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Her zaman bir arada...
Bır Arada

ONLINE KÜLTÜR - SANAT



#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Haziran ayının gelmesiyle birlikte normalleşme adımları atılmaya başladı. Yine de pandemi 
öncesi alışkanlıklarımızın bazılarına dönmemiz için biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Bu 
alışkanlıklardan biri de sinema, tiyatro, müze gibi kültür sanat faaliyetlerini yerinden takip 
etmek. 

Hâlâ zamanımızın neredeyse hepsini evde geçirdiğimiz bu dönemde, birçoğumuz kültür 
sanat etkinliklerini internet üzerinden takip etmeyi sürdürüyoruz. Neyse ki hem ülkemizde 
hem de dünyada canlı müzikten konser ve opera gösterilerine, festival filmlerinden 
belgesellere, müzelerden sergi evlerine kadar birçok faaliyete internet üzerinden 
ulaşılabiliyor.

İnternet üzerinden takip edebileceğimiz birçok kültür sanat etkinliğini daha önce derlemiştik. 
Eğer o listeyi bitirdiyseniz ve evinizden katılabileceğiniz yeni etkinlikler arıyorsanız sizin için 
yeni bir listemiz daha var. 

Sevgili İnnovalılar,



#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

SANAT ve
TARİH

MERAKLILARI
BURAYA

Almanya’nın en önemli fotoğraf 
bienallerinden Biennale für aktüelle 
Fotografie altı farklı sergiyi internet 
üzerinden ücretsiz sunmaya devam 
ediyor.

LİNK BURADA

Google Arts & Culture cep telefonları 
için geliştirdiği uygulamayla renklerin 
farklı sanatçılar tarafından nasıl 
kullanıldığını artırılmış gerçeklik 
(Augmented Reality) teknolojisini 
kullanarak bizimle buluşturuyor.

LİNK BURADA

Avrupa Birliği’nin sanat portalı 
Europeana ise edebiyattan müziğe, 
endüstrileşmeden göçe kadar birçok 
konuda Yaşlı Kıta’nın tarihine ışık 
tutan onlarca online sergiye ev 
sahipliği yapıyor.

LİNK BURADA

Van Gogh’un Yıldızlı Gece’sinden 
Bruegel’in Babil Kulesi’ne kadar 12 
ünlü resmi en ince detaylarına kadar 
incelemek ister misiniz?

LİNK BURADA

https://biennalefotografie.de/en/news/virtueller-rundgang-durch-unsere-ausstellungen
https://artsandculture.google.com/story/CwUh0L-Ns5scFg
https://artsandculture.google.com/story/12-artworks-you-ll-love-to-zoom-into/WwLiy-4s3wl8KA
https://www.europeana.eu/en/exhibitions


#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Festİvaller
Konserler

Oyunlar

Paul McCartney’den Elton John’a, 
Lady Gaga’dan Taylor Swift’e, Rolling 
Stones’tan Celine Dion’a kadar sayısız 
ünlü ismi bir araya getiren One 
World: Together at Home müzik 
festivalinin tamamı YouTube’dan 
izlenebiliyor.

LİNK BURADA

Tüm yazım, prova ve performans 
aşamalarının 24 saat içinde 
tamamlandığı tiyatro oyunlarını ve 
müzikalleri seyircilerle buluşturan 24 
Hour Plays, çeşitli sanatçıların 
hazırladıkları monologları Instagram 
hesabında bir araya getiriyor.

LİNK BURADA

New York’taki dünyaca ünlü Met 
Operası her gün bir operayı ücretsiz 
olarak yayınlıyor. 

LİNK BURADA

İBB Şehir Tiyatroları, kültür-sanat 
etkinliklerini sanatseverlere online 
olarak ulaştırmaya Haziran’da da 
devam ediyor.

LİNK BURADA

https://www.youtube.com/watch?list=PLPDkqknt-rAjKJn2gjWSUcYcsNHep4wDK&v=cCNM706Iv8M&feature=emb_logo
https://www.metopera.org/user-information/nightly-met-opera-streams/week-12/
https://www.instagram.com/24hourplays/
https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/News/Detail/sehir-tiyatrolari-haziranda-da-cevrimici-NDc5


#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

BİRAZ dA
FİLM

İZLEYELİM

SERGİ
GEZMEYE

NE DERSİNİZ?

Her gün yeni bir filmin vizyona girdiği 
ve 30 gün süreyle vizyonda kaldığı 
online sinema platformu Mubi, 7 
günlük ücretsiz deneme üyeliği 
sunuyor.

LİNK BURADA

Ara Güler’in fotoğraf koleksiyonunu 
online erişime açıldı. Koleksiyonu 
Haziran ayı boyunca gezebilirsiniz.

LİNK BURADA

National Geographic tarafından 
yayınlanan birbirinden kaliteli ve 
güzel fotoğrafları buradan 
inceleyebilirsiniz.

LİNK BURADA

Çok sayıda bağımsız sinema filmi ve 
belgeseli izleyebileceğiniz IndieFlix 
de 7 gün boyunca ücretsiz.

LİNK BURADA

https://mubi.com/tr
https://watch.indieflix.com/
https://kultur.istanbul/event/ara-gulerin-fotograf-koleksiyonu/
https://kultur.istanbul/event/national-geographic-fotograflari/
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EVİMİZDEN
GEZEBİLECEĞİMİZ

MÜZELER
VE

MARS!

Guggenheim - New York 

LİNK BURADA

Musée d’Orsay - Paris

LİNK BURADA

Boston Çocuk Müzesi - Boston

LİNK BURADA

Henüz ayak basıp bir müze inşa edemedik ama 
keşif aracı Curiosity sayesinde Mars’ı internet 
üzerinden gezebiliyoruz.

LİNK BURADA

https://www.guggenheim.org/event/virtual-guided-tour
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris
https://www.bostonchildrensmuseum.org/museum-virtual-tour
https://accessmars.withgoogle.com/


Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

ŞİMDİ
SIRA

ÇOCUKLARDA

Sakıp Sabancı Müzesi´nde 
yayınlanan sesli kitapları hem 
dinleyip hem de 
indirebilirsiniz.

LİNK BURADA

Children’s Museum, şu günlerde 
çocukları aktivitelerine online olarak 
teşvik ediyor. Kağıt süslerden örgü ve 
dokumaya, origamiden suluboyaya 
hatta bahçeciliğe kadar pek çok 
alanda eğlenceli ve öğretici 
aktivitelere buradan ulaşabilirsiniz.

LİNK BURADA

Dünyanın en ünlü çağdaş eserlerinin 
sergilendiği müze Tate, çocuklara 
özel oluşturduğu sanal müzesi Tate 
Kids’deki içerikleriyle çocuklara bir 
müzeden fazlasını deneyimleme 
imkanı sunuyor. 

LİNK BURADA

https://www.sakipsabancimuzesi.org/tr/sayfa/sesli-cocuk-kitaplari
https://kultur.istanbul/event/childrens-museum/
https://kultur.istanbul/event/tate-kids-atolye/
https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q

