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güncel verisyonlarını mercek altına 
alırken dünyanın ilk lisanslı kadın mimarı 

olan Marion Mahony Griffin’in 104. 
yaşını kutluyoruz. İklim değişikliğinin 

sonuçlarında bu senenin öngörülerine 
değindiğimiz gibi gastronominin yükselen 

trendlerinden biri olan “private dining 
clubs” anlayışını da ele alıyoruz.  

Keyifli okumalar…

Oben Savaş 
Garanti BBVA Özel Bankacılık Direktörü

Masterpiece’in  
57. sayısının kapağında, 

modern ve tradisyonel 
kavramlarının 

çeşitli temalarını 
nakışla işleyen Loji 

Höskuldsson var. 
İlerleyen sayfalarda; 

başarılı olmanın, 
liderliğin ve mutluluğun 

psikolojisine eğitim bilimci ve yazar Dr. 
Özgür Bolat ile yoğunlaşıyoruz. Yeni 
Delhi’deki India Art Fair’in geçmiş ve 

Kapaktaki eser 
(kesit)  
Cotton Grass in a 
Gray Area, 2022, 
170 x 200 cm, 
Loji Höskuldsson
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YENİ RANGE ROVER EVOQUE
GÖZ ALICI

landrover.com.tr

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.

20x26,7 cm  Evoque.indd   120x26,7 cm  Evoque.indd   1 24.01.2020   20:0524.01.2020   20:05



Tavşan Yılı’na özel                   
12 Hayvanlı Ay Takvimi’ne göre Çin, Kaplan yılını geride bırakarak geçtiğimiz ay ‘Tavşan 

Yılı’na girdi. Hal böyle olunca Çin’in tarihine atıfta bulunan ve sene içerisinde tamamlanması 
beklenen bazı projeleri incelemeden edemiyoruz. İlk sırada yerel stüdyo Muda Architects 
tarafından tasarlanan Tianfu Çin Tıbbı Müzesi var. 13.000 metrekarelik yapı, geleneksel 

Çin tıbbı felsefesini temsil eden yin-yang sembolü olarak da bilinen dev bir Taiji diyagramı 
oluşturarak karayla iletişime geçecek. Chengdu’da bulunan yapı, Çin tıbbı tarihine adanmış 

bir müze olacak. Bir diğer proje ise Norveçli stüdyo Snøhetta tarafından tasarlanan Pekin’deki 
Alt Merkez Kütüphanesi. 16 metre yüksekliğindeki camla çevrili kütüphane, Çin’e özgü 290 

milyon yıllık bir tür olan gingko ağaçlarından oluşan bir orman örtüsüne atıfta bulunarak çatıyı 
destekleyen düzinelerce ince sütun içerecek. Stüdyoya göre, proje tamamlandığında Çin’in ilk 

kendi kendini destekleyen cam cephe projesi de hayata geçmiş olacak.

Yatay düzlemde       
İtalyan asıllı Perulu bir ailenin çocuğu olarak 

dünyaya gelen Giancarlo Valle, San Francisco, 
Caracas, Chicago ve Guatemala’da büyüdü. 

Hal böyle olunca Valle’nin farklı lokasyonların 
etkisinde kalmışlığını tasarımlarına direkt 

olarak yansıtması oldukça doğal karşılanıyor.  
Son projesinde ise denkleme İskandinav 

estetiğini dahil ediyor. Giancarlo Valle, yeni 
koleksiyonu için Nordic Knots ile iş birliği 

içerisinde. Tasarımlar hem Valle’nin çocukluk 
evinde bulunan el boyaması Guatemala 

mobilyalarından hem de İsveç’in zengin folklor 
geleneklerinden ilham alıyor. Koleksiyonun 

fotoğrafları ise Hälsingegårdarna’sında (dekore 
edilmiş çiftlik evleri) çekiliyor. “All Hands”, 

“Buds” ve “Loops” tasarımlarının her biri 
Nordic Knots’un imzası olan Yeni Zelanda 

yününden yapıldı. Nordic Knots ve Giancarlo 
Valle ortaklığındaki koleksiyon hakkında detaylı 

bilgiye Nordic Knots’un web sitesi üzerinden 
ulaşabilirsiniz. 
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             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 

legendary status for eternity. 

Mechanical movement · Pellaton automatic winding 

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 

44.2 mm · Alligator leather strap by Santoni

THE LEGEND AMONG 
ICONS.

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



Hızlandırılmış tur   
Mercedes-Benz, tıpkı birçok otomobil markası 

gibi 2030 yılına kadar tamamen elektrikli 
olma hedefinde. Ancak Alman üretici, 

diğer markalardan farklı olarak -en azından 
şimdilik- yüksek hızlı EV şarj ağını başlatıyor. 

Mercedes-Benz, Kuzey Amerika’dan 
başlayarak, mevcut ve gelecekteki EV 

otomobil sahipleri için zahmetsiz ve hızlı şarj 
sağlayarak tamamen elektrikli stratejisinin bir 
sonraki adımını paylaşıyor. Kuzey Amerika, 
Avrupa, Çin ve diğer ana pazarları kapsayan 

dünya çapında 10.000’den fazla yüksek güçlü 
şarj istasyonu kurma hedefinde olan Mercedes-

Benz, sadece kendi modelleri için değil 
kuracağı şarj ağını tüm otomobil markalarına 

açmayı amaçlıyor. 2023’te ABD ve Kanada’da 
inşa edilecek şarj istasyonlarının ardından 

hedef 2027 yılına kadar Kuzey Amerika’da 
2.500’den fazla yüksek güçlü şarj cihazıyla 

400’ün üzerinde şarj merkezine sahip olmak. 
Bekliyoruz…

Aile geleneklerinde     
Bode, Sonbahar/Kış 2023 koleksiyonu için 

Paris Moda Haftası’na geri dönüş yaptı. 
Théâtre du Châtelet’de düzenlenen gösterinin 

Bode’nin aile hikayesinin anlatıldığı kısa 
bir konuşmayla başlamasının sebebi ise 
koleksiyonun da aile odaklı olduğuna 

vurgu yapmaktı. “The Crane Estate” adlı 
koleksiyon, son üç yüzyıldaki Amerikan 

geleneklerine ve bayramlarına övgü özelliği 
taşıyor. Vintage giysilere ve bir dönem 

Amerikan klasiklerine olan ilgisine sadık 
kalan Bode, 1920’lerden ilham alan boncuklu 
elbiseler ve 1940’ların kadife elbiselerinden 

oluşan bir seçki sunuyor. Nakış, koleksiyonda 
yaygın kullanılan bir teknik olmaya devam 

ediyor. Elbiseler, gömlekler, blazer’lar 
ve ceketlerin tümü, girift ve canlı işlemeli 

grafiklerin yanı sıra Amerikan kapitone tarihi 
boyunca kendini ifade etme ideallerindeki 

patchwork’lere de sahip.
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POLTRONA FRAU ISTANBUL by BMS DESIGN CENTER

Chester Line sofa designed by Poltrona Frau Style & Design Centre
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Son edisyonlarda
Jaguar 2025’te tamamen elektrikli bir marka 

haline gelmeden önce son içten yanmalı 
motorlu otomobiliyle karşımızda. Serisinin 
75. yıl dönümüne denk gelen son F-TYPE 
modelini tanıtan Jaguar, farklı alternatifler 

de sunuyor; F-TYPE 75 veya F-TYPE R 75 
modelleri güçlerini sırayla 444 ve 567 beygir 
gücü üreten Jaguar’ın süper şarjlı 5,0 litrelik 

V8 motorundan alıyor. Her iki model de 0-100 
kilometre saat hızlanmasını 3,5 saniyede 

gerçekleştirirken F-Type R 75’ın azami hızı 
300 km/s oluyor. Tüm modellerde standartlar 

arasında 20 inç jantlar ve alternatif Giola 
Green metalik boya seçeneği var. İç mekanda 

ise 12,3 inçlik ekran, paslanmaz çelik eşik 
plakalarındaki siluet motifleri ve Windsor deri 

dokunuşlarla lüks ve sportiflik bir  
araya getiriliyor. 

Mistik sayfalar             
Filozof ve öğretim görevlisi Manly P. 

Hall’un antik semboller, gizli ritüeller ve 
gizemli uygulamalara ilişkin ansiklopedisi, 
ilk kez 1928’de yayınlandığından beri bir 
klasik olarak kaldı. Her bölüme, sanatçı J. 
Augustus Knapp’ın çizimleri eşlik ediyor. 
Mihran Serailian’ın ek resimleri, her biri 

okült konuları betimleyen yaklaşık 60 sanat 
eserine kendi yaklaşımını getiriyor. Hall’un 

“Great Book” olarak bilinen kitabının ilk 
konsepti, 1923’te aylarca süren dünya turuna 

çıkmasıyla start aldı. Hall, Mısır, Çin ve 
Hindistan’ı ziyaret ederek her ülkenin felsefi 

ve dini tarihine odaklandı. Döndükten sonraki 
yedi yılını felsefe ve mit özetini kaleme alarak 

geçirdi. Yayınlanmasından yaklaşık bir asır 
sonra, bu basım ilk kez yeniden üretimde. 

Secret Teachings of all Ages basımı hakkında 
detaylı bilgiye Taschen’in web sitesi 

üzerinden ulaşabilirsiniz. 



En büyük ilhamı birlikte çalıştığımız sanatçılardan aldık.

1987’den beri, tutkuyla... 
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Güneş enerjisinde seyir  
Pekin mimarlık stüdyosu Crossboundaries, 

Fàng Sōng tasarımı için tekneyi güneş 
enerjisiyle çalışan küçük bir eve dönüştürdü. 60 
metrekarelik ev, Berlin’de demirli ve birbiriyle 

bağlantılı, uyarlanabilir bir dizi alana sahip. 
Crossboundaries’e göre Fàng Sōng, günde 50 
kilometreye kadar seyahat edebiliyor ve güneş 
panelleriyle çalışıyor. Ayrıca güneşli günlerde 

saatte ortalama yedi kilometre hıza ulaşabiliyor. 
Sınırlı alandan en iyi şekilde yararlanmak adına 
mimarlık stüdyosu, tekne içinde uyarlanabilir 
odalar oluşturarak çok işlevli öğeleri bir araya 

getirdi. Yüzen bir yapıdan bahsedildiği için 
de elbette su geçirmez kauçuk döşeme ve 

kontrplaktan yapılmış mobilyalar ön planda.

Sembolik çerçeveler      
Christie’s, İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa’da meydana gelen sanat eserlerinin 

yağmalanması sorununu araştıran Raphaël Denis’in çalışmalarına yer veriyor. Sanatçı 
ve araştırmacı Raphaël Denis, La Loi normale des erreurs adlı mevcut enstalasyon setini 

neredeyse on yıldır geliştiriyor. Bu kavramsal enstalasyon, cisimleştirdikleri yağmanın hayaleti 
olarak karşımıza çıkıyor. Sanatçı görünüşte basit olan malzemeleri -ahşap, kumaş, mürekkep- 
bu enstalasyonların sembolik yükünü güçlendirmek adına kullanıyor. Sanatçının odaklanmayı 
seçtiği yağmalanmış eserlerde ise sadece portreler bulunacak. Çalışmaların bir insan varlığını 

temsil eden eserlere ve ideal olarak portrelere odaklaması tesadüf değil; bu seçim, yalnızca 
izleyicinin yağmalanan eser ile savaş sırasında mağdur olan mal sahibi arasında zihinsel 

yansıtma yoluyla kurabileceği doğrudan bağlantıyı artırır. Seçkiyi 10 Şubat tarihine kadar 
Christie’s’in Avenue Matignon’daki galerisinde ziyaret edebilirsiniz. 



Geleceğe dair               
CES 2023’te Chrysler, otomobil markalarının odağını iç mekan tasarımlara Synthesis ile 

geçiyor. Dış görünüm kadar otomobilin içinin de bir konsepte tabi tutulabileceğini kanıtlayan 
marka böylece kabin deneyimini bir üst noktaya çıkarmayı düşünüyor. Akıllı kokpit Synthesis, 
zamanla sürücüye uyum sağlamayı öğreniyor ve kendi kendine yol almayı başarabiliyor. Sanal 
bir kişisel asistan, sürücüyü biyometrik tanıma yoluyla otomatik olarak karşılıyor. En verimli 
yolculuğu düzenlemeye yardımcı olmak için tarih, şarj durumu, hava durumu güncellemeleri 
ve daha fazlası dahil olmak üzere müşteri deneyiminin birçok yönünü sentezliyor. “Harmony 
in Motion” konseptine dayalı olarak, yolculuk ayarlandıktan sonra sürücü; bir sonraki tatilinin 

rezervasyonuyla ilgilenebilir, meditasyon yapabilir hatta ve hatta karaoke bile yapabilir. 
Kısacası Synthesis teknolojinin sezgisel tasarımlarıyla yeni nesil deneyim yaratmanın 

versiyonlarından biri. 

Geçmiş yansımalar    
Paul Smith, Sonbahar/Kış 2023 erkek koleksiyonu 
için geçmişi irdelemeye karar verdi. Bu koleksiyon 
için arşivini karıştıran Smith öncelikle 90’lı yıllara 

bir dönüş yaptı. ‘90’larda tasarlanan parçalar, 
2023 sezonundaki ceketlerin manşetlerine ve 

ceketlerin iç dikişlerine dört düğme eklemek gibi 
en küçük ayrıntılara ilham kaynağı oldu. Smith 
arşivinde daha da geriye giderek bazıları 200 
yıllık olan bir kilim koleksiyonunu keşfettiği 

Milano’ya da odaklandı. Tahmin edeceğiniz üzere 
bu keşif koleksiyondaki detayları şekillendirdi. 

Kısacası Smith arşivinden keşifler ve yerel İngiliz 
fabrikalarından alınan kumaşlar, Sonbahar/Kış 

2023’ün çizgilerini oluşturdu.
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Ah Şu CAZZ CAZZ!, 
Taksim Venüs Sahnesi, 
İstanbul, 1986
Performans: Geyvan 
McMillen Dans Topluluğu
Koreografi: Geyvan 
McMillen
Müzik: Duke Elington, 
Cab Callowy, Irwing Mill, 
Harold Arlen
Dansçılar: Berna Gürler, 
İpek Esen, Funda Emir, 
Canan Erek, Çiğdem 
Erkaya, Deniz Berge, 
Mehmet Sander
(Mehmet Sander Arşivi)

Türkiye Performans  
Araştırması
Garanti BBVA’nın kurucusu ve daimi 
destekçisi olduğu Salt’ın Sahnede 90’lar 
sergisi paralelinde hazırlanan ve uzun 
soluklu bir araştırma sürecinin ilk adımı 
olan “Türkiye Performans Araştırması 
1984-1999” web projesi, 1984’ten 1999’a 
Türkiye’de gerçekleştirilmiş performanslara 
odaklanıyor. Performans temelli üretimleri 
öne çıkaran etkinlikler ile bireysel 
çalışmaların yer aldığı sergiyle birlikte, 
bu süreçte derlenen belgeler ilk kez bir 
arada sunularak izleyici ile buluşuyor. 
Devam etmekte olan web projesi, çeşitli 
kaynaklardan derlenen arşivlerin yanı sıra 
performanslara katılan ve katkıda bulunan 
kişilerle yapılan görüşmeler ışığında, söz 
konusu dönemde düzenlenen performansların 
kapsamlı bir envanterini oluşturmayı ve 
Türkiye’de performans üzerine yürütülen 
araştırmalar için kalıcı bir referans kaynağı 
olmayı hedefliyor. 

Sanat sahnesinde “disiplinlerarası” 
kavramının gündeme geldiği 1990’lı yıllarda 
öne çıkan etkinliklerde yer alan çoğu 

SALT 14

Aulos III,  
Hurdalık (Sultanahmet), İstanbul, 1992
Konsept ve Koreografi: Aydın Teker
Müzik: İlhan Usmanbaş, György Ligeti
Kostüm: Ayşegül Alev
Skenografi: Selçuk Tollu
Işık: Ahmet Defne
Makyaj: Derya Ergün
Dansçılar: Aydın Teker, Ebru Anıt Ahunbay, Olcay Karahan, 
Oktay Keresteci, Sibel Sürel
(Aydın Teker Arşivi)

Momentum,  
Harbiye Muhsin Ertuğrul 
Sahnesi, İstanbul, 1997
Koreografi: Aydın Teker
Müzik: Ergül Özkutan
Kostüm: Güler Umur
Dansçı: Tuğçe Ulugün Tuna
(Aydın Teker Arşivi)



sanatçı ve eğitmenin yolu 1984’ten 1988’e 
İstanbul’da faaliyet gösteren Bilsak Tiyatro 
Atölyesi’nden geçiyor. Öyle ki, Bilsak 
eğitimcilerinden Beklan Algan, Ayla Algan 
ve Erol Keskin 1988’de İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesindeki 
Tiyatro Araştırma Laboratuarı’nı (TAL) 
kuruyor. 

1991’de Ya Da Tiyatro, İngiltere’de 
oyunculuk öğrenimi gören ve uzun yıllar 
orada yaşayıp sinema, tiyatro ve televizyon 
alanında çalışan Hüseyin Katırcıoğlu 
tarafından hayata geçiriliyor. Ardından, 
takvimler 1993 yılını gösterdiğinde 
Katırcıoğlu, TAL’in iş birliği ve katkılarıyla 
gerçekleşen Truva Öyküsü isimli çalışmanın 
yönetmenliğini yapıyor. Profesyonel 
oyuncular ile sahne tecrübesi olmayan Assos 
yerel halkını birbirlerinden öğrenecekleri 
ortak bir çalışmaya yönlendirerek bir “kitle 
tiyatrosu” örneği olarak hazırlanan proje, 
Katırcıoğlu’nun 1995’ten vefatına kadarki 
süreçte genel sanat yönetmenliğini üstlendiği 
Assos Gösteri Sanatları Festivali’nin 
tohumlarını atıyor.

SALT 15

Festival, 1990’ların ikinci yarısında 
Çanakkale’deki Behramkale köyünün her 
köşesini ve Assos antik kentini bir sahneye 
dönüştürdü. Dünyanın dört bir yanından 
davet edilen gruplar ile dansçı, müzisyen 
ve sanatçılardan üç hafta boyunca köyde 
konaklamaları, Behramkale havasını 
soluyup rüzgarını hissederek yeni üretimler 
ortaya koymaları istendi. Dekor, maske 
ve kostümler Behramkalelilerle beraber 
kolektif bir çabayla hazırlandığı gibi imece 
usulü çalışmaya dayalı yoğun bir hazırlık 
döneminin sonunda işler seyirciyle buluşur; 
deniz kıyısındaki iskeleden tepedeki tapınağa 
mezarlık, eski köprü, köy okulu dahil olmak 
üzere tüm Behramkale köyü bir oyun alanına 
dönüşür. 1995’ten 1997’ye her yıl sonbahar 
aylarında düzenlenen festival, kurucu 
ekip yeni bir yapılanma hedeflediği için 
1998’de gerçekleşmez. Sadece iki oyunun 
sahnelendiği ve Katırcıoğlu’nun vefat ettiği 
1999 ise festivalin son yılı olur.

Türkiye Performans Araştırması  
1984-1999 web projesine  
https://performansarsivi.org/ web adresi 
üzerinden ulaşılabilir. Son olarak belirtmekte 
fayda var; performansın toplum, ekonomi, 
sokak ve siyasetle ilişkisini irdeleyen, 
sanatçı ve tasarımcıların oluşturduğu kolektif 
girişimleri ele alırken kültür tarihinden de bir 
potpuri sunan Sahnede 90’lar sergisini 12 
Şubat’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

Ajlan’a Sevgiler,  
Taksim Venüs Sahnesi, İstanbul, 1986
Performans: Geyvan McMillen Dans 
Topluluğu
Dansçılar: İpek Esen, Berna Gürler,  
Funda Emir, Mehmet Sander
(Mehmet Sander Arşivi)

Sakalın Hikayesi,  
Anıttepe, Ankara, 1989
Performans: Moni Salim Özgilik
(Salt Araştırma, Moni Salim Özgilik Arşivi)
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Yazı Mert Tüfekçioğlu 

Altın Küre Ödülleri’nin kırmızı halısından  
İngiliz Kraliyeti’nin gizemlerine uzanan  

 bu ayın öne çıkan gelişmeleri...

Bir monarşi otobiyografisi
Prens Harry tarafından kaleme alınan ve 
kraliyet hakkında açıklamalara yer verilen 
‘Spare’ adlı otobiyografik kitap, 10 Ocak 
tarihinde raflardaki yerini aldı. Prens William 
ve Kral Charles ile olan ilişkileri, Kate 
Middleton ve Meghan Markle arasındaki 
anlaşmazlıkları ve çok daha fazlasını içeren 

kitap, yayınlandığı ilk gününde satış rekoru 
kırdı. Kurgusal olmayan kitap listesinde 1 
milyondan fazla satış yaparak, bu kategoride 
çok satanlar listesine en hızlı giriş yapan 
kitap unvanını da kazandı. Spare’in 
İngiltere’de bir kitapçı vitrininde ‘How To 
Kill Your Family’ isimli kitap ile birlikte 
sergilenmesi yorumlara açık.
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Kusama’dan enstalasyon dalgası
En son 2012 yılında bir araya 
gelerek koleksiyon çıkartan 
avangart Japon artist Yayoi Kusama 
ve Louis Vuitton, 2023 yılında 
yeniden bir arada. Kusama’nın 
klasik puantiyeleri 450 parçadan 
oluşan koleksiyon üzerinde yer 
alırken, ayakkabıdan çantaya pek 
çok tasarım birer sanat eserine 
dönüşmüş durumda. İş birliğinin 
bir diğer özelliği ise Kusama’nın 
gerçek boyutlu robot heykellerinin 
vitrinlerde sergilenmesi oldu elbet. 
New York butiğindeki robotun 
-ki robot derken bile gerçekliği 
karşısında şaşkınlığa uğruyoruz- 
vitrin camına resim yapmasına ve 
Paris çatısına kurulan dev boyuttaki 
Kusama heykeline ilginin bu denli 
fazla olmasını aslına bakarsanız 
doğal karşılayabiliriz. 
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Super Bowl’da Barbados esintisi  
Super Bowl LVII 2023, 12 Şubat 
günü Arizona, Glendale’deki State 
Farm Stadyumu’nda gerçekleşecek. 
30 saniyelik reklam için 7 milyon 
dolara alıcı bulan bu oyunun bir 
diğer ilgi çekici tarafı şüphesiz 
devre arası gösterisi. Bu yıl ise 
hatırı sayılır bir çoğunluğun 
dikkatini çekebilecek bir isim 
performans sergileyecek; müzikten 
uzun süredir ayrı kalan ve kendi 
markası ‘Fenty Beauty’ ile ilgilenen 
Barbadoslu şarkıcı Rihanna. Bir 
de devre arasının sonlarına doğru 
A-10 Thunderbolt II, F-16 Fighting 
Falcon, F-22 Raptor, F-35 Lightning 
II ve P-51 Mustang’den oluşan 
5 USAF Air Combat Command 
uçağının gökyüzündeki yerini 
alacağının altını çizelim.

Super Bowl, 57. edisyonu ile 12 Şubat tarihinde gerçekleşecek. 
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Brezilya’dan dünyaya 
Dünya futbolunun en büyük isimlerinden 
biri olan Brezilyalı oyuncu Edson Arantes do 
Nascimento, bilinen adıyla Pele, 82 yaşında 
vefat etti. Dünya Kupası’nı 3 kere kazanan 
tek futbolcu olan Pele’nin takma adı, 
çocukluk döneminde örnek aldığı oyuncu 
Bile’den geliyor. Brezilya milli takımıyla 
77 gole imza atan ‘Siyah İnci’ lakaplı Pele, 
attığı toplam 1279 golle Guiness Dünya 
Rekorları’na da adını yazdırmayı başarmış ve 
FIFA Ballon d’Or Prix d’Honneur ödülünü 
ilk kazanan futbolcu olmuştur. Emekliye 
ayrıldıktan sonra pek çok kulüp tarafından 
transfer edilmek istense de Brezilya 
hükümeti Pele’yi ‘ulusal hazine’ ilan etmiş 
ve transfer işlemleri devam edememişti.

2023 edisyonunda Altın Küre Ödülleri   
Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) 
tarafından bu yıl 80. edisyonu düzenlenen 
Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. 
Ayrımcılık ve kayırmacılık iddialarından 
sonra bu prestijli gecenin üstüne gölge 
düşse de iki senelik pandemi periyodunun 
sonrasında geri dönüş yapıldı. Hem ‘En İyi 
Yönetmen’ hem de ‘En İyi Dram Filmi’ 
kategorilerinde ödül kazanan Steven 
Spielberg’ün ‘The Fabelmans’ filmi dikkat 
çeken yapımlar arasındaydı. ‘En İyi Erkek 
Oyuncu’ dalındaki farklı kategorilerin 
kazananları Austin Butler ve Colin Farrel 
olurken ‘En İyi Kadın Oyuncu’ kategorisinin 
kazananları ise Cate Blanchett ve Michelle 
Yeoh oldu. 

Kariyerinde 1300’ten fazla maça çıkan ve  
1281 gole imza atan Pele. 

Steven Spielberg, The Fabelmans filmi ile  
“En İyi Yönetmen” ödülüne layık görüldü. 

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once 
performansı ile “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.  



Kiosk Journey nr.II, 2018, 65 x 65 cm. 

20KAPAK
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Modern ve tradisyonel kelimeleri hem 
sanatınızda hem de kişisel olarak sizin için 
ne ifade ediyor?
Aynı madalyonun iki yüzü gibi biri 
olmadan diğeri olmaz. Modern olarak kabul 
edilen şeyler, genellikle bir geleneğe karşı 
bir başkaldırı gibi görünür. Sanatımda 
ikisinin arasındaki hoş noktayı aramayı 
hedefliyorum; çok geleneksel bir ortam 
aracılığıyla biraz modern bir şekilde sunulan 
nostaljik konularla.

Sanat pratiği olarak nakış tekniğini tercih 
etmenizin en büyük sebebi nedir?
İlk zamanlarda oldukça çok resim yaptım 
ama Iceland University of the Arts’ta 
geçirdiğim süre boyunca içimden farklı 
teknikler denemek geldi ve nakış işlemeye 
karar verdim. Bu kararı verirken daha 
önce kullandığım tüm temalar sanki 
kafamda nakışa dönüşmüş gibiydi ve bu 
noktada da geriye hiç dönüş yapmadım. 
Nostaljiyi her zaman sanatımda itici bir 
güç olarak kullandığım ve bir araç olarak 
nakışta saklı nostaljik bir şey olduğu için 
nakışın temalarıma da uygun olduğunu 
düşünüyorum. Zamanla, nakış işlerken 

oluşan genel sakinliğe de biraz bağımlı 
oldum diyebilirim. 

Bu noktada sanat eserleriniz ile geçmiş 
zamanlar arasında bir bağlantı kurabilir 
miyiz?
Hikayeleri tekstil yoluyla anlatma geleneği 
uzun zamandır aşina olduğumuz bir yapı. 
Sanatım ve geçmiş arasında olduğu gibi hem 
kendimin hem de toplumsal geçmişimizin 
de bu noktada büyük bir diyaloğu var. Bir 
şekilde, medyum olarak nakışı seçerek 
aynı zamanda nostaljik konuları da tercih 
etmemin geçmişle bir bağlantısı var.

Eserlerinizdeki figürlerin seçimi ve 
kompozisyon yaratma süreci nasıl 
şekilleniyor?
Genellikle süreci başlatan bir an ya da 
yaşadığım bir olay oluyor. Anıyı daha 
şiirsel bir ortama dönüştürüyor ve çalışmayı 
dengelemek veya zıt renklerle oynamak için 
kendime bir şeyler ekleme izni veriyorum. 
Bazen eser, yalnızca belirli bir renk 
kombinasyonunu sevdiğim için yaratılıyor. 
Renkleri kullanmaktan gerçekten keyif 
alıyorum.

Loji Höskuldsson 

Temaları kadar tercih ettiği medyum ile de 
nostaljinin çeşitli noktalarına değinen Loji 

Höskuldsson, tradisyonel tarafların modern 
ilmiklerine değiniyor. 
Röportaj Aylin Kumdagezer



Çalışmalarınızın fonundaki spesifik 
kahverengi tonunu nasıl seçtiniz? 
Çuval bezi, kolayca dikebileceğimi 
hissettiğim, erişebildiğim tek kumaştı, ancak 
çuvalın doğal olarak tarafsız rengi, diğer 
renklerin popüler olmasına hızla yardımcı 
oldu. Bu nedenle çuval bezi, işim için 
mükemmel bir tuval haline geldi.

Farklı bir arka plan kullanmayı 
düşünüyor musunuz?
Başka renkler de kullandım ama maviyle 
çalışmak benim favorim oldu. Her zaman 
yeni şeyler deniyorum, bu yüzden kesinlikle 
daha fazla arka plan rengi deneyeceğim.
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Modern Bathroom Suite, 2020, 60 x 70 cm. 

2010 yılından beri nakışla uğraştığınızı 
biliyoruz. İlk nakış çalışmanızı 
hatırlıyor musunuz?
Evet, o işi gerçekten belirgin bir şekilde 
hatırlıyorum. Annem bana Danella adında 
bir Danimarka iğnesi vermişti. Kullanımı 
kolaydı, ipliği takmam yeterliydi ve sonra 
başlayabilirdim. Yaptığım ilk parça, Moss 
Campion adında bir İzlanda çiçeği olması 
gereken yeşil ve pembe bir yığındı.

12 sene öncesine geri dönelim; bu 
noktaya geleceğinizi düşünmüş 
müydünüz?
Kesinlikle, hayır. Bu tamamen bir deneme 



olarak başladı ve nakışın diğer insanlar 
arasında nakış yapan diğer insanlardan daha 
popüler olduğunu hayal edemezdim.

12 sene sonrasına gidelim şimdi de. Sizce 
2035 yılında nasıl Loji Höskuldsson ve 
eserleri olacak? 
Umarım vücudum hala iyi olur, sanatımdan 
dolayı parmaklarımda kireçlenme olmaz 
ve sırtım ağrımaz. Ümit ederim ki işimi 
yapmaktan zevk almaya devam edeceğim, 
bu motivasyonun da kendi adıma en önemli 
faktör olduğunu düşünüyorum.

İdeolojik olarak hayatınızı ve sanatınızı 
etkilediğini düşündüğünüz sanatçılar var 
mı? 
David Hockney ve Andy Warhol, sanatımın 
nasıl ortaya çıktığı konusunda muhtemelen 
en büyük etkenim oldular. Hockney’nin 
işlerinde dondurduğu ve sonra resmettiği 
bu anlar beni büyülüyor. Sonra Warhol’da 
tüm logolar ve nostalji var ki bu benim de 
çalışmalarımda uyguladığım bir model.

Ne yazık ki nakış denince akıllara ilk 
olarak kadın zanaatkarlar geliyor. Bu 
cinsiyetçi yaklaşım hakkında neler 
düşünüyorsunuz? 
Ne yazık ki biz insanlar bir şeyleri kategorize 
etmeyi ve etiketlemeyi seviyoruz ve nakış, 
mizaç olarak feminen kodlandı. Nakış 
işlemenin yıllar içinde erkeklerden çok 
kadınlar tarafından yapıldığı gerçeğini 
görmezden gelemem. Belki bir şeyleri 
eril ve dişil olarak kabul edilenlere 
göre sınıflandırmak normaldir, ancak 
insan ırkı bunu yapma ihtiyacı hissettiği 
sürece, insanların fikrini değiştirmek 
için yapabileceğim çok şey var. Yine de 
umuyorum ki bu tutum, bir ara değişir çünkü 
sanat eseri iyiyse kişinin cinsiyeti önemli 
olmamalı; bu yeterli olmalı.

Reenkarnasyona inanıp inanmadığınızı 
bilmekle birlikte, bir daha dünyaya 
gelecek olsaydınız hangi formda 
gelirdiniz? 

Bayağı Poyraz Kuşu olmak isterdim. Bariz 
bir şekilde uçabilmek için ama aynı zamanda 
bu kuşu komik bulduğum için. Yaşı da 
40’larında olabilir, böylece bir kuş olarak iyi 
ve uzun bir ömür yaşayabilirim.

Tokyo Olimpiyatları’nda örgü ören Tom 
Daley’i gördüğünüzde ne hissettiniz? 
İnanılmaz... Zihinsel sakinliğe ulaşmanın 
örgü örmekten daha iyi bir yolu olduğunu 
düşünmüyorum. Derin odaklanmaya ihtiyacı 
olan herkes örgü örmeli.

Şu sıralar takip ettiğiniz bir podcast serisi 
var mı?  
Podcast çok dinliyorum ama sadece favori 
futbol takımım Aston Villa hakkındakileri. 
Bu yüzden, hepsi aynı şey hakkında, yaklaşık 
beş veya altı farklı Aston Villa temalı 
podcast dinliyorum.

En ütopik hayaliniz nedir?
İzlanda tamamen aynı; aynı tarih, insanlar ve 
kültür olacak ama kuzey yarım küre yerine 
Ekvator’da yer alacak ve burada tüm yıl 
boyunca sıcak ve güzel olacak.
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The Clothing Line, 2019. 



Still Life on a Tablecloth, 2022, 120 x 100 cm. 



Eser iyiyse 
kişinin cinsiyeti 

önemli 
olmamalı; 
çalışmanın 

beğenilmesi 
yeterli olmalı.



Artemis III, 2025 ya da 2026’da Ay’a ilk kadın ve ilk siyahi astronotların inmesinin planlandığı  
bir misyon takip edecek.
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Uzay harcamalarına bütçe ayıran 
ülkeler, planlamalarını yaparak 
2023 misyonlarını açıkladı. Öne 

çıkan ülkeler arasında Çin, ABD, Rusya, 
Hindistan’ın yanı sıra Avrupa Uzay Ajansı 
(ESA) ile Amerikan Ulusal Havacılık ve 
Uzay Dairesi (NASA) çalışmalarına başladı. 
Uzay planlamalarından Ay’ı kapsayan 
çalışmalar gerçekleşirse NASA’nın 
1972’deki Apollo görevlerinin ardından 
Ay’da ilk kez insan yürüyecek. 

Keşif çalışmaları, NASA öncülüğünde 
ve takip programı kapsamında ilerleyecek. 
NASA’nın, insanları Ay’a ve daha sonra 
Mars’a götürmek için tasarlanan uzay aracı 
SLS-Orion’la yürütülen ‘Artemis I’ uzun 
vadeli bir uzay keşif projesinin ilk adımı 
olarak adlandırılıyor.

2023’ün ilk ayında neler yaşandı?
Bu alandaki yatırımlarına önem veren Çin, 
yörünge teknolojilerinin test edilmesi için 
kullanılması hedeflenen Şicien uydularını 
uzaya gönderdi. Uyduların, fırlatışın 
ardından planlanan yörünge konumuna 
yerleştiği bildirildi. 
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Uyduların bilimsel deneyler ve teknik 
doğrulama süreçlerinde ve uzay çevresinin 
izlenmesi gibi yörünge teknolojilerinin test 
edilmesinde kullanılacağı belirtildi. Hemen 
ardından Çin, aralarında yer gözlem uyduları 
Çilu-2 ve Çilu-3’ün de bulunduğu 14 uyduyu 
da uzaya göndermeyi başardı. 

NASA ise dünyaya yaklaşık 100 ışık 
yılı mesafedeki bir yıldız etrafında 
dönen ve yaşama elverişli dünya 

boyutunda bir öte gezegen keşfedildiğini 
açıkladı. Gözlemlerin devam ettiğini 
vurgulayan NASA’nın açıklamasına göre; 
Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma 
Uydusu (TESS) yörüngesindeki Takımyıldızı 
‘Yaşama elverişli bölgesinde’ bulunan Dünya 
büyüklüğünde bir öte gezegen keşfetti.

Öte gezegen hakkında, “Bu, bildiğimiz 
çoklu, küçük, yaşanabilir bölge gezegenlerine 
sahip birkaç sistemden biridir” vurgusu 
yapılırken geliştirici gözlemlerin yapıldığı 
vurgulandı. 

Hangi ülkeler neler planlıyor?
Hindistan, Ay yüzeyini keşfetmeyi 

Uzay misyonları

Uzay seyahatlerinin yapılmaya, turizm 
faaliyetlerinin de konuşulmaya başlandığı 

dönemde ülkeler, yeni yıl hedeflerini 
belirledi. Başta NASA ve Avrupa Uzay 

Ajansı olmak üzere birçok ülke de 2023’te 
projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor. 

Yazı Batuhan Durmuş
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hedefleyen ‘Chandrayaan 3’ programını 
Haziran 2023’te başlatmayı planlıyor. Rusya, 
Ay’ın güney kutbundan örnekler toplamak 
için planladığı ‘Luna 25’ görevini Temmuz 
2023’te hayata geçirecek.

Çin, uzak yıldızları ve kara delikleri 
haritalamak için Xuntian adlı bir teleskobu 
Aralık 2023’te, alçak Dünya yörüngesine 
yerleştirecek. Bunun yanı sıra 2035 yılına 
kadar Rusya ile Ay’da ortak bir üs kurma 
planlarını da duyurdu. Çin’in halihazırda 
Ay ve Mars’a keşif araçlarını da indirdiğini 
söyleyebiliriz.

SpaceX, 2023’ün sonlarında Japon 
milyarder Yusaku Maezawa ve 
diğer sekiz yolcuyu Ay’ın etrafında 

gezdirecek DearMoon yolculuğuna 
çıkarmayı planlıyor. 

NASA’nın, 2023’te Artemis I’i 
tamamlamasından sonra Artemis II olarak 
adlandırılan bir sonraki Ay görevi 2024’te 
başlayacak. Bunu 2025 ya da 2026’da 
Artemis III isimli, Ay’a ilk kadın ve ilk 
siyahi astronotların inmesinin planlandığı 
bir misyon takip edecek. NASA, Güneş 
sisteminde çok eski bir gezegenin kalıntısı 
olduğu düşünülen 16 Psyche adlı bir asteroidi 
keşfetmek için 2023 yazında Psyche uzay 
aracını fırlatacak.

22 Avrupa ülkesi tarafından desteklenen 
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Nisan 2023’te 
Jupiter Icy Moon Explorer’ı (JUICE) 
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NASA, 16 Psyche adlı bir asteroidi keşfetmek için 2023 yazında Psyche uzay aracını fırlatacak.



fırlatmayı planlıyor. Araç, Jüpiter’in üç 
uydusu Ganymede, Callistro ve Europa’nın 
yüzey altında olduğu düşünülen su buzunda 
yaşam belirtileri arayacak.

Türkiye tarafında
5 yıl önce kurulan Türkiye Uzay Ajansı 2023 
yılında Türkiye Uzay Ajansı için öngörülen 
bütçenin yaklaşık 1.7 milyar TL olduğunu 
açıkladı. 

Göktürk-2’nin aktif olarak yörüngede 
görevine devam ettiği vurgulanan 
resmi açıklamalara göre; İmece ve 

Türksat 6A uyduları için geri sayım başladı. 
Tübitak Uzay tarafından üretilen Türkiye’nin 
ilk gözlem uydusu olan İmece’nin 2023 
yılında 5 yıl tasarım ömrüyle yörüngesinde 
göreve başlaması hedefleniyor. İki uydu 
için de projede son aşama olan uçuş modeli 
testleri devam ediyor.

İlk uzay yolcusu için başvuruları 
tamamlayan Türkiye’nin ilk uzay yolcusu 
ise 2023’ün ikinci yarısında gönderilecek. 
‘Ay Araştırma Programı’ ve ‘Türk Astronot 
ve Bilim Misyonu’ projeleri kapsamında 

Türkiye, ilk planı olan 2023’te Uluslararası 
Uzay İstasyonu’na yolculuk ardından 2030 
sonrası ise Ay’a insanlı uçuş hedeflenmekte. 

Ay’a gitmek neden önemli?
Ülkelerin uzay çalışmaları hakkında konuşan 
Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden 
astronom Dr. McDowell; ABD, Rusya ve 
Çin gibi uzay güçlerinin amacının Ay’da 
astronotların yaşaması için üsler kurmak 
olduğunu iddia ediyor. Dr. McDowell; “Ay, 
Mars gibi yerlere ulaşmak için bir basamak 
olarak kullanılıyor. Ay uzay teknolojilerini 
test etmek için harika bir yer” diyor. 

İngiltere’de Portsmouth Üniversitesi’nde 
Uzay Proje Yöneticisi Dr. Lucinda King 
ise, Ay’dan bir uzay aracını fırlatmanın, 
Dünya’dan fırlatmaktan daha az yakıt 
gerektirdiğini söylüyor. King, “Ay’ın güney 
kutbunda su olduğu biliniyor. Bu, Mars’a 
ve başka yerlere yolculuk için gemiye 
yakıt ikmali yapmak adına kullanılabilecek 
hidrojen ve oksijene bölünebilir. Ay’a 
gitmek için acele edilmesinin bir nedeni de 
bu; oradaki su üzerinde hak iddia etmek” 
ifadelerini kullanıyor.
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Luna 25, Roskosmos tarafından planlanan bir  
Ay’a iniş görevi. NASA, Artemis-I.



Röportaj Aylin Kumdagezer

Özgür Bolat 

Değişen odaklar, kaldırılması gereken 
limitler ve kavram anlamlarının makas 

değiştirdiği zamanlarda Dr. Özgür Bolat 
ile eğitim ve yaşamın dinamiklerini 

sorguluyoruz. 
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Aslında her türlü etken ile birlikte 
eğitimin tanımını yeniden hatırlatmak 
gerekiyor. Eğitim gerçek anlamda ne 
demek?
Bir defa Türkiye’de eğitim tanımına dersler, 
bölümler, meslek ve üniversite olarak 
bakıyoruz; bu eğitime oldukça kısıtlı bir 
bakış açısı. Asıl olan bu süreçte insanın 
kendisini tanıması, farkındalığının artması, 
sosyal ilişkilerinin güçlenmesi, kendi 
duygularını yönetmesi… Hatta şu sıralar bu 
konu nezdinde bir müfredat hazırlıyorum; 
okullarda çocuklara bunlar öğretilmiyor. 
Başarılı insanlara bakarsanız hepsinin ilişki 
yönetimi çok güçlü. İlişki yönetiminin 
altında da diğer insanları dost olarak görmek 
yatıyor ki bu da bir sosyal beceri. Onun için 
eğitimi daha çok insanın kendini tanıması ve 
Sevinç Atabay Hocam’ın dediği gibi kendi 
zihninin özgürleşmesi olarak görmemiz 
lazım. Türkiye’deki eğitim, insanlara meslek 
kazandıran bir araç. Bizim gibi ülkelerde 
eğitim sayesinde insanlar statü ve meslek 
kazanıyor ki bu yanlış. Mesela iyi okullara 
giden ancak kendini geliştiremeyen insanlar 
için kullanılan “eğitimli cahil” diye bir 
kavram var. Bu tanımın ortaya çıkışı da tam 
olarak eğitime olan yanlış bakış açısının 
neden ve sonucu. 
 
Başarıya giden yolda birçok insanın 
farklı düşüncelere belki de kişisel olarak 
negatif fikirlere kapıldığı oluyor. Bu 
da aslına bakarsanız kendi kendimize 
düşünce bazında koyduğumuz limitlerin 
bir tanımı. Limitleri bariyer olmaktan 
çıkaran düşünce yapısı nedir?

“Ben yapamam, ben cesaret edemem” 
tarzındaki sorunları kafanızdan silmelisiniz. 
Bunların hepsi yanlış. Doğru sorular; “Ben 
ne istiyorum? Nasıl geliştireceğim? Nasıl 
etki yaratacak?” olmalı. Ne yaparsanız yapın 
bu limitleri kendi düşünce kalıplarınıza 
koymamalısınız. “Ne olmak istiyorsun?” 
sorusu cevabına göre şekillendirilmemeli. 
Bizim temel amacımız istediğimizi yapmak 
olmalı ki varış noktasına ulaşabilelim. 
Geçenlerde bir çocuğa ne yapmak istediğini 
sorduğumda “Otomobil galerim olsun 
istiyorum” cevabını aldım. Şimdiden 
başlamasını söylediğimde ise parasının 
olmadığını dile getirdi. Oysa ki bir şeylere 
başlamak için paraya ihtiyaç yok ki. Doğru 
sorular sorulduğunda, hiçbir şey başarmak 
istediğinin limiti olamaz. Seminerlerde 
de şöyle sorularla karşılaşıyoruz; “Bu 
koşullarda nasıl olacak?” Koşullar, şartlar 
beni alakadar etmemeli; beni tek ilgilendiren 
“Ben istediğim şeyi nasıl yapacağım ve 
nasıl etki yaratacağım” olmalı. Okullarda da 
maalesef ki bu limit oluşuyor. Eğitim neydi? 
Zihnin özgürleşmesiydi. Bilhassa anne 
babanın da çocuklara bu limit koymaması 
çok önemli. 

Sizin de Amerika başta olmak üzere farklı 
coğrafyalarda eğitim aldığınızı biliyoruz. 
Bu bağlamda lokasyon bazlı düşünürsek 
eğitim kelimesini farklı kılan etmenler 
neler?
Derslere baktığımızda, bizde bilginin 
aktarımı ve ezberlenmesi var. Farklılık 
ise yurt dışında eğitimin özünde fikir ve 
düşünce olmasından meydana geliyor. 
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Misal, Amerika’ya gittiğimde ilk zamanlar 
adaptasyon sorunu yaşadım. Zira o zamana 
kadar alıştığım “bilgiyi ezberle ve ne 
kadar hatırladığını göster” yapısından 
çıkıp münazaralar, fikir üretimleri ve fikir 
eleştirilerinin ortasında kalmıştım. 

Hindistan, Çin gibi ülkelerde fen 
bilimlerine olan ilgi yüksek, sosyal 
bilimlere düşüktür ancak gelişmişlik 
arttıkça sosyal bilimlere olan ilgi de artıyor 
çünkü artık olay meslek kazanmaktan 
bağımsızlaşıyor. Fark, fikirlerin ön planda 
olmasıyla alakalı. Tekrarın aksine tartışma, 
eleştiri, yaratıcılık, eleştirel düşünme bir 
adım önde. Hani bir laf vardır; “Benim 
oğlum bina okur döner döner bir daha okur” 
yani kitap ezberler, dolaşır yine kitabı 
ezberler. Sürekli ezber…

Biraz daha spesifik düşünecek olursak, 
Türkiye’de eğitim nezdinde nasıl bir öz 
eleştiri yapabiliriz? 
Bizim eğitim sisteminde dersler ve sınavlarda 
da bilgi sorulduğu için iyi öğretmen çok 
bilen öğretmendir mantığı var. Aslında en 
iyi öğretmen, öğrenme ortamı yaratandır. 
Başka bir deyişle en iyi öğretmen en az 
konuşan öğretmendir. Öğretmen öğrenme 
ortamı yaratmalı ki çok az bir öğretme ile 
maksimum öğrenme olsun. 

Gelişmiş ülkelerin ekonomileri neden 
iyi? Bir ürüne değer katmak istiyorsanız 
içine ya teknoloji ya da sanat eklemeniz 
gerekir. Örneğin bir bardak tasarladınız. 
Bu bardak, su içerken benim su ihtiyacımı 
algılayabiliyorsa buna bir teknoloji 
eklemiş oldunuz. Normal şartlarda 1’e 

satılacakken şu an, çarpı 10 belki de daha 
fazlasına satılabilir. Ya da öyle bir formda 
tasarlayayım ki bu bardak maliyetinin 
üzerinde satılabilsin. Bu iki bardağın da 
özünde sanatsal ve eleştirel bakış açısı ve 
fikirler var. Bu düşünce kalıbında olmadan 
sistemi değiştirmemiz çok zor. Bilgi ve 
ezber odaklı sistemden çıkıp fikir, sanat ve 
yaratıcılık odaklı sisteme geçmemiz lazım. 
Sınavlar yine olsun ancak sınav bilgiyi 
değil, fikirleri ölçsün. 

Modern dünyanın insanları olarak, farklı 
düşüncelere saygı duyuyoruz. Ancak 
sizce modernite, ebeveynler tarafından 
yanlış yorumlanıyor olabilir mi? 
Bence şöyle bir çatışma var; bizim 
jenerasyon, otoriter ailelerin çocuklarıydı 
ve bazı şeyleri sorgulayamadık, haklarımızı 
talep edemedik. Yeni nesil, artık talep 
etmeye başladı. Ancak anne baba, bu isteğe 
nasıl cevap vereceğini bilmiyor çünkü kendi 
deneyimlemedi. Birey olmak ne demek 
sorusunu sormadı. Yeni nesil soruyor. 
Bundan dolayı da bir çatışma var şu anda. 
Fikrimce bu durum, yeni jenerasyon 
büyümeye başladıkça çözülecektir. Aileler, 
bu istekleri karşılamaya çalışıyor ama 
bünyeye uymadığı için çatışmalar yaşıyor 
olabilir. 

Şimdiki Özgür Bolat, çocuk haline ne 
söylemek isterdi?
Hayatta ben başarılı olacağım diye değil 
mutlu olacağım diye uğraş. Önemli olan 
senin mutlu olman. Çocuk halim de şimdiki 
halime, “Hayatı kaçırma kendine biraz vakit 
ayır. Her şeyin hakkını veriyorsun biraz da 
hayatının hakkını ver” derdi. 

PORTRE



Eğitim süreci; 
insanın kendisini 

tanıması, 
farkındalığının 
artması, sosyal 

ilişkilerinin 
güçlenmesi, 

kendi duygularını 
yönetmesiyle 

ilgilidir.
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International Rescue Committee’nin 
yaptığı bir araştırmaya göre, iklim 
krizinin 2023 yılında dünya çapındaki 

krizleri hızlandırması bekleniyor. Diğer bir 
yandan ise küresel ekonomik gerilemelerin 
yarattığı farklı problemleri de artıracağı 
tahmin ediliyor. International Rescue 
Committee (IRC) yani Acil Durum 
İzleme Komitesi’nin her yıl en fazla 
insani acil durum riski taşıyan 20 ülkesini 
değerlendirildiği raporun 2023 versiyonu 
yayınlandı. Son on yılda bu rapor, dünyanın 
farklı bölgelerinde bulunan ülkelerin acil 
duruma hazırlık çabalarını nereye, nasıl ve 
ne şekilde odaklayacağını belirlemesine 
yardımcı oluyor. Yirmi ülkeden oluşan bu 
rapor, küresel olarak insani yardım durumunu 
ve insanın durumunu anlamak için bize bir 
mercek görevi görüyor aslında. Rapordaki 20 
ülke, küresel nüfusun %13’üne ev sahipliği 
yaparken küresel GDP’nin (gayri safi hasıla) 
yalnızca %1,6’sını oluşturuyor. Diğer 
bir yandan ise bu ülkeler insani yardıma 
ihtiyacı olan dünya nüfusunun %90’ını, 
dünya çapında zorla yerinden göç etmek 
zorunda kalan insanların ise %81’ini, gıda 
güvensizliği yaşayan insanların %80’ini ve 

çatışma kaynaklı sivil ölümlerinin %89’unu 
temsil ediyor. Rapor 20 ülkede neler olup 
bittiğini ve bu konuda ne yapılabileceğini 
anladığımız vakit dünyadaki insani 
problemleri de azaltmaya başlama şansımızın 
olduğunu belirtiyor.   

Ne yazık ki günümüzde dünyamız, rekor 
seviyelerde açlık olaylarının yaşandığı, 
insanı acil durumlarla yüz yüze kalan 
toplumların arttığı bir dönemi yaşıyor. 
İnsani ihtiyaç nedeniyle toplulukları koruyan 
projeler ve çalışmalar günümüzde üç farklı 
olgunun bu problemleri daha da kötüye 
götürdüğünü belirtiyor. Bu üç problemi şöyle 
sıralayabiliriz; global çatışma ortamı, küresel 
ekonomik bunalım ve iklim krizi. 

Öncelikle dünyamızın içinde bulunduğu 
çatışma ortamı hepimizi direkt veya dolaylı 
şekilde tehdit ediyor diyebiliriz. Çatışmalar 
diğer insani acil durumları etkilediği kadar 
küresel ölçekteki krizlerin boyutunu da 
negatif bir şekilde domine ediyor. IRC’nin 
2023 raporunda çatışma ortamı kilit 
bir yer tutuyor. Çatışma ortamı, insani 
ihtiyacın %80’ini etkileyen, insani krizin 

Beklentilerin doğrultusunda

İklim değişikliğinin, 2023’te küresel krizleri 
hızlandırması ve ekonomik gerilemelerin 

yarattığı sorunları artırması öngörüler 
arasında. Ancak elbette ki atılması gereken 

adımlardan da bahsediyoruz. 
Yazı Tutku Turan  
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bir diğer problem ise küresel ölçekte yaşanan 
ekonomik çalkantılar. Özellikle küresel 
boyutta artan gıda fiyatları ve gıdaya ulaşım 
imkanları gıda güvensizliğini derinleştirdiği 
gibi bu yılki raporda bulunan ülkelerin içinde 
bulunduğu yoksulluğu hızla şiddetlendiriyor. 
Özellikle, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 
sonrasında yaşanan küresel gıda ve akaryakıt 
fiyatları üzerindeki dalgalanmalar ile 
pandeminin uzun vadeli etkileri, pek çok kişi 
için temel ihtiyaçları ulaşılmaz hale getirmiş 
durumda. Bu yılki rapordaki yedi ülke, 
buğdaylarının ortalama %66’sını Rusya ve 
Ukrayna’dan ithal ederken bu oran Somali’de 
%90’a çıkıyor. Somali ise tarihindeki en 
şiddetli kuraklık ve açlıkla mücadele ediyor. 

Kuraklık demişken iklim krizi, 
raporda üçüncü anahtar kelime 
olarak karşımıza çıkıyor. Ülkelerin 

ana hızlandırıcısı olmaya 2023’te devam 
edecek şeklinde ekliyor rapor. Durumun 
kötü yanı, rapora göre oluşan ve boyutu 
değişen çatışmalar hem süre hem de boyut 
olarak artıyor. Raporun listelediği ülkelerde, 
kısmen en az bir yabancı ülkenin birlik 
sağladığı çok sayıda uluslararası devlet 
içi çatışmalar yaşanıyor ve bu çatışma 
ortamında, ortalama 12 yıl silahlı çatışma 
gerçekleşiyor. Çatışmanın uluslararası 
olması ise bu ülkelerdeki kriz ortamını daha 
da derinleştiriyor ve savaşları bu ülkelerde 
daha uzun süreli hale getiriyor. İşin bir diğer 
boyutu ise gerçekleşen çatışmaların tarafları 
ceza almadan hareket etmeleri, sivil altyapıya 
saldırmaları uluslararası kamuoyunda 
herhangi bir yaptırıma tabi tutulmamaları.

Çatışmalarla beraber bu yılki raporda 
insani durumların aciliyet boyutunu artıran 



içinde bulunduğu durumu kötüleştirdiği 
gibi çatışmaların ve ekonomik durumun da 
boyutunu derinleştiriyor ne yazık ki. Kısacası 
tam bir kısır döngü diyebiliriz. Raporda 
bulunan ülkeler, küresel karbon salınımı, 
ormanların tahribatı veya okyanusların 
kirletilmesi gibi dünya sağlığını tehdit eden 
konularda çok az sorumluluk taşımasına 
rağmen iklim değişikliğinin sonuçları bu 
ülkelerde çok daha derin boyutta hissediliyor. 
Bu durum da elbette bu ülkelere yapılması 
gereken insani acil durum yardımlarının 
ölçeğini ve “aciliyetini” artırıyor. Örnek 
vermemiz gerekirse; 2019 yılında bu ülkeler, 
küresel karbondioksit salınımlarının yalnızca 
%1,9’una katkıda bulundular ve küresel 
ortalamalarla karşılaştırıldığında kişi başına 
karbondioksit tüketiminin yalnızca beşte 
birinden sorumlu oldukları görüldü. Ancak 
buna rağmen şiddetli seller, kuraklık ve gıda 

krizi gibi ciddi problemlerle karşı karşıyalar. 
Bu gibi felaketler de ne yazık ki bu ülkelerin 
iklim krizi önünde adaptasyon çalışmalarına 
ket vuruyor ve felaketlere hazırlanma 
sürecinde problemler yaratıyor. 

2022’de küresel olarak 339,2 milyon 
kişinin insani yardıma muhtaç 
olduğunu aktaran rapor, 2020’de 

çatışmalardan etkilenen ülkeler için kişi 
başına iklim finansmanının, diğer ülkelerin 
aldığının üçte biri olduğunu aktarıyor. Bu 
ne yazık ki ülkelerin krizleri engellemeleri 
için yeterli bir finansman değil. Diğer bir 
yandan ise rapor, etkilenen toplumlardaki 
insanların toplumdaki durumuna göre de 
etkilenme boyutunun azalıp arttığını yazıyor. 
Toplumun bu kesimi ayrıca ihtiyaçları ve 
onlara sağlanan destek arasında büyüyen bir 
uçurumla karşı karşıya kalmış durumda. 
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siyasallaştırdığını kamuoyuyla paylaşabilir. 
Üçüncül ve son olarak ise iklim-insan 
ayrımının ortadan kaldırılmasının önemini 
işaret ediyor. Özellikle iklim krizinden ve 
küresel problemlere kırılgan, savaş veya 
çatışmalardan direkt derin derecede etkilenen 
ortamlarda risklerin daha iyi haritalanmasına, 
iklim direncinde yeni adaptasyon yollarının 
bulunmasına ve koordineli finansmanın 
aciliyetine dikkat çekiliyor. Son olarak ise 
uluslararası yardım ve destek kuruluşlarıyla 
beraber yardımda bulunan ülkeler iklim 
konusunda uzun süredir erteledikleri 
yıllık 100 milyar dolarlık sözlerini yerine 
getirmekle yetinmemeli. Rapor aynı zamanda 
gelişmekte olan ülkelere gerekli iklim 
adaptasyonu için de 100 milyar dolarlık 
finansmanın %50’sini ayırma sözüne de bağlı 
kalmaları gerektiğini aktarıyor.

Peki, yapılması gerekenler neler? 
Rapor, özellikle üç önemli konunun üstünde 
duruyor. Öncelikli olarak; aşırı açlıkla 
mücadele için küresel tepkinin yeniden 
canlandırılması gerektiğinin altı çiziliyor. 
Rapor, kıtlık riski en fazla olan ülkelerin 
karşı karşıya olduğu problemleri azaltmak 
için Kıtlığı Önleme Üst Düzey Görev 
Gücü’nün (Secretary-General’s High-
Level Task Force on Preventing Famine) 
yeniden harekete geçirilmesinin önemini 
vurguluyor. İkincil olarak; insanların yardım 
hakkının tekrar tesis edilmesi konusunda 
uluslararası organizasyonları uyarıyor. 
Raporda, çatışmanın tarafların yardıma 
erişimi siyasileştirirse, İnsani Erişime 
Teşvik Örgütü gibi bağımsız bir örgütün 
kurularak yardımların reddedildiğini 
belgeleyebilir ve tarafların insani yardımları 
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Marion Mahony Griffin, dünyanın ilk 
sertifikalı kadın mimarlarından biri 
olmakla kalmayıp aynı zamanda 

modern mimarlığı temsil eden Frank Lloyd 
Wright’ın da ilk çalışanıydı.

1871 doğumlu mimar, 1894’te 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün 
mimarlık bölümünden mezun ikinci kadın 
olarak tesadüfen bir ofis binasını diğer birkaç 
mimarla paylaşan kuzeni için çalışmaya 
başlar. Wright’ın ilk çalışanı olan Mahoney, 

Prairie Okulu’nun stil evrimi üzerinde derin 
bir etkisi olur ve sulu boya yorumlamaları 
kısa sürede Wright’ın mimarisinin ikonik 
temsilleri haline gelir. 

Wright’ın 1909’da Avrupa’ya 
taşınmasından sonra stüdyonun haklarını 
Mahony’ye bırakmayı teklif etmesine 
rağmen reddeder fakat daha sonra yalnızca 
projede tam bir yaratıcı özgürlüğe sahip 
olması şartıyla Wright’ın halefinin yanında 
çalışmaya başlar.

Yazı Gökhan Dede

Özgünlük ve Öngörü 
Marion Mahony Griffin, uzun yıllara 

dayanan kapsamlı çalışma deneyimleri ve 
gerçekleştirdiği projeler sayesinde, sonunda 

mimarlık ve tasarım alanında bir öncü ve 
Prairie Okulu’nun kurucu üyelerinden biri 

olarak kabul ediliyor.

Başlangıçta 
2137’den fazla 
kişiyi 
barındırabilen 
tiyatro, 
günümüzde 
574 kişilik 
kapasitesiyle 
etkileyici 
olmaya devam 
ediyor.



tasarımlarının çizimlerini üreterek Wright 
ile çalıştı. Mahony’nin Japon etkisindeki 
illüstrasyonları, “Frank Lloyd Wright” adını 
duyduklarında bugüne kadar birçok insanın 
hayal ettiği görseller haline geldi.

DeRhodes House çizimi, birçok 
kişi tarafından Mahony’nin 
yapımı tanımlanan kendi stilinde 

görselleştirdiği ilk projesi olarak kabul 
edilir. Alışılmışın dışına çıkarak mimariyi 
ve doğayı aynı çizgisel kompozisyona 
entegre eden mimar, Japon baskılarından 
birkaç teknik ödünç alarak Wright’ın 
mimarisini müşteriler için ve aynı 
zamanda dergilerdeki ve baskılardaki 
reprodüksiyonlar aracılığıyla dünyaya 
pazarlamak için güçlü bir marka kimliği 
yaratmayı başarmış.

42MİMARİ

1911’de hayat arkadaşı Walter Burley 
Griffin ile hayatını birleştiren mimar, 
eşiyle birlikte iş hayatına atılır ve çok 

geçmeden, Avustralya’nın yeni başkenti 
Kanberra’yı kurma ihalesini kazanırlar. 
Başlangıçta Avustralya’ya taşınan ikili, 
daha sonra Hindistan’a yerleşir ve Mahony 
burada eşinin 1937’deki vefatına kadar aktif 
olarak projeler üretmeye devam eder. İlham 
verici hayatından bizlere miras bıraktığı 
öncü projelerinden bazılarını inceliyoruz. 

DeRhodes Evi İllüstrasyonu
Marion Mahony Griffin, Wright’ın en 
iyi teknik ressamı ve ona özgü temsil 
tarzını yaratmaktan sorumlu sanatçısıydı. 
Yaklaşık 15 yıl boyunca Mahony, 
kendi binalarını tasarlayarak ve itibarını 
kazanmasına yardımcı olan Wright 

DeRhodes House çizimi, birçok kişi tarafından Mahony’nin yapımı tanımlanan kendi stilinde  
görselleştirdiği ilk projesi olarak kabul edilir.
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Fishwick Evi, Sydney
Marion Mahony Griffin ve eşi tarafından 
tasarlanan Sidney’de bulunan Fishwick 
Evi, 20. yüzyılın başlarından itibaren konut 
mimarisinin ikonik bir örneği olarak kabul 
edilir ve Avustralya’da modern mimarinin 
doğuşuyla anılır.

1929 yılında tasarlanan yapı ve 
Castlecrag’ın yeni kurulan yarımada 
banliyösünde bir çıkmaz sokağın 

sonunda inşa edilmiş. Yapının bulunduğu 
arazi; konumu, düzensiz ve batıdan doğuya 
eğimli formuyla özgün bir lokasyonda 
oluyor. Evin çoğunluğu, arazisindeki ve 
yakınındaki doğal kayalıklardan çıkarılan 
kum taşından inşa edilmiş. Dış duvarlar 
için kayalık görünümlü taş kullanılması, 
evin kayalık temelden yükseldiği izlenimini 

veriyor. Aynı taş malzeme ayrıca iç 
duvarların, büyük şöminelerin ve bacaların 
yapımında da kullanılmış. 

Özgün cephe tasarımının yanı sıra yapı, 
bölünmüş kat seviyeleri ve yenilikçi iç 
mimarisiyle de tanınıyor. Zemin kat, açık 
bir kat planı, sütunlu büyük bir karşılama 
salonu, kum taşı şöminesi ve rahat bir 
“gömme” çalışma alanı projenin başlıca 
elementlerinden. Üst katta, dört yatak 
odası ve iki banyo var; bunlardan biri, bol 
doğal ışık ve sakin çalı manzarası sunan, 
kuzeye bakan çarpıcı bir yarı dairesel 
sıra pencereye sahip ana yatak odasının 
banyosudur.

Capitol Tiyatrosu, Melbourne
Melbourne’de Swanston Caddesi’ndeki 

Marion Mahony Griffin ve eşi tarafından tasarlanan Sidney’de bulunan Fishwick Evi.



panelleri artık aynı büyüleyici etkiye sahip 
yüzlerce LED lamba ve veri noktasından 
oluşan bir dijital matris tarafından kontrol 
ediliyor.

1924’ten bu yana, Capitol birçok defa 
değişikliğe maruz kalmasından sonra 1999 
yılında RMIT Üniversitesi tarafından 
satın alındı. 2014-2019 yılları arasında 
RMIT, yapıyı eski ihtişamına kavuşturmak 
ve binada önemli iyileştirmeler yapmak 
için Six Degrees Architects ile iş birliği 
yaptı. Canlı tiyatro oyunları, konserler, 
konferanslar ve dersler için genişletilmiş bir 
sahneyle 2019’un ortasında yeniden açıldı. 
Capitol artık gündüzleri öğrenciler için 
eğitim, geceleri ise şehir için yeni bir kültür 
merkezine dönüşebilecek donanıma sahip.

Capitol Tiyatrosu, 1924’te Marion Mahoney 
Griffin ve eşi tarafından tasarlandı. Eskiden 
“Capitol Theatre” olarak bilinen Chicago-
Gotik tarzındaki tiyatro, ikilinin başyapıt 
iç mimari tasarım çalışmaları olarak kabul 
ediliyor. Başlangıçta 2137’den fazla kişiyi 
barındırabilen tiyatro, günümüzde 574 kişilik 
kapasitesiyle etkileyici olmaya devam ediyor. 

Sessiz film döneminde, kristal 
tavandaki ayırt edici ışık gösterileri, 
genellikle canlı orkestra müziğiyle 

senkronize edilen sinema deneyiminin 
teatralliğini artırdı. Kristal bir mağara 
yanılsaması yaratmak için binlerce renkli 
ışıkla aydınlatılan 33.000 alçı kristal 
kullanılmış. Başlangıçta kırmızı, sarı, mavi 
ve yeşil akkor kürelerle aydınlatılan tavan 

1929 yılında tasarlanan Fishwick Evi ve Castlecrag’ın yeni kurulan yarımada banliyösünde  
bir çıkmaz sokağın sonunda inşa edildi.
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Marion Mahony 
Griffin, 

dünyanın ilk 
sertifikalı kadın 
mimarlarından 

biri olmakla 
kalmayıp aynı 

zamanda modern 
mimarlığı temsil 

eden Frank Lloyd 
Wright’ın da ilk 

çalışanıydı.



Between the 
Walls-I, 2022, 
71.1 x 45.7 cm, 
kağıt üzerine 
sulu boya ve 3 
boyutlu elle 
kesilmiş kağıt, 
Digbijayee 
Khatua. 
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Hindistan ve Güney Asya’dan modern 
ve çağdaş sanatın sergilendiği 
ve geçtiğimiz yıllar içinde önde 

gelen sanat organizasyonları arasına giren 
India Art Fair (IAF), 9-12 Şubat 2023 
tarihleri arasında Yeni Delhi’deki NSIC 
sergi alanlarında düzenlenecek. Çağdaş 
sanatçıların üretimlerinin izleyicilerle 

buluşacağı fuarda 71 galeri ve 14 
organizasyon komitesinden olmak üzere 85 
katılımcı yer alacak. Dünya sıralamasında 
en büyük beşinci ekonomi haline gelen 
Hindistan ekonomisi, sanat fuarının etkisiyle 
de birlikte ülkenin sanat piyasasında eş 
zamanlı bir büyüme göstermesiyle de dikkat 
çekiyor. 

Yazı Uğur Ugan 

Çağdaş sanatta  
Hindistan izlenimi

Her geçen yıl sanat dünyası üzerindeki 
etkisi artıran India Art Fair’ın bu seneki 

edisyonunda, geleneksel sanat ve 
dijitalleşme yan yana gelecek.

Çağdaş 
sanatçıların 
üretimlerinin 
izleyicilerle 
buluşacağı 
fuarda 71 galeri 
ve 14 
organizasyon 
komitesinden 
olmak üzere 85 
katılımcı yer 
alacak.



2023 India Art Fair, bir önceki fuarın 
başarısını da göz önünde bulundurarak 
bugüne kadarki en iddialı fuar olma 

amacını güdüyor. Kültürler arası ilişkileri ve 
küresel sanat ortamıyla bağlantıları artırma 
yolunda ilerleyen fuar son teknolojileri 
merkeze alarak çağdaş sanatın modern 
ustaları da dahil olmak üzere Güney 
Asya’nın en iyi yeteneklerini sergilemek için 
genişletilmiş bir platform sunuyor. 

Hindistan’da sanatçıları, küratörleri, 
galericileri ve sanat koleksiyonerlerini 
aynı etkinlikte bir araya getirmek için 
2008 yılında Neha Kirpal’ın girişimleriyle 
başlayan fuar, modern ve çağdaş Hint 
sanatının dünyadaki en büyük fuarı. İlk üç 
edisyonunda 146.000’den fazla ziyaretçinin 
ilgisini çeken ve 2012’de düzenlenen 4’üncü 
edisyonunda 20 ülkeden 91 sergi sahibini 
ağırlayan organizasyonda yıllar geçtikçe 
ağırlıklı olarak Hint modernistler, çağdaş 
Hint sanatçılar, uluslararası sanatçılar ve 
altı kıtadan sanat eserleri sergilendi. İlk üç 
fuar, Hindistan’ın en büyük ve en eski sergi 
alanlarından biri olan Pragati Maidan’da 
düzenlenirken 4’üncü edisyondan 
başlayarak, NSIC sergi alanına taşındı. Hızla 
popülerlik kazanan fuar sanat üretimi, sanat 

piyasası ve Hindistan’daki kabulüyle ilgili 
temel konulara odaklanmasıyla biliniyor.

Bu yıl 14’üncü edisyonu düzenlenecek 
olan India Art Fair’ın direktörü Jaya Asokan, 
bu yılki IAF etkinliğinin her zamankinden 
daha gösterişli olacağını belirtti. Konuyla 
ilgili görüşlerini dile getiren Asokan, 
“2023’teki fuarın ölçeği ve çeşitliliği; 
çağdaş ve modern sanat pazarının Hindistan 
ve Güney Asya’daki genişlemesinin yanı 
sıra uluslararası toplumun artan ilgisini 
yansıtıyor. Birçoğu Hindistan’ın daha 
önce keşfedilmemiş bölgelerinden gelen, 
çağdaş ve geleneksel sanatların veya 
dijital inovasyonun sınırlarını test eden 
tüm sanatçılarımızla özellikle ürettikleri 
işin kalitesinden ve değişen zamanımıza 
güçlü bir şekilde yanıt vermesinden gurur 
duyuyoruz” diye konuştu.

2023 EDİSYONUNUN ÖNE ÇIKANLARI
Hint geleneksel sanatı başrolde
Worli, Gond, Madhubani, Pattachitra, 
Kalamkari, Bhil ve Chamba Rumal gibi 
Hindistan’ın önemli lokasyonlarının 
geleneklerini sanatına işleyen çağdaş sanat 
ustaları bu yılki IAF 2023’e katılacak.

71 galeri katılımında
India Art Fair, tanınmış isimleri ve gelecek 
vadeden genç yetenekleri sunan Hindistan’ın 
en önemli çağdaş sanat galerilerinden 
bazılarını içeren bir şekilde organize 
edildi. Bu galeriler arasında Vadehra Sanat 
Galerisi, Galeri Espace, Nature Morte, DAG, 
Crayon Sanat Galerisi, Dhoomimal Galerisi 
ve diğerleri bulunuyor.

Solo sunumlar 
Hint çağdaş sanatında öne çıkan sanatçıların 
solo performansları yine izleyicilerin 
beğenisine sunulacak. Bu bölümde Jayashree 
Chakravarty, Avijit Dutta ve Waswo 

48SANAT

Kariyerinin olgunluk zamanlarına doğru ilerleyen Viraj 
Khanna solo sunumu ile fuarın bir parçası olacak.



X. Waswo görülecek isimler arasında. 
Kariyerinin olgunluk zamanlarına doğru 
ilerleyen Anni Kumari ve genç sanatçılar 
Viraj Khanna ve Digbijayee Khatua da yine 
bu kategoride gösteriliyor.

Häberli’nin lansmanı 
Fuar, tasarım ve yaratıcılığı kutlamak 
için İsviçreli tasarımcı Alfredo Häberli 
tarafından yeniden tasarlanan RADO’nun 
klasik DiaStar saatinin lansmanına 
ev sahipliği yapacak. Bunun yanı sıra 
sanatçı liderliğindeki oturumlar ve genç 
koleksiyonerlerin ustalık sınıfları için 
özel bir atölye alanı da yine ziyaretçileri 
bekliyor. 

Uluslararası galerilerden öne çıkanlar 
Fuara bu yıl katılacak uluslararası galeriler 
arasında olan Galleria Continua; Anish 
Kapoor, JR ve Osvaldo González’in 
çalışmalarını sanatseverlerle buluşturacak. 
Marc Straus, Anne Samat’ı sergilerken; 
Bruno Art Group ise Andy Warhol’u 
sunacak. Saskia Fernando Gallery, 
uluslararası üne sahip Güney Asyalı 
sanatçılar Jagath Weerasinghe ve 
Chandraguptha Thenuwara’yı sergileyecek. 
Grosvenor Galerisi, Senaka Senanayake’yi 
ön plana çıkarırken Aicon, stand 
sunumunda Rasheed Araeen ve Victor 
Ekpuk’a yer verecek.

Dijital sanat 
Fuarın dijital rezidans merkezinde, 
“Sıradanın İçindeki Olağan Dışı Olanı 
Bulmak” temasını vurgulayan tamamı iPad 
Pro’da yapılmış üç dijital sanatçının eserleri 
sergilenecek. Görsel sanatçı ve illüstratör 
Mira Felicia Malhotra, kadın portrelerinde 
Hint aile hayatının tuhaflıklarını ve kendine 
has özelliklerini vurgularken sanatçı, şair 
ve yazar Gaurav Ogale, sıradan insanların 
olağanüstü biyografilerini keşfetmeye 

davet edecek. Bir diğer multidisipliner 
sanatçı Varun Desai ise yapay zeka ile insan 
bilincini birleştiren, geleceğe dair bir fikir 
veren sürükleyici bir projeksiyon odası 
yaratacak. 

Bir diğer etkinlik ise iPad Pro’da 
dijital sanat becerilerine odaklanan 
Apple tarafından katılımcıların 

yaratıcı ifadelerini zorlamak ve yeni stil 
ve tekniklerin önünü açmak için yaratıcı 
profesyoneller liderliğinde uygulamalı 
oturumlar sunulacak. Kurum aynı zamanda 
çağdaş sanatçılar Julien Segard, Payal Arya 
ve Aditi Kulkarni’nin sunduğu video ve 
teknolojiden ilham alan sanat eserleri ile 
Serendipity Arts Foundation ve The Gujral 
Foundation tarafından desteklenen özel 
dijital projelere de ev sahipliği yapacak. 

Kadın sanatçıların gücü 
India Art Fair 2023 edisyonunda dikkat 
çeken bir diğer başlık ise aralarında Anikesa 
Dhing, Aqui Thami, Dhruvi Acharya, 
Meena Kandasamy, Rithika Pandey olmak 
üzere sekiz sanatçının ve Aravani Art 
Project adlı kadın kolektifinin bulunduğu 
yaratıcı gücü savunan, tamamı kadınlar 
tarafından oluşturulmuş Fire in the Belly 
adlı bir eser yayınlayacak. Akıl sağlığından 
cinselliğe, kast sisteminden bedensel işleve 
kadar her biri birer poster sayfasından 
oluşan eser, okuyucuları feminist düşünceye 
dayalı yeni bir dünya düzeni yaratmaya, 
katılmaya teşvik edecek ve kalıcı değişim 
getirmek için küçük eylemlerin gücü 
vurgulanacak.

Kent genelinde
Bu yıl fuarda sektör profesyonellerinin yer 
aldığı bir dizi söyleşi düzenlenecek. Fuar, 
Delhi’deki birçok mekanda sergiler ve 
paralel programlarla birlikte NSIC alanının 
ötesinde de tüm kente yayılacak.
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New York’taki 
The Core.
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Yazı Ece Ofluoğlu 

Limitli edisyonlar

Sofraların sosyal açıdan birleştirici bir tarafı 
olduğu kesin ancak dining club kavramıyla 

denkleme birçok farklılık dahil oluyor. 

Montana’daki Yellowstone Club’a üye 
olmak için katılım ücreti olan 290.000 
pound ve yıllık 30.000 pound’tan daha 
fazlasına ihtiyacınız var. Kulübün arazisinin 
etrafındaki alanda 1,5 milyon–18 milyon £ 
arasında bir mülk sahibi olmanız gerektiği 
gibi… Ya da Singapur’daki Tanglin Club’ın 
yükümlülüklerini karşılıyor olsanız bile 
üye olmanız için 10 ila 15 sene beklemeniz 

Hayata bakış açılarınızın ortak 
olduğu bir ortamda bulunmak, 
lezzetli tabakların tadına bakmak, 

sosyalleşmek ve birçok ayrıcalığıyla özel 
kulüplerin popülaritesi artmaya devam 
ettiği gibi farklılık yaratmanın da sınırları 
zorlanıyor. Madalyonun gastronomi tarafına 
geçmeden önce özel kulüplere bir göz 
gezdirmeli. 

Aynı zamanda özel bir havuz kulübü olan The Ridge Club. 



Uzun yıllardır beslediği rafine salon kültürüyle Kee Club Shanghai. 
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gerekecek. Kimi kulübe sadece bir ülkenin 
vatandaşları girebiliyor hem de kulübün 
konumu farklı bir yerde olmasına rağmen; 
Hong Kong’taki The American Club. 
Liste bu şekilde uzayıp gidiyor: New York 
ve Milano’daki The Core, İskoçya’daki 
Carnegie Club…

Sadece gastronomi üzerinden kulüp 
anlayışını benimseyen isimlerin başında Méli 
geliyor. Yunanca’da; bal veya tatlı bir şey ve 
üyeler anlamına gelen Méli, Yunanistan’ın 
meze konseptinden ilham alan gizli bir kulüp. 
Adams Morgan’daki lüks bir apartman 
kompleksi olan Silva’nın içine gizlenmiş 
kulübün kapasitesi sadece 50 kişiyle sınırlı. 
Yalnızca üye ve üye misafirlerin erişim 
sağlayabildiği Méli’nin menüsünde ise dip 

soslar, sebze tabakları, peynirler ve farklı 
ızgara çeşitleri bulunuyor. 

Yine Amerika’daki The Ridge Club, 
San Francisco merkezli Mina 
Group’un bir uzantısı. Aynı zamanda 

özel bir havuz kulübü olan The Ridge Club’a 
üye olmak için City Ridge’de -ofislerin ve 
konutların bulunduğu bir yapı- yaşamak 
veya çalışmak zorundasınız. Miami’deki One 
Hotel’dan ilham alan kulüp, kalıcı bir tatil 
hissi verecek şekilde tasarlandı. Film geceleri 
için bir hayli büyük bir ekran ve şömine 
masalarıyla çevrili dinlenme alanlarından 
bahsediyoruz. 

Lydia on H’in içine gizlenmiş bir Vic’s 
Speakeasy, iki katlı bir restoranıyla şef ve 
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Kee Club Shanghai’yda Michelin yıldızlı şef Bjoern Alexander’ın menüsü yer alıyor. 
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menüler sunuyor. Zarif restoran, üyelerin 
iş yemeklerine ev sahipliği yapmasına izin 
verirken kulübün ahşap zeminleri, yüksek 
tavanları ve gizli bir bahçeye bakan Fransız 
pencereleri hem resmi hem de romantik 
akşam yemekleri için mükemmel bir ortam 
oluşturuyor.

Üyelere özel Tokyo’daki Roppongi Hills 
Club, endüstriler ve ülkelerden liderlerin 
ayrıntılı iş seminerleri düzenlemelerinin yanı 
sıra sanat ve kültür tartışmaları için kültürel 
olarak aşılanmış uygun bir atmosfer sunuyor. 
Üyelerin, Japon ve Amerikan mutfaklarının 
tadını çıkarırken şehrin manzarasını 
deneyimlemelerine veya sadece bir fincan 
kahveyle rahatlamalarına olanak tanıyor. 
Üyeler ayrıca The Sushi Bar’da, İtalyan 

miksolog Victor Chizinga, Afrika ve Karayip 
mutfağına odaklanıyor. Kulübe üye olmak 
için gelirinizin yıllık belli bir kazancın 
üzerinde olması gerekiyor. 40 kişilik bir 
kotasıyla Vic’s Speakeasy’nin müdavimleri 
Chizinga tarafından seçiliyor. Ve tabii ki 
bir de kural var: Vic’s Speakeasy hakkında 
konuşmayın!

1920’lerden kalma ikiz taş villalarda 
yer alan Kee Club Shanghai, üyelerine 
canlandırıcı ve özel bir ortamda yaşama 

ve en iyi sanat, yemek, müzik ve tasarımla 
iç içe olma imkanı yaratanlardan. Kee Club 
Shanghai, uzun yıllardır beslediği rafine 
salon kültürüyle, Michelin yıldızlı şef 
Bjoern Alexander’ın Alman yemeklerini 
Japon mutfağı ile harmanladığı geleneksel 



1838’de Sidney’in merkezinde kurulan Australian Club. 

La Cucina’da, modern Çin restoranı Star 
Anise’de ve lüks Fransız-Avrupa restoranı 
French Private Dining’de bulunan tabaklar 
arasında seçim yapmakta zorlanabilir. 

1838’de Sidney’in merkezinde kurulan 
Australian Club, Royal Botanic Garden 
ve sahil manzaralarıyla birleşiyor. 

Üyeleri ve konukları için bir kıyafet kuralı 
koyan Australian Club, en fazla 80 kişilik 
özel bir yemek alanı, bir kütüphane, kişisel 
eğitmenlerin bulunduğu bir spor salonu, 
yedinci katta bir Clubhouse’a ev sahipliği 
yapmakta. 

Rotamızı Londra’ya çevirdiğimizde de 
ise karşımıza üyeliğin zorunlu olmadığı 
ancak yapılarının içerisinde özel bölümleri 
olan restoranlar çıkıyor. Bir yemeğe veya 
etkinliğe tarihi bir dokunuş yapan Cinnamon 
Club, özel olarak size ayrılacak olan sofistike 
bir odaya sahip. No. 4 Hamilton Place ise 

daha küçük yemek alanlarıyla çevrili klasik 
bir Edward tarzı yemek odasına sahip. 10-
11 Carlton House Terrace, şehir merkezinde 
olduğu gibi mahremiyet kavramını da 
denkleme dahil ediyor. Saint James’s Park 
ve The Mall’a bakan manzaralara sahip özel 
yemek salonunun kapasitesi ise 135 kişiyle 
sınırlı. Stationers Hall seçenekleri ile özel 
yemekleri farklı ambiyanslarla eşleştirenler 
arasında. 
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Singapur’daki Tanglin Club’ın yükümlülüklerini karşılıyor olsanız bile üye olmanız için  
10 ila 15 sene beklemeniz gerekecek.

Üyelere özel Tokyo’daki Roppongi Hills Club.
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İlk günlerinden bu yana, Alfa Romeo 
logosu taşıyan otomobiller her zaman 
heyecan verici olmayı başarmıştır. 

Markanın köklü geçmişinde yer alan ve her 
defasında kendine ikinci kez baktırmayı 
başaran bu tasarımların altında ise Bertone, 
Giugiaro, Pininfarina ve Zagato gibi üretken 
tasarım atölyelerinin imzaları yer alır. İşte Alfa 
Romeo, bu yıl Zagato ile bu birlikteliklerinin 
100. yılını kutluyor. Bu birliktelikten 
beklenildiği üzere tasarım konusunda sınırları 
zorlayan modelden sadece 1 adet üretilecek.  

1919 yılında Milano’da kurulan Zagato, 
tüm zamanların en ikonik, en egzotik 
otomobillerinin bazılarının kaleme 
alınmasından sorumlu olan efsanevi bir 
bağımsız karoser üreticisi olarak tanınıyor. 
Milanolu tasarım firmasının Torino 
merkezli otomobil üreticisi Alfa Romeo 
ile birlikteliğinin temelleri de aslında bu 
yıllara, şirketin kurucusu Ugo Zagato’nun 
G1 Corsa Zagato isimli ilk çalışmasının 
ardından, Alfa Romeo’nun 6C 1500’ü 
için bir gövde tasarlamak ve inşa etmekle 
görevlendirilmesine dayanıyor. 

Zaman içinde başta Enzo Ferrari’nin Alfa 
Romeo’daki yarış takımı olan Scuderi Ferrari 
ile başlayan süreçte Zagato, tasarımlarını 
her geçen yıl öğrenilen derslerle yıllar içinde 

geliştirerek ilerledi. Özellikle 1930’lu yıllarda 
8 Mille Miglia, 4 Targa Florio ve 4 Le 
Mans galibiyeti alan otomobillerin altındaki 
imzasıyla Zagato’nun erken aerodinamik 
teknoloji ve malzemeleri kullanarak birkaç 
farklı üretici için bir dizi yarış otomobili 
tasarlayıp ürettiği ve onlara bu galibiyetlerinde 
önemli rol oynadığı çağ olarak tanımlanabilir. 
Bu başarılı arka plan neticesinde ilerleyen 
zamanlarda Zagato, Fiat, Lancia, Maserati, 
Bugatti ve Rolls-Royce için de otomobil 
tasarlayıp üretecek, hatta sonraki yıllarda 
Ferrari, Porsche ve Aston Martin gibi üreticiler 
de şirketin uzmanlığından yararlanacaktı. Ne 
var ki Alfa Romeo ile olan bağlılık her zaman 
diğer tüm markalardan farklı bir konumda 
kalacaktı. 

İki markanın yüz yıllık birlikteliğinin 
nişanesi olan otomobil; 1960’ların Giulia 
TZ (bunun anlamı Tubolare’dir ve Zagato 
tarafından yapılmış boru şeklinde bir 
‘spaceframe’ şasiye işaret eder) ve TZ2 
modelleriyle daha yakın zamandan, 2010’dan 
TZ3 Corsa ve Stradale’den ilham alarak 
geliştirildi. Giulia SWB olarak adlandırılan ve 
Zagato’nun tarihsel bazı tasarım ipuçlarının 
ustaca yerleştirildiği otomobil, son derece 
ihtişamlı görünümüyle dikkat çekmemesi 
imkansız türden özel bir model olmayı 
başardı.

Yazı Efe Uygur

Ekstra limit

Zagato ve Alfa Romeo iş birliklerinin  
100. yıl dönümü adına tasarlanan  

Alfa Romeo Giulia SWB modelinde tasarım 
çizgilerini yeniden güncelliyor. 



Alfa Romeo’nun 5 kapılı sportif sedan 
modeli Giulia temelleri üzerine inşa 
edilen otomobil, Giulia GTAm’nin 

motorundan güç alıyor. Bu, altı ileri manuel 
şanzımanla eşleştirilmiş 533 beyir gücü 
2.9 litrelik çift turbo V6, otomobilin arka 
tarafındaki büyük bir difüzör ve merkeze 
monte edilmiş ikiz egzozlar ile kaputun 
altındaki varlığının sinyallerini veriyor. 
Bununla birlikte dış tasarım, 1960’ların 
başındaki spor ve yarış otomobillerinin 
yarattığı stilden ilham alırken, otomobilin 
yeniden tasarlanan gövde panelleri 
karbon fiberden üretilerek modelin henüz 
açıklanmayan performans verilerinin daha da 
merak uyandıracak hale gelmesine katkıda 
bulunuyor. 

Giulia SWB’nin dış tasarımına hakim 
olan yeşil renge sahip gövde, ön kısımda 
‘90’lı yılların başındaki Alfa Romeo SZ 
modelinden izlerle birlikte Tonale’in üç 
noktalı LED farları sayesinde agresif 
bir tasarım diliyle dikkat çekiyor. Tüm 
detaylarıyla sportif hissi fazlasıyla veren 
otomobil, yükselen arka omuz çizgisine 
doğru Quadrifoglio ve Zagato logolarıyla 

beklentiyi artırırken yine Zagato tasarımı 
olan ve ilk bakışta Aston Martin modellerini 
akla getiren ancak TZ serisine benzer şekilde 
“Kamm-tail” tasarımıyla özelleştirilen 
arka kısımla birlikte beklentiyi fazlasıyla 
karşılayan bir tasarım diliyle sonlanıyor. 
Modelin iç kısımda ise aynı otomobilin 
dışında olduğu gibi yeşil rengin (GTAm’deki 
Montreal yeşili) varlığı dikkat çekerken, 
karbon detaylar otomobilin sportif ruhunu 
tamamlıyor.

Alfa Romeo ve Zagato’nun tarihi bağının 
kutlaması olan Giulia SWB, Zagato’nun 
klasik otomobil tasarımlarının ilhamıyla 
geliştirdiği çağdaş tasarımı sonucunda 
ortaya çıkarak otomotiv tarihinin en özel 
otomobillerinden biri olarak karşımıza 
geliyor. Hiç şüphesiz yalnızca 1 adet 
üretilecek olması, bu otomobile sahip olma 
isteği duyacaklar için bir hayal kırıklığı 
yaratıyor -şu an henüz söylenti niteliğinde 
olsa da Almanya’da bir Alfa Romeo 
koleksiyonerine teslim edileceği söyleniyor. 
Giulia SWB, koleksiyon değeri son derece 
yüksek, özel bir koleksiyon parçası olarak 
değerini günden güne katlayarak artıracak. 
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Şubat ayının kültürel  
sanat notları 

Bruegel and his Time,  
Viyana

Hassas ışık-gölge çizimleri, eleştirel ahlaki parçalar, portreler veya geniş manzaralar: Avrupa 
tarihinin neredeyse hiçbir dönemi, çizim konusunda 16. yüzyıl Hollanda’sı kadar şaşırtıcı bir 
çeşitliliğe tanık olmadı. Sanatçılar teknik virtüözlük ve yaratıcılıkla; reformların genişleyen 
kolonyal ticaretin, artan kentleşmenin toplumsal normlardaki derin müzakeresinin ve kökten 

değişen dünyanın görüntülerini yarattılar. İster heybetli katedrallerin ister lüks nesneler, 
resimler ve baskılar için eskizlerde olsun, çizim çok çeşitli uygulamalarla tanıştı. Aynı 
zamanda, kağıt üzerindeki çalışmalar da özerk bir sanatsal ifade aracı olarak görülmeye 

başlandı. Bu bağlantılarda 14 Şubat - 29 Mayıs 2023 tarihleri arasında Albertina Museum’ın 
dijital platformunda gösterimde olacak seçki, çizim uygulamalarının gelişimini örnekleyen 

yaklaşık 90 eseri bir araya getiriyor.  
https://artsandculture.google.com/event/g11k3q07721
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Picasso,  
Basel

Pablo Picasso’nun (1881–1973) ölümünün 
ellinci yıl dönümünün uluslararası anma 

törenlerine katılan Fondation Beyeler, sanatçı 
ve model imgeleriyle ilgili geç dönem 

resimlerinden bir seçki sunuyor. Picasso’nun 
kariyerinin son on yılında yarattığı eserler, 

sanatçının yaşamının sonuna kadar eksilmeyen 
yaratıcı enerjisini ve üretkenliğini kanıtlıyor. 
Bu eserlerde Picasso, kadın bedeni imajının 
yanı sıra yaratıcı edimini araştırıyor. Seçki, 

günümüz sanatında kadınların temsiline ilişkin 
soruları da gündeme getiriyor. Picasso, 19 

Şubat – 1 Mayıs tarihleri arasında Fondation 
Beyeler’ın dijital platformunda gösterimde. 

https://artsandculture.google.com/event/g11k3qpygr5

Philip Guston Now,  
Washington DC 

National Gallery of Art’ın dijital platformu üzerinden 26 Şubat itibarıyla ziyaret edebileceğiniz 
seçki, Amerika’nın en etkili modern sanatçılarından birinin 50 yıllık kariyerini 150’den fazla 

tablo ve çizimle anlatıyor. Guston’ın temaları, muralizmden soyut dışa vurumculuğa ve 
figürasyona kadar farklı tarzların doğrultusunda kişisel itiraf düzeylerinde epik değişimler 
olarak tanımlanabilir. Sanatçının çalışmaları halen, sanatın güzellik ve vahşet, özgürlük ve 
şüphe, politika ve hayal gücü ile ilişkisi hakkında önemli soruları gündeme getirerek yankı 

uyandırmaya ve dikkat çekmeye devam ediyor. 
https://artsandculture.google.com/event/g11tdd6lf7b
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Isaac Julien: Lina Bo Bardi —  
A Marvellous Entanglement,  

Philadelphia
Mekanın sosyal potansiyeline, İtalyan ve 

Brezilya kültürü ile estetiğinin birleşimine 
dayanan bir mimari uygulama geliştiren 

çok yönlü sanatçı Lina Bo Bardi, São Paulo 
Sanat Müzesi, Bahia Modern Sanat Müzesi, 

SESC Pompéia ve Teatro Oficina dahil olmak 
üzere Brezilya’nın en ikonik sanat ve kültür 

yapılarının bazılarını tasarladı. Isaac Julien’in 
ise sergi için özel olarak hayal ettiği yeni 

düzenlemede, Bo Bardi’nin vizyoner yapıları 
ile Frank Gehry’nin Williams Forum’u arasında 

mimari bir diyalog kuruluyor. Julien, ses ve 
hareketli görüntülerden oluşan koreografiyle, 

altı yıllık arşiv araştırmasını, birden fazla 
Bo Bardi tasarımında çekilen görüntüler, ses 
ve dans performanslarını bir araya getiriyor. 

Philadelphia Museum of Art’ın dijital platformu 
üzerinden ziyaret edebileceğiniz seçkinin son 

gösterim tarihi 29 Mayıs.
https://artsandculture.google.com/event/g11tdd6j99v

Projects Ming Smith, New York 
Ming Smith’e göre fotoğrafçılık, duyuların ve ruhun ışık prizmasından geçtiği yer ayrıca bu 
süreci “tam o anı yakalamak... duyguyu elde etmek... blues gibi” cümlesiyle de pekiştiriyor. 

MoMA’da 4 Şubat tarihinde start alacak sergi 1970’lerden beri New York’ta yaşayan ve çalışan 
bir fotoğrafçıya eleştirel bir giriş sunuyor. Smith, uzun pozlama kullanımıyla konu ve ortamlar 

arasındaki sınırları ortadan kaldırarak, sezgilerin yönlendirdiği soyut görüntüler yaratıyor. 
Projects Ming Smith, sanatçının görsellerinin duyuları nasıl çökerttiğini vurgulayarak izleyiciyi 

sesin tonuna, formun ritmine ve görüntünün dokusuna dikkat etmeye davet ediyor. 
https://artsandculture.google.com/event/g11tdd6lf7b



Amarna – City of the Sun God,  
Kopenhag

Glyptotek, Amarna’nın yükselişi ve düşüşüyle ilgili 
özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Yeni kurulan 
şehirde yeni tanrı için tapınaklar, kraliyet ailesi için 
saraylar, yerleşim alanları, atölyeler ve mezarlıklar 

bulunuyordu. Ancak Akhenaten’in ölümünün 
ardından Amarna yıkılıp terk edilmişti. Gelecek 

nesiller, dönemin tüm izlerini silmeye çalıştı. 
Ancak şehrin kısa ömrü, Amarna’yı arkeoloji için 
bir altın madenine dönüştürüyor ve kazılar, şehrin 
tarihinin sayısız parçasını gün yüzüne çıkarıyor. 

Sergi, bir tapınak duvarı, bir şapeldeki bir sütun ve 
bir saray zemini de dahil olmak üzere şehrin bazı 

bölümlerinin tam ölçekli rekreasyonlarını içeriyor. 
Fotoğraflar, videolar ve 3D modeller, şehirdeki 
yaşam ve eski çağlardaki insanların hayalleri 

hakkında fikir vermeye yardımcı olacak.  
Amarna – City of the Sun God için son gösterim 

tarihi 18 Haziran. 
https://artsandculture.google.com/event/g11s88xbm88

Coded: Art Enters the Computer Age, 1952–1982,  
Los Angeles   

Los Angeles County Museum of Art’ın dijital platformu üzerinden 12 Şubat tarihinden itibaren 
ziyaret edebileceğiniz seçki, bilgisayar teknolojisinin yükselişinin popüler bilinçte ortaya çıkışıyla 

birlikte sanatı nasıl etkilediğini araştırıyor. Kapsamı uluslararası ve disiplinlerarası olan sergi, 
çalışmalarını üretmek için algoritmaları ve diğer sistemleri kullananların yanı sıra doğrudan 
bilgisayarlarla çalışan sanatçı, yazar, müzisyen, koreograf ve film yapımcılarına yer veriyor 
ve şimdilerde dijital sanat olarak adlandırdığımız oluşumun kökenlerini inceliyor. Bilgisayar 

ürünü olsun veya olmasın, ele alınan birçok eser, merak ve yabancılaşmanın ütopik ve distopik 
olasılıklarını yansıtıyor. Dijital teknolojinin hayatımıza tamamen entegre olduğu günümüzde 
seçki, kişisel bilgisayarın ortaya çıkışına kadar geçen yılları incelemesi ve bilgisayar çağında 

geçmişten günümüze sanat ve kültürün tam anlamıyla takdir edilmesiyle alakalı.
https://artsandculture.google.com/event/g11s840rp8k
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Maceralarınızı mektuplarla 
belgelemeyi seviyorsanız, 
Pineider’ın seyahat seti naçizane 

önerilerimizden biri olabilir. İtalyan yapımı 
kontrplak ve siyah deriden raflı kutu, hepsi 
Florentine etiketinin amblemiyle ince 
bir şekilde detaylandırılmış kalemlerden 
kurşun kalemlere, kenarlı A4 ve A5 kağıt ve 
zarflara kadar her şeyi barındırıyor. Mektup 
göndermeyi asla modası geçmiş bir yöntem 
olarak adlandırmadığımızın altını çizerken 
diyalog konusunda sabrı olmayanlara da 
günlük tutabilecekleri bir alternatif sunmak 
mümkün. Nostaljik adımlarda seçimi size 
bırakıyoruz.

İletişim kurmanın saniyelerle ölçüldüğü 
global çağda, diyalog konusunda bir 
noktada sabırsız olduğumu savunabiliriz. 

Bir zamanlar haberlerin günler hatta haftalar 
süren zaman dilimlerinde alıcıya ulaştığı 
gerçeğinde pekala modern insanın değişen 
karakterini analiz edebiliriz. Bir diğer 
taraftan içindeki romantizme tutunanların 
sayısı da az değil. Nostalji kelimesinin artık 
farklı boyutlarda yorumlandığını düşünürsek 
şimdilerde mektup arkadaşınızın olma 
ihtimali de aynı oranda artıyor. Tuşlarla değil 
de en eski usulle yazarak iletişime geçmenin 
bir sonraki adımı Pineider’ın tasarımı ile 
perçinleniyor. 
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Nostaljik seyyah 
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