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Masterpiece’in
49. sayısının kapağında
kağıda kabartma
yöntemi ile üçüncü
bir boyut ekleyen ve
bu disiplinini farklı
objelerde gösterime
çıkaran Antonin Anzil
var. İlerleyen sayfalarda,
Gastronominin Nobel’i
sayılan Basque Culinary World Prize’da iki
yıl üst üste dünyanın en iyi 10 şefi arasına
giren ilk ve tek Türk şef olan Ebru Baybara
Demir ile kadın ve doğa kavramlarını

sektörel açıdan irdeledik. Bir süre sonra
yeniden fiziksel olarak gerçekleşen Art
Basel’in yanı sıra e-mobiliteye geçişi
destekleyen Formula E’nin tarihini ve
sezonunu inceledik. Bir diğer taraftan
dünden bugüne kitaplardan beyaz perdeye
uyarlanan filmlerle kültür başlığımızı
doldururken iklim krizinin kuşlar
üzerindeki etkisiyle de çevre temamızı
şekillendirdik.
Keyifli okumalar…
Oben Savaş
Garanti BBVA Özel Bankacılık Direktörü
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Kapaktaki eser
Sans titre bleu,
30 x 30 cm,
Antonin Anzil.
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YENİ RANGE ROVER EVOQUE

GÖZ ALICI

Yeni Range Rover Evoque, dikkat çekici detayları, ClearSight teknolojisi, 10’’ Dokunmatik Touch Pro Duo ekranı
ve göz alıcı tasarımı ile Borusan Otomotiv Land Rover Yetkili Satıcıları’nda ve Land Rover Online Satış Platformu’nda.*
*Yeni Range Rover Evoque, 2.0 lt 150 BG ve 180 BG motor seçenekleri ile sunulacaktır.
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Tropikal iklim kuşağında
Modern mimari kavramlarını Brezilya yağmur ormanlarıyla birleştiren Studio MK27, son
projesi Casa Azul ile doğa ve tasarım kriterlerinin uyumuna odaklanıyor. São Paulo eyaletinde,
Iporanga Plajı ve Atlantik Okyanusu’na sadece 500 metre uzaklıkta yer alan Casa Azul,
sürdürülebilir mimari ve çağdaş Brezilya mimarisi üzerine bir çalışma niteliğinde. Projenin
çevredeki bitki örtüsü üzerindeki etkisini incelemek için her gün sahada çalışmalarına devam
eden mimarlar 350 metrekarelik alanı her noktasıyla doğaya saygı duyacak şekilde tasarladı.
Proje, tipik Studio MK27 tasarımlarından daha yüksek olsa da neredeyse şeffaf yapısı ile hafif
bir görsel varlığa sahip. Zemin kat, çevredeki ormana tamamen açık amorf bir ahşap güverte
gibi görünürken yapıdaki dikdörtgen beton formlar kasıtlı bir kontrast oluşturuyor. Stüdyo aynı
zamanda Portekiz sömürge döneminden ve çağdaş Brezilya’yı şekillendiren yerli kültürlerden
tarihi ipuçları alarak son 20 yılda Brezilya mimarisinin mirasını geliştiriyor.

Birliktelikte son kapsül
Kim Jones, çok yönlü tasarımlarının sınırlarını
zorlamaya devam ediyor. Elbette ki Dior çatısı altında...
Jones’un tarzına son olarak Eli Russell Linnetz de
dahil oluyor ve ortaya “California Couture” kapsül
koleksiyonu çıkıyor. Aynı zamanda Jones ve Linnetz
arasında ilk kez konuk tasarımlı bir iş birliği olarak
sunulan kapsül, adına yakışır bir şekilde California’daki
Venice Beach’te gösterimdeydi. Kapitone puffer
ceketle ve yarım fermuarlı kazakların arkasındaki
motivasyonu ise Jones; “Koleksiyonlarımızda birçok
farklı insanla çalıştık ama bu sefer biriyle farklı bir
şekilde çalışmak istedim. Birinin Dior’u farklı bir
açıdan görmesini istedim,” cümleleriyle anlatıyor.
İkilinin Dior’un arşivlerini de karıştırdığını ve “Saddle”
tasarımını yeniden yorumladığını belirtelim.
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THE LEGEND AMONG
ICONS.

Portugieser Perpetual Calendar.
Ref. 5033: The daring expeditions of the
Portuguese seafarers held out the promise
of everlasting glory. A worthy legacy of this
heroic epoch is the Portugieser Perpetual
Calendar. Timelessly elegant, it features

trailblazing technology that includes a 7-day
automatic movement with Pellaton winding
and a power reserve display showing the
date until 2499. So converted into human
lifetimes, this model could be working on its

Mechanical movement · Pellaton automatic winding

legendary status for eternity.

44.2 mm · Alligator leather strap by Santoni

system · IWC-manufactured 52610 calibre · 7-day power
reserve with display · Perpetual calendar with displays
for the date, day, month, year in four digits and perpetual
Moon Phase · Anti-reflective sapphire-glass · See-through
sapphire-glass back · Water-resistant 3 bar · Diameter

İstanbul: Arte Gioia, İstinye Park Tel: (212) 345 6506 - Luxury Timepieces, Istanbul Airport International Departure Terminal Greenwich, Zorlu Center Tel: (212) 353 6347 I Ankara: Greenwich, Armada Tel: (312) 219 1289 I Bursa: Permun Saat, Korupark AVM Tel: (224) 241 3131
İzmir: Günkut Saat, Alsancak Tel: (232) 463 6111 I Muğla: Arte, Yalıkavak Marina Bodrum Tel: (252) 385 4429

IWC.COM
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İzole ritimler
Yoğun tempolardan uzaklaşabilmenin en teknolojik yollarından biri de kuşkusuz kablosuz
kulaklıklar. Hal böyle olunca kulaklık tasarımlarının güncel hallerini takip etmek kaçınılmaz
oluyor. Sony örneğinde olduğu gibi... Marka, WH-1000XM4’ün halefi olarak adlandırılan WH1000XM5 modeliyle birinci sınıf gürültü önleyici kulaklık serisini devam ettiriyor. Kısacası
WH-1000XM5, hem “V1 Integrated Processor” hem de “HD Noise Cancelling Processor
QN1” ile donatılmış, tanıdık ancak güncellenmiş bir versiyon. Tasarım teknik ilerlemesini;
kulaklıkların soluna ve sağına yerleştirdiği dört sensörleriyle gürültüyü verimli bir şekilde
toplamak için iki işlemcinin “çoklu gürültü sensörü teknolojisini” birleştirerek gerçekleştiriyor.

Alternatif tasarımlar
Moda tasarımları artık sadece insanlarla sınırlandırılmayacak kadar geniş bir skalaya sahip.
“Portrait of a Céline Dog” beklenmedik yeni bir ilham perisinin gelişini işaret ediyor;
Hedi Slimane’nin köpeği Elvis. Markanın deri işçiliğinden hareketle bir araya getirilen
tasarımlar köpek sahiplerinin işlevsel gereksinimlerine odaklanıyor. Mama kapları, farklı
boyutlardaki tasmalar, köpek çantaları hatta ve hatta ‘Triomphe’ monogramı şeklindeki kauçuk
oyuncaklar koleksiyondaki yerini alıyor. Bir diğer taraftan Portrait of a Céline Dog köpeklere
odaklanılmasına rağmen, kedi sahiplerinin kendilerini dışlanmış hissetmemeleri için kedi ya da
köpeğe uygun tasarımları da barındırıyor.
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Italian Masterpieces
Chester Line sofa designed by Poltrona Frau Style & Design Centre


POLTRONA FRAU ISTANBUL by BMS DESIGN CENTER
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Çok yakında
Elektrikli otomobillerin ivme kazandığı 2022 yılında üreticilerin verdiği sözleri tutmalarına da
az zaman kaldı. Hatırlayacağınız üzere 2023-2025 seneleri bir süredir sektörün tekrarladığı ve
vaatlerde bulunduğu yıllardan. Mercedes-Benz’in planlarında herhangi bir aksaklık olmaz ise
2025 yılı itibarıyla Vision AMG’yi yollarda göreceğiz. Vision AMG’nin tasarımında markanın
Formula 1 takımından esintiler bulunuyor. Sila Nanotechnologies ile iş birliği içinde geliştirilen
yeni bir pil ile donatılan modelin, günümüzün elektrikli otomobillerinde bulunan geleneksel
lityum iyondan yüzde 20 ile 40 daha fazla şarj kapasitesi sunacağı tahmin ediyor. Ayrıca
modelin tüm aktarma organları bileşenleri tamamen sıfırdan yapıldı.

Google’da yenileme
Bjarke Ingels Group (BIG) ve Heatherwick
Studio, Bay View Campus için Google’ın kendi
tasarım ve mühendislik ekipleriyle birlikte
çalıştı. 42 dönümlük geniş bir alana yayılan ve
Nasa’nın Ames Research Center’inin yanında
yer alan kampüs, 1,1 milyon metrekarelik bir
alanı kapsıyor. 20 dönüm açık alan, iki ofis
binası ve 1.000 kişi kapasiteli bir etkinlik alanına
sahip proje aynı zamanda 240 çalışan için
konaklama imkanı da sunuyor. Şeffaf duvarlar
benzer formlarla “mahalle” hissi yaratmak için
ızgaralı bir düzeni takip eden Bay View Campus
aynı zamanda sürdürülebilirlik adımlarını
da takip ediyor. Güneş paneli kaplamasının
ve yakındaki rüzgar çiftliklerinin bir sonucu
olarak Google, binanın %90 oranında karbon
içermeyen enerjiyle çalıştırılacağını açıkladı.
Böylece, enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını
doğal yollarla üretecek.
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Mubin Orhon Paris atölyesi

En büyük ilhamı birlikte çalıştığımız sanatçılardan aldık.
www.galerinevistanbul.com

1987’den beri, tutkuyla...
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İki kıta arasında
San Francisco Modern Sanat Müzesi
(SFMOMA), Diego Rivera hakkında bugüne
kadarki en büyük retrospektif sergilerden
birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Üç galeri alanı boyunca haritalanan kurum,
Rivera’nın 150’den fazla tablosunu,
fresklerini ve çizimlerini, Meksika ve ABD’de
yarattığı son derece etkili duvar resimlerinin
büyük ölçekli film projeksiyonlarını
sunacak. Eşi Frida Kahlo başlı başına bir
efsane haline gelmiş ve belki de bugün
sanat koleksiyoncularının gözünde kocasını
gölgede bırakmış olsa da Rivera bir zamanlar
Meksika-Amerika sanatının öncülerinden
biriydi. Öte yandan San Francisco sergi için
sembolik bir yer. Zira Rivera ve Kahlo’nun
kısa bir boşanmadan sonra 1940’larda yeniden
evlendiği ve Rivera’nın yaptığı, şehrin bugün
için bilinen sanatsal merkezinin habercisi olan
birçok duvar resminin bulunduğu yer. “Diego
Rivera’s America”, 16 Temmuz 2022’den
2 Ocak 2023’e kadar SFMOMA’da
gösterimde.

Kültür şoku
Yang Liu, Amerikan ve Avrupa
gelenekleri arasındaki uyumsuzlukları
nükte ve bilgelikle sergilemek
için harika uygun piktogramlarını
kullanıyor. Atlantik’in her iki yakasında
kendi yaşam deneyimlerini yakalayan
ve daha bariz olan kafa karışıklıklarına
ışık tutan Yang Liu. Europe meets
USA, Ayrıca, küçük Avrupa kıtasının
sakinleri ile dev Amerika Birleşik
Devletleri’nin sakinleri arasında var
olan bilinçli önyargıları da ortaya
koyuyor. 128 sayfalık bu kitapçık her
iki tarafı anormallikleri takdir etmeye,
bakış açısını değiştirmeye ve dünyaya
diğerinin penceresinden bakmaya davet
ediyor. İngilizce, Fransızca, Almaca
ve İspanyolca dil seçeneklerindeki
Yang Liu. Europe meets USA,
12 euro fiyat etiketiyle Taschen’in
dijital platformunda.
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Bir dizi teknolojik gelişim
Takip etmenin günden güne zorlaştığı
teknoloji gelişimlerini, bir hap haline
getirmek günümüz standartlarında artık şart.
İlk adım NFT’leri sanatçı profil sayfalarına
entegre ettiği bildiren Spotify’dan geliyor.
Sanatçıların uygulamada kendi NFT’lerini
görüntülemelerine, tanıtmalarına ve
satmalarına olanak tanıyacak. Robinhood, çok
zincirli bir Web3 cüzdanını piyasaya sürüyor.
Kullanıcıların çeşitli Web3 uygulamalarını
keşfetmelerine olanak tanıyan cüzdan ağ
ücreti ödemeden kripto para birimleriyle işlem
yapma ve takas etme yeteneğine de sahip.
Apple, görüntülü aramalar ve sosyal medya
uygulamaları için gerçek zamanlı alt yazıların
ön izlemesini yaptı bile. FaceTime ve sosyal
medya uygulamaları dahil olmak üzere
herhangi bir ses, video veya akış içeriği için
gerçek zamanlı alt yazı butonu gündemde.

Tamamlanan tur
50. yıldönümünü kutlayan BMW M, Nürburgring’in Nordschleife pistinde şimdiye kadar en
hızlı şekilde tamamlayan otomobilini yarattı: 2023 M4 CSL. “CSL” kısaltmasını Competition
Sport Lightweight’den alan modelin turu tamamlaması 7 dakika 20 saniye sürdü. M4
Competition modelinin bir nevi iyileştirilmiş hali olan BMW M4 CSL’nın kaputunun altında,
çift turbo şarjlı 3,0 litrelik sıralı altılı motoru var. M4 Competition’a göre 40 beygirlik bir artış
ile 543 beygir gücüne sahip model 3,6 saniyede 100 kilometre hıza ve 200 kilometre hıza ise
10.7 saniyede ulaşabiliyor. Azami hızının 307 km/s olduğu ve standart modele göre 109 kg
kadar hafifletilmiş modelden sadece 1000 adet üretileceğinin altını çizelim.
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The Thousand
Year Plan,
Agnieszka
Polska, 2020.

Kırılma noktası
Evrensel olarak tarihi olaylara tanıklık
ediyor oluşumuzu sadece politik düzende
değerlendiremeyiz. Zira global olarak
etkisini hissettiğimiz her mesele, aynı
zamanda sanatın da konusudur ve
sanatın tüm formlarıyla bu meseleler
değerlendirilebilir. Tam da bu noktada
Garanti BBVA tarafından 2011 yılında
bilgi, kültür ve sanat üretimini desteklemek
amacıyla kurulan Salt’ın Varşova
Modern Sanat Müzesi’nin iş birliğiyle
gerçekleştirdiği Bilinmeyene Doğru, 1989
sonrası dünyada sanatın, yerleşik tarihsel
ve kültürel anlatıları kırma, bilinenin
ötesine, başka öznellik ve anlatılara alan
açma potansiyeline odaklanıyor.
Varşova Modern Sanat Müzesi video
ve film koleksiyonundan bir seçki sunan
ve Salt’ın Beyoğlu ve Galata yapılarına
yayılan Bilinmeyene Doğru’da Diane
Severin Nguyen, Nathalie Djurberg,
Agnieszka Polska, Józef Robakowski,
Duncan Campbell, Deimantas Narkevičius,
Shana Moulton, Jananne Al-Ani, Oleksiy
Radinsky, Neil Cummings ve Marysia

Into the Unknown, Deimantas Narkevičius, 2009.

MindPlace ThoughtStream, Shana Moulton, 2014.

SALT
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Circulation,
Oleksiy
Radinsky,
2020.

Lewandowska’nın işleri yer alıyor.
Adını, Deimantas Narkevičius’un,
Berlin Duvarı’nın yıkılışının 20. yıl
dönümü vesilesiyle ürettiği işinden alan
sergi, eski Doğu Bloku’ndan günümüz
Doğu Avrupa’sına uzanan bir toplumsal
panorama da sunuyor.
Salt Beyoğlu’nun Forum, Kış Bahçesi
ile ikinci ve üçüncü katlarına yayılan
sergiye bir yenisi de Salt Galata’daki
ekleniyor: Enthusiasts Archive [Müptelalar
Arşivi]. Salt Galata, Bilinmeyene Doğru
kapsamında, Neil Cummings, Marysia
Lewandowska’nın, 1989 öncesinde
Polonya’daki amatör ve gayriresmî film
kulüplerine ilişkin bu kapsamlı arşiv
projesinden 10 filmlik bir seçkiye yer
veriyor. Üretildikleri dönem itibarıyla,
idealleştirilmiş toplum ve sanat algısına
gündelik hayatın ve deneyselliğin içinden
bir yanıt niteliği taşıyan Müptelalar
Arşivi, arşivin kamusal işlevi, anlatıları
dönüştürücü etkisinin yanı sıra sanatta
kamusallık ve mülkiyete dair de açılımlar
barındırıyor.
Bilinmeyene Doğru, Salt Araştırma ve

Programlar Direktörü Fatma Çolakoğlu
ve Varşova Modern Sanat Müzesi baş
küratörü Sebastian Cichocki tarafından
programlandı, yazar ve editör Eda Sezgin’in
iş birliğiyle hazırlandı. Sergiye eşlik edecek
kamu programlarının ayrıntılarına sergi
süresince saltonline.org ve Salt Online
sosyal medya hesaplarından erişilebilir.
Son olarak ekleyelim, Bilinmeyene Doğru
sergisi 14 Ağustos’a kadar devam edecek.

Enthusiasts Archive, NeilCummings, 2002.
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İklim değişikliği krizi ile mücadelenin
seçim propagandasına dönüştüğü
bir dünyanın gündemindekiler
Yazı Zeynep Yener

Marilyn Monroe etkisi
Pop art sanatçısı Andy Warhol’un
1964 tarihli Marilyn Monroe portresi,
mayıs ayında yapılan bir Christie’s açık
artırmasında 195 milyon dolar gibi rekor bir
fiyata alıcı bularak, ABD’li bir sanatçının
müzayedede satılan en pahalı eseri oldu.
Pablo Picasso’nun 1955 yılında yaptığı Les
Femmes d’Alger (Versiyon O) tablosunun,
2015’te 179,4 milyon dolara satıldığı bir
dünyada, Christie’s rekorunu Warhol’dan
çok Marilyn Monroe’ya ithaf etmek yanlış
olmayacak. Zira Monroe, yine geçtiğimiz ay,
Kim Kardashian’ın Met Gala’ya katılmak
üzere ünlü aktrisin 1962 yılında ABD
Başkanı John F. Kennedy’ye 45. doğum
gününde şarkı söylediği sırada giydiği
elbisenin orijinalini seçmesi ile bir kez daha

popüler kültürdeki sarsılmaz statüsünü
hatırlattı. Monroe, üzerinde binlerce elle
işlenmiş kristal bulunan elbisenin tasarımcısı
Jean-Louis’e o dönemde 1.440 dolar ödemiş
ve elbise, 1999 yılında yapılan bir açık
artırmada bir milyon doların üzerinde alıcı
bulmuştu. Aynı elbise 2016 yılında yeniden
bir müzayedede satışa çıkarıldığında, bu
defa ödenen meblağ 4.8 milyon dolardı. Kim
Kardashian’ın, daha sonra Ripley’s Believe
It Or Not Müzesi koleksiyonuna dahil olan
bu elbiseyi sadece birkaç dakikalığına da
olsa ödünç almak için (elbisenin hasar
görmeye müsait doğası ve tarihi değeri
yüzünden, merdivenlerde pozunu verdikten
sonra bir replikasını giydi) ne kadar ödediği
bilinmiyor ama elbiseye sığabilmek için
şeker ve glüteni kestiğini tüm dünya öğrendi.
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Starship Technologies’in yaklaşık üç alışveriş torbası taşıyabilen robotu.

Market alışverişi V3.0
Mahalle bakkalına balkondan sepet sarkıtmak
suretiyle yaptığımız eforsuz alışveriş devri,
market ürünleri için kapıya kadar teslimat
hizmeti veren muhtelif aplikasyonların
ortaya çıkmasından çok önce kapanmıştı.
Sırada ne var diye sormaya fırsat kalmadan
cevap otonom teknolojilerinden geldi.
Skype’ın kurucu ortaklarının 2014 yılındaki
yeni girişimleri olan Starship Technologies,
kendi güvenli sipariş uygulaması üzerinden
market siparişi veren kullanıcılarına,
bagaja benzer bir kompartımanda her biri
yaklaşık üç alışveriş torbası taşıyabilen
robot filosuyla kapıya kadar teslimat hizmeti
sunacağını duyurmuştu. Uzun süre test
edilen o robotlar, artık işlerinin başında.
Söz konusu teslimatları adrese ulaştırmak
için yapay zekaları, birtakım sensörler ve
makine öğrenmesi algoritmaları aracılığıyla
kaldırımlara çıkıyor, caddeleri geçiyor ve
virajları dönüyor ancak şimdilik merdiven
çıkamıyorlar. Sıfır karbonlu elektrikle

çalışan robotlar bahşiş de beklemediği
için bu işten dünya ve herkes karlı çıkıyor.
Otonom teknolojilerinin kullanıldığı hayatı
kolaylaştırmak maksatlı benzer bir yerli
girişim de Speedy Market. Yaşadığınız
binanın kat planları ve asansör sistemine
entegre olan Speedy, en kısa zamanda
siparişinizi kapınıza ulaştırma sözü veriyor.
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İklim değişikliği krizi ile mücadelede
neredeyiz?
Altı ay önce, Birleşmiş Milletlerin
COP26 Glasgow İklim Zirvesi’ne
katılan müzakereciler, küresel sera
gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim
değişikliğinin etkilerine karşı direnç
oluşturmak için kömürün kullanımdan
kaldırılması gibi bir dizi yeni taahhüdü
kutlamışlardı. Gel gelelim, bugünkü tablo
o vaatlerin çok uzağında. Rusya, Avrupa
topraklarında, enerji ve gıda kaynakları
bakımından küresel etkileri olan bir savaş
yürütüyor. Birkaç ay önce fosil yakıtları
aşamalı olarak bırakma sözü veren liderler,
şimdilerde fosil yakıt şirketlerini üretimi
artırmaya teşvik ediyor. ABD’nin 2030
yılına kadar karbon emisyonlarını %50’nin
üzerinde azaltma taahhütleri de şu an için
hayal gibi görünüyor. Zira Biden’ın göreve
gelirken verdiği vaatlerden biri olan Build
Back Better (Yeniden Daha İyi İnşa Et)
paketi için gerekli olan altyapı planı henüz

Amerikan Kongresi’nden geçmedi. Öte
yandan iklim değişikliği krizi ile mücadele
artık seçim sonuçlarındaki önemi giderek
artan bir faktör. Ülkesini beş yıl daha
yönetecek olan Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron, gençleri kendisine
oy vermeleri için harekete geçirmeye
çalışırken, “gaz, petrol ve kömürü terk eden
ilk büyük ulus” olma sözü vererek iddialı
vaatlerde bulunmuştu. Avustralya’da özel
sektör yenilenebilir enerjiye odaklanırken,
dünyanın en büyük kömür madenlerinden
birinin açılmasını destekleyen Scott
Morrison hükümetinin seçimden nasıl bir
sonuçla çıkacağı meçhul. Aralık ayında
yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde sol
partinin iktidara geldiği Şili’de ise yeniden
tasarlanan anayasaya iklim yönetimi de dahil
ediliyor.
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Antonin Anzil
Bir kağıdın birer sanat eserine dönüşmesi
alıştığımız bir durum ancak Antonin Anzil’in
rölyef perspektifi renk ve kabartmalar ile
üçüncü bir boyutun varlığını savunuyor.
Röportaj Aylin Kumdagezer Fotoğraf Nathalie Baetens

Sanat pratiğinizi karakterize eden
unsurlar neler?
Bas-rölyef üzerinde kuru noktalarla
kabartmalar oluşturuyorum. Drypoint,
geleneksel gravür tekniği için kullanılan
bir araç. 1492’den beri Fransa’da Arches
köyünde yapılan bir kağıt olan velin
d’Arches kağıdını şekillendirmek için
kullanımını değiştirdim.
Kağıt hammaddesinde sizi kendine çeken
nedir?
Malzemesini, dokusunu, kokusunu
seviyorum ve kağıt sonsuz olasılıkları olan
inanılmaz bir malzeme. Sadece olduğu gibi
kullanmak istedim. Yalnızca kağıttan bir
grafik çalışması yaratmak için, başka hiçbir
şey olmadan, mürekkep olmadan, kurşun
kalem olmadan, kendi öz malzemesini
kullandım.
Bu noktada eserlerinizin doğayla olan
etkileşimini nasıl yorumlarsınız?
Doğa benim için çok önemli bir ilham
kaynağı. Evrenim, gökyüzünden görülen
manzara görüntüleri, yaratılmış bölgeler ve
hatta hayali haritalar etrafında şekilleniyor.
Sanatım figüratif ve soyut arasında bir hayat.

Sonsuz büyükten sonsuz küçüğe. Devasa
bir manzara akış halinde bir ağaç kabuğu
parçasına, kaya tabakalarına ve kumdaki
izlere dönüşüyor.
Söz doğadan açılmışken kabartma
tekniği uyguladığınız çalışmalarınız
her ne kadar monokrom olsa da yeşilin
farklı tonlarındaki bir tarla görüntüsü
ya da uzaydan dünyaya bakıyormuş
hissiyatı uyandırıyor. Tek bir renk ile
bu görünümleri sağlamanın baz aldığı
ideoloji nedir?
Kabartma eylemi, monokrom kağıdın
yüzeyinde çok sayıda nüansı barındıran bir
iş. Bu malzeme hakkında ilginç bulduğum
şey de tam olarak bu. Gölge ve ışık birlikte
dans ediyor ve kabartmaya hayat veriyor.
Çalışma sabit değil, izleyicinin baktığı yere
göre, gün boyunca ışığa bağlı olarak değişir
ve farklı yönler alır.
Kabartma tekniğini kullandığınız gerecin
çıkardığı sesten etkilendiğiniz oluyor mu?
Aslında kağıtta işlenen demir ucu sesi
düzenli ve tekrarlayan bir ses ama ben
her zaman radyo veya müzik dinleyerek
çalışırım.

KAPAK

Son olarak sanatsal açıdan kokulu mum
projesi üzerinde çalışıyorum.
Çalışmalarınıza başlamadan önce takip
ettiğiniz bir rutin var mı?
Belirli bir rutinim yok. Bas-rölyefe genellikle
doğrudan kağıt üzerinde başlarım. Kimi
zaman eskizler veya hazırlık çizimleri
yaptığım da oluyor.

Portfolyonuza aynı zamanda aydınlatma
tasarımları da dahil. Işık, form ve doku
üçlemesinin bu segmentteki konumu
nedir?
Aydınlatma ile yaratımlarıma daha
fazla rölyef eklemek istedim. Zira ışık
heykellerinin yeni bir boyutu var. Işık,
kağıdın lifine nüfuz ederek heykelin varlığını
ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda, iç tasarım
ve mimarlık dünyasına yaklaşmamı sağlayan
çalışmalarımın bir evrimi.
Object serinize eklemek istediğiniz
tasarımlar var mı?
İç tasarım için objelerimi geliştirmeye
devam etmek istiyorum. Zaten
aydınlatmaların farklı prototiplerini yaptım
ve hala birçok olasılık var.
2022 yılı için planlarınız neler?
New Orleans menşeli Design Studio
SWADOH ile bir aydınlatma koleksiyonu
başlatıyoruz. Öte yandan Parisli bir marka
olan LAPS ile sınırlı sayıda üretilen saat
koleksiyonumuz var. Ayrıca başka projeler
de gelecek ancak bu sefer çalışmalarım ve
kalıplarım yeni malzemelerle aktarılacak.

Hayal gücünüzü ya da yaratıcılığınızı
etkilediğini düşündüğünüz ortamlar ya da
ambiyanslar neler?
Tüm formlar ve görüntüler bir aksiyona ya
da kalıba ilham verebilir. Tabii ki manzaralar
ve doğanın birçok formu ama aynı zamanda
mimari bir yapı, bir kumaşın lifi, bir halının
desenleri...
Koleksiyonunu yaptığınız yahut yapmak
istediğiniz objeler neler?
Antika dolaplara bayılıyorum. Ayrıca
stüdyomda deniz kestanesi kemikleri, gorgon
mercanları ve çeşitli taşları biriktiriyorum.
Bir de seyahatlerimden yanıma getirdiğim
her türlü objeyi topluyorum diyebilirim.
Bir süper güce sahip olsanız bu ne olurdu?
İstediğim zaman ve tüm yüzyıllarda kendimi
her yere ışınlayabilmek.
Paris’in en sevdiğiniz yanı nedir?
10 yıldır oturduğum, 10. bölgede yer alan
mahalleyi gerçekten çok seviyorum. Paris’in
kalbinde yer alıyor ve büyük kültürel
çeşitliliğe sahip çok canlı bir yer. Genel
olarak Paris’i seviyorum.
Ölmeden önce yapılması gerekenler
listenizin ilk üç maddesi nedir?
Arkadaşlarım ve ailemle hayalimdeki tüm
yerlere seyahat edeceğimi düşünüyorum.
Ancak üçten daha fazlası olduğu kesin.
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Objets
serisinden.

Kağıt sonsuz
olasılıkları olan
inanılmaz bir
malzeme. Kağıdın
dokusunu,
kokusunu
seviyorum.

GÜNDEM

Bir devrin sonu
Windows 95, 11. nesli ile aramızdan
ayrılıyor ve yerine Chromium’un dinamik
versiyonu geliyor. Ancak yine de bu adım
web tarayıcıları arasındaki rekabette
Microsoft’un yerini değiştirecek
güçte mi göreceğiz.
Yazı Aylin Kumdagezer

İ

nternet bağlantılarının bu denli kolay
olmadığı yıllara doğru küçük bir dönüş
yapalım. Şimdilerde avuç içine sığabilen
teknolojiler o zamanlar odanın büyük bir
bölümünü kaplayan ve kişiselleştirilmemiş
makinalardan ibaretti. Mouse’un içindeki
topu keşfeden gençliğin bir sonraki
hedefinde disk ve CD bölümlerindeki tuşlara
bozana kadar basmak vardı. Yaş aralığı
fark etmeksizin bu dönemde bilinmezliğin
yarattığı merak duygusuyla içindeki
macerapereste yenik düşenlerimiz illa ki
olmuştur. İnternete bağlandıktan sonra neyi
aratacağı konusunda kafası karışanların
imdadına “Mayın Tarlası” ya da “Paint”
koşuyordu. İlk dijital sanat eserlerinin 90’lı
yıllarda oluşturulması aslına bakarsanız her
birimizi birer David Hockney yapmıştı bile.
Zira bir süreliğine rafa kaldırılan sulu boyalar
yerini farklı sprey çeşitlileri ve alabildiğince
renk alternatifindeki araçlara bıraktı. İşin
eğlenceli kısımlarının bizleri iletişimden
bu denli koparacağını yahut bir başka
deyişle bizleri kendilerine bu kadar bağımlı
yapacağını idrak edemediğimiz yıllardan,
onlar olmadan bırakın dışarı çıkmayı bir saat
bile ayrı kalamadığımız zamanlara değişen
çok şey oldu.

İnternete bağlanmak henüz bu kadar
standartlaşmamışken hatırlarsanız ev
telefonunu bilgisayara bağlıyorduk.
Dakikalar süren o klasik ses eminiz ki
halihazırda hepimizin kulağındadır.
Telefonun meşgule düştüğü ve bu yüzden
de teknolojinin neden olduğu ilk aile için
sorunların başladığı yıllarda, mavi beyaz
“e” sembolü ile araştırmacı ruhumuz da bir
adım öteye taşındı. Ancak değişen ve gelişen
teknoloji bir klasiğin daha sonunu getiriyor;
Microsoft Internet Explorer.

1

995 yılında tanıştığımız ve bugüne
kadar farklı versiyonları ile haşır
neşir olduğumuz Windows 95’in
26 yıllık geçmişi resmen sona eriyor.
Microsoft Edge’in yöneticilerinden Sean
Lyndersay’ın Windows’un resmi blog
sayfasındaki satırlarına göre, Windows
11’in fişi 15 Haziran itibarıyla çekiliyor.
Ayrıca Lyndersay Internet Explorer’ın
geleceğinin Microsoft Edge’de olduğunu
özellikle belirtiyor. Son uyarılarını
gerçekleştiren Microsoft kapatılma e-mailleri
ile hatırlatmalarına devam ederken özellikle
şirketlerden Internet Explorer’ı daha da erken
bırakmalarını söylüyor. Yerini alacak olan
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Microsoft Edge ise hatırlayacağınız üzere ilk
olarak 2015 yılında karşımıza çıkmıştı.

karlı çıktığı bir anlaşmadan bahsediyoruz
diyebiliriz.

eb trafiği analiz sitesi
StatCounter’ın verilerine göre
Nisan 2021 itibarıyla, internet
tarayıcı pazarında yüzde 65’lik pay ile
Google’ın Chrome’u ilk sırada. Ardından
yüzde 19 ile Safari, Chrome’un peşinde.
Firefox yüzde 3.6, Microsoft Edge yüzde
3.4, Samsung Internet yüzde 3.3 ve Opera ise
yüzde 2.2’lik bir oranla evrensel olarak hangi
tarayıcıları tercih ettiğimizi ortaya koyuyor.

Yeniden Microsoft Edge’e dönecek
olursak, 2020 yılında yayınlanan tarayıcı
Windows’un desteklenen tüm sürümleri ve
macOS ile uyumlu. Aynı zamana da hız,
performans, web siteleri ve uzantılar için
en iyi sınıf uyumluluğu ve yerleşik gizlilik
ve güvenlik özelliklerine sahip olduğunu
savunuyor Microsoft. Bir dizi yenilikten de
bahsetmeli; Parolaların artık birer güvenlik
aracı haline gelmesini baz alan tarayıcı
tehlikeli bir durum olduğunda kullanıcıyı
bilgilendiriyor. İnternet alışverişinin üretici
ve tüketici bazında bir soğuk savaşa döndüğü
günümüzde tarayıcı fiyat karşılaştırması
yapıyor. Verimlilik modu ile dizüstü
bilgisayarın sistemdeki yükünü hafifleterek
pil ömrünü uzatmayı başarıyor.

W

Microsoft Edge, Chrome ve Opera‘nın da
temelini oluşturan Google’ın desteklediği
Chromium altyapısı üzerinden şekilleniyor.
Chromium için de kısa bilgi vermeli.
Chromium açık kaynak kodlu bir tarayıcı ve
2008 yılında Google tarafından geliştirildi.
Google Açık kodlu denmesinin sebebi ise
Google’in geliştiricilere tarayıcısını açması.
Açık kaynak kodlu olduğu için Microsoft da
bu bazı kullanarak yeni bir tarayıcı geliştirdi
ve lisansını aldı. Özetle her iki tarafında

G

eriye sadece bir soru kalıyor: 26 sene
sonra miladını dolduran Internet
Explorer’in ardından 2048 yılında
kimlere veda edeceğiz acaba?
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fişi 15 Haziran
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Ebru Baybara Demir
Değişimin sıfır noktasındaki Ebru Baybara
Demir, dahil olduğu ve öncelik ettiği
projeleri ile etrafındaki kadınların da
hayatına dokunan bir isim. Unutmadan
ekleyelim, ekolojinin değişen dengeleri de
Demir’in etki alanlarından.
Röportaj Aylin Kumdagezer

Mardin’e yeniden dönüş hikayenizin
altında yatan motivasyon ne idi?
Çocukluğum ve okul yıllarım İstanbul’da
geçse de geleneklerine bağlı kalabalık bir
Mardinli aile içinde büyüdüm. Babam
kız çocuğunun dezavantaj görüldüğü bir
dönemde 3 kızını okutmak ve güçlü birer
birey olmalarını sağlamak için köklerinden
ayrılıp Mardin’den göç etmişti. Ondan
tam 23 yıl sonra toprağım, köklerim beni
Mardin’e çekti ve hayat öyküm burada
yeniden başladı.
Marmara Üniversitesi Turizm Rehberlik
Bölümü’nde lisans eğitimimi tamamladım.
İstanbul’da bir süre çalıştıktan sonra 1999’da
Mardin’e gitmeye karar verdim ve gördüm
ki farklı kültürleri, mutfakları, ritüelleri ve
tarihi dokusuyla Mardin gerçekten bir turizm
şehriydi. Mardin’de turizm yapmak benim
için bir tutkuya dönüşmüştü.
Cercis Murat Konağı’nın temelleri nasıl
atıldı?
Mardin’de ilk zamanlar yurt dışından
gelen turist grupları ağırlıyordum. Tarihi
ve kültürel zenginliğiyle göz dolduran
Mardin’de o dönem sadece 3 yıldızlı bir otel
ve küçük bir lokanta vardı ve kaliteli hizmet

sunulmuyordu. Bir gün ağırladığım Alman
grup, bu restoranlarda yemek istemediklerini
söylediğinde yengem bana ciddi bir destek
verdi. 28 kişilik grubu yengemin evinde,
çevre evlerdeki kadınların da hazırladığı
bölgenin geleneksel lezzetlerinden oluşan yer
sofrasında ağırladık. O gün geleneksel bir
deneyim yaşayan ve memnun ayrılan grup,
yeni bir dönemin başlangıcı oldu benim için.
Ağırlamaları evlerde yapmaya başladık.
Okuma yazma bilmeyen kadınların çocukları
ile iletişim kurduk. Kadınlar artık en iyi
bildikleri işten para kazanıyordu.
Yaktığımız bu kıvılcım artık büyük bir
ateş olmaya hazırdı. 2001’e geldiğimizde
yola çıktığım 21 kadını da yanıma alarak
işimizi Cercis Murat Konağı’na taşıdık. İlkler
her zaman zor olur, Mardin’de başlattığımız
değişim ataerkil bir toplumda tepki gördü.
Savaştım. Eğitim ve gelir düzeyi düşük olan
insanlara işi ve hayallerinizi anlatmanız
bir anlam ifade etmez. Kabul edilmek için
onlara başarı göstermeniz gerekir. Ben de
bunu yaptım. Böylece bölge halkı adım adım,
benzer işletmeler, oteller açmaya başladı. Zor
ve güzel bir süreç yaşadık. Şimdi eşinin izni
olmadan kapıdan bile çıkamayan kadınlar
kendi hikayelerini yazıyor.
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Mardin mutfağını genel hatları ile nasıl
tanımlayabiliriz?
Mardin mutfağını sadece ürünle ya
da yemekle değerlendirmek yeterli
olmayacaktır. Çünkü Mardin birçok
dinden ve kültürden insanların yüzyıllardır
ortak yaşadığı ve ortak yaşam kültürünü
paylaştığı önemli bir destinasyon. Burada
insanların yaşam kültürleri, inançları,
yaşadığı coğrafi koşullar, yaptıkları iş, ticaret
hatta kız alıp verme geleneği bile mutfak
kültürünü değiştirmiş ve belirlemiş. Bu
yüzden Mardin’de ilk önce etnisite mutfak
destinasyonundan bahsetmek lazım. Mardin,
20 kilometrede bir etnisitenin değiştiği bir
coğrafya bu nedenle ürün çeşitliliği çok
fazla. Örneğin “dobu”nun (et dolması)
bir yerde Ermeni kültürünün etkisiyle
tarçınla bir başka yerde ise Kürt kültürü
etkisiyle sarımsakla pişirildiğini görebiliriz.
Dolayısıyla bu zenginliğin yanı sıra mutfağı
destekleyen şey sadece ürün değil. Mardin’in
çok verimli toprakları var ve bu topraklarda
farklı lezzetler ve dokularda ürünler
yetişiyor.
Fakat Mardin mutfağını ön plana
çıkarırken aynı zamanda ritüeller ve
inançlarla desteklenmiş mutfak ve şölen
kültürü olduğunu söyleyebilirim. Sadece
ürün için değil bunun hikayesi ve ritüeli
mutfak kültürünü zenginleştiriyor. Mardin
mutfağı etin, sebzenin, bulgurun ve baharatın
uyumudur. Biz mutfağımızda eti, bulguru
çok kullanırız. Baharat çeşitlerimiz fazladır
ama hiçbir zaman ana yemeklerimizin önüne
geçmesine izin vermeyiz.
Mardin mutfağında aynı zamanda sebze de
vardır. Süryani kültürünün 52 günlük perhiz
orucunda et yenilmediği için sebze zorunlu
olarak mutfağa giriyor. Doğu kültüründe,
Güneydoğu gibi bir coğrafyada sebze
yemeğinde bahsetmek enteresan gelse de
farklı kültür, inanç ve ritüellerle mutfağımız
zenginleşmiş. Ama en çok öne çıkan ürünleri
sıralamak gerekirse, badem şekeri, bulguru,
mercimeği, nohut, yemek olarak ise kaburga
dolması ve içli köfte ön planda.

Hayatım Yenibahar atölyesinden kısaca
bahseder misiniz?
Hayatım Yenibahar’ı Şükran Ekonomik
ve Tarımsal Kalkınmayı Sosyal Gelişimi
Destekleme Derneği çatısı altında hayata
geçirdik. Mardin’de turizmin durduğu bir
dönemde yeni istihdam alanları yaratmam
gerekiyordu. Bu yüzden Cercis Murat
Konağı’ndaki 5 kadın çalışanım ile
Mardin’in geleneksel el sanatlarını yeniden
yorumlayarak hediyelik takı, anahtarlık,
tespihleri ürettik ve Hayatım Yenibahar
atölyesini kurduk. 2016 yılından bu yana
onlarca kadının el emeklerini sadece Türkiye
değil dünyanın da farklı yerlerinde satışa
sunarak ayakta kalmalarını sağlıyoruz.
Dünden bugüne projeleriniz hakkında
kısacaca bahsedebilir misiniz?
2012 yılında 5 yaşındaki kızımın beyninde
bir tümör olduğunu öğrendik ve tüm
hayatımız değişti. Doktorlar ise bu tür
vakaların artık çok yaygın olduğunu ve
bu hastalığın sebebinin sağlıksız gıda
tüketimiyle bağlantılı olduğunu söyledi. Bu
olay 3 çocuk annesi ve her gün yüzlerce
insanın karnını doyuran bir şef olarak,
gelecek nesillere karşı bir sorumluluğum
olduğunu hissettirdi. Bu sorumluluk sosyal
gastronomi konusunda uzmanlaşmamı
sağladı. Bugün bir şef olarak “Sofraya
konulan her bir tabak yemeğin lezzeti,
gücünü aldığı topraktan ve fayda sağladığı
hayatlardan gelir” felsefesiyle hareket
ediyorum. İlk projemiz olan Topraktan
Tabağa Projesi’nin ortaya çıkması da bu
dönemde başladı.
Projeye başlarken amacım iyi tarım için
gerekli olan yerel tohumlara ulaşmaktı. Şu
anda bilinen 25 bin türü olduğu söylenen
buğday için anavatanı olan Mezopotamya
topraklarında araştırmalar yaptık. 11 çeşit
buğdaya ulaştık. Mezopotamya’nın en eski
buğdayı olan Sorgül’le yola devam ettik.
2 tonla başlayan Sorgül ekimimizde 2020
hasadında 400 tonu aşan bir rekolteye ulaştık.
Sorgül’ün yanı sıra 2016 yılında Harran
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Gastronomi Okulu Projesi’ni hayata
geçirdik. Harran’daki 160 kişiye bizzat
aşçılık ve mutfak eğitimi dersleri verdim.
Bu eğitimlerde belirlenen 12 kadın eğitmen,
diğerlerini eğitmek üzere eğitildi. Okuma
yazma dahi bilmeyen bu kadınlar Fransa
Lyon ve İstanbul’da Sirha Gastronomi
Fuarı’na katılarak pişirdikleri yerel
yemeklerle büyük beğeni kazandı.
2018 yılında 44 kadınla başladığımız
Halep Sabunu projesinde pandemiyle
birlikte artan temizliğin ve hijyenin talebi
projemizi bir sonraki aşamaya geçirerek
Şemim Sabun markasını kurmamızı sağladı.
Şu anda Şemim Sabun Atölyesi, günlük
1 ton arap sabunu ile 1.5 ton kalıp sabun
üreten bir üretim yerine dönüştü ve daha
yüksek kapasiteli bir üretim alanı inşa
ediliyor. Kurucuları arasında yer aldığım
Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi çatısı altında da El Ele Elden Ele
Mağazası ve online satış platformunu hayata
geçirdik. Bu çatı altında köylerdeki küçük
üreticilerin ürünleri alarak yerel ekonomiyi
destekliyoruz.
Çiftçinin ürününe katma değer yaratarak
nihai tüketiciye sunan bu zincirin son halkası
niteliğindeki Türkiye’nin ilk “sixth sense”
restoranını açmaya hazırlanıyoruz. Bu
restoranda insanlar geleneksel zeytinyağlı
Mardin yemeklerini tadabilecek, zeytinyağı
tadımı yapabilecek ve restoran içindeki
sabun üretim fabrikasında geleneksel Halep
yöntemi ile sabunun üretimini deneyebilecek.
Yer aldığım önemli projelerden biri
ise BM Dünya Gıda Programı (WFP)’nın
Mutfakta Umut Var projesi. İzmir
Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı
önderliğinde ve bakanlıklarımızın
destekleriyle gerçekleşen projede,
katılımcılar nitelikli gastronomi eğitimi ve
eğitim sonunda aşçı yardımcılığı sertifikasına
sahip oldu.
Bunun yanı sıra Ekmek - Çörek Atölyesi,
Mantar Atölyesi, Arı Varsa Hayat Var gibi

hem bölge halkı hem de geçici koruma
altındaki Suriyeli mülteciler için mesleki
beceri edindirme ve eğitim konularında
birçok projeyi tamamladık.
Önümüzdeki dönem hayata geçireceğiniz
yeni projeleriniz var mı?
Şu anda her geçen gün Türkiye genelinde
hızla yaygınlaşmaya devam eden Topraktan
Tabağa Biyobozunur Atık Proje’miz devam
ediyor. Proje kapsamında Pazar yerleri ve
hallerdeki atık sebze ve meyveleri toplayarak
komposta dönüştürüyor ve toprağımızı
iyileştiriyoruz.
Türkiye’de son yıllarda yağışların
azalması ile tarımda yaşanan kuraklıkla
birlikte sulama yapılamaması nedeni ile
çiftçilerin ürünlerini arazide kaybetmesi,
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rekoltede yaşanan kayıplar ve özellikle yaz
aylarında Türkiye’nin farklı bölgelerinde
meydana gelen orman yangınları geleceğin
yetişkinlerine nasıl bir yaşam bırakılacağı
kaygısını daha da arttırdı ve Mardin’deki
Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi gönüllüleri ile bu sorunlar
karşısında harekete geçerek çözüm üretmeye
başladık. Semt pazarlarında görülen
manzaralar, Türkiye’de kişi başı çıkan gıda
atığı miktarı, üretimin yetersiz kalması ve
tüketimin gittikçe artması hem gıda israfını
önlemek hem de toprağı iyileştirmek adına
çalışan Topraktan Tabağa Kooperatifi
gönüllülerinin düşündüğü atık projesini
kompostla toprağı onarma projesine
dönüştü. Topraktan gelenle toprağın
iyileştirilmesinden yola çıkarak projenin
ismini Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık
Yönetim Projesi yaptık ve pilot çalışmasına
Diyarbakır Kayapınar Belediyesi ile iş
birliği içerisinde yatırım ve işletme maliyeti
olmayan bir şekilde 2021’de başladık.
Projede elde edilen verilere göre,
Diyarbakır semt haline giren 100 tonluk
sebze ve meyvenin, tüm semt pazarları
değerlendirildiğinde %55’inin satıldığı,
%30’unun çöpe atıldığı ve kalan %15’lik
oranın ise hava koşullarının uygunluk
durumuna göre bir sonraki pazarda satılmak
üzere pazar tezgahındaki yerini aldığını
gördük. Bir sonraki pazara eklenen %15’lik
gıda ürünleri de eklenince semt pazarlarından
toplanan biyobozunur atık miktarının
%30’dan fazla olduğunu tespit ettik. Bunun
yanı sıra pazarda kullanıma uygun olan
ürünlerin de olmasıyla projemiz kapsamında
bir aş evi ve gıda bankası da kurduk.

Pazardan toplanan artık gıdalar ile birlikte
her gün 1.200 kişiye sıcak yemek yapılırken,
konserve ürünlerimiz de Gıda Bankası’nda
satışa sunuluyor. Elde edilen 330 ton
kompost ise çiftçilerimize ücretsiz bir şekilde
dağıtıldı.
Her gün Diyarbakır’ın Kayapınar
ilçesindeki farklı bir semt pazarından
gün sonunda toplanan ortalama 3 ton atık
sebze ve meyvenin sıralı yığın metodu
ile kompostlanmaya başlanması, projeyi
çok daha ileri noktalara taşıyacak bir veri
setinin toplanmasını sağladı. Tüm bu süreç
içerisinde elde edilen başarıyla Türkiye
Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu
tarafından projemiz alanda incelenerek
Türkiye’nin her yerine yaygınlaştırılması için
alt komisyon kuruldu. Düzenli kullanımla
kimyasal gübre kullanımını 5’te 1’e düşüren,
ilk yıl kullanımda toprağın verimini %
38 arrtıran ve 4 yıl düzenli kullanımda da
mikro klimayı etkileyen kompost ile tarımda
yaşayan organizma miktarını arttırarak
sulama ihtiyacını da azaltmayı hedefliyoruz.
Bu kapsamda proje gerçekleştirildiği
her ilde farklı bir amaca da hizmet etmeye
başladı. Diyarbakır’da toprağı iyileştirmek
için başattığımız proje bugün Adana’da
ihracatı olumsuz etkileyen Akdeniz Sineği
ile mücadelede kullanılıyor. Fethiye’de
ise orman yangınlarının ardından toprağın
üzerinde gerçekleşen ve yağmur suyunun
Toprak tabakasına geçişini engelleyen
hidrofobik yapının ortadan kaldırılması
için kullanılıyor. Projemiz şu anda 50’den
fazla belediyenin iş birliği, 6 akademisyenin
danışmanlığı ve 3.500’den fazla gönüllüsü ile
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yaşamı iyileştirmeye devam etmektedir.
Farklı statülerde almış olduğunuz ödülleri
düşündüğümüzde aralarından sizi en çok
heyecanlandıran hangisi?
Yerel ekonomiyi, yerel halkı desteklemek,
sağlıklı ve sürdürülebilir gıdaya erişmek için
gerçekleştirdiğimiz projelerimiz hem ulusal
hem uluslararası bir alanda pek çok ödüle
layık görüldü. Ancak bunlar arasında benim
için en değerli olanı gastronominin nobeli
sayılan Basque Culinary World Prize’da üst
üste iki yıl Dünya’nın En İyi 10 Şefi arasında
yer alan tek Türk şef olmak. Basque Culinary
World Prize, şeflerin sadece iyi tabaklar
yaptığı bir yarışma değil. Burada yaptığınız
tabakların kaç kişinin hayatına dokunduğu ve
yarattığı sosyal fayda değerlendiriliyor. Biz
de 2017 yılında Harran Gastronomi Projemiz
ile 2018 yılında ise Topraktan Tabağa
projemiz ile 30 ülkeden 140 adayın arasından
ilk 10’a girmeyi başardık. 2019’da Birleşmiş
Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)
tarafından düzenlenen Dünya Gastronomi
Turizm Forum’una katılan tek Türk şef
oldum. 2021yılında ise ‘Lessons from
Lockdown: Cooking after Covid’ kitabında
Şemim Sabunları ve Topraktan Tabağa
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi projeleriyle
dünyadaki 120 şefle yer aldım. Son olarak
Yves Rocher’in Toprağın Kadınları
yarışmasının Türkiye kazananı oldum.
Her türlü ataerkil baskının evrensel
olarak var olduğu günümüz dünyasında
kadınlardan oluşan bir orkestrayı
yönetiyorsunuz. Her sektördeki erkek
hegomanyası ile mücade eden kadınlar
için neler söylemek istersiniz?

Kadınlığın bana hissettirdiği en güçlü
duygu, istediği her şeyi başarabileceği güce
sahip olduğunu bilmek. Her gün yanımda
kendilerini yoktan var eden kadınlarla
verdiğim mücadeleyle tüm dünyayı
değiştirebilecek güce sahip olduğumuzu
biliyor ve inanıyorum. İhtiyacımız olan
tek şey mücadele etmekten vazgeçmemek.
Cumhuriyet’imizin kurucusu Atatürk’ün
de dediği gibi ‘Dünyada her şey kadının
eseridir’. Ben kendi payıma düşeni
yaparak kadınların hayatın her alanında yer
alması için çalışmaya devam edeceğim.
Vazgeçmeyen, kendine inanan, önüne
çıkan sorunlara karşı şikayet etmektense
çözüm üreten her kadın benim kahramanım.
Bu yüzden kadınların da sahip oldukları
gücü fark etmelerini ve mücadeleden
vazgeçmemelerini diliyorum.
Özellikle kadınların hayatına dokunarak
yaşamlarında farklı bir pencere
açıyorsunuz. Bu noktada sizi en çok
etkileyen bir anınız var mı?
20 yılı aşkın süredir sayısız başarı elde
ettim ama beni en çok etkileyen anım Cercis
Murat Konağı’ndaki kadınların başarısıdır.
Mardin’de kadın her zaman değerliydi
ama değeri evin dışına çıkamıyordu. Biz
bu kalıpları yıktık ve kadınlarla erkeklerin
birlikte çalışması gerektiğine bir şehri
inandırdık. Yıllar önce evlerinden izin
almadan çıkamayan kadınlar şimdi
Mardin’de her akşam yaptıkları yemekleri
misafirlerine bir şölen havasında sunuyorlar.
Bunu yaparken kendilerine olan güvenleri
ve güçleri yüzlerinden okunuyor. Hayatım
boyunca izleyip her seferinde gurur
duyacağım en önemli anım bu.
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Alice Harikalar Diyarında

Sayfalardan beyaz perdeye
Filmler ile kitaplar arasındaki sinemanın
ilk günlerinden bu yana etkisini sürdüren
verimli ilişkiye ve en önemli edebiyat
uyarlamalarına birlikte bakıyoruz.
Yazı Metin Gezgin

S

inemanın mucidi kabul edilen Lumiere
Kardeşler, 18. yüzyılın sonlarında
bu yeni iletişim aracını belgeselvari
görüntüler çekmek için kullanıyorlardı.
Hızla giden bir trenin gara girişini ya da
bir grup işçinin çalıştıkları fabrikanın

kapısında çıkışını hareketli görüntü
formatında kaydedip bunu kalabalık gruplara
gösterebiliyor olmaları, müthiş bir buluştu
elbette. Ama sinema bugün bildiğimiz
hikaye anlatma biçimi kimliğini henüz
kazanmamıştı.
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Dune

Sinemanın görüntü kaydetme aracından
anlatı şekline dönüşmesi, diğer sanatlarla
etkileşime girmesiyle tetiklenir. Sinemacılar,
tiyatrodan ödünç aldıkları sahneleme
tekniklerini filmlerde uygulamaya, set
tasarımlarıyla daha çarpıcı yapılar kurmaya
başlarlar. Görüntünün üzerine bindirilen
müzikler, bu eserlerin harekete geçirdiği
duyguları daha da etkileyici kılar. Fakat
sinemanın gelişiminde en büyük etkiyi yapan
sanat dalı kesinlikle edebiyattır. Zira henüz
bu yeni disiplinin sunduğu imkanların yeni
yeni keşfedildiği zaman diliminde pek çok
yaratıcı isim, edebiyat dünyasında büyük
saygınlığa sahip yazarların kaleme aldığı
metinleri ya da bu metinlerden kimi pasajları,
kamera karşısında yeniden canlandırmaya
gayret etti. Bu çabaların sonuçlarına;
Shakespeare oyunlarından sinemaya
aktarılmış ilk eser olarak da anılan 1899
tarihli King John’a ya da 1903’da çekilmiş
Alice Harikalar Diyarında uyarlamasına
bugün YouTube’dan ulaşmak mümkün.
Geçmişi yedinci sanatın ilk günlerine

kadar uzanan sinema-edebiyat ilişkisi, “kitap
uyarlaması” olarak isimlendirilen bir film
şeklinin doğmasını sağlayacak kadar yoğun
seyretmiştir. Öyle ki en iyi filmlerden söz
edilirken sıklıkla referans alınan IMDb
Top 250 listesinin ilk iki sırasında edebiyat
uyarlamaları, Baba ve Esaretin Bedeli
bunulur. Sinema yazarları ve sinemacıların
oyları baz alınarak düzenlenen Sight &
Sound Tüm En İyi 100 Filmi listenin
zirvesinde de Alfred Hitchcock’un Thomas
Narcejac ve Pierre Boileau’nun imzasını
taşıyan Ölüler Arasında romanından
beyazperdeye aktardığı Vertigo yer alıyor.
İlk örnekler
Görsel efekt kavramını sinemaya kazandıran
ve bu anlamda sinemanın bir sanat dalı
haline gelmesinde büyük pay sahibi olan
Georges Méliès’in imzasını taşıyan Aya
Yolculuk, filmlerle edebiyatın verimli
ilişkisinin ilk çarpıcı örneklerinden biri. 1902
yılında çekilen yaklaşık 13 dakikalık bu kısa
film, doğrudan bir uyarlama olmasa da Jules
Verne’nin Ay’a seyahat etme temalı bilim
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Baba

kurgu romanlarından hissedilir esintiler taşır.
Benzer şekilde Méliès’in filminde, bir diğer
bilim kurgu ustası H. G. Wells’in filmden
sadece bir yıl önce yayınlanan romanı
Ay’da İlk İnsanlar’ın etkisi de göze çarpar.
Bu açıdan baktığımızda Aya Yolculuk’tan
hareketle düşünüldüğünde kitapların
sinemaya kazandırdıklarının anlatılan
hikayelerle sınırlı kalmadığı, film türlerinin
de yine edebiyattan bu yeni sanat dalına
transfer olduğu rahatlıkla söylenebilir.

B

enzer bir durum, 1939 yapımı Oz
Büyücüsü filmi için de geçerlidir.
Nasıl ki Aya Yolculuk, sinemada
bilim kurgu janrının temellerini attıysa
L. Frank Baum’un imzasının taşıyan
aynı isimli çocuk romanının uyarlaması
da fantastik sinemanın gelişimi için yol
gösterici olmuştur. 1930’lu yıllarla birlikte
sinemanın sanatçılara, yaratıcılıklarını
sergileyebilmeleri için açtığı alan iyiden
iyiye keşfedilmiştir. Oz Büyücüsü’nün

resmi yönetmeni Victor Fleming ve adları
jenerikte geçmese de filme katkı yaptığı
bilinen diğer önemli sinemacılar, bu
alanı müthiş bir ustalıkla değerlendirir.
Baum’un sayfalara döktüğü uçsuz bucaksız
hayal gücünün perdeye bu denli yoğun
şekilde yansıtılabilmesi hem genel olarak
sinemanın hem de edebiyat uyarlamalarının
potansiyelinin pratiğe dökülmesinin
önündeki engelleri yerle yeksan eder. Ayrıca
filmin yapım şirketi MGM’in romanın
haklarını almak adına 75 bin dolar gibi o
dönem için rekor bir ücret ödemesi de sinema
endüstrisinin edebiyatla gelecekte kuracağı
“iş ortaklığına” dair de önemli bir ipucu
olarak değerlendirilebilir.
Sinema, sonraki dönemde de edebiyattan
ödünç aldığı hikayeleri anlatmaya devam
eder. İkinci Dünya Savaşı’nın da etkisiyle
1940’lara damga vuran kara film türü,
sıklıkla dedektif hikayelerinden ve “ucuz
roman” olarak anılan suç anlatımlarından
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alınan ilhamla beyaz perdeye aktarılmıştır.
O dönem stüdyo sisteminin büyüyüp
serpilmesinin önünü açan pek çok popüler ve
önemli eser de yine edebiyat uyarlamasıdır.
Rüzgar Gibi Geçti ve Dr. Jivago gibi aldığı
Oscar ödülleriyle de adını sinema tarihine
yazdıran filmler, bu kategoriye girer.
Sinema ve edebiyat ilişkisi, sadece popüler
Hollywood filmlerini etkilemez. Dünya
sinemasının birbirinden önemli yönetmenleri
de kariyerleri boyunca başyapıt seviyesinde
edebiyat uyarlamalarına imza atmıştır. Usta
İtalyan yönetmen Luchino Visconti’nin
Leopar’ı, Japon sineması deyince akla
gelen ilk isimlerden Akira Kurosawa’nın
Rashomon’u ve Yeni Alman Sineması’nın
simgelerinden Rainer Werner Fassbinder’in
televizyon için mini dizi formatında
çektiği Berlin Alexanderplatz, bu alanda
verilebilecek örnekler arasında yer alır.
Serbest uyarlamalar
Söz konusu edebiyat uyarlamaları olunca
şu soru gündeme gelir: Roman mı daha iyi,
yoksa filmi mi? Bu konudaki genel kanı,
sinema filmlerinin kitapların gerisinde
kaldığı yönündedir. Psikolojik açıdan bu
anlaşılabilir bir durumudur. Yazılmış bir
metin okuyan kişi, anlatılanları kendi algısı
üzerinden zihninde canlandırır; bir bakıma
kendi filmini çeker. Fakat sıra halihazırda
çekilmiş bir film izlemeye geldiğinde
mekanizma biraz farklı çalışır. Çünkü bu
sanat dalı, izleyicinin hayal gücüne alan
bırakılmaz. Yönetmen, kaynak metni
kendi düşündüğü haliyle beyaz perdeye
aktarır. Hal böyle olunca özellikle geniş
okuyucu kitlesine ulaşmış kitapların
sinema uyarlamaları, beklentileri genellikle
karşılamaz. Yine de her iki anlatı biçiminin
de tarihine baktığımızda kitabından daha
çok kişinin beğenisini kazanmış sinema
filmleriyle karşımıza çıkar. Francis Ford
Coppola’nın Mario Puzo’nun aynı isimli
romanından uyarladığı Baba ve devam filmi
Baba II, bunun en bariz örneğidir belki de.
Puzo’nun romanı, İtalyan ailelerin Amerikan
suç dünyasında kapladığı alanı anlatmak
konusunda son derece yetkin olsa da
Coppola’nın filmi, sinemanın tüm unsurlarını
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neredeyse kusursuz şekilde harekete
geçirerek metni bir ya da birkaç adım ileri
taşır. Marlon Brando ve Al Pacino gibi
önemli isimleri nefes kesici performansları,
anlatıya müthiş bir tempo katan usta işi
kurgusu ve enfes sinematografisiyle Baba
serisi, kaynak romanı daha da güçlü kılarak
ortaya sinema tarihinin en iyi filmlerinden
birini çıkarır.

B

ir edebiyat uyarlamasının kaynak
aldığı metni hangi ölçüde sadık
kalması gerektiği, her zaman
tartışılmıştır. Bu konseptin erken dönem
örnekleri, sahneleri bire bir şekilde
canlandırma fikri üzerine inşa edilmiştir.
Fakat zaman içinde iki sanat disiplini
arasındaki farkın belirginleşmesiyle bunun
uygulanabilir bir yöntem olmadığı fark
edilir. Bu bağlamda edebiyat eserleri,
yavaş yavaş yönetmenlerin çıkış noktası
olmaya, anlatmak istedikleri için ihtiyaç
duydukları temeli sağlayan bir kaynak
kimliği kazanmaya başlar. Serbest uyarlama
denilen kavram tam olarak bu noktada ortaya
çıkar. Bu tip yapımlarda, sinemacılar roman
ya da öyküleri kendi fikirleri doğrultusunda
eğip büker. Örneğin tarihin en önemli
distopyalarından Bıçak Sırtı ya da daha
bilinen adıyla Blade Runner’da yönetmen
Ridley Scott, Philip K. Dick’in kült romanı
Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi?’nin
temasını alır, sinema tarihinden aldığı
referanslarla ortaya benzersiz bir dünya

Aya Yolculuk
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Esaretin Bedeli

çıkarır. Francis Ford Coppola’nın Vietman
Savaşı’nın bireyler üzerinde yarattığı
psikolojik çöküşü ele aldığı Kıyamet
filmi, Joseph Conrad’ın Karanlığın Yüreği
romanının serbest bir uyarlamasıdır. İşin
ilginci bu kitap, 1899’da yayınlandığında
Vietnam Savaşı’nın başlamasına daha 50
yıldan fazla vardır. Coppola, kitaptaki
sömürgecilik karşıtı temaları kendi
dertlerini anlatmak için kusursuz şekilde
işlevselleştirir.

değiştiren Kubrick’in filmini King, ihtişamlı
görünen ama motoru olmayan bir Cadillac’a
benzetir. Bununla da kalmaz daha sonra
aynı romandan hareketle çekilen televizyon
dizisinin senaryosunu bizzat kaleme alır.
Bugün gelinen noktada ise Kubrick’in filmi
korku türünün en önemli başyapıtlarından
biri kabul edilirken dizinin, King’in
eserini “kendince” kurtarma çabası olarak
tanımlanabilecek bir yapımdan öteye gittiğini
söylemek zor.

Bu tip yapımlarda, yönetmenin ele
aldığı metni kullanım şekli, zaman zaman
yazarlar tarafından pek hoş karşılanmaz.
David Fincher’ın Dövüş Kulübü’nün çok
katmanlı anlatısına bir de dış ses ekleyerek
ana karakterin psikolojisini daha da etkili
şekilde seyirciye geçirmesine yazar Chuck
Palahnuik’in bir itirazı yoktur. Ama
Stephen King, Stanley Kubrick’in Cinnet
filminde eserini ele alış şekline itiraz eder.
Birçok detayla birlikte romanın sonunu da

Bir kurtarıcı olarak roman uyarlamaları
2000’li yıllara gelindiğinde büyük bir
yaratıcılık krizine giren Hollywood,
anlatacak hikaye bulamaz durumdaydı.
Bu dönemde iki önemli roman serisinden
uyarlanan uzun soluklu seriler, sektörün
tabiri caizse can suyu olur. Takvimler 2001
yılını gösterdiğinde, sinematik teknolojiler,
J.R.R. Tolkien’in epik fantastik serisi
Yüzüklerin Efendisi’ni beyaz perdeye
uyarlamak için yeterli seviyeye ulaşır.
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Oz Büyücüsü

Yönetmen Peter Jackson, romanlardan hem
seyirci nezdinde büyük bir coşku yaratan
hem de pek çok Oscar kazanan bir üçleme
yaratır. Benzer şekilde J.K. Rowling’in
halihazırda çok geniş bir hayran kitlesine
sahip kitap serisi Harry Potter’in sinema
uyarlamaları hem seriyi popüler kültürün çok
önemli bir unsuru kılar hem de kitapların
ruhuna sadık kalmalarıyla takdir toplar.

S

on dönemde sinema gündemini en çok
meşgul eden yapımlardan biri de yine
kitap sayfalarından uyarlanmış bir
eser: Dune. Frank Herbert’in ilk kez 1965’te
yayınlanan aynı isimli bilim kurgu romanı,
sinemacıların her zaman ilgisini çeken bir
metin olmuştur. David Lynch’in bu eserden
hareketle çektiği 1984 tarihli film, özellikle
yönetmenin yapım şirketiyle yaşadığı
sorunlar sebebiyle orta ölçekte fiyaskoya
dönmüştür. Sürrealist sinemanın en önemli
figürlerinden Alejandro Jodorowsky,
romanın şanına yakışan bir uyarlamasını

çekmek adına bir belgesele de konu olacak
kadar çaba sarf eder ama amacına ulaşamaz.
Geride bıraktığımız yıl ise Dune, sonunda
hak ettiği şekilde perdeye yansıtılır. Kanadalı
yönetmen Denis Villeneuve’ün imzasını
taşıyan film, görkemli oyuncu kadrosu
ve romanın dünyasını görselleştirme
konusundaki başarısıyla dikkat çeker.
Kaynak aldığı metnin politik temalarını bir
miktar seyreltmiş olmasıyla kimi eleştiriler
alsa da serinin devam filmlerinin, şu an en
çok beklenen yapımlardan biri olduğunu
rahatlıkla söyleyebiliriz.
Geriye dönüp baktığımızda kitaplar ve
filmler arasındaki ilişkinin sandığımızdan
da daha derin olduğunu görebiliyoruz.
Sinemanın ortaya çıktığı dönemden bu yana
varlığını sürdüren alışveriş, etkisini kolay
kolay yitirecek gibi de görünmüyor. Öyleyse
vakit kaybetmeden bir sonraki edebiyat
uyarlaması için hemen tarafımızı seçelim;
kitabı mı daha iyi yoksa film mi?
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Gökyüzü etkisinde
İklim değişikliğinden etkilenen bütün
ekosistemlerde spesifik olarak kuşların
gördüğü zararı mercek altına aldığımızda
durumun ciddiyeti daha da iyi anlaşılıyor.
Yazı Tutku Turan

İ

klim krizinin neredeyse her ekosistemi
ve habitatı doğrudan etkilediğini
biliyoruz artık. Dünyanın farklı
coğrafyalarında tanımlanmış 11.000’den
fazla kuş türünün yaşadığını düşünürsek,
kuşların da iklim krizinden etkilendiğini

söylersek yanılmış olmayız. Değişen
iklim koşulları binlerce kuş türünü daha
hassas hale getiriyor. Ortam koşullarına
daha dayanıklı olmaya adapte olan türler
ise hayatta kalmayı başarıyor. Fakat iklim
krizi kuşların adaptasyon sürecini ve buna
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bağlı göç zamanlarını her geçen yıl daha
erken değiştirmeye başladı. Isınan havanın
uzun aylar etkisini sürdürmesi veya hava
koşullarındaki ani değişiklikler, bu duruma
karşı hassas olan birçok kuş türünü yaşamsal
risk altında bırakıyor. Mevsim döngüsünün
değişmesi kuşları göç yollarını değiştirmeye
zorlarken, birçok kuş türünün davranışlarını,
göç zamanlarını ve nüfus dinamiklerini de
doğrudan etkiliyor.

K

uşlar da diğer türler gibi evrimleri
boyunca iklimsel, çevresel
değişimlere uyum gösteren canlılar.
Özellikle besin kaynaklarına erişme
sürecinde farklı koşullara uyum sağlarken
her canlı gibi bu sürecin birer parçasına
dönüşmüşler. Değişim ve adaptasyon
hızı tarihsel süreçte normal seyrindeyken,
günümüzde iklim krizi sebebiyle bambaşka
bir noktaya ulaşmış durumda. Peki küresel
ısınmanın kuşların göç yollarına ve
yaşamlarına olan etkisi ne boyutta?
Öncelikle, unutmayalım ki kuşlar
ve diğer vahşi hayvanlar yiyecek ve
barınak bulabilecekleri yerlerde yaşarlar.
Kimi kuşlar yavrularını büyütmek için
bulundukları yerden yavruların daha
kolay büyütebilecekleri, daha fazla besin
imkanı olan coğrafyalara göç ederler. Yeni
habitatları, yuva yapabilmeleri için gerekli
çevresel ve iklim koşulları ile beraber farklı
kaynaklar sağlar. Fakat kuraklık veya plastik
kirliliği gibi kimi olumsuz değişimler, göç
coğrafyalarındaki besin ve su kaynaklarını
da kötü yönde etkiliyor. İklim değişikliği
bitkileri, balıkları, böcekleri etkilerken

plastik kirliliği gibi insandan kaynaklanan
sorunlar, kuşları iklim krizine karşı daha
da hassas hale getiriyor. Örneğin, bir kuş
yıllarca yuvasını inşa ettiği yerde yiyecek
bulamayabiliyor. Bu durum onun diğer
türlerle daha fazla rekabete girmesine
neden oluyor. Yavruların ihtiyaç duyduğu
zamanda göç edilen bölgede yeterli besin
ve su kaynağı olmaması riski de var.
Bu da doğrudan nüfusu etkileyen bir
sebep olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle
Avrupa ve Kuzey Amerika’da halihazırda
uzun mesafelere uçan göçmen kuşlar,
göç yollarının diğer kısımlarındaki besin
kaynaklarının azalması ya da oradaki
değişiklikleri tahmin edememeleri sebebiyle
nüfus kaybına uğruyorlar. Bu risk, uzun
mesafe kat eden göçmen kuşları, kısa mesafe
göç eden veya yerleşik yaşayan kuşlardan
daha büyük bir iklim değişikliği tehdidi ile
yüz yüze bırakıyor elbette. Örneğin Avrupa
kıtasında Hollanda’da buna benzer bir
durum son yirmi yılda bazı alaca sinekkapan
nüfusunda yüzde 90’a varan düşüşlere yol
açmış durumda.

A

z önce bahsettiğimiz gibi iklimsel
ve çevresel koşulların çok hızlı
boyutlarda değişmesiyle beraber
kuş türleri de bu değişim hızına adapte
olmada zorlanıyor. Bu durum aslında
dünya genelindeki kuş nüfusunun ciddi
şekilde azalmasıyla yakından ilgili.
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Yapılan araştırmalar son 50 yılda Kuzey
Amerika kıtasındaki yaklaşık 3 milyar
kuşun kaybolmasının iklimdeki çok hızlı
değişimlerden kaynaklandığını yazıyor. Öte
yandan Cornell Üniversitesi’nde yapılan
araştırma da iklimsel değişikliklerin ve
yaşanan çok yönlü felaketlerin dünya
çapındaki mevcut kuş türlerinin yaklaşık
%48’inin nüfusunda azalmaya yol
açtığına dikkat çekiyor. Araştırmanın
baş yazarlarından Alexander Lees; kuş
popülasyonlarının gelecekteki kaderinde,
habitat kaybı ya da bozulmasının ve hızlı
çevresel değişimlerin ne kadar önüne geçilip
geçilemediğinin belirleyici olduğunu öne
sürüyor. Kimi türleri yok oluşa sürüklemiş
olan bu durumun birçok türü de bu tehlikeyle
karşı karşıya bıraktığını ya da türler
arasındaki rekabeti artırdığını da ekliyor.

B

u durum Türkiye’de de farklı
değil. Kuşların göç rotalarındaki
farklılıklara değinen Prof. Dr.
Ahmet Kılıç da iklim değişiklikleri
nedeniyle Türkiye’de son yıllarda görülen
farklı türler görüldüğünün altını çiziyor.
Leyleklerin üremelerini tamamladıktan
sonra Afrika’ya göç ettiklerini aktaran Kılıç,
göç etmek yerine barınma ve beslenme
ihtiyaçlarını karşılayan, ortama adapte
olabilen leyleklerin Diyarbakır ve Batman
gibi illerde kışın da görülmesinin sürpriz
olmadığını belirtiyor. İklim koşullarına hızlı
bir şekilde adapte olabilen türlerin varlığını
sürdüreceğini, adapte olamayanların ise
yok olacağını söyleyen Kılıç aynı zamanda
bu durumun dünya genelinde tür sayısında
azalmaya yol açacağının da özellikle
belirtiyor.
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Araştırmalarda
son 50 yılda
Kuzey Amerika
kıtasında
yaşayan yaklaşık
3 milyar kuşun
kaybolmasının
iklimdeki
çok hızlı
değişimlerden
kaynaklandığı
vurgulanıyor.

Çok yönlü adımlar
Chopard, L.U.C koleksiyonunun gümüş yıl
dönümünü bir dizi yenilik, sınırlı edisyon ve
müzik bileşenlerinin ortaklığında kutluyor.
Yazı Aylin Kumdagezer

V

ar olana minör ya da majör detayların
eklenmesi, bir tasarım yenileme
biçimi olarak yorumlanabilir. Bu
cümleyi birçok farklı konsept için kurabiliriz
ama konuyu, odak noktasına yüksek
saatçiliği koyarak ele almaya çalışacağız.
Temeli 90’lı yıllarda atılan ve bu sene

25. yılını kutlayan Chopard’ın L.U.C
koleksiyonu en güncel örnekler arasında.
90’ların ortalarında Quartz Krizi’nin
etkilerinden kurtulmaya çalışan yüksek
saatçilikte, bağımsız ve göreceli olarak küçük
sayılabilecek markaların atıkları adımlar bir

SAAT

bakıma iddialı sayılabilirdi. Chopard için
ise her şey 1994 yılında başladı. İsviçre’nin
Fleurier kentinde kiralık bir odada sekiz
kişilik bir ekip, Kalibre 1.96 - Chopard’ın
ilk manüfaktür mekanizması – üzerine
yoğunlaştı. 1996’da adını doğduğu yıldan
alan 1.96’nin çalışmaya başlaması Chopard
için de önemli bir adımdı. Zira İsviçre’nin
Sonvillier köyünde kendi saat fabrikasını
kuran Louis-Ulysse Chopard’a ithafen
sunulan L.U.C 1860’ın ortaya çıkışı da yine
bu sene içerisinde gerçekleşti. Tabii LouisUlysse Chopard’ın kısaltması ve markanın
kurulduğu yıllı belirterek.

2

022 yılına döndüğümüzde ise The
Sound of Eternity ile Chopard, L.U.C
koleksiyonunun 25. yıl dönümünü
üç yeni chiming saati ile kutluyor. Gümüş
yıl dönümüne dahil olan isimler arasında
markanın eş başkanı Karl-Friedrich
Scheufele’nin himayesinde, virtüöz çellist
ve kemancı Gautier ve Renaud Capuçon
birlikteliği yer alıyor. Öte yandan The
Sound of Eternity müzik ile eşleşerek; iki
sanatçının L.U.C Full Strike Sapphire, L.U.C
Full Strike Tourbillon ve L.U.C Strike One
modellerinin akustik ince ayarını yeniliyor.
2016 yılında Chopard, markanın ilk
minute repeater saati olan L.U.C Full Strike
modelini toplamda 17.000 saate ulaşan altı
yılı aşkın bir çalışmanın sonucunda elde
etti. Chopard imalatının 20. yıl dönümünü
kutladığı modelinde birçok yenilikle de
karşılaştık üstelik. Mevcut diğer tüm
minute repeaters komplikasyonlarında ses,
mekanizmanın parçası olan metal çanlara
çarpan bir çekiç tarafından üretiliyor. L.U.C
Calibre 08.01-L de ise durum biraz farklı, bu
ayrımın arkasında ise mekanizmadan ayrılan
safir çanlar yer alıyor. 2017’de, L.U.C Full
Strike saatin yenilik ve sesteki tınısıyla,
Grand Prix d’Horlogerie de Genève’de
ödül almasının da bir nedeni oluyor. Bir
saatin çıkarabileceği sesin detayları söz
konusu olduğunda koleksiyonun müzikle
bağdaştırılması şaşırtıcı olmuyor. Full
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Strike’ın tek parça gong/safir kristal
sisteminin akustik zenginliğini optimize
etmek ve sürdürmek için Karl-Friedrich
Scheufele yeni bir yaklaşım başlatması da
böylece daha anlamlı bir hale bürünüyor.
Karl-Friedrich Scheufele, Renaud ve
Gautier Capuçon’u sınırlı sayıda chiming
saat serisinin detaylandırılmasına davet
edilmesinin ardında tabii ki yenilik nosyonu
yatıyordu. Zira Chopard patentli safir gong/
kristal teknolojisi tarafından üretilen sese
ince ayar yapmak için ikilinin sanatsal
duyarlılıklarından yaralanmak bir nokta
yüksek saatçilik ile müziğin birleşmesi
anlamını taşıyordu. Böylece, L.U.C Full
Strike yeni bir döneme adım atıyor ve
L.U.C koleksiyonunun 25. yıl dönümü
monoblok safir kristal ve gong sistemini
kullanan üç yeni saatiyle farklı bir mertebede
konumlandırıyor.
L.U.C Strike One
18 ayar etik pembe altından üretilen model,
çan sesine yeni bir akustik ve estetik boyut
kazandırmayı hedefliyor. Öyle ki saatin
akustiği sanatsal onayını Renaud ve Gautier
Capuçon’dan alıyor ve saat başı çalışıyor. Yeni
L.U.C 96.32-L mekanizması ile som altın
rutenyum grisi kadranı ise 40 mm çapında.
L.U.C Full Strike Tourbillon
L.U.C Full Strike serisine özgü monoblok
safir dakika tekrarlayıcıya safir köprülü
bir tourbillon eklediğinden, L.U.C Haute
Horlogerie koleksiyonu yeni bir teknik
dahil oluyor. 18 ayar etik pembe altından
üretilen 42,5 mm’lik model, L.U.C 08.02-L
mekanizmasına sahip.
L.U.C Full Strike Sapphire
L.U.C koleksiyonunun en şeffaf
modellerinden biri olan L.U.C Full Strike
Sapphire, L.U.C 08.01-L kalibrenin
gonglarına ek olarak, tüm kasası ve kadranı
safir bloklardan kesiliyor. 42,5 mm çapında
ve tamamen şeffaf olan bu mekanizma
böylece 360 derecelik bir görünüm sağlıyor.

L.U.C Strike One
Kasa materyali —18 ayar
rose altın
Mekanizma — Elle
kurmalı L.U.C 96.32-L
Kasa çapı — 40 mm
Güç rezervi — 65 saat
Edisyon — 25

L.U.C Full Strike
Tourbillon
Kasa materyali —18 ayar
rose altın
Mekanizma — Elle
kurmalı L.U.C 08.02-L
Kasa çapı — 42.5 mm
Güç rezervi — 50 saat
Edisyon — 20

L.U.C Full Strike
Sapphire
Kasa materyali —Şeffaf
safir
Mekanizma — Elle
kurmalı L.U.C 08.01-L
Kasa çapı — 42.5 mm
Güç rezervi — 60 saat
Edisyon — 5

The Sound of
Eternity ile
Chopard, L.U.C
koleksiyonunun
25. yıl dönümünü
üç yeni chiming
saati ile
kutluyor.

A B, Lawrence
Weiner, 2014,
Galleri Susanne
Ottesen.
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Aradan sonra ilk defa
Art Basel
Art Basel 2022 edisyonu bu yıl da
uluslararası sanat dünyasını bir araya
getiriyor. Beş kıtadan 200’den fazla önde
gelen galeriye ve 4.000’den fazla sanatçıya
ev sahipliği yapacak. Basel ve çevresinde
eşzamanlı olarak birçok seçkin kürasyonlu
sergi düzenlenerek bölge çapında bir sanat
haftası yaratılıyor.
Yazı Tuğçe Kaprol

A

rt Basel, İsviçre’deki yeni
edisyonunda yer alacak 289 galeriyi
geçtiğimiz günlerde duyurdu.
Geleneksel olarak haziran ayının ortasında
gerçekleşen Art Basel, pandeminin başından
beri çeşitli ertelemeler nedeni ile ancak
geçtiğimiz yıl eylül ayında gerçekleşmiş,
yakın sayıda galeri ağırlamıştı.

Weiner’in Messeplatz’daki katılımcı zemin
yerleştirmesinden, Parcours’daki mekana
özel müdahalelere ve performanslara,
Stadtkino Basel’deki sanatçıları sergileyen
özel film programımıza kadar uzanan bir
fuar bizi bekliyor” diyor Art Basel Küresel
Direktörü Marc Spiegler, Art Basel’in
sitesinde yer alan haberde.

Galleries, Feature, Statements ve Editions
bölümlerinde olağanüstü sanat sergilemenin
yanı sıra fuar, 70 büyük ölçekli sanat eserini
sunacak. Parcours’da 20 mekana özgü
yerleştirme, Amerikalı kavramsal sanatçı
Lawrence Weiner’a ithafen Out of Sight adlı
büyük ölçekli bir zemin yerleştirmesi; iddialı
bir film programı ve fuarın ünlü söyleşi dizisi
Conversations bu edisyonda izleyiciler ile
buluşacak.

rt Basel’in büyük ölçekli
projeler için benzersiz platformu
Unlimited, galerilere geniş
enstalasyonlar, anıtsal heykeller, geniş
duvar resimleri, kapsamlı fotoğraf serileri
ve geleneksel sanat fuarı standını aşan
video projeksiyonlarını sergileme fırsatı
sunuyor. Salon 1’de yer alan Unlimited’ın
küratörlüğünü yine Kunst Halle Sankt
Gallen Direktörü Giovanni Carmine
üstleniyor.

“Bu yıl Basel gösterimiz, şehir genelinde
tam ölçekli programlama ile geleneksel
haziran tarihlerine geri dönüyor. Lawrence

A

Unlimited’de öne çıkan işler arasında,
Yael Bartana’nın Galleria Raffaella Cortese,
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Human Nature 2, 56x41cm, Barthélémy Toguo, 2019.

Annet Gelink Gallery ve Petzel imzalı video
çalışması Malka Germania (2021), Sies
+ Höke’nin sunduğu Gerhard Richter’in
imzalı 21 çiziminden oluşan İsimsiz (SDI
için Çizimler) seti (1986); Galerie Lelong &
Co.’nun sunduğu Barthélémy Toguo imzalı
45 ahşap panel yerleştirmesi Bilongue (2020)
bulunuyor.

1

6 Haziran Perşembe günü, ilk kez
düzenlenen Sınırsız Gece’ye ev sahipliği
yapacak olan Art Basel, ziyaretçilerine,
uzun saatler boyunca Ari Benjamin Meyers
ve Nora Turato’nun özel performanslarından
oluşan bir programla sektörü keşfetme fırsatı
sunacak.
Parcours bölümünde, ‘Değişim
Zamanlarında Nasıl Büyünür’ teması
altında, mekana özgü 20 yerleştirme ve
performansla Basel’in şehir merkezine geri
dönecek. Küratörlüğünü Birsfelden’deki
kâr amacı gütmeyen sergi alanı SALTS ve
Bennwil’deki Country SALTS’in kurucusu
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Untitled, Anna Hulačová, 2018 -2019.

Samuel Leuenberger’in üstlendiği bu yılki
Parcours, kentsel ve özel alanların yanı
sıra şehir merkezindeki yeni mekanlarda
gerçekleşecek. Tüm Parcours sitelerine
erişim kamuya açık ve ücretsiz olacak.
Öne çıkanlar arasında, Hunt Kastner’in
sunduğu Anna Hulačová’nın yeni
heykelsi yerleştirmesi Yenilebilir, Güzel,
Evcilleşmemiş (2022); Alicja Kwade’nin
sekiz yeni bronz heykelden oluşan, König
Galerie’nin sunduğu SIÈGE DU MONDE
(2022), Tanya Bonakdar Galerisi ve
neugerriemschneide’nin Haus zum Raben’in
bahçesinde açık havada sergilediği Tomás
Saracen’in Sessiz Sonbahar (AB Aur b/M+M)
(2021) adlı heykeli var.

B

asel’in Messeplatz’ında, Lawrence
Weiner’in Aralık 2021’de vefat
eden sanatçıya ithafen Out of Sight
başlıklı bir zemin yerleştirmesi yer alacak.
Seksek ızgarası üzerine modellenen çalışma,
Weiner’in imzalı tipografik metinlerinin

Langen
Foundation’daki
enstelasyon:
Kausalkonsequenz,
Alicja Kwade, 2020.
Fotoğraf: Roman
März.
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Palais de Tokyo’daki On Air seçkisinde Tomás Saraceno, 2019. Fotoğraf: Studio Tomás Saraceno.

kullanımı yoluyla pozitif düşünceyi
fizikselleştirerek görselleştirme yoluyla
ziyaretçilere ilham vermeyi amaçlıyor.
13 Haziran Pazartesi ile 18 Haziran
Cumartesi tarihleri arasında Stadtkino
Basel’de gösterilecek olan film programının
küratörlüğünü yine çevrim içi video
platformu Vdrome’un Kurucu Küratörü,
Basel’deki FHNW Sanat Enstitüsü’nde
Öğretim Görevlisi ve Porto Şehri Çağdaş
Sanat Departmanı Film Direktörü Filipa
Ramos üstlenecek. Program, özel anketler
ve kısa film akşamları aracılığıyla dünya
çapındaki en önemli sanatçılarını buluşturan
bir seçkiyi sergiliyor.

A

rt Basel’in ünlü Conversations
serisi, küresel çağdaş sanat
ortamıyla ilgili konularda fikir
alışverişi için bir platform sunuyor. Bu
yılki programda, önde gelen sanatçıları,
galericileri, koleksiyonerleri, küratörleri,

müze müdürlerini ve eleştirmenleri bir araya
getiren 12 panelde 46 konuşmacı yer alıyor.
NFT sanat pazarında koleksiyonerlerin
değişen rol ve sorumluluklarından
müzelerin iklim değişikliğini ele alırken
karşılaştıkları zorluklara kadar çeşitli
konuları tartışacaklar ve 12. Berlin Bienali
ile iş birliği içinde dekolonyal ve ekolojik
yaşam üzerine bir bakış açısı sunacaklar.
Conversations Art Basel küratörü ve
Whitechapel Gallery’de misafir küratör
Emily Butler tarafından konuşma programı
seçkisi gerçekleştirildi.
Öne çıkan konuşmalar arasında Füsun
Eczacıbaşı’nın katılacağı diyalog bulunuyor.
Koleksiyoner Füsun Eczacıbaşı ve
Marguerite Hoffman, sırasıyla İstanbul ve
Dallas’taki yerel sanat ortamlarına katkılarını
The Art Newspaper’ın editörü Jane Morris
ile tartışacaklar. Bu diyaloglar, Art Basel’in
Facebook hesabından canlı yayın ile kamuya
açık olacak.
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Collage towards
Free the Air- How
to hear the
universe in a
spider/web,
Tomás Saraceno,
2022.

Motor sporlarında
geleceğin habercisi:
Formula E
Dünya, elektrikli otomobil teknolojisine
henüz uyum sağlamışken sektördeki
bu yeni dönemi motor sporları ile
buluşturmak son derece akıllıca bir
girişimdi. 8 sezon önce ilk kez ‘sessizce’
start alan Formula E; artan ilgiyle birlikte
geleceğin teknolojisini doğrudan ve
interaktif bir şekilde takipçilerine sunmaya
devam ediyor.
Yazı Efe Uygur

OTOMOTİV
Ro in et, vid
eumquis enim
eatiam reritin
ullupta conse vit,
ist occabor
autendia cus

O

tomotiv endüstrisini geliştiren
motor sporları organizasyonları
arasında gelecek teknolojilerini en
iyi yansıtanı Formula E, şüphesiz. Motor
sporlarına özgü güçlü motor seslerini
duymasak da beraberinde getirdiği yenilikler
sayesinde hem pilotlara hem de izleyicilere
benzersiz bir yarış tecrübesi sunmayı
başardı. Öyle ki motor sporları tarihinin en
sessiz ve en çevreci organizasyonu olarak
tanımlanabilecek Formula Electric (Formula
E ya da kısaca FE) 2020-21 sezonundan bu
yana bir FIA Dünya Şampiyonası olmasıyla
Formula 1 dışında dünya şampiyonası statüsü
verilen ilk tek kişilik yarış serisi oldu ve
böylelikle yerini sağlamlaştırmayı da başardı.
FIA’nın organize ettiği FE’nin ilk adımı
2011 yılında atıldı. Fransız iş insanı Jean
Todt, önemli şehirlerin merkezlerinde,
elektrikli otomobillerin yarışacağı yeni
bir organizasyon fikrini, 3 Mart 2011’de
Paris’teki küçük bir İtalyan restoranında,

İspanyol politikacılar Alejendro Agag
ve Antonio Tajani ile İtalyan aktör Teo
Teacoli ile paylaşmış; Todt’un bu parlak
fikri, masadakiler tarafından da ilgiyle
karşılanmıştı. Basitçe tanımlandığında,
dünyanın en prestijli motor sporları
organizasyonundan biri olan F1 ile büyük
benzerlikler taşıyan bu yeni organizasyonun
büyük sorumluluğunu, geçmiş tecrübeleri
sebebiyle Agog üstlenmişti.
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Y

arışın ilk startı Eylül 2014’te
Pekin’de verilmiş; serinin ilk sezon
olan 2014-2015 sezonunda 10
farklı takım, 20 pilot ve 40 otomobil ile
mücadele etmişti. GEN1 (ilk jenerasyon
otomobilleri ifade eder) olarak tanımlanın
FE otomobillerini o gün ilk kez görenler,
F1’lerden ayırt etmekte zorlanmış olsalar da
bu durum motorların çalıştırılmasıyla son
bulmuştu. Formula E otomobilleri, alışıldık
yüksek desibelli motor sesleri yerine hafif
bir vızıltı yayıyorlardı. Bu ses, kimilerine
göre FE’yi asıl amacından yoksun kılsa da
bu pek çok kişi için geleceğin motor sporları
dünyasına attığı ilk ve en önemli adımlardan
biri anlamını taşıyordu.
FE’nin en beğenilen özelliklerinden
biri sayılan Fan Boost bugüne dek ilk kez
izleyicilere bir yarışa doğrudan müdahale
etme şansı tanıyan görülmemiş bir uygulama
oldu. Bu uygulamayla taraftarlar, her yarışta
favori pilotlarına ekstra güç sağlamak için
çeşitli sosyal medya kanalları aracılığıyla
oy kullanabiliyorlar. Her etaptan 6 gün önce
başlayan ve yarış başladıktan 15 dakika

sonra sona eren oylama sonucunda en çok oy
alan 5 pilot, yarışın ikinci yarısında 5 dakika
süre ile kullanabileceği ekstra güce sahip
oluyor, böylece taraftarın desteğini de gerçek
anlamda hissedebiliyorlar.

OTOMOTİV

S

erinin 5. sezonunda da tıpkı Fan
Boost gibi yeni bir uygulama daha
seriye eklendi. Attack Mode olarak
adlandırılan bu özellik sayesinde pilotlar,
belirlenmiş noktalarda ekstra 25kW güç
kullanım iznine sahip oldu. Böylelikle yarış
sıralamalarında sıklıkla görülen dramatik
değişikliklerin önü daha da açılmış oldu. Bu
doğrultuda Formula E yönetiminin bu modun
süresini ve sayısını yarıştan çok kısa süre
önce açıklaması, takımların da bu moda göre
strateji oluşturması kuralının önüne geçerek,
izleyicilere vaat edilen spontan yarış izleme
imkanı bir anlamda güvence altına alınmış
oldu.

Konu Formula olduğunda akla ilk gelen
pit stop’lar, her hava koşuluna uyumlu
lastiklerle donatılan Formula E otomobilleri
için özellikle organizasyonun ilk yıllarında
daha fazla önem taşıyordu. Bunun sebebi
2018-2019 sezonunda GEN2 Formula E
otomobilleri sahaya çıkmadan önce görev
yapan birinci jenerasyon otomobillerin pil
kapasitelerinin yarışı tamamlamaya elverişli
olmamasıydı. Pilotlar şarj durumları kritik
seviyeye geldiğinde pit’e girip oradan
ikinci otomobilleri ile ayrılıyorlardı.
Ancak GEN2 ile gelişen pil kapasiteleri
sayesinde sürücüler, bir seferlik şarjla yarışı
tamamlayabilecek otomobiller kullanmaya
başladılar ve sonuçta 2018-2019 sezonundan
itibaren seri, pilot başına tek otomobil ile
geçilmeye başlandı (Önceki sezonlarda her
pilotun iki otomobili vardı).

O

cak 2022’de Diriyah E-Prix ile
başlayan sekizinci sezon, FIA
Formula E şampiyonasının “Gen2”
otomobil döneminin de son sezonu. Her
yıl olduğu gibi yenilenerek sürekli güncel
bir yapı sunan organizasyonda bu yıl
yarış gücü de 220kW’a yükseltildi; Attack
Mode, Fanboost’tan gelen güce uygun
olarak 250kW’a çıkarıldı. Her birinde ilk
4’ün düelloya yükseleceği 2 grup, A ve B

Ro in et, vid eumquis enim eatiam reritin

içeren yeni bir eleme formatı sunan son
sezon, hiç şüphesiz elektrik teknolojisinin
gelişimine de paralel olarak daha yüksek
seyir zevki sunan rekabeti de beraberinde
getirdi. Güncel tabloya göre sekizinci sezon
liderliğini elinde bulunduran Mercedes EQ
Formula E Team’i DS Techeetah ve Jaguar
TCS Racing takımları takip ederken, pilotlar
sıralamasında da Mercedes EQ takımı pilotu
Stoffel Vandoorne 1. sırada yer alıyor.
Belçikalı pilotun takipçileri ise Edoarda
Mortara ve Jean Eric Vergne.
Otomotiv endüstrisinin geldiği son noktayı
yollarla buluşturan ve bunu izleyicilerin
doğrudan katılımıyla yapmayı başarabilen tek
motor sporları organizasyonu olan Formula
E, eğlence dozu yüksek bir rekabet sunmanın
yanı sıra elektrik teknolojisinin otomotiv
sektöründeki gelişiminin takip edilebileceği
heyecan verici bir yapı olarak öne çıkıyor.
Üreticilerin bu yeni dönemdeki teknoloji
yarışını soluksuz izleyebiliyor olmak ise bu
Formula E’yi diğerlerinden ayıran en önemli
faktör.
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Haziran ayının kültürel
sanat notları

American Silence:
The Photographs of Robert Adams, Washington DC
50 yıl boyunca, Robert Adams, Amerikan manzarasının kırılganlığını ve doğasında var olan
güzelliğini son derece etkili fotoğraflarla yansıttı. National Gallery of Art, Washington DC’nin
dijital platformunda ziyaret edebileceğiniz sergi, sanatçının dünyaya saygı dolu bakışını
ve çalışmalarının neredeyse elle tutulur sessizliğini araştırıyor. Batı Amerika’da çekilen bu
fotoğraflarının çoğu doğanın güzelliğinin barış ve uyum duygusunu, daha doğrusu “ışığın
sessizliği”ni yakalar. The Gift, Our Response ve Tenancy olmak üzere üç bölüme ayrılan
sergide, sanatçının en önemli projelerinden yaklaşık 175 eser yer alıyor.
https://artsandculture.google.com/event/g11pzy8lj2w
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Cranach the Untamed:
The Early Years in Viena, Viyana
Oskar Reinhart Collection “Am Römerholz”
(İsviçre) ile iş birliği içinde bir araya getiren sergi,
Lucas Cranach the Elder’ın sanatsal başlangıçlarını
ilk keşfedenlerden. Frankonya’nın bir yerlisi
olan Cranach, günümüze ulaşan en eski eserlerini
Viyana’da üretti. Wittenberg’deki büyük atölyesinde
üretilen sayısız eserinin aksine, Viyana’daki
ikametinden sadece bir avuç çalışma hayatta kaldı.
Bu döneme ait önemli eserler şimdi Winterthur’da
ve Kunsthistorisches Museum Wien’de. Diğer
koleksiyonlardan alınan önemli kredilerle birlikte,
seçki sanatçının erken dönem eserlerinin kapsamlı bir
incelemesini sunuyor. Sergiyi 22 Haziran itibarıyla
Kunsthistorisches Museum Wien’in dijital platformu
üzerinden ziyaret edebilirsiniz.
https://artsandculture.google.com/event/g11rr1nj23t

Barbara Hepworth In the Rijksmuseum Gardens, Amsterdam
İngiliz modernist heykeltıraşlığının önemli isimlerinden biri olan Hepworth, Rijksmuseum
Gardens’a konuk oluyor. 3 Haziran – 23 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan sergi,
1960’lar ve 70’lerin başlarına vurgu yaparak Hepworth’ün savaş sonrası çalışmalarına genel
bir bakış açısı sunuyor. Sergilenen çoğu eser ise daha önce yerlerinden hiç taşınmamış önemli
kamu çalışmalarından oluşuyor. Kısacası Barbara Hepworth In the Rijksmuseum Gardens
Hepworth’u sanatsal hünerinin üst düzey noktalarını bir araya getiriyor.
https://artsandculture.google.com/event/g11rqsslxfy
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Jonathan Muecke:
Objects in Sculpture, Chicago
Rengin şekli var mı? Ölçek dokusu nedir? Yüzeyi
ortadan kaldırmak mümkün mü? Uzay genişleyebilir
mi? On yıldan fazla bir süredir Amerikalı tasarımcı
Jonathan Muecke, bir dizi yaratıcı deney yoluyla biçim,
malzeme ve algı arasındaki ilişki hakkında aldatıcı
derecede basit ama şaşırtıcı soruları ele alıyor. Çelik,
ahşap, tekstil veya kompozit malzemelerde çalışsa
da sanatçının amacı tutarlılıktan geçiyor: mekansal
beklentilerimize ve alışkanlıklarımıza meydan okuyan,
fiziksel çevrelerimizi deneyimlememizi ve bu ortamlar
içindeki yerimizi yeniden anlamamızı sağlayan nesneler
üretmek. The Art Institute of Chicago’nun dijital
platformundan ziyaret edebileceğiniz seçkinin
son gösterim tarihi 10 Ekim.
https://artsandculture.google.com/event/g11rqssfbnh

Picasso Ingres: Face to Face, Londra
“Küçük sanatçılar ödünç alır; büyük sanatçılar çalar” diyor Pablo Picasso. 3 Haziran’da The
National Gallery’de gösterimde olacak sergi sanatçının bu sözünden yola çıkarak, Picasso’nun
California Norton Simon Müzesi’nden Woman with a Book (1932) tablosunu, ona ilham veren
Jean-Auguste-Dominique Ingres’in Madame Moitessier tablosuyla ilk kez bir araya getiriyor.
Picasso, Madame Moitessier ile ilk kez 1921’de Paris’teki bir sergide karşılaştı ve büyülendi.
Sonraki on yıl boyunca Picasso, sanatında Ingres’e defalarca atıfta bulundu ve 11 yıl sonra
Ingres’in ünlü eserine saygıyla en ünlü portrelerinden biri olan Woman with a Book’u çizdi.
Akademik geleneğe batmış bir Fransız sanatçı olan Ingres için Madame Moitessier ise, klasik güzel
ve zengin ideali temsil ediyordu. Picasso Ingres: Face to Face, bu iki portreyi yan yana ilk kez
görmek ve 19. ve 20. yüzyıl sanatsal gelişimi arasındaki kesintisiz çizgiyi izlemek için bir fırsat.
https://artsandculture.google.com/event/g11rcn8nt3h
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Jackie Winsor, Cenevre
Kanada doğumlu ABD’li sanatçı Jackie Winsor,
1960’ların sonlarından bu yana, ham malzemeleri
kullanarak, üretimde süreç ve emeği ön plana çıkaran
heykeller yapıyor. 1970’lerin başında minimal sanata
tepki olarak gelişen çalışmaları, ilk olarak “Postminimal”, “Anti-form” ve “Süreç sanatı” olarak
nitelendirildi. Winsor’un bu döneme ait heykelleri,
minimalizm ve feminizmin kesişim noktasında yer aldı.
Mamco’da ziyaret edebilecek olan sergide sanatçının
minimalizmde görmeye alışkın olduğumuz endüstriyel
malzemelerin yerine, el yapımı, organik materyaller
kullanarak ürettiği çalışmalar görülebilir.
Seçki 19 Haziran’a kadar gösterimde.
https://www.mamco.ch/fr/1811/Jackie-Winsor

Louise Bourgeois: Paintings,
New York
7 Ağustos tarihine kadar The Metropolitan Museum of Art’ın dijital platformunda ziyaret
edebileceğiniz Louise Bourgeois: Paintings, Fransız-Amerikalı sanatçının 1938’de New York’a
gelişi ile 1940’ların sonlarında heykele dönüşü arasında ürettiği çalışmaların ilk kapsamlı
sergisi. Bourgeois bugün en çok bir heykeltıraş olarak bilinse de İkinci Dünya Savaşı’nı
kapsayan on yılda yarattığı bu erken çalışma grubunda sanatsal sesi ortaya çıktı. Keşfetmeye ve
geliştirmeye devam edeceği temel bir görsel motif grubu oluşturdu ve onlarca yıllık kariyerinin
seyrine yön verdi. Yeni arşiv araştırmalarından bilgi alan sergi, sanatçının pratiğinde az bilinen
bir bölüme ışık tutuyor.
https://artsandculture.google.com/event/g11sqckbgm4
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Geleneksel bağlantılar

N

ostalji kelimesinin anlamı gün
geçtikçe farklı anlamlar kazanmaya
başlarken, çoğu alanda geriye dönüş
olduğunu da görüyoruz. Geçmiş zamanlara
duyulan özlem deyince, sadece fotoğraf
albümleri ya da kalabalık aile sofraları akla
gelmiyor. Tasarım dünyası da bir dönemi
temsil eden çizgileri yeniden gündeme
getirmeye devam ediyor. Minimalist
yaşamın az ve öz etkisiyle birlikte kullanışlı
olduğu kadar görüntü açısından sadeliği
destekleyen tasarımları kimi zaman bulmakta
zorlanabiliyoruz. Trendleri takip etmenin
bir noktada kendi özümüze dönüşümüzü
zorlaştırdığı gerçeğinden yola çıkan Alfred
Newall, geçmiş ve şimdiki zaman arasında
köprü kuruyor.

Sussex menşeli mobilya tasarımcısı, tarihi
eserlerden ve kırsal yöresel tasarımdan
ilham alıyor ve çalışmalarında geleneksel
yöntem ve süreçleri kullanıyor. Markanın
bobin sehpası ise verilebilecek en güncel
referanslar arasında. Bobin bileşenler
geleneksel bir ahşap torna tezgahında elle
döndürülürken, aynı anda tasarımın formu
şekillendiriliyor. Kare şekli ile start alan
sehpa böylece son haline ulaşıyor. 65 x 40 x
40 cm boyutlarındaki tasarım aynı zamanda
bespoke ölçü alternatifleri ile boyutunu
şekillendirebiliyor. Sunulan bir diğer seçenek
ise tasarımlardaki renk çeşitliliği. Farklı
meşelerden oluşan seçkide kişisel zevkinize
hitap eden rengi seçmek tamamen sizin
elinizde.
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Derginin yeni sayılarına abone olmak/bilgi almak için,
info@qpmagtr.com adresine e-mail atabilirsiniz.

