma da dikkat çekiyor. 

Zülfü Livaneli’nin, üç yıl aradan sonra yazdığı Balıkçı ve Oğlu, İnkılâp Kitabevi etiketiyle yayımlanacak. 

 
 

• Kim Bu Çizgi Filmciler? 
 

İKSV bünyesinde kurulan İKSV Alt Kat’ın düzenlediği “Kim Bu Çizgi Filmciler?” adlı çevrimiçi seri 
başladı.  İKSV’nin YouTube kanalı üzerinden 30 Nisan’da yayınlanan ilk bölümü “Animasyonun Hikâyesi”nin 
konuğu animasyon sanatçısı ve illüstratör Tuğçe Audoire oldu. “Hikaye Anlatımı&Storyboard” adlı ikinci 
bölümde yirmi yılı aşkın süredir sektörde çalışan çizer Murat Başol ile yapılan sohbet ve Başol’un farklı 
disiplinlerdeki ilham verici çalışmalarından örnekler yer aldı. Her hafta bir bölüm yayınlanacak seri 6. bölümle 
sona erecek. 

 
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nin 
desteğini alan seriyi, İKSV Alt Kat ile animasyon 
sanatçısı Eda Erdoğmuş birlikte hazırladı. 
Serinin her bölümünde, animasyon 
(canlandırma) sanatının tarihçesinden kısa 
bilgilerin yanı sıra, animasyonun farklı bir 
alanında uzmanlaşan, çalışmalarını Türkiye’de 
veya dünyanın farklı ülkelerinde sürdüren bir 
konuk sanatçı da yer alacak. 
 
“Karakter Tasarım / Konsept Sanat” başlıklı 
üçüncü bölümde illüstratör Mustafa Gündem 
konuk olacak ve bu iki konunun çizgifilmdeki  

 
 
önemini ve süreci aktaracak. Animasyon sanatçısı Oğuzhan Gündüz’ün konuk olacağı “İki Boyutlu 
Animasyon” başlıklı dördüncü bölümde iki boyutlu animasyonun çeşitli teknikleri anlatılırken, beşinci bölümde 
konuk Cenk Köksal “Üç Boyutlu Animasyon” üzerinde duracak. 
 
Seri, 2016’da Kaş’ta kurulan çizgi film okulu The Cartoon Mill’in kurucusu Fatih Küçük konuk olacağı “The 
Cartoon Mill (Çizgi Film Değirmeni)” bölümüyle sona erecek. Serinin tüm bölümleri, YouTube linki üzerinden 
ulaşılabilecek Türk İşaret Dili eklentisi seçeneğiyle yayınlanacak. 
 
 
 

• Radyo Bienal Başladı 
 
17. İstanbul Bienali Açık Radyo’dan dünyaya seslenmeye başladı. 3 Mayıs’ta başlayan ve her pazartesi 
15.30’da Radyo Bienal adıyla dinleyicilerle buluşacak olan program 25 Ekim’e kadar devam edecek 

https://www.youtube.com/channel/UCifL1IuTFbjEoCFRTs-Zeyw
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İKSV tarafından, 2007-2026 Bienal Sponsoru Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen 17. İstanbul Bienali, 
Açık Radyo’dan dünyaya seslenmeye başladı. Bienalin hem katılımcısı hem de mekânlarından biri olarak 
konumlanacak Açık Radyo 95.0’da dinleyicilerle buluşan Radyo Bienal başlıklı serinin ilk programı, 3 Mayıs 
günü yayınlandı. Program 25 Ekim tarihine kadar her pazartesi 15.30’da dinleyicilerle buluşacak. 
 
Radyo Bienal’de 17. İstanbul Bienali katılımcılarının Açık Radyo’ya özel üretecekleri işler, arşiv sesleri, ses 
müdahaleleri, söyleşiler ve şiir okumaları yer alacak. Program, farklı disiplinlerden birçok sanatçı, araştırmacı, 
akademisyen ve edebiyatçıyı ağırlayacak. 
 
Bienal kapsamındaki pek çok projeye ait farklı üretimler bienal izleyicisiyle ilk defa Açık Radyo 95.0 üzerinden 
buluşacak. Zeyno Pekünlü tarafından hazırlanan programın kayıtları acikradyo.com.tr adresi üzerinden 
dinlenebiliyor. 
 
 
 

• Ergülen’in ‘kuşları’na özel çizimler 
 
Endüstrileşmiş kitap pazarının içerisinde kişiye özgü kitaplar 
üreten, yayımladığı illüstratif şiir kitaplarıyla dikkat çeken The Poet 
House yayınevi, yeni şair ve yazarlara ev olmaya devam ediyor. 
 
 
 
 

Yayınevi bu defa iyi bildiğimiz, 1980 
sonrası yerli şiirin önemli şairlerinden 
Haydar Ergülen’e kapılarını açtı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ergülen’in “Kuşları Göğü Önünde” kitabı özel 16 şiire 
karşılık İsmail Sertaç Yılmaz’ın çizimleriyle buluştu. Kitap, 
500 edisyon ve tekrar baskısız üretildi. Sevenleri için 
koleksiyonluk bir iş. 
 
 
 
 
 
 
 

https://acikradyo.com.tr/
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• Beşiktaş metrosunda dünya göç tarihini değiştirebilecek bulgular 
 

Beşitaş Metro İstasyonu olacak alanda İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından yürütülen kazılarda, M.Ö 3500-
3000 yılları arasında tarihlenen kurgan tipi mezarlar bulundu. 
Yaklaşık 6 bin yıllık buluntuların dünya göç haritasını değiştirebileceğini ifade eden Arkeolog Mehmet Ali 
Polat, "Dünya göç haritasına baktığımız zaman, Karadeniz'in Kuzey'inden, Balkanlardan Anadolu'ya doğru bir 
göç olduğu görülmekte Tunç çağında. Ama buradaki son veriler, buradaki mezarlar, içerisindeki küçük 
buluntular ve runik alfabe sembolleri değerlendirildiği zaman, Anadolu'dan Balkanlara, oradan Avrupa'nın 
Kuzeydoğusu ve Karadeniz'e doğru göç haritasını değiştirebilir" dedi.  
 
Yazının devamı için; https://www.cumhuriyet.com.tr/galeri/besiktasa-arkeoloji-ussu-kuruldu-dunya-goc-
haritasini-degistirebilecek-bulgular-1834749 
 
 

• Clubhouse’un Çöküşü 

Çıktığında davetiye için sıra beklenen Clubhouse, altı ayda baş aşağı devrildi. Piyasanın büyükleri yeni 

oyuncuların hızlı büyümesine seyirci kalamazdı. Twitter da öyle yaptı, Clubhouse’un üzerine fazlasını 

ekleyerek karşımıza ‘Spaces’ ile çıktı. 600 ve daha fazla takipçisi olan tüm hesaplara sohbet odası oluşturma 

hakkı verildi. Levent Ertem’in yazısı, bu hafta GazeteOksijen’de. 

 

 

• Çin Roketinin Düşmesine Saatler Kaldı  

Sanatla ilgisi nedir?, diyebilirsiniz ve fakat dünyamızı ilgilendiren güncel bir haber olduğundan paylaşmak 

isteriz; 

Çin’in geçen hafta uzaya fırlattığı ve kontroldan çıktığı belirtilen roketin enkazının Türkiye saatiyle Pazar 

sabah Dünya’ya düşmesi bekleniyor. 

 

Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri yeryüzüne düşmesi beklenen enkaz parçalarının bir hasara neden 

olmayacağını savundu. Bir Amerikan araştırma kurumunun açıklamasına göre, enkazın Yeni Zelanda Kuzey 

Adası yakınlarına düşmesi bekleniyor. 

 

Enkazın Dünya üzerinde geniş bir alana dağılarak da düşebileceği tahmin ediliyor. 

 

18 tonluk enkaz, Dünya’ya düşen en büyük roket kalıntılarından biri olarak kayıtlara geçecek. Ancak 

Amerika’nın 2003’te yedi astronotla birlikte uzaya gönderdiği ve Dünya’ya dönüş yolunda parçalanan 

Columbia Uzay Aracı ile Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında yanan Salyut 7 Uzay İstasyonu’nun enkazları hala 

Dünya’ya düşen en büyük uzay araçları oldu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cumhuriyet.com.tr/galeri/besiktasa-arkeoloji-ussu-kuruldu-dunya-goc-haritasini-degistirebilecek-bulgular-1834749
https://www.cumhuriyet.com.tr/galeri/besiktasa-arkeoloji-ussu-kuruldu-dunya-goc-haritasini-degistirebilecek-bulgular-1834749
https://gazeteoksijen.com/


Mayıs 2021 Sanat Bülteni                                              

www.sanatlarandevu.com  sanatlarandevu  sanatlarandevu 

 
 
 

17-23 Mayıs Haftası Sanat Haberleri Seçkisi ve Sanatla Randevu Ajandası 
 
 

"İnsanları gerçek anlamda yakınlaştıracak şey sanat. Sanatı ne kadar çok paylaşabilirsek barışı da o kadar 
çok yüceltiriz diye düşünüyorum.” Hüsamettin Koçan 

 

 



Mayıs 2021 Sanat Bülteni                                              

www.sanatlarandevu.com  sanatlarandevu  sanatlarandevu 

 

• Arter, Kuruluş Yıldönümünde On Yıllık Serüvenini Okurlarla Paylaşıyor 

   

Bir Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olarak 2010 yılının Mayıs ayında yolculuğuna başlayan Arter, kuruluş 

yıldönümünü ilk on yılına yakından bir bakış sunan Arter: Sanat İçin Alan Yaratmak başlıklı yayınla kutluyor. 

Tüpraş'ın değerli katkılarıyla yayımlanan bu kapsamlı kitap, ziyaretçilerini sanatın tüm disiplinlerindeki güncel 

üretimle buluşturan Arter'in 2010-2020 yılları arasındaki öyküsünü, tanıklık 

edenlerin bakış açılarıyla ve on kilit kavram aracılığıyla ele alıyor: Arter, 

Bellek, Üretim, Yayın, İnşa, Buluşma, Bahane, Ses, Performans ve 

Beraber. 

İlkay Baliç'in kaleme aldığı, Bülent Erkmen'in tasarımını üstlendiği kitap, 

sanat için daha fazla alan yaratma hedefiyle yola çıkan bu kurumun ortaya 

çıkış ve gelişme sürecine ışık tutuyor. 

 

Yayını mailto:kitabevi@arter.org.tr adresine e-posta göndererek sipariş 

edebilir veya Arter Kitabevi'nden edinebilir veya Arter Kütüphanesi'nde 

inceleyebilirsiniz. 

o Arter’de Melih Fereli ve Laura Kuhn Söyleşisi 

20 Mayıs Perşembe, 19:00 

Söyleşi, John Cage'in müzisyen, besteci, görsel sanatçı, yazar, şair ve felsefeci olarak sanat pratiğinden yola 
çıkarak Laura Kuhn'un Cage ile çalıştığı döneme dair tecrübelerine, sanatçının renkli özel yaşamına, 
aralarında Merce Cunningham ve David Tudor'ın da bulunduğu diğer sanatçılar ve müzisyenlerle işbirliklerine 
ve Kuhn'un Cage üzerine yakın zamanda kaleme aldığı yayınlara odaklanacak. 
 
Etkinlik dili İngilizcedir. 
 
Simultane tercüme yapılmayacaktır; konuşma kaydı etkinlik sonrasında Arter’in Youtube hesabında Türkçe 
altyazıyla paylaşılacaktır. 
 
ZOOM Meeting ID: 946 2418 2799 
Yaklaşık süre: 90 dakika 
 
Etkinlik saatinde katılmak için tıklayın. 
 
 

o Buluntu Görme, Buluntu Dinleme etkinliğinin kaydı yayında 
 
"Dinleyen Gözler İçin" sergisi bağlamında gerçekleşen "Buluntu Görme, Buluntu Dinleme" başlıklı 
çevrimiçi konuşmada, Furkan Keçeli ile Hasan Cem Çal “buluntu malzeme” kavramını sinema ve müzikle 
bağlantılı olarak yorumladılar. Konuşmacılar sergiye eşlik etmek üzere Arter Yayınları'ndan yayımlanan 
kitapta yer alan “Dünyanın Sesi: Buluntu Ses” başlıklı metnin izleğini işitsel ve görsel olanın karşılıklı 
ilişkisi özelinde takip ettiler. Sinema ve müziğin kendi öznellikleri dahilinde, buluntu kavramıyla 
bağlantılılıkları üzerinden incelenen konuşma buluntu film ve buluntu ses kavramlarını da sorgulamaya 
açıyor.  
 
 
Dinleyen Gözler İçin sergisi hakkında ayrıntılı bilgi için: https://www.arter.org.tr/sergiler/din... 
 
Furkan Keçeli ve Hasan Cem Çal: Buluntu Görme, Buluntu Dinleme - YouTube 
 
 
  

mailto:kitabevi@arter.org.tr
http://lb.mailer.arter.org.tr/eu/c/tq/B4EB763FD7A446BFA5E18DFFA75CB7F5/c34486d0e90b4d86a9f0244f8a7b3d6f/?i=94c90362a7f5f2881860d094ac7a993c27808de4b94c25d124f0b7ee5e85bd60a1a914cf17206e708bfe217856021c3524f8d8295bffc6796184c02986f8ca468e24c978355295df54c60e9b0c8183dfd64a7871de057bff341462020b34b59ac603683a1c977621
http://lb.mailer.arter.org.tr/eu/c/tq/7CF56888432743B2BF950C41B2DBD85F/83546102ccdd7e49e9a321d0bec77964/?i=94c90362a7f5f2881860d094ac7a993c27808de4b94c25d124f0b7ee5e85bd60a1a914cf17206e708bfe217856021c3524f8d8295bffc6796184c02986f8ca468e24c978355295df54c60e9b0c8183dfd64a7871de057bff341462020b34b59ac603683a1c977621
https://zoom.us/j/94624182799
http://lb.mailer.arter.org.tr/eu/c/tq/E36B4B30E48F4A0983EEE35748F5369E/7f062af694a72c30578fd21f7be5febe/?i=94c90362a7f5f2881860d094ac7a993c27808de4b94c25d124f0b7ee5e85bd60a1a914cf17206e708bfe217856021c3524f8d8295bffc6796184c02986f8ca468e24c978355295df54c60e9b0c8183dfd64a7871de057bff341462020b34b59ac603683a1c977621
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkgtcVhnclk5UlZyLTNTV2Z3TTFUY004TzljUXxBQ3Jtc0trWUo1b1BIZEg0YzZpaXNBVm9XbzJUQzN4MjVoWkxsbTNJb1N2YnQ1azU0eFU5NkY0a3U3Ul9qZ3dDOXpTdlJLN2FMZGdpM3dPcHFJaHR3OHJEb1d2VDA2ZnhnZnpWN2I2dC1JVHRURnBORUxtN2R6Yw&q=https%3A%2F%2Fwww.arter.org.tr%2Fsergiler%2Fdinleyengozlericin
https://www.youtube.com/watch?v=2GFkgx5KSx0
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ZOOM Meeting ID: 946 2418 2799 
Yaklaşık süre: 90 dakika 
 
Etkinlik saatinde katılmak için tıklayın. 
 
 

o Buluntu Görme, Buluntu Dinleme etkinliğinin kaydı yayında 
 
"Dinleyen Gözler İçin" sergisi bağlamında gerçekleşen "Buluntu Görme, Buluntu Dinleme" 
başlıklı çevrimiçi konuşmada, Furkan Keçeli ile Hasan Cem Çal “buluntu malzeme” 
kavramını sinema ve müzikle bağlantılı olarak yorumladılar. Konuşmacılar sergiye eşlik 
etmek üzere Arter Yayınları'ndan yayımlanan kitapta yer alan “Dünyanın Sesi: Buluntu 
Ses” başlıklı metnin izleğini işitsel ve görsel olanın karşılıklı ilişkisi özelinde takip ettiler. 
Sinema ve müziğin kendi öznellikleri dahilinde, buluntu kavramıyla bağlantılılıkları 
üzerinden incelenen konuşma buluntu film ve buluntu ses kavramlarını da sorgulamaya 
açıyor. Dinleyen Gözler İçin sergisi hakkında ayrıntılı bilgi için: 
https://www.arter.org.tr/sergiler/din... 
 
Furkan Keçeli ve Hasan Cem Çal: Buluntu Görme, Buluntu Dinleme - YouTube 
 
 
 

• PİLEVNELİ’de “DUVAR DANSI” / MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 
 
12 Mayıs - 6 Haziran 2021 / 11.00 - 20.00  

 
PİLEVNELİ, yaz sezonu boyunca çağdaş sanatın 
önemli temsilcilerinin yapıtlarını Bodrum’a 
taşıyacak. Galerinin sergileri Mandarin Oriental, 
Bodrum’da mayıs-ekim ayları arasında 
sanatseverlerle buluşacak. PİLEVNELİ 
sanatçılarının yanı sıra sürpriz isimlere de yer 
verilecek özel sergiler, otelin içerisinde bulunan 
mekanda izleyicilere sunulacak.  
 
PİLEVNELİ’nin Mandarin Oriental, Bodrum’daki ilk 
sergisi Fransız sanatçı Daniel Firman’a ait olacak. 
Sanatçının “Duvar Dansı” adlı kişisel sergisi 12 
Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında 
izlenebilecek.  
 
“Duvar Dansı”, ziyaretçileri Firman’ın pratiğini 
yansıtan en sembolik çalışmalarından olan “Attitude 
(Tavır)” serisinin başlangıç noktasına götürüyor. 
‘Pop’ heykel kategorisinde kabul edilen fakat 
aslında çok daha derin kavramlara işaret eden 

“Attitude (Tavır)” serisi, 2000 yılından itibaren sanatçının stüdyosunda yaptığı ve dans 
protokollerini inceleyen performanslardan doğdu. Hem gerçek boyutlu hem de minyatür insan 
figürlerini tasvir eden hiper gerçekçi heykellerin ilkini 2004 yılında üretti. “Duvar Dansı”, 
“Attitude (Tavır)” serisinden dört yeni heykelin yanı sıra sanatçının “Gathering (Toplama)” isimli 
bir diğer önemli serisine ait heykellerin minyatür boyutlu üç versiyonuna da yer veriyor.  
 
“Attitude (Tavır)” serisindeki heykeller, duraklatılmış dans performanslarının fotoğraflarını 
andırıyor. Sanatçı bu eserlerde, herhangi bir görsel ifadeden, stilden faydalanmaksızın 

https://zoom.us/j/94624182799
http://lb.mailer.arter.org.tr/eu/c/tq/E36B4B30E48F4A0983EEE35748F5369E/7f062af694a72c30578fd21f7be5febe/?i=94c90362a7f5f2881860d094ac7a993c27808de4b94c25d124f0b7ee5e85bd60a1a914cf17206e708bfe217856021c3524f8d8295bffc6796184c02986f8ca468e24c978355295df54c60e9b0c8183dfd64a7871de057bff341462020b34b59ac603683a1c977621
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkgtcVhnclk5UlZyLTNTV2Z3TTFUY004TzljUXxBQ3Jtc0trWUo1b1BIZEg0YzZpaXNBVm9XbzJUQzN4MjVoWkxsbTNJb1N2YnQ1azU0eFU5NkY0a3U3Ul9qZ3dDOXpTdlJLN2FMZGdpM3dPcHFJaHR3OHJEb1d2VDA2ZnhnZnpWN2I2dC1JVHRURnBORUxtN2R6Yw&q=https%3A%2F%2Fwww.arter.org.tr%2Fsergiler%2Fdinleyengozlericin
https://www.youtube.com/watch?v=2GFkgx5KSx0
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gerçeğin kendisini yansıtmayı amaçlıyor. Yansıttığı bu gerçekçi kargaşa, bedenin ve fiziksel 
tavrın teşhis edilebilirliğini ve bedenin destek noktaları tarafından sıkıca konumlandırıldığını 
gösteriyor. Bu unsur, duraklatılan sürekliliğe ve zamana dair derin düşünceler açığa çıkarmayı 
amaçlıyor.  
 
Eserlerin dünyeviliği ve zamansallığı, izleyicilerin dikkatini hareket, dans ve bedensel ifade 
kavramlarına yöneltiyor. Bildiklerimiz ve bilmediklerimiz hakkında okunaklı bir gerilim yaratıyor. 
Heykel hareket olabilir mi? Performans heykelleşebilir mi? Hareket de bir heykel midir? 
Hareketsizlik hareket midir? ‘Gerçek’ ve gerçeğin ‘temsili’ hakkında birçok soru… 
 
Aralarında Centre Pompidou’nun da bulunduğu birçok önemli sanat kurumunda ve 2018 
yılında PİLEVNELİ Mecidiyeköy’de gerçekleşen “10 Sanatçı / 10 Bireysel Pratik” sergisinde 
yer alan “Gathering (Toplama)” serisindeki heykeller, insanın objelerle arasındaki ilişkisine 
çağdaş bir yorum sunuyor; kapitalist, hızlı tüketim dünyasında bu ilişkinin derinliğini ve 
anlamını sorguluyor. 
 
 
 

• Picasso’nun 'Pencerenin yanında oturan kadın' tablosu 103 milyon dolara satıldı 
 

20'nci yüzyıl sanatının en ünlü isimlerinden İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 'Pencerenin 
yanında oturan kadın (Marie-Therese)' eseri ABD'deki müzayede evinin düzenlediği açık 
artırmada 103 milyon dolara (875 bin 330 TL) satıldı. 
 

ABD’nin New York şehrinde 

Christie’s müzayede evi 

tarafından düzenlenen açık 

artırmada, ünlü ressam Pablo 

Picasso’nun ‘Pencerenin 

yanında oturan kadın (Marie-

Therese)’ adlı tablosu 103 

milyon (875 bin 330 TL) dolara 

satıldı. 

Christie's müzayede evinde 
eserle ilgili yer alan bilgiye göre, 

Marie Therese'nin gençliğinden esinlenen Picasso, söz konusu eserini 1932 yılında resmettiği 
ifade edildi.Ünlü ressam, 25 Ekim 1881 tarihinde Malaga’da doğdu.  

Resim sanatına olan yeteneği küçük bir çocukken fark edilen Picasso, sanat hakkındaki ilk 
bilgilerini aynı zamanda bir ressam olan babası Jose Ruiz Blasco’dan öğrenmişti. 
 
 
 

• Basquiat’nın “In This Case”ine 93.1 Milyon Dolar 
 

Christie’s müzayede evinin ses getiren akşam satışı gözleri New York’a, müzayede evine 
çevirdi. “21. Yüzyıl Akşam Satışı” başlıklı açık artırma 39 lotu koleksiyonerlerle buluştururken 
toplamda 210 milyon 471 bin 500 dolarlık gelir elde etti.  Açık artırmanın en yüksek fiyata alıcı 
bulan eseri, beklendiği gibi, Jean-Michel Basquiat’nın “In this Case”i oldu. 50 milyon doları 
bulacağı tahmin edilen eser, 93 milyon 105 bin dolara satıldı. 
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Basquiat’nın boyu ve eni yaklaşık 1.80 
metre olan “In This Case”i (1983), 
sanatçının en pahalıya satılan işi 
olmasa da 93.1 milyon dolarlık fiyatıyla 
açık artırmanın en yüksek fiyata satılan 
eseri oldu. Basquiat’nın 1983-84 
yıllarında ürettiği “Untitled” (Soap) adlı 
işi de 13 milyon 184 bin dolara alıcı 
buldu.  

Sanatçı Rekorları 

ARTnews’in haberine göre satılan 39 
eserden 11’i sanatçılarına rekor getirdi: 
Alex Da Corte, Jordan Casteel, Nina 
Chanel Abney, Jonas Wood, Lynette 
Yiadom-Boakye ve Mickalene 
Thomas’ın aralarında yer aldığı isimler 
en pahalı eserlerini bu açık artırmada 
satmış oldu. 

 

CryptoPunks’a Yaklaşık 17 Milyon Dolar 

Açık artırmada NFT tabanlı eserler de satıldı. Dokuz parçadan 
oluşan bir CryptoPunks koleksiyonu 16 milyon 962 bin 500 dolara 
alıcı buldu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Martin Kippenberger’in 1989’da yaptığı “Martin, Into the Corner, 
You Should Be Ashamed of Yourself” adlı eseri 9 milyon 520 
bin, Kerry James Marshall’ın “Nat-Shango”(Thunder)ı 7.5 
milyon, Gerhard Richter “Abstraktes Bild” (1992) işi 6 milyon 
990 bin dolara alıcı buldu. Alex de Corte’nin “Night Vision”ı ise 
tahmin edileni neredeyse üçe katlayarak 187 bin 500 dolara 
yeni sahibiyle buluştu. 
 
 
 
 

• Savaşın kadın kahramanları Macar Kültür Merkezi'nde 
 
Macar Kültür Merkezi, 1. Dünya Savaşı zamanında erkeklerin savaştığı esnada kadınların 
yaptığı “kahramanlıkları” bir sergide bir araya getiriyor. Kadınların Macaristan’da hayata 
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geçirdiği faaliyetlerin 
yanında Türkiye'deki 
çalışmalarına da yer 
veren sergi 18 Nisan 
– 28 Mayıs 2021 
tarihleri arasında 
gezilebilecek. 
 
1.Dünya Savaşı, 
sadece orduların 
savaşması sebebiyle 
değil, aynı zamanda 
tarafların kazanmak 
uğruna tüm toplumu 
seferber etmesi 
nedeniyle yaşanan ilk 

modern savaştı. Bu durum Macaristan için de geçerliydi ve savaşa sadece yetişkin erkekler 
değil, o zamanlar sayısı 11 milyon civarında olan kadınlar da katıldı. 
 
Silahlı mücadelelere, bazı dikkat çekici ama çok nadir istisnalar hariç, sadece erkekler dahil 
olduysa da kadınlar çok önemli görevler üstlendi. Erkeklere moral vermek ve yaralılara bakmak 
zaten geleneksel bir durumdu.  Buna ek olarak, cepheye gönderilen milyonlarca erkeğin yerine 
ekonomik alanda birilerinin çalışması gerekiyordu. Çünkü gittikçe uzayan savaş sırasında 
üretimin devamlılığı kritik rol alıyor ve üretilen ürünlerin çoğu orduya yollanırken cephe 
gerisindeki temini zorlaşıyordu. Doğal olarak bu durum kadınların ailelerinin ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışmasına sebep oldu. 
 
Fakat cephe gerisi sadece maddi sıkıntılarla değil, manevi anlamda da acılarla doluydu; oğul, 
ağabey, eş veya sevgili için endişe taşınıyordu. Kadınlar sevdikleri için, sağlam dönmesini ümit 
etmek, esir düştüğüne üzülmek, yaralı, sakat veya hasta olarak gelir diye korkmak gibi 
karmaşık duygular içindeydi. Şehit olanlar içinse yüzbinlerce kişi yas tutuyordu. Kadınların 
savaş için yaptığı fedakarlık, ülkeleri için kanlarını döken erkeklerden farklıydı fakat savaşın 
özelliklerine bakılırsa bunun kadar gerekliydi. Sergi kadınların bu çabalarını çoğu daha önce 
sergilenmeyen arşiv fotoğrafları üzerinden anlatıyor. Serginin küratörleri; Viyana Macar Tarih 
Enstitüsü Başkanı Iván Bertényi, Paris Macar Kültür Merkezi Direktörü Zita Bodnár, fotoğraf 
sanatçısı ve tarihçi Károly Kincses. 
 
Ayrıca “5-11 Nisan Haftalık Sanat Bülteni” ve “Nisan 2021 Sanat Bülteni”mizde yer 

verdiğimiz dünyaca ünlü Macar sanatçı István Orosz’un “Paradoxonometry” isimli kişisel 

sergisi 28 Mayıs 2021 tarihine kadar devam ediyor. Sergi Orosz’un geometrik algılar üzerine 

kurguladığı imkânsız mimariler, duvarlar ve ahşap nesneler serilerinden son dönem işlerini bir 

araya getiriyor.  

 

• Hollywood’a Mizahi Bir Eleştiri 

İtalyan sanatçı Marco Brambilla’nın yeni eseri “Heaven’s Gate”in ön izlemesi geçtiğimiz 
günlerde New York’taki Hudson Yards’ta gerçekleşti. İlk kez yapılan video gösteriminde eser, 
Hudson Yards kampüsündeki 65 dijital ekranda birden gösterildi. İki saat boyunca gösterilen 
video, ücretsiz ve halka açık olarak yayınlandı. Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile hazırlanan 
video 17 Haziran’dan itibaren ise Pérez Art Museum Miami’de (Pamm) sergilenmeye 

başlanacak. Sergi 2022 yılına kadar devam edecek. Yedi Aşamada Dünya Tarihi; İtalyan 

https://www.milliyet.com.tr/haberleri/istv-n-orosz
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sanatçının son eseri, Hollywood’a ve ünlü kültüne bir eleştiri niteliği taşıyor. “Heaven’s Gate”, 
yedi farklı aşamada dünya tarihini yeniden anlatırken Hollywood’un ihtişamına saygı gösteren 
bir video anıtı olarak da tanımlanıyor. Eser Hollywood’u mizahi bir şekilde eleştiriyor. 

İlham Western Filmden; The Art Newspaper’ın haberine göre sanatçı videoyu hazırlarken 
ABD’li yönetmen Michael Cimino’nun 1980 yılında çektiği aynı isimli Western filminden ilham 
aldı. 

 

117 milyon dolara çekilen film gişede başarısızlığa uğrayıp United Artists film stüdyosunun iflas 
etmesine sebep olmuştu. Brambilla, Marina Abramovic’in operası “Seven Deaths of Maria 
Callas” ve Cate Blanchett’in yer aldığı “The Four Temperaments” adlı video enstelasyonunun 
arkasındaki isim olarak biliniyor. 

 

 

• Metropolitan Opera ile Yeniden; 16 Mayıs’da Queens’te Knockdownn Center’da 
 
New York Metropolitan Opera, uzun bir aranın ardından bugün (16 Mayıs Pazar günü) 
Queens’te yer alan sahne sanatları alanı Knockdown Center’da yeniden kapılarını açıyor. 
Orkestra şefi ve piyanist Yannick Nézet-Séguin, Metropolitan Opera Orkestrası ve Korosu 
üyeleri ile solist sanatçılar Angel Blue, Stephen Costello, Justin Austin ve Eric Owens’a “A 
Concert for New York”ta liderlik edecek. 
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Mozart Requiem’in “Lacrimosa” bölümü ve Terence Blanchard’ın “Fire Shut Up in My Bones” 
filminden “Peculiar Grace” aryasına yer verecek programda, Verdi ve Mozart’ın eserleri de 
izleyiciyle buluşacak. Saat 18:00’de ve saat 20:30’da olmak üzere iki defa sergilenecek 
performanslar 45’er dakika sürecek. 
 

150 Kişi ile Sınırlı, Maske ve Mesafe Zorunlu 

Mevcut Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle katılım, performans başına 150 kişi ile 
sınırlandırılacak. Sosyal mesafeli olarak oturacak katılımcıların son 72 saat içinde aşılama 
veya negatif PCR testi sonucu ya da performanstan 6 saat önce negatif antijen testi sonucu 
sağlamaları gerekecek. Maske kullanımı da zorunlu tutulacak. 

New York’un Yeniden Açılışının Bir Parçası 

Operawire.com’un haberine göre, Metropolitan Operası Genel Müdürü Peter Gelb yaptığı 
açıklamada, “Şehrin en büyük sahne sanatları şirketi olarak, sendikalarla ve opera binasını 
gelecek sezona hazırlama aşamasında çözülmesi gereken çok şey olmasına rağmen New 
York’un yeniden açılışına dahil olmaya karalıyız. Met şu esnada uygun olmadığından konseri 
Knockdown Center’da yapmaktan heyecan duyuyoruz” diye konuştu. 

 
https://www.instagram.com/metopera/channel/ 
 
https://www.youtube.com/user/MetropolitanOpera 
 
 
 
 

• NewYork Philharmonic’in Park Performansları 
 
NY Phil Bandwagon 2 ile pandemi döneminde açık havada ve geçen hafta Brooklyn'deki 
Domino Park'ta performansını gerçekleştirdi. Juana Luna ve Elisa Toro Franky, Mariachi 
Tapatio de Alvaro Paulino'nun performansları ve Filarmoni müzisyenlerinin yer aldığı Mark 
Grey's Birds in the Moon'un Dünya prömiyerini sunmak için Williamsburg merkezli El Puente 
ile ortaklık kurdu. 
 
Performans’dan An’lar için; NY Phil Bandwagon 2, Week 1: El Puente - YouTube  
 
En azından açık hava performansları ile sanatla yeniden buluşabilmek umudu ile darısı 
başımıza……. 
 
 
 

• Gedik Filarmoni CRR Konser Salonu’nda 
 
CRR Konser Salonu, keman sanatçısı Önder Baloğlu 

liderliğinde Gedik Filarmoni Orkestrası’nı konuk ediyor. 

Antik Anadolu kültüründen bu yana biriktirilen ses 
hazinelerinin ortaya çıkarılması üzerine yoğunlaşan 
Gedik Filarmoni Orkestrası, dünyaca ünlü besteci 
Kamran İnce’ye İstanbul Filarmoni Derneği’nin 75. Yılı 

https://www.instagram.com/metopera/channel/
https://www.youtube.com/user/MetropolitanOpera
https://www.youtube.com/watch?v=O_gheZdwfjc
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onuruna verdiği siparişle bir eserin daha Dünya Prömiyerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 
 
Cemal Reşit Rey, Kamran İnce ve Fazıl Say’ın eserlerine yer verilen “Köprüler” başlıklı 
konserde Kamran İnce’nin Intermezzo adlı eseri aracılığıyla ilk dönem Türk bestecilerden 
Cemal Reşit Rey ve dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say arasında benzersiz bir köprü 
kuruluyor. Konser, 21 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de CRR Konser Salonu YouTube 
hesabında yayımlanacak. 
 
 
 

• Klasik Müzik Sevenlere İlaç Gibi Gelecek 10 Eser 
 
Klasik müzikle ruhumuzu dinlendirip, dinginleşmeye belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz bu 
tam kapanma döneminde, rahatlamanıza yardımcı olacak bir liste hazırladık. Yo-Yo Ma’dan 
Handel’e farklı dönemlerden önemli sanatçıların eserlerinin yer aldığı listede klasik müzik 
sevenlerin keyif alarak dinleyeceği podcast’ler de yer alıyor. 

1. Yo-Yo Ma / Bach- Cello Suite No. 1 in G Major, Prélude 

Dünyaca ünlü çellist ve söz yazarı Yo-Yo Ma’nın Bach’ın “Cello Suite No. 1” eserini 
yorumladığı video YouTube’da 8 milyondan fazla izlendi. Eser, çelloya en çok yakışan 
parçalardan… İlk konserini 5 yaşında veren Harvard Üniversitesi mezunu çellist, 75’i aşkın 
albümü ve kazandığı 15 Grammy Ödülü ile dünyaca tanınıyor. Şu anda 66 yaşında olan 
sanatçı geniş bir dinleyici kitlesine sahip. 

2. Chopin – Nocturne op.9 No.2 

Polonyalı besteci Frédéric François Chopin’in en dokunaklı eserlerinden “Nocturne op.9 
No.2” çok sayıda filmde kullanıldığı için klasik müziğe uzak olan kişilerin dahi aşina olduğu 
eserlerden…  Bad Santa (2003), Blue Lagoon (1980), Close to Eden (1992), Crush (2001), 
Hidden Fears (1993), Life 101 (1995), Man Trouble (1992), Saturday Night Fever (1977), 
Search and Destroy (1995) ve Sleep With Me (1994) bu filmler arasında… 

3. Handel – Suite No 4 in D Minor, HWV 437, Sarabande 

Barok dönemin en büyük bestecilerinden Alman besteci George Frideric Handel’in bu eseri 
“Sarabande” ismiyle anılıyor. Dinleyenlere çok tanıdık gelecek esere, “Ezel” gibi Türk 
dizilerinden Lars von Trier’in “Antichrist”ına kadar birçok dizi, film ve reklamda da yer verildi. 

4. Vivaldi – Summer – The Four Seasons 

“Summer” (Yaz), İtalyan barok dönem bestecisi Antonio Vivaldi’nin “Dört Mevsim” adıyla 
bilinen keman konçertolarından en hüzünlüsü olarak anılıyor. Bu hüznün sebebi ise bir yaz 
fırtınası sebebiyle tüm mahsulünü kaybeden yalnız bir çiftçiyi anlatması… Konçertolarıyla 
bilinen besteci, “Dört Mevsim”de mevsimleri kendi özellikleriyle anlatırken, eser Ludwig van 
Beethoven’a ilham oluyor ve ortaya “Pastoral Senfoni” çıkıyor. 

5. Valentina Lisitsa – Beethoven Sonata #14 “Moonlight”Movement 3 

Valentina Lisitsa’nın Hannover, Almanya’da 2009’da kaydettiği eser; Alman piyanist ve besteci 
Ludwig van Beethoven’ın 1801 yılında tamamladığı “Piano Sonata No. 14” eserinin bir yorumu. 
Dahi müzisyenin, öğrencisi Kontes Giulietta Guicciardi’ye ithaf ettiği esere herkes tarafından 
bilinen “Ay ışığı Sonatı” (Moonlight Sonata) ismi ise Alman müzik eleştirmeni ve şair Ludwig 
Rellstab tarafından takıldı. 
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6. Tartini – Violin Sonata in G minör, ”Devil’s Trill Sonata” 
İtalyan besteci Giuseppe Tartini’nin bu eseri hakkında oldukça ilginç bir rivayet var. Rivayete göre 
bir gece rüyasında Şeytan’ı gören Tartini ona kemanını veriyor. Tartini uyandığında, Şeytan’ın 
rüyasında çaldığı şarkının aynısını bestelemeye çalışıyor ve ortaya “Şeytan Sonatı” ismiyle anılan 
bu eser çıkıyor. 
 
7. Mozart – 41. Symphony No. 41 (Jupiter) 
“Senfoni No.41 Do Major K.551” Wolfgang Amadeus Mozart’ın son ve aynı zamanda en uzun 
senfonisi. Mozart,  “Jüpiter Senfonisi” adıyla da anılan eseri sadece 16 günde tamamladı. 
Bestecinin 1788 yazında, birbiri ardına hızla bestelediği son üç senfoniden sonuncusu olan esere 
“Jüpiter Senfonisi” adı ise Johan Peter Salomon tarafından verildi. 
 
8. Camille Saint-Saëns – Danse Macabre, Op. 40 
1874 yılında Fransız besteci Camille Saint-Saëns tarafından yaratılan “Danse Macabre”, Cadılar 
Bayramı gecesinde mezarlarından çıkarak dans eden ölülerin hikayesini anlatıyor. Şafağa kadar 
dans eden iskeletler şafaktan önce mezarlarına geri dönerek gelecek yılın Cadılar Bayramı’nı 
beklemeye başlıyor. 
 
9. Rachmaninoff – Prelude in C Sharp Minor 
Rus besteci Sergei Rachmaninoff, en ünlü eserlerinden biri olan bu bestesinin gördüğü büyük ilgiyi 
1921 yılında yaptığı bir röportajda anlatmıştı. Besteci, “Bu eseri yazdığım için üzülüyorum. Bunu 
çalmadan hiçbir konser salonundan kaçamıyorum. Her yerde peşimde. Artık kaçmayı denemekten 
vazgeçtim, konser programıma aldım” demişti. 
 
10. Dmitri Shostakovic – Waltz No. 2 (Suite for Variety Orchestra) 
20. yüzyılın en ünlü bestecilerinden kabul edilen Rus besteci Dmitri Şostakovic’in Waltz No.2 adıyla 
bilinen eseri özellikle dönem filmlerinin dans sahnelerinin vazgeçilmezleri arasına girdiği için pek 
çoğumuza tanıdık gelecektir. Eserlerinin büyük çoğunluğunda keskin kontrastlar göze çarpan 
bestecinin “Senfoni No. 7 Op. 60, Do Majör, Leningrad (1941)” eseri de müzikseverlerin listelerinde 
yer alan işlerden. 
 
Klasik Müzik Podcastleri 
 
Geçtiğimiz günlerde New York Times gazetesi, klasik müzik sevenleri mutlu edecek podcast 
yayınlarını derledi. Buna göre, en sevilen podcastler arasında Miller  
 
Theater’dan “Mission: Commission”, Garrett McQueen ve Scott Blankenship’den “Trilloquy” ve en 
önemlisi Yo-Yo Ma’dan “Beginner’s Mind” yer alıyor: 
https://www.missioncommissionpodcast.com/episodes 
https://www.trilloquy.org/ 
https://www.audible.com/pd/Beginners-Mind-Audiobook/B08ZYXLTYG 
 
 
 
 

• Brit Ödülleri 41. kez sahiplerini buldu 
 

Brit Ödülleri 2021 pandemiye rağmen muhteşem sahne şovları ve ünlü isimlerin katıldığı kırmızı 
halısıyla sahiplerini buldu. Dua Lipa, Taylor Swift, Billie Eilish gibi birbirinden güçlü isimler geceden 
ödülle döndü. İşte Brit Ödülleri'ni kazanan isimler... 
 
Brit Ödülleri İngiltere’nin başkenti Londra’daki O2 Arena’da sahiplerini buldu. British Phonographic 
Industry’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ödül töreninin bu yıl 41’incisi yapıldı. Yeni tip 
koronavirüs nedeniyle 4 bin seyircinin katılımıyla gerçekleşen geceye kadın sanatçılar damga 
vurdu. 

https://www.missioncommissionpodcast.com/episodes
https://www.trilloquy.org/
https://www.audible.com/pd/Beginners-Mind-Audiobook/B08ZYXLTYG
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Dördüncü kez bu özel 
gecenin sunumunu 
gerçekleştiren komedyen 
Jack Whitehall, törene 
katılanlara esprileriyle 
eğlenceli dakikalar 
yaşattı. Gecede Taylow 
Swift global ikon olarak 
seçilirken, Billie Eilish ve 
The Weeknd en iyi 
uluslararası sanatçı 
ödüllerine layık 
görüldüler. Dua Lipa ise 
hem en iyi kadın sanatçı 
hem de yılın albümü ile 
iki ödülün sahibi oldu. 
 
 

Brit Ödülleri'nin bu yılki sahipleri şu şekilde: 
 
Global İkon – Taylor Swift 
En İyi Uluslararası Kadın Solo Sanatçı – Billie Eilish 
En İyi Uluslararası Erkek Solo Sanatçı – The Weeknd 
En İyi Uluslararası Grup – Haim 
En İyi Yeni Sanatçı – Griff 
En İyi Kadın Solo Sanatçı – Dua Lipa 
En İyi Erkek Solo Sanatçı – J Hus 
En İyi Grup – Little Mix 
Yılın Şarkıcısı – Arlo Parks 
En İyi Single – Harry Styles / Watermelon Sugar 
Yılın Albümü – Dua Lipa / Future Nostalgia 

 
 

• Glastonbury Festivali ilk kez dijitalde! Coldplay yeniden sahnede 

Pandemi nedeniyle 2 sene art arda iptal 
edilen Glastonbury Festivali, 22 Mayıs’ta 
kendi tarihinin bir ilkini gerçekleştirerek 
özel bir canlı yayın yapacak. Worthy 
Farm’dan gerçekleşecek bu global 
yayında dünyanın her köşesinden 
izleyicileri Glastonbury’yi festivaline 
evinden izleyebilecek. 
 

Coldplay, Damon Albarn, HAIM, IDLES, 

Jorja Smith, Kano, Michael 

Kiwanuka,  Wolf Alice, DJ Honey Dijon 

gibi isimlerin yer aldığı festival sürpriz sanatçılar da ağırlayacak. Festival alanı Worthy Farm’ın 

Pyramid Field ve Stone Circle gibi baş köşelerinde  yapılan performanslar ise aralıksız 

yayınlanacak.  

https://www.milliyet.com.tr/haberleri/glastonbury-festivali
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40. İstanbul Film Festivali 20-30 Mayıs'ta düzenleniyor 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali, Ulusal Kısa 
Film Yarışması ve Ulusal Belgesel Yarışması’nı 20-30 Mayıs tarihlerinde çevrimiçi düzenliyor. 

 

İKSV tarafından düzenlenen yarışmalara katılan filmlerin biletleri, yalnızca passo.com.tr/tr 
üzerinden, 17 Mayıs Pazartesi 10.30’da İKSV Lale Kart üyelerine yönelik indirimli ön satışların 
ardından, 18 Mayıs Salı 10.30’da genel satışa açılıyor. 

İstanbul Film Festivali kapsamında, 32. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla düzenlenen Türkiye 
Sineması (Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması) bölümünde 
yarışan belgesel ve kısa filmlerin gösterimleri, 20-30 Mayıs’ta festivalin çevrimiçi gösterim platformu 
filmonline.iksv.org’da yapılacak.  

Ulusal Kısa Film Yarışması filmleri: 

PROGRAM 1 

• Suçlular / Serhat Karaaslan 

• Oğlago / Efe Öztezdoğan 

• Cengiz / Haydar Taştan 

• Sürgünde Bir Yıl / Malaz Usta 

• Cemile / Belkıs Bayrak 

• Mozaik / Mosaic / İmge Özbilge, Sine Özbilge 

• Akıntı / Arda Ekşigil 
 

PROGRAM 2 

• Mamaville / Irmak Karasu 

• Lâl / Gökalp Gönen 
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• Seval / Ahmet Keçili 

• Binbir Gece / Alf Leila Wa Leila / Mahsum Taşkın 

• Çamaşır Suyu / Büşra Bülbül 

• Susam / Sami Morhayim 
 

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI 

Belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlenen Ulusal Belgesel 
Yarışması’nda verilen En İyi Belgesel Ödülü, bu yıl festivalin Belgesel Kuşağı Tema Sponsoru da 
olan Discovery+ tarafından 20 bin TL para ödülü ile desteklenecek. 

Ulusal Belgesel Yarışması filmleri ve gösterim tarihleri: 

•  22 Mayıs 2021 Cumartesi / Rüzgâr Tayı / Sidar İnan Erçelik 

•  23 Mayıs 2021 Pazar / Güneşte Bir An / Leslie Ortabaşı, Oktay Ortabaşı 

•  24 Mayıs 2021 Pazartesi / Hasankeyf / Heskîf / Elif Yiğit 

•  25 Mayıs 2021 Salı / Gurbet Artık Bir Ev / Pınar Öğrenci 

•  26 Mayıs 2021 Çarşamba / Hem Müslüman Hem Feminist / Nebiye Arı 

•  27 Mayıs 2021 Perşembe / Anima / Yusuf Emre Yalçın 

•  28 Mayıs 2021 Cuma / Patrida / Ayça Damgacı, Tümay Göktepe 

•  29 Mayıs 2021 Cumartesi / Merhaba Canım / Ulaş Tosun 

•  30 Mayıs 2021 Pazar / Nosema / Etna Özbek 

 

• PERA’dan Dijital Duygular 
Pera Film, Şubat ayında Pera Müzesi’nde açılan Zevk Meselesi sergisi kapsamındaki 
programı Dijital Duygular’ı çevrimiçi olarak izleyiciye sunuyor. 

Zevk Meselesi sergisi, ortaya çıktığı 19. yüzyıldan bu yana anlamı değişikliğe uğrayan kitsch 
kavramının günümüz görsel kültürüyle kurduğu yakın ilişkiye ve beğeninin şekillenmesindeki kritik 
rolüne odaklanıyor. Dijital Duygular başlıklı film programı ise, sınıfsal bir gösterge olarak beğeni 
kavramının, estetik anlayışın Doğu ve Batı’ya atfedilen değerlerinin, yüksek sanata karşın kitle 
kültürünün yükselişin ve nesne kültüründen dijital kültüre geçiş sürecinde şekillenen görsel dilin 
sinema ve video sanatındaki yansımalarından 5 örneği bir araya getiriyor. 

9 – 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek programda;  

Özgür Kuş; Suzie Silver'ın cinsiyetler ve türler arası geçişi sağlamak üzere sonradan keşfedilen 
olağanüstü bir görüntü yelpazesinden ve özel efektlerden faydalandığı uyarlama filmi   

Fresh Kill; beyaz, burjuva, heteroseksüel bir dünyada kurumsal kapitalizm tarafından sınırlara 
itilmiş, merkezden uzaklaştırılmış insanlar arasındaki bağları ortaya çıkartarak metalar ile insanların 
bertaraf edilmesinden anlamlar yaratan   

Chantlandia; Julia Meltzer ve Amanda Ramos'un internet aktarmalı sohbetlere (IRC) atıfta 
bulunmak üzere umumi tuvalet bölmesini bir format ve metafor olarak kullanan kısa filmi ();  

Mükemmel Yabancılar İçin Sevgililer Günü; 2006 yılında anonim biçimde internette yayınlanan  

Harikalar Geziniyor; Madrid'de geçen dört kurgusal bölümlük konum tabanlı bir mobil internet dizisi  
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Filmler, 9 - 29 Mayıs tarihleri arasında film.peramuzesi.org.tr adresinde çevrimiçi olarak 
yayınlanacak ve sadece Türkiye'deki izleyiciler tarafından izlenebilecektir.  

 
 

• Unutulmaz Sahneleriyle Çiçekleri Evinize Getiren Filmler 
 
Zaman zaman günlük rutine kendimizi öyle kaptırıyoruz ki, doğanın uyanışını ve değişimlerini 
kaçırabiliyoruz. Ancak bazı filmler var ki bahçeleri, özlediğimiz çiçekleri evlerimize taşıyor. İzlerken 
çiçeklerin sanata olan etkisini geçmişten bugüne sizler de hayranlıkla izleyeceksiniz. Çiçeklerin ve 
doğanın harika görselliğini sizlere sunan filmlerden bir liste yaptık. Belki daha önce izlediğiniz 
filmlere yeniden farklı bir gözle bakmak istersiniz... 
 
Keyifli izlemeler! 

Romantik Sarısıyla Nergis Tarlasından: Big Fish 

 
Tim Burton imzalı, 2003 yılında vizyona giren Big Fish bizi yine tüm 
görselliği ile büyüleyen filmler arasında yer aldı. Filmin başrol oyuncusu 
Edward Bloom, Sanra Bloom’a aşkını nergis tarlası içinde gözler önüne 
sererken bizlerin de kalbinde yer kazandı. Edward Bloom ve Sandra 
Bloom ile nergis tarlası için çekilen sahne için tüm ekibin gerçek 
nergisler diktiği söylenmiştir. Hiçbir görsel efektin kullanılmadığı sahne 
tamamen gerçek bir nergis bahçesinin görüntüsü ile birleşince; bu 
sahne 7. sanat olarak nitelendirilen sinema için bambaşka bir değer 
kazandı. 
 
 

Ruhunuza İşleyecek Doğadan Esinlenen Görsellerle: Avatar 

2009 yılında vizyona giren destansı 
bilimkurgu filmidir. Senaristliğini, 
yapımcılığını ve yönetmenliğini James 
Cameron üstlenmiştir. Film “Pandora” adlı 
bir uyduda geçer. 2154’te insanlar 
Dünya’nın tüm doğal kaynaklarını ve 
ekosistemini tüketir. Bunun üzerine 
Dünya’da enerji krizi başlar. Böylelikle 
yoğun ormanlık alanı ve ekosistemi ile 
yaşanabilir bir uydu olan Pandora keşfedilir. 
Tüm film kendinizi harika bir doğa 

ekosistemi ve botanik bahçesinin içerisinde hissedeceğiniz sahnelerden oluşuyor. Doğamızdan 
alınan ilham bilimkurgu ile birleşince ortaya şahane bir film çıkmış. Aktris Sigourney Weaver ve 
filmin set tasarımcıları, botanikçilerin bitkileri incelemek ve örneklemek için kullandıkları yöntemleri 
öğrenmek ve filmde tasvir edilen Pandora organizmaları arasındaki iletişimi açıklama yollarını 
tartışmak için Kaliforniya Üniversitesi Riverside'da bitki fizyolojisi profesörü Jodie S. Holt ile bir 
araya gelmiş. 

Filmde en çok öne çıkan ağaç ise ruh ağacı olan ve o ırkın Tanrıçaları kabul edilen ‘EYWA’. Eywa 
görüntüsüyle şu an 147 yaşında olan, Ashikaga Botanik Park’ında bulunan Japonya’nın en yaşlı 
Mor Salkım’ına da benzerliğiyle dikkat çekiyor. 

 

http://film.peramuzesi.org.tr/Home/Login
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Sakura Bahçelerini Evinize Taşıyan Hikâye: Bir Geyşa’nın Anıları 

Bir Geyşa’nın Anıları, Amerikalı yazar Arthur Golden’ın en çok satanlar sıralamasından haftalarca 
düşmeyen romanından uyarlanan 2005 yapımlı filmdir. Yönetmen koltuğunda Rob Marshall’ın 
oturduğu, oyuncu kadrosunda da Hollywood filmlerinde daha önce rol alan Uzakdoğulu oyuncular 
var. Film 6 dalda Oscar adayı olmuş, bunlardan 3’ünü almıştır: En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi 
Sanat Yönetmeni, En İyi Kostüm Tasarımı. 

 

Filmin en etkileyici sahnelerinden birinde ise karşımıza Japonya’nın ulusal sembollerinden biri olan 
Sakura ağaçlarının çiçekleri çıkıyor. Bu sahne tüm ihtişamıyla genç kadının güzelliğine de dikkat 
çekiyor. Yönetmen ana karakter Sayuri’nin duygularına ve aşkına bir betimleme yaparak sahneyi 
daha da vurguluyor. Bu film de Japonya’ya Sakura mevsiminde gitme arzusu uyandıracak olan bir 
başyapıt ile listemizin içerisinde yerini alıyor. 

Aşkın Sembolü Kırmızı Gülün Hikâyesi: Amerikan Güzeli 

Yönetmenliğini Sam Mendes’in 
üstlendiği 1999 yapımlı Amerikan 
klasikleri arasında yer alan 
filmlerdendir. Akademi Ödüllerine 8 
dalda aday oldu ve En İyi Film dahil 
5 dalda ödül aldı. Aşkın ve tutkunun 
sembolü olarak temsil edilen kırmızı 
gül, filmimizde aynı zamanda yasak 
aşkın da temsilcisi oldu. Kızının 
arkadaşına aşık olan Lester 
Burnham’ın yasak aşkını gül 
yaprakları arasında hayal ettiği 
sahne, Amerikan sinemasının 
hafızalarına kazınan sahnelerinden 

biri oldu. 
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Kraliçenin Kırmızıya Boyadığı Bahçesinden: Alice Harikalar 
Diyarında 

Tim Burton’ın yönetmen koltuğunda oturduğu 2010 yapımlı film, 
İngiliz yazar Lewis Carroll’ın 1865 yılında yazdığı aynı adı taşıyan 
eserinden kurulmuş öyküyle izleyiciye sunuldu. Serinin devam 
filmi ise 2016 yılında Alice Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden 
ismiyle vizyona girdi. Konuşan çiçeklerin ve hayvanların yer aldığı 
filmde, hem görsel sanatlar öne çıkmış hem de çiçekler... Alice’in 
tavşanın peşinden giderek düştüğü tavşan çukuru bizleri masal 

dünyasında bir bahçeye götürür. Kırmızı Kraliçe’nin bahçesinde ise her daim kırmızı olmasını 
istediği güller başta olmak üzere kırmızıya boyattığı Camellia’ları da vardır. Bahçede her tür çiçeğe 
rastlamamız mümkün, tabii ki kırmızı olmak koşulu ile. 

Zerafet ve Işıltı Dolu Orkidelerle: Muhteşem Gatsby 

1925 tarihli F. Scott Fitzgerald’ın 
aynı ismi taşıyan romanından 
beyaz perdeye uyarlanan film 
2013’te seyircilerle buluştu. Yazar 
olmak isteyen Nick Carroway, 
1922 senesinin baharında New 
York’a taşınır. Bu dönemde ahlaki 
değerlerin çöktüğü, ışıltılı jazz 
hayat tarzı, kaçakçıların ve 
yükselen hisse senetlerinin 
dönemidir. Kuzeni Daisy sayesinde 
Jay Gatsby’ye komşu olan Nick 
Carraway bu hayat tarzına gittikçe 
tanık olmaya başlar. İmkansız 
aşklar, bozulamaz hayaller ve 
trajedilerle dolu bir hikâyeyi kaleme 
alarak günümüzün hayatına ayna 

tutar. Filmin en romantik sahnesinde ise Jay Gatsby ve aşık olduğu kadın Daisy muhteşem 
orkideler, cymbidiumlarla dolu bir yerdedir. Dönemin zenginlik ve zarafet göstergesi olan bu 
çiçeklerle muhteşem bir hikâye sizleri bekliyor. 

Kültürel Tarih Filminden Zarif ve Narin Bir Başlangıç: Vertigo 

Efsane yönetmen 
Alfred Hitchcock 
tarafından yapımcılığı 
ve yönetmenliği 
üstlenilen film, 1958 
yapımı gerilim türüdür. 
Özgün adı Vertigo olan 
film, ülkemizde Ölüm 
Korkusu olarak 
1961’de gösterime 
girmiştir. 1989 yılında 
Kongre Kütüphanesi 
tarafından, “Kültürel, 
tarihi ve estetik olarak 
önemli” filmler arasına 
seçilerek, ABD ulusal 
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Film Arşivi’nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir. Filmin ilk sahnesinde baş karakter 
Madeleine’in aldığı narin çiçek kişiliğini ve kırılganlığını sembolize eder. Etkileyici filmin başka 
sahnesinde yeniden karşımıza çıkan narin çiçek bu defa karakterin mutsuzluğunu en iyi şekilde 
yansıtabilmek için Madeleine tarafından paramparça edilir. Siz de mutlaka bu hikâyeyi izlemelisiniz. 

Çiçeklerin Hüznüyle Veda: Paris’te Son Tango 

 

Yönetmenliğini Bernardo Bertolucci’nin üstlendiği 1972 tarihli filmdir. Filmde yer alan usta oyuncu 
Marlon Brando’nun yer aldığı en popüler filmler arasında yerini almış olan Paris’te Son Tango, 
çiçeklerin bu defa yerini hüzünlü bir vedaya bıraktığı sahnelerden birini yansıtır seyirciye. Marlon 
Brando’nun hayat verdiği Paul’un ölen karısı Rossa ile vedalaştığı sahnede karakterler kadar 
çiçekler de öne çıkıyor. Mor çiçeklerin arasında yatan Rosa’yla konuşup yüzündeki makyajı çiçekler 
arasından aldığı yapraklarla silmeye çalışan Paul’un bu tavrı tüm sinema severlerin akıllarında 
hüzünlü bir etki yarattı. 

 

 Kırmızı Gülün Büyüsü: Güzel ve Çirkin 

Yönetmenliğini Bill Condon’ın yaptığı, 2017 Amerikan yapımlı romantik, 
fantastik ve müzikal türlerini kapsayan filmdir. Disney’in 1991’de aynı adı 
taşıyan animasyon filminin, canlı aksiyon animasyonlu olarak yeniden 
yapımıdır. Hikâye yakışıklı, genç ve kibirli prensin şatosunda verdiği 
eğlenceye, kalacak yer isteyen yaşlı bir kadını reddetmesi ile başlar. 
Aslında cadı olan ve yaşlı görünüme bürünen kadın; prensi ve tüm 
krallığını lanetler ve kendisini çirkin bir yaratığa çevirir. Kendisine tek bir 
kırmızı gül uzatan cadı, lanetin son bulabilmesi için; prensin son gül tac 
yaprağının düşmeden sevmeyi ve sevilmeyi öğrenmesini yoksa sonsuza 
kadar böyle görüneceğini söyler. Yıllar geçr ve babasını kurtarmaya gelen 
güzel bir kız ile film hikâyesine başlar. Film boyunca tek bir kırmızı gül 
öne çıksa da şatonun bahçesi gösterişli çiçeklerle doludur. 
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Kırmızı Haşhaşlar Arasında Uyuyan Bir Güzel: Oz Büyücüsü 

 

1939 yapımlı Oz Büyücüsü, zamanının çok üzerinde görsel efektlere sahip olan bir filmdir. Özellikle 
çekildiği dönemde yarattığı görsel efektlerle ve renkleri ile seyirciyi kendine hayran bırakarak hâlâ 
günümüzde hayran kazanmaya devam etmektedir. Başrol karakteri sevimli Dorothy’nin haşhaş 
tarlasının içerisinde uyuyakaldığı sahnede kıpkırmızı haşhaş çiçeklerinin hoş görüntüsü, uyuyan 
genç kızın masum görüntüsünü tamamlayıcı nitelikte bir sahne olarak seyirciye sunulur. Klasikler 
arasına yerleşmiş bu filmi ailenizle birlikte izleyebilir günümüzün gözünden yeniden 
değerlendirebilirsiniz.  

 

 

• Bu Sıvı Graffitileri Vandallardan Koruyacak 
 

İtalya’daki Floransa Üniversitesi’nden bilim insanları, sokak sanatını korumanın bir yolunu buldu. 
Araştırmacılar tarafından nano teknolojiyle üretilen bir sıvı, zarar verilen graffitilerin bozulmadan 
temizlenmesini sağlıyor. 

Çevreye duyarlı; bu teknik American Chemical Society’nin (ACS) düzenlediği toplantıda tanıtıldı. 
Buna göre üretilen nano teknoloji ürünü sıvı, orijinal esere zarar  
vermeden ve çevreye duyarlı bir şekilde temizlik yapıyor. 
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Vandalların üzerini boyadığı eserler dakikalar ya da saniyeler içinde zarar görmemiş bir şekilde 
yeniden ortaya çıkıyor. Sıvı, toksik olmayan çözücüler, sürfaktanlar ve güçlü hidrojeller içeriyor. 

Banksy de Vandal Kurbanıydı; Design Boom’un haberine göre araştırmayla ilgili olarak konuşan 
projenin önemli isimlerinden Piero Baglioni, “Yıllarca klasik sanat eserlerinin restorasyonu ve 
temizlenmesi ile ilgili çalışmalar yapıldı. Modern sanat ve sokak sanatı da en az onlar kadar önemli” 
dedi. Sokak sanatının önemli isimlerinden Banksy ve Eduardo Kobra da vandalların kurbanı olan 
sanatçılar arasında yer alıyor. 
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24-30 Mayıs Haftası Sanat Haberleri Seçkisi ve Sanatla Randevu Ajandası 
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• Değerli Danışmanımız Dr.Ezgi Bakçay’ın kuratörlüğünü yaptığı Fatoş İrwen “Olağan 
Zamanın Dışında / Exceptional Times” Sergisi 

 
Depo ve Karşı Sanat Çalışmaları 
bu bahar Fatoş İrwen'nin ilk kişisel 
sergisine ev sahipliği yapıyor. 
Sergide sanatçının yıllara yayılan 
kesintisiz üretim süreci, malzeme 
çeşitliliği ve kavramsal çok 
katmanlılığı dikkat çekiyor. Video, 
fotoğraf, kağıt, tekstil ve tuval 
işlere, yerleştirmeler, nesneler ve 
metinler eşlik ediyor. Olağan 
Zamanın Dışında başlıklı serginin 
gövdesini tanıklık, adalet ve 
merhamet kavramları oluşturuyor. 
 
Bu sergi Fatoş İrwen'in tüm 
yaşamına eşlik eden sanatsal 
deneyimin güncesi olarak 
okunabilir. Sanatçı tarihine ve 
coğrafyasına, kendine ve ötekine, 
merhamete ve zorbalığa tanıklığını 
bedeniyle kaydetmiş; olağanüstü 
halde yaşamaya alışmış halklara 
armağan ediyor. İnatçı bir zarafetle 
bitkiler ve böcekleri, suyu ve 
toprağı, canlı ve cansız tüm 
varlıkları, geçmişi ve geleceği 
kucaklayan bir zaman tanımı 
öneriyor. Aynı türden olmayan 
zamansallıkların üst üste bindiği 
"olağan zamanın dışında" 
kutsallığın yitimi, tanımsız 

özgürlüklerin ve akrabasız yakınlıkların vaadi olarak kutlanıyor. 

Küratörlüğünü Ezgi Bakçay ve M. Wenda Koyuncu'nun yaptığı sergi 20 Mayıs - 27 Haziran 
tarihleri arasında Depo ve Karşı Sanat'ta eş zamanlı olarak görülebilir.  

 
 
 

• Salgın nedeniyle 14 ay ertelenen 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi Venedik Bienali 
kapsamında kapılarını İtalya Venedik’e gelebilen herkese açıyor. 

 

İKSV’nin koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu’nda küratör Neyran Turan’ın iklim krizinin 

değiştirdiği dünyayı mimarinin yaşanabilir hale getirme niyeti “Ölçü Olarak Mimarlık” projesi yer 

alacak. 
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Dünyanın en önemli mimarlık etkinliklerinden Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi, 22 
Mayıs-21 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) 
koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu’nda bu yıl küratör Neyran Turan’ın yenilenmiş bir 
mimari çevre tahayyülü üzerine düşünmeye çalışan "Architecture as Measure / Ölçü Olarak 
Mimarlık" başlıklı projesi yer alıyor. 
 
Ölçü Olarak Mimarlık projesi, yaşadığımız iklim krizi ışığında, mimarlığın kendi işleyişine dair 
alternatif tartışmalar yaratmayı amaçlıyor. Proje, fiziki enstalasyonu ve sürekli güncellenen web 
sitesiyle, Türkiye’de inşaattan bakıma, kaynak kullanımından tedarik zincirine uzanan süreçlerin 
çevreyle ilişkisine odaklanıyor. 

Projenin küratörü Neyran Turan, Kaliforniya’da öğretim üyesi. “Ölçü Olarak Mimarlık” projesi fikri ise 
İngilizce yayımladığı “İklim Krizine Yeni Bir Bakış Açısı” kitabından bir bölüm. “Tasarımın rolünü, 
iklim değişikliği sorununa çözüm üretmeye indirgemek yerine mimarlığı, çevrenin yeniden tahayyül 
edildiği bir ölçü olarak düşünebilir miyiz” sorusu üzerine inşa edilmiş. Yenilenmiş çevreden kastı 
mimarlığın çevreyi yeniden yaşanabilir hale getirmesi. İklim değişikliğinin getireceği sıkıntıları ve 
bunların çözüm yollarını inceleyen Turan, yeni bir mimari derken haklı olarak bunun kültürel ve 
politik bir bakış olduğunu da vurguluyor. Neyran Turan, Arsenal’deki Türkiye Pavyonu’nu “diyorama” 
adını verdiği dört gruba bölmüş.  

Bunu “bir tür büyük boyutlu bir maketin içinde dolaşıyormuş gibi düşünün”, diyor. Bu 
“diyorama”larda; 

1. Taşocağı, antikçağlardan terk edilmiş bir mermer ocağı  
2. Lojistik, kaybolan türlerin depolanıp yeni bir ülkeye doğru yola çıkma hazırlığı  
3. Bakım ve Onarım, yeniçağ, dünyanın kurtuluşu ve  
4. İnşaat, rekonstrüksiyon bölümleri var!  
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İnsanoğlunun acımasızca bozduğu ekolojik sistemi, çevre ve iklim felaketlerini ve bunların nasıl 
geriye döndürülebileceğini çalışan Neyran Turan, pandemi başladıktan sonra projesini çok da 
değiştirmemiş, çünkü zaten pandemi bu sorunları görünür hale getirmiş. Bundan sonra da dünya 
hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak görüşünde. 

Türkiye Pavyonu sergisini tüm detaylarıyla gösteren sergi turu İKSV YouTube kanalında yayında! 
https://www.youtube.com/watch?v=3c2Ztao95D4 

Projeyle ilgili ayrıntılı bilgi için: pavilionofturkey21.iksv.org/tr 

 

• “Anne, İsyan!” 26 Mayıs’ta Açılıyor 

Dirimart, sanatçı Jennifer İpekel’in yeni işlerinden bir seçkiyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. 
26 Mayıs’ta kapılarını açacak “Anne, İsyan!” başlıklı sergide sanatçının girift şekillerde süslenmiş 
yoğun renkli resimleri ve onlara eşlik eden seramikleri yer alıyor. 

İpekel’in son dönem resimleri doğa ve mitolojiden ilham alan duyusal, arkeolojik referanslarla 
doluyken; seramikleri ise animistik fikirlerden yola çıkıyor. Nesnelerin zor zamanlarda tapınmanın 
tarihinde nasıl bir yeri olduğu sorusunu takip ediyor. 

Mitsel İmgeler; Sanatçının 
bitkilerle iletişim kurmanın 
yollarını aradığı bir 
deneyden evrilen serisi, 
bitki temelli boyaların, 
linolyum baskı çiçeklerin, 
kadim zamanlarda bitkiye 
dönüşmüş olan kültürlere 
ait sembollerin izlerini 
taşıyor. Psikedelik 
kültürden aldığı cinsel ve 
fiziksel referanslarla yüklü 
renkli imgeler, kendi 
kişisel aşk deneyiminden 
ve Yeryüzü’nün 
sıcaklığından, 
renklerinden doğan mitsel 
imgelere yöneliyor. 

 

Gözleme Dayalı Resimler; Sergideki resimler ise gözleme dayanıyor: Sanatçının bir ayna karşısına 
geçerek büyük bir dikkatle incelediği kendisinin ve başkalarının 
temsilleri. “Doğum”, “Okyanus”, “Sonsuzluk için Çalışma” ve “Bahar” resimlerinin rehberi “Geçiş” 
veya “Koza” gibi adları olan formatif heykelsi seramikler olarak dikkat çekerken, sergide İpekel’in 
hayal gücüne dayalı Yüklü Ayak, Kılıf, Vahşi Dagga gibi karakterler de yer alıyor. 

“Anne, İsyan!” sergisini 27 Haziran’a kadar Dirimart’ta görmek mümkün. 

https://www.youtube.com/watch?v=3c2Ztao95D4
https://pavilionofturkey21.iksv.org/tr
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• Urla’da ‘Kâğıttan Kaplan’ sergisi 

Gru Sanat Galerisi, 21 Mayıs - 11 Temmuz'da “Kâğıttan Kaplan” sergisini Urla'da ağırlıyor. 
 

Urla’da mart ayında açılan 
Gru Sanat Galerisi, dijital 
eşikte kâğıda bir saygı 
duruşu ya da veda 
göndermesiyle tekrar bakan 
kolektif sergi “Kâğıttan 
Kaplan”ı 21 Mayıs - 11 
Temmuz tarihleri arasında 
ağırlıyor.  
 
Cemal Demir’in seçkisini 
yaptığı ve ismini verdiği 
sergide; Basako, Beyza 
Boynudelik, Gökhan Deniz, 
Bedia Ekiz, Güler Güçlü, 
Horasan, Ali İbrahim Öcal, 

Meltem Sarıkaya ve Şevket Sönmez’in kâğıt üzerine gerçekleştirdikleri çalışmaları bir araya geldi.  
 
 

• Büyükada'nın ve Arabacılar Meydanı'nın 150 Yılı sergisi açılıyor 

Adalar Müzesi'nin yeni sergisi "Büyükada'nın ve Arabacılar Meydanı'nın 150 yılı" 21 Mayıs'ta 
Büyükada Şehir Hatları İskelesi'nde açılıyor. Büyükada Arabacılar Meydanı ise Adalı sanatçıların 
sergi ve yerleştirmelerine ev sahipliği yapacak. İki ay açık kalacak sergiler süresince meydanda 
kültürel etkinlikler de gerçekleştirilecek. 
 
Adalar kent yaşamının önemli parçalarından biri olan Büyükada fayton durağına neredeyse 150 
yıldır ev sahipliği yapan meydan, faytonların kaldırılması sonrasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) tarafından yeniden düzenleniyor. 2020'nin son günlerinde meydan düzenlemesinin yarışmayla 
yapılacağı açıklanmış ve sürece Adalıların da katılımı öngörülmüştü. Adalar Müzesi de bu süreçten 
yola çıkarak "Büyükada'nın ve Arabacılar Meydanı'nın 150 Yılı" sergisi düzenlemeye karar verdi. 
 
Adalar Müzesi tarafından, Adalar Belediyesi - Adalar Vakfı işbirliği ve İBB ile Şehit Hatları İşletmesi 

desteğiyle hazırlanan sergi, başlığa ve temasına son derece uygun bir yerde, Büyükada'nın tarihi 

vapur iskelesinin yolcu giriş bölümünde 21 Mayıs Cuma günü saat 14.00'de açılacak. Sergi 20 

Temmuz tarihine kadar ziyaret edilebilecek. 

Serginin tasarımı Bülent Özden tarafından yapıldı. Sergideki görsel malzemeler ve 

çizimler, Akillas Millas ve Adalar müzesi arşivinden alındı. Çizimlerin renklendirilmesi ise Bülent 

Çelik tarafından yapıldı. Sergi için hazırlanan ve meydana dair tanıklıkları içeren üç video da, 

Adalar Müzesi YouTube kanalı üzerinden yayınlanıyor. 

Sergi sanal ortamda; Sergi, üç boyutlu olarak sanal ortama da taşındı. İki ay süreyle gerçek 

ortamda ziyaret edilebilecek sergiye, aynı anda ve kalıcı olarak 
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https://arabacilarmeydani.adalarmuzesi.org adresinden ulaşılabilecek. 

Sergiye paralel etkinlikler; Sergiyle birlikte yarışmaya konu olan meydanda etkinlikler de planlanıyor. 
Bunlardan biri, Adalı sanatçıların meydanın farklı noktalarına yerleştirilecek eserleri olacak. 

Adalı 10 sanatçıdan meydanda yerleştirmeler; 21 Mayıs-20 Temmuz 2021 tarihleri arasında ziyaret 
edilebilecek Meydan Sergilerine Adalı 10 sanatçı katılıyor. Büyük bölümü "meydanın hafızası"na 
gönderme yapan yerleştirmelere imza atan Adalı sanatçılar şöyle: Ayşem Ötük, Çiğdem Üçüncü, 
Ebru Akıncı, Fatma Sağ Tunçalp, Fikret Parlak, Gül Bolulu, Gülce Kuter, Metin Özkara, Sevgi 
Çekiç, Zeynep Soref. 

Konserler, sohbetler; Meydanda sergi süresince, konserler, gösterimler, drama ve sohbet gibi 
kültürel etkinlikler de gerçekleştirilecek. Fayton Meydanı Kentsel Düzenleme Yarışması'na katılım 
sürecini organize eden İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ Kooperasyon ve İletişim 
Şefliği ile Adalar Belediyesi koordinasyonunda yapılacak etkinlikler tüm Adalı ve İstanbulluların 
katılımına açık. 

 

 

• Gözler Paris’in ‘yeni sanat tapınağı’nda 

Paris’in tarihi Ticaret Borsası, çağdaş sanat müzesi oldu. Milyarder Pinault’nun beş bin eserlik 
koleksiyonu Venedik’ten sonra Fransa’da. 

 
Paris, Fransa’nın önde gelen 
zenginlerinden koleksiyoner François 
Pinault sayesinde, 18. yüzyılda inşa 
edilerek 19. yüzyılda yenilenmiş olan 
tarihi Ticaret Borsası binasında yeni bir 
çağdaş sanat müzesine kavuştu. 
Açılışı 22 Mayıs günü yapılan müzeye 
“Paris’in  

Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta 
gibi lüks markaların yanı sıra ünlü 
müzayede evi Christie’s in de sahibi 
olan François Pinault, Paris’e büyük 

değer katacak Pinault Koleksiyonu Müzesi için 160 milyon Avro harcamış. 20 yılı aşkın bir süreden 
beri Paris’te müze açmayı planlayan Pinault, önce Seine Nehri üzerindeki Seguin Adası’nı gözüne 
kestirmiş ancak hukuki zorluklar nedeniyle vazgeçerek Venedik’te iki muhteşem bina satın almıştı. 

Fiat Grubu’ndan satın alınan Palazzo Grassi ile Büyük Kanal üzerindeki 16. yüzyıldan kalma 
gümrük binası Punta Della Dogana Venedik Bienallerinin en gözde mekânları. 

İş hayatına sıfırdan, doğru dürüst bir eğitim almadan atılan Pinault müzeye ilk kez 30’lu yaşlarında 
adım atmış. 84 yaşındaki iş insanı koleksiyonunu 1970’li yıllarda oluşturmaya başlamış. 5 bin 
eserlik koleksiyonu dünyanın en önemli koleksiyonları arasında ve tahmini değeri 1.2 milyar Avro. 
Pinault Koleksiyonu’nun başında ise Fransa’nın eski Kültür Bakanları’ndan Jean-Jaques Aillagon 
var. 

https://arabacilarmeydani.adalarmuzesi.org/
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ALTI AY SONRA ERİYECEK; Pinault’nun, Paris 
Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun önerisiyle 50 
yıllığına kiraladığı tarihi Ticaret Borsası’nı müzeye 
dönüştüren isim Japon mimar Tadao Ando. 
Pinault’nun da katıldığı müzenin açılışında 
ziyaretçileri, İsviçreli heykeltraş Urs Fischer’in dört 
metre yüksekliğindeki heykeli karşıladı. 

Esasında dev bir mum olan balmumu heykel, 16. 
yüzyılda yaşamış Flaman heykeltıraş 
Giambologna’nın “Sabine Kadınlarının Kaçırılışı” adlı 
heykelin replikası. Mum, müzenin açılışında 
yakılacak ve altı ay boyunca yanarak sonunda 
eriyecek. Yok olacak bu eserin neyi temsil ettiğini 
merak ediyorsanız: “Her şeyin süreksizliği, 
kırılganlığı ve zamanın uçup gitmesi”. 

 

 

• 'Kendine Kapanmak' sergisi çevrim içi olarak ziyarete açıldı 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi El Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Batu, sergisine dair 
şunları söylüyor: “Kendimi inşa ediyorum ben, sınırlarımı çiziyorum, şekilleniyorum. Bundan sekiz 
bin yıl önce aynı topraklarda, çamurdan ana tanrıçasını yapan o eller gibi her bir parçasına 
değiyorum kilin, her yerinde parmak izlerim, avucumun çizgileri… İz bırakmak istiyorum belli ki, bin 
yıllara taşınsın parmaklarım… Ben kedime kapandım, baktım, gördüm ve kabul ettim…” 

 Türkiye’nin tek 

seramik galerisi 

D’ART Galeri’de 

11 Haziran’a 

kadar açık olacak 

sergide Batu’nun 

çeşitli tekniklerle, 

çoğunluğunu 

pandemi 

günlerinde ürettiği 

heykelleri yer 

alıyor. Batu 

eserlerinde, hem 

kendisini hem de 

insana dair hırsları, 

yaraları, boşlukları 

sorguluyor.  

Sergide dileyen heykellerin videolarını da izleyebiliyor. Batu, bugüne kadar yedi kişisel sergi açtı, 

yurt içinde ve yurt dışında pek çok etkinliğe katıldı. Batu’nun eserleri 1-4 Haziran 2021 tarihleri 

arasında düzenlenecek Artcontact İstanbul Sanat Fuarı’nda da sergilenecek.  
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• "Olimpos Sergileri” serisinin ikincisi olan “Peyzaj” temalı grup sergisi  

Sergi Taner Ceylan’ın 

küratörlüğünde 22 Mayıs – 7 

Haziran 2021 tarihleri 

arasında geçmişi 1671 yılına 

dayanan Karaköyün 

mücevher kutusu diye anılan 

Zülfaris Sinagogu’nda 

gerçekleşiyor. Sanatçının 

Olimpos’taki zeytinliğinden 

elde edilen gelirle devam 

eden sergi serisinde sanatla 

gelen yine sanata dönüşüyor. 

“Olimpos Sergileri” Taner 

Ceylan’ın yakından takip ettiği 

kimi sanatçıların üretim 

süreçlerini sanatın temel kavramlarıyla buluşturma deneyine dayanıyor. 

   

• İstanbul Film Festivali’nin Türkiye Sineması bölümü kapsamında Ulusal Belgesel 
Yarışması’nda bu yıl 9 film yer alıyor  
 

Yarışmanın jüri üyeleri, yönetmenler Serdar Kökçeoğlu, Martina Priessner ile yönetmen ve yapımcı 
Hasan Söylemez. Ulusal Belgesel Yarışma filmleri 22 Mayıs’ta sırasıyla gösterime açıldı. Filmler, 
açıldığı günden itibaren üçer gün boyunca izlenebilecek. Biletler passo.com.tr'de satışta! 
 

 
 

https://www.passo.com.tr/tr/mekan/iksv-istanbul-film-festivali-online/
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Ulusal Belgesel Yarışması filmleri ve gösterim tarihleri: 
 
• 22 Mayıs Cumartesi / Rüzgâr Tayı / Sidar İnan Erçelik 
• 23 Mayıs Pazar / Güneşte Bir An / A Moment in the Sun / Leslie Ortabaşı, Oktay Ortabaşı 
• 24 Mayıs Pazartesi / Hasankeyf / Heskîf / Elif Yiğit 
• 25 Mayıs Salı / Gurbet Artık Bir Ev / Pınar Öğrenci 
• 26 Mayıs Çarşamba / Hem Müslüman Hem Feminist / Nebiye Arı 
• 27 Mayıs Perşembe / Anima / Yusuf Emre Yalçın 
• 28 Mayıs Cuma / Patrida / Ayça Damgacı, Tümay Göktepe 
• 29 Mayıs Cumartesi / Merhaba Canım / Ulaş Tosun 
• 30 Mayıs Pazar / Nosema / Etna Özbek 

 
 
 

• İstanbul Modern Sinema'nın çevrimiçi film programı Bahar Nöbeti devam ediyor! 
 
Geçtiğimiz yıl festivallerden övgü ve ödüllerle dönen, kimi ilk kez izleyiciyle buluşacak 6 filmden 
oluşan programı 30 Mayıs'a kadar izleyebilirsiniz. 
 
Bilgi için https://www.istanbulmodern.org/tr/sinema/istanbul-modern-sinema_28.html veya   
https://www.istanbulmodern.org/tr/sinema/guncel-program%20 ziyaret edebilirsiniz. 
 
 

• Isparta’da Gül Hasadı 
 

Rosa damascena gülü (Isparta Gülü) Rosa 
gallica ile Rosa moschata türlerinden elde 
edilmiş melez bir gül türüdür. Gül yağı elde 
etmek için Isparta ve Burdur yörelerinde 
yetiştirilir.  Sadece Mayıs aylarında toplanıp 
işlenen nadir ve özel bir gül türü olup dünyada 
sadece birkaç yerde yetişmektedir. Isparta ili 
1889 yılından beri Rosa damascena'nın ev 
sahipliğini yapmaktadır. El İle toplanan gül 
hasadı bu bölgede 130 yıldır geleneksel 
şekilde devam etmektedir. 
 
Dünyada Rosa damascena’nın yetiştirildiği iki 
ana bölge bulunmaktadır: Türkiye’nin Isparta 
yöresi ve Bulgaristan’da Kazanluk bölgesi. 
Isparta, güneybatı Türkiye’de yer alan ve 
“Güller Şehri” olarak bilinen bir şehirdir. 
Isparta’nın 1035 metrelik rakımı, ısı, yağış, 
nem ve güneş ışığı gibi iklim özellikleri ile 
coğrafi konumu, dünyanın en kaliteli güllerinin 
yetiştirilebilmesi için elverişli ortamı 
oluşturmaktadır. Bölgede yaklaşık 20 bin 
dönüm arazi üzerinde her yıl 10 bin ton 
civarında gülden gülyağı ve gülsuyu üretilir.  

 
Rosa damascena yetiştiriciliği ve hasadı doğa ile uyumludur ve Isparta yöresine kendi kendine 
yeten bir ekonomi sağlar. 
 
Isparta bugün dünyanın en önemli gül yağı üretim merkezlerinden biri olarak, kozmetik ve parfüm 
sanayinin ünlü markalarının ham madde ihtiyacını karşılar. 

https://www.istanbulmodern.org/tr/sinema/istanbul-modern-sinema_28.html
https://www.istanbulmodern.org/tr/sinema/guncel-program
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Hasat 

Havaların ısınmasıyla, Rosa damascena’nın çiçek açma dönemi Mayıs ayı ortalarından Haziran 
ortasına kadar sadece bir ay sürer. Bu nedenle Mayıs Gülü olarak da bilinmektedir. Çiçeklerin 
açmasıyla hasat dönemi başlamış olur ve sabah erkenden kalkan işçiler, günün ilk ışıklarıyla birlikte 
gül bahçelerine ulaşır. El ile yapılan gül hasadı bu bölgede 130 yıldır geleneksel şekilde devam 
etmektedir. 

Üretim, sürdürebilirlik, sosyal sorumluluk süreçleri için https://gulsha.com/tr/neden-gulsha/ detay 
bilgiye ulaşabilirsiniz. 
 
Sanatla Randevu ile yeniden “Gül Hasadı” yapabilmek dileği ile….. 

 
 

• David Hockney: Hayatı, Eserleri ve Bilinmeyenleri 
 

 

David Hockney Kimdir? 

Fotoğraf kolajları ve Los Angeles yüzme havuzları resimleriyle tanınan David Hockney, 20.yüzyılın 
en etkili isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. İngiltere’nin yaşayan en büyük sanatçılarından ve 
1960’lar İngiliz pop art akımının en önemli temsilcilerindendir. En bilinen eserleri arasında Sandalye, 
Daha Büyük Bir Sıçrama, Havuzda İki Figür çalışmalarını sayabiliriz. 

Kısaca Hayatı 

İngiliz asıllı David Hockney, 9 Temmuz 1937 tarihinde, İngiltere’nin West Yorkshire, Bradford 
bölgesinde, beş çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri 
kitaplara ve sanata ilgi duyan Hockney; Picasso, Matisse ve Fragonard’ın hayranıydı. Ailesi 
oğullarının sanatsal eğilimini her zaman teşvik etti ve ona hayal kurma özgürlüğü verdi. 

Hockney 1953-57 yılları arasında Bradford Sanat Koleji’nde öğrenim gördü. Yüksek lisansını ise 
Royal College of Art London’da yaptı. Bu dönemde soyut dışavurumculuk da dahil olmak üzere 
farklı türlerde denemeler yapıyordu. Çok başarılı bir öğrenciydi, resimleri hem ödüller kazanıyor 

https://gulsha.com/tr/neden-gulsha/
https://t24.com.tr/haber/sedat-peker-in-videolarinin-you-tube-da-izlenme-sayisi-25-milyonu-asti,953573
https://t24.com.tr/haber/sedat-peker-in-videolarinin-you-tube-da-izlenme-sayisi-25-milyonu-asti,953573
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hem de özel koleksiyonlar için satın alınıyordu. Aynı zamanda bale, opera, tiyatro için set ve kostüm 
tasarımlarını içeren çalışmalar da yapıyordu. 

David Hockney’nin Sanat Hayatı 

Hockney’nin erken dönem resimleri edebi eğilimlerini ön plana çıkarıyordu. Eserlerine Walt 
Whitman’dan şiir parçaları ve alıntılar ekliyordu. 1961 yılında yaptığı ‘We Two Boys Clinging 
Together’ ve benzeri eserleriyle sanatında eşcinselliğe yer vermeye başladı. 

1963 yılında ilk kez Los 
Angeles’a gitti ve 1966’da 
tamamen buraya yerleşti. 
Los Angeles’taki yüzme 
havuzlarını resmetmek en 
sevdiği konulardan biriydi. 
Bu dönemde 
dışavurumcu bir tarz 
geliştirdi ve 1970’lere 
gelindiğinde daha 
gerçekçi olarak kabul 
edilmeye başladı. 
Hockney havuzların yanı 
sıra California evlerinin iç 
ve dış kısımlarını 
boyamaya da ilgi 
duyuyordu. 1970 yılında 
ızgaraya yerleştirilmiş bir 
grup polaroid fotoğraftan 

oluşan ve ‘joiners’ diye adlandırdığı fotoğraf kolajları yaparak fotoğrafçılıkla da uğraşmaya başladı. 
Hockney usta bir fotoğrafçıydı ve bu alanda daha kapsamlı çalışmaya başladı. 

1963 yılında ilk kez Los Angeles’a gitti ve 1966’da tamamen buraya yerleşti. Los Angeles’taki 
yüzme havuzlarını resmetmek en sevdiği konulardan biriydi. Bu dönemde dışavurumcu bir tarz 
geliştirdi ve 1970’lere gelindiğinde daha gerçekçi olarak kabul edilmeye başladı. Hockney 
havuzların yanı sıra California evlerinin iç ve dış kısımlarını boyamaya da ilgi duyuyordu. 1970 
yılında ızgaraya yerleştirilmiş bir grup polaroid fotoğraftan oluşan ve ‘joiners’ diye adlandırdığı 
fotoğraf kolajları yaparak fotoğrafçılıkla da uğraşmaya başladı. Hockney usta bir fotoğrafçıydı ve bu 
alanda daha kapsamlı çalışmaya başladı. 

1980’lerin sonlarına doğru, deniz 
manzaraları, çiçekler ve sevdiği 
insanların portrelerini yapmaya 
başlayarak tekrar resim yapmaya 
odaklandı. Eserlerinde 
karakteristik özellikleri olan havuz 
teması, sudaki yansımalar, duble-
portreler ve renk seçimlerinin yanı 
sıra teknolojiden de çok fazla 
faydalanarak popüler olanı 
kullanmaya devam etti. Bir diğer 
deyişle pop art’ın dijitalleşen 
dünyasına ayak uydurduğunu 
gösterdi. 1986’da bir fotokopi 
makinesinde yaptığı ilk ev yapımı 
baskılar ise sanatına teknolojiyi 
dahil ettiği ilk dönemdi. Sanat ve 
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teknolojinin birlikteliği onda müthiş bir hayranlık yarattı. 80’lerde polaroidlerin ve 35mm renkli 
baskıların popülerleşmesiyle foto-kolajlar yapmaya başladı. 

1990’da lazer faks makinesi ve lazer yazıcıları kullanmaya başladı. 2000’lerde iPhone ve iPad ile 
‘brushes’ uygulamasını kullanarak çalışmalar yaptı. 2011 yılında Ontario Kraliyet Müzesi’nde, 
tamamı iPhone ve iPad’ten yaptığı 100 eserden oluşan bir sergi düzenledi. 

Yaşayan En Pahalı 
Ressam Ünvanı 

2018 yılında ‘Bir Sanatçının 
Portresi - Havuzda İki Figür’ adlı 
eseri 90,3 milyon dolara satılan 
David Hockney, yaşayan bir 
sanatçının eseri için ödenmiş en 
yüksek rakam ünvanına sahip 
oldu. Bu ünvan 15 Mayıs 2019 
tarihinde, 1986 yılında paslanmaz 
çelikten yaptığı tavşan heykeli 91 
milyon 75 bin dolarlık rekor fiyata 
satılan Amerikalı heykeltıraş Jeff 
Koons’a geçti. 

David Hockney’in Coronavirus 
Sürecindeki Eserleri 

2020 yılında coronavirus salgını, tüm 
dünyayı kapanmaya götürdüğünde de 
Hockney sanatsal çalışmalarına tüm 
hızıyla devam etti. 83 yaşındaki sanatçı 
bu süreç hakkında verdiği demeçte, “Bu 
yaşımda gerçekten değerli bir şey 
yapmam için kendimi izole etmem 
gerektiğini biliyordum. Sonra mart 
ayındaki kilitlenme geldi ve hiç 
umursamadım çünkü bu hiç ziyaretçi 
olmayacağı anlamına geliyordu ve işte 
uzun süre çalışabilirdim ve yaptım” dedi. 
Hedefinin 2020 yılı için iPad'inde 220 resim yapmak olduğunu söyleyen Hockney şimdiden 208 
eseri tamamlamış bile. 

Moda Dünyası ve Hockney 

David Hockney 1985 yılında Fransız Vogue’un kapağını tasarladı ve bu tasarımda Picasso&Kübizm 
akımından aldığı ilhamla birçok başka eserinde de gördüğümüz Celia Birtwell’i resmetti. Başta 
reddettiği bu teklif için Hockney şöyle diyor: “Bana ilk sorduklarında reddettim. Modayı yeterince 
bilmiyordum ve zaten ilgimi çekmiyordu. Sonra modayla ilgili olması gerekmediğini söylediler, 
herhangi bir şey olabilirdi. Herhangi bir şey olabilirse, o zaman yapabilirim diye düşündüm. Sayfada 
benim yaptığım türden fotoğraf kolajları çalışabiliriz diye düşündüm ve bu nedenle basılı sayfada 
çalışılması şartıyla fotoğrafı parçalayıp dönüştürmenin mümkün olduğunu gösterdim… Ne de olsa 
bir moda dergisinin ortasında 40 sayfa, tek bir perspektiften yararlanan resimlerin ortasında tam kırk 
sayfa…  
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Çünkü dergideki tüm diğer fotoğraflar geleneksel bir şekilde 
yapılmış. Ben ise fotoğrafçılığın nasıl farklı şekillerde 
yapılabileceğini göstermek istedim.” 

Hockney modaya sadece sanatıyla dahil olmakla kalmayıp, ayrıca 
bir çok tasarımcıya da ilham oldu. 2005’te Burberry markasının 
kreatif direktörü Christopher Bailey, tamamen Hockney’nin 
eserlerinden ilhamını alan bir ilkbahar/yaz kreasyonu hazırladı. 
2012 yılında ise Vivien Westwood tasarımlarından birine 
Hockney’nin adını verdi. Hockney’nın modayla ilişkisi bunlarla da 
sınırlı kalmadı, çünkü o aynı zamanda bir moda ikonu.1986 
yılından beri Vanity Fair’in Best-Dressed Hall of Fame listesinde 
yerini alan sanatçı, 2011 yılında GQ’nun 50 most Stylish Men in 
Britian, 2013’te ise The Guardian’ın 50 Best Dressed Over-50s 
listelerine girmiştir. 

 

 

David Hockney’in Öne Çıkan Eserleri 

o Sanatçının Portresi, Havuzda İki Figür 

 

Hockney’nin 1972'de tamamladığı bu eser, büyük bir tuval üzerine akrilik bir pop art resmidir. Eser 
Kasım 2018'de Christie’s de düzenlenen bir müzayedede 90,3 milyon dolarlık rekor bir fiyata 
satılmıştır. Christie’s Müzayede Evi’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası ve güncel sanattan sorumlu 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alex Rotter, tablonun Hockney’nin eserleri arasında hem sanat 
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tarihi hem de resim piyasası açısından en değerli parça olduğunu belirtmişti. “Tablo, Avrupalı ve 
Amerikalı bakış açılarını aynı anda yansıtıyor” değerlendirmesinde bulunan Rotter, 1960’larda 
Kaliforniya’nın güneşli sahillerinde yaşamaya gelmiş Avrupalı bir sanatçının, kendisini her iki kıtada 
yaşarken görmesinin bir temsili” demişti. 

 

o Daha Büyük Bir Sıçrama 

 

 

1967 yılına ait ‘Daha Büyük bir Sıçrama’, bizi Kaliforniya’da sakin ve güneşli bir güne götürür. 
Seyirciyi bir yüzme havuzunun yanına, sıçrama tahtasının oluşturduğu köşegen dışında yalnızca 
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yatay ve dikey çizgilerden oluşan sakin bir sahnenin ortasına yerleştirir. Sahnenin kutsal sakinliğini 
bozan o büyük sıçramanın oluşturduğu coşkulu sesi neredeyse duyabiliriz. Sadece birkaç saniye 
süren bu anı resmetmenin zorluğunu düşünürsek, ‘Daha Büyük Bir Sıçrama’, Hockney’nin en ünlü 
ve en cüretkar eserlerinden biridir. Hockney bu çalışmasını ‘iki saniye süren bir olayı resmetmem iki 
haftamı aldı’ sözleriyle açıklamıştır. 

 

o Bahçede 

 

Hockey’nin 2015 yılında 
yaptığı bu eser, arka 
plandaki kendine has mavi 
terası ve merkezindeki 
yüzme havuzuyla, 
Hockney’nin kendi 
Hollywood bahçesinin 
resmidir. Parlak akrilikler 
Los Angeles’taki evinin 
canlılığını yakalarken, 
tablonun ön planını 
kaplayan kaktüsler, 
kuraklığın ortasında 
bahçeyi bir yaşam ve renk 
cenneti haline getiriyor. 

  
 

o Yol 

Garrowby Hill, bir 
diğer adıyla Yol, 
20. yüzyılın 
sonlarında, 
Hockney’nin 
Yorkshire ilçesinin 
dört bir yanından 
gelen 
manzaralardan 
ürettiği bir dizi 
parlak manzara 
resminden biridir. 
Bu tabloya güçlü 
bir çekicilik unsuru 
ekleyen, Yorkshire 
Moors’un yüksek 
ufku ve güzel 
yama işi ve 
sanatçının onu 
elde etmek için 
kullandığı parlak renkler. Büyüdüğü kırsal bölgenin sanatsal nitelikleri konusunda oldukça hevesli 
olan Hockney’nin, eseri ağrılıklı olarak bellek yoluyla, belki de üstüne biraz sanatsal hayal gücü 
ekleyerek ürettiğine inanılıyor. 

https://www.oggusto.com/sanat/sanat/futurizm-sanat-akimi-hakkinda-bilmeniz-gerekenler
https://www.oggusto.com/sanat/sanat/futurizm-sanat-akimi-hakkinda-bilmeniz-gerekenler
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o Bir Numaralı Sandalye 

 

 

 

1985-86 yılları arasında yaptığı bu eserde, pop-art’ın 
en büyük temsilcilerinden olan Hockney, popüler 
veya günlük hayatta kullandığımız sıradan şeyleri 
eserlerine konu ediyor. ‘Sandalye’ tablosu da bu 
akımın en belirgin örneklerindendir. Hockney bir 
söyleşisinde “Sandalyeleri her zaman sevmişimdir” 
diyor ve ekliyor “İnsanlar gibi kolları ve bacakları 
var.” Resimlerinde, çizimlerinde ve hatta heykelsi 
enstelasyonlarında Hockney, sandalyeyi insan 
vücudu için bir stant olarak kullanarak defalarca 
eserlerine konu ediyor. 

 

 

 

 

 

 

o Van Gogh Sandalye 

Hockney’nin sandalye serisinden bir başka 
eser olan ‘Van Gogh Sandalye’ 1988 
yılında tamamlanmış. Tabloya baktığımızda 
mücevheri andıran tamamlayıcı renkler ve 
arka plandaki renk dizisi ve sandalyenin 
renk eşleşmesinin titreşimli, neredeyse 
elektriksel bir optik etki yarattığını 
görebiliyoruz. Hockney'in imzası olan 
çarpık perspektifinde işlenmiş sandalyenin 
geniş bacakları, sanatçının üç boyutlu 
uzayın bir tuval üzerine düzleştirildiğinde 
bile sürekli değişen bakış açısıyla insanın 
görüş açısına farklı bir boyut getiriyor.  

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.oggusto.com/sanat/sanat/pandemi-surecine-sanatsal-bakis
https://www.oggusto.com/sanat/sanat/pandemi-surecine-sanatsal-bakis
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• Eurovision Şarkı Yarışması'nı Maneskin rock grubu kazandı 

Hollanda'da bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla 
İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu kazandı. 

 

Rotterdam kentindeki Ahoy salonunda gerçekleştirilen "Kucaklama" temalı yarışmanın finalinde 26 
ülkenin temsilcileri mücadele etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020'de yapılamayan ve 
bu yıla ertelenen yarışmaya, Kovid-19 kısıtlamalarından dolayı 24 saat içinde alınmış negatif test 
sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı. Bu sayı yarışmanın yapıldığı salonun yüzde yirmisini 
kapsıyor. 

Yarışmanın finalinde İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 
puanla birinci seçildi. Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı 
şarkı 499 puanla ikinciliği, İsviçre temsilcisi Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkısı da 432 
puanla üçüncülüğü elde etti. Yarışma, 45 ülkede canlı izlendi. 

Türkiye, Eurovision şarkı yarışmasına ilk kez, Semiha Yankı'nın "Seninle bir dakika" isimli şarkısı 
ile 1975 yılında katıldı. 2003 yılında Riga'da yapılan yarışmada Sertab Erener ile ilk kez birincilik 
alındı. Türkiye, 2013'te ani bir kararla yarışmaya katılmama kararı aldı. 
 
 
O dönem TRT'den sorumlu bakan olan Bülent Arınç, "Biz bu yarışmaya hangi güçlü grupla gidersek 
gidelim istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Türkiye'nin tanıtımı konusunda da çok fazla bir etkinlik 
olmuyor." demişti. Arınç'ın ileride şartlar müsait olursa geri döneriz dediği yarışmaya Türkiye son 
kez 2012 yılında Can Bonobo ile katıldı. 

    

    

 
 
 


