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ETKİNLİKLER

Sevgili İnnovalılar,
Pandeminin etkilerinin devam ettiği alanlardan biri toplu etkinlikler.
Henüz geniş katılımlı konserler ve festivaller düzenlenemiyor. Müzeler
açık olsa da hem ziyaretçi kapasiteleri sınırlı hem de pandemi öncesi
dönemde olduğu kadar gönül rahatlığıyla sergileri yerinden takip
etmek herkesin tercih ettiği bir durum değil. Neyse ki karantina
döneminde başlayan online kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden
devam ediyor ve hatta pandemi sonrasında bile yeni bir trende
dönüşecek gibi duruyor.
İnternet üzerinden takip edebileceğimiz kültür sanat etkinliklerini
derlediğimiz serimizin bu üçüncü bölümünde Ağustos ayında parçası
olabileceğimiz konserlere, sergilere ve film gösterimlerine odaklanırken
minik yavrularımızı da unutmadık!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Evimizdeki Konserler
Yakın tarihte Europa Galante ve L’Arpeggiata konserlerini YouTube
hesabına ekleyen İş Sanat, elindeki arşivi internet ortamına aktarıp
ücretsiz biçimde bizlerle buluşturmaya bu ay da devam ediyor.
Aslında 4-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenmesi planlanan ve bu sene
Harlemli sokak sanatçısı Reverend Gary Davis‘in müziğini keşfetmek için
yola çıkan New York Gitar Festivali, pandemi nedeniyle internet
ortamına taşındı. Ağustos ayı boyunca ünlü gitaristlerin performansları
YouTube üzerinden bizlerle buluşuyor.

“Royal Opera House: London”,
#OurHouseToYourHouse
kampanyasıyla, YouTube
üzerinden konserler, gösteriler
yayınlıyor. İlerleyen süreçte
kanalda ücretsiz opera ve bale
performanslarının sergilenmesi de
planlanıyor.

Efsanevi müzik grubu Pink Floyd, Ekim 1994’te Londra’da Earls Court’ta
verdiği unutulmaz konserin kaydını her gün yeni bir şarkı olacak
biçimde YouTube kanalında paylaşmaya başladı.
Yerel sanatçıların performansları ve ABD’deki konser evlerinin arşivleri
ağırlıkta olmak üzere 220 binden fazla canlı müzik ve konser yayınından
oluşan Live Music Archive, Internet Archive platformunda bizleri
bekliyor.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Evimizdeki Sergiler
Türkiye’de 1990’lardan bu yana yükselen değeri ile önemli bir alana
işaret eden graffiti ve sokak sanatı, Pera Müzesi’nin “Duvarların Dili:
Graffiti / Sokak Sanatı” sergisiyle ilk kez bir müze platformuna taşındı ve
online ortamda ziyaret edilebiliyor.
SALT’ın Türkiye’nin modernleşme sürecini farklı yönleriyle ele alan
“Modern Denemeler” serisinin dördüncü sergisi olan “SALON” da
Google Arts & Culture platformu üzerinden gezilebiliyor.

Rahmi M. Koç Müzesi, bünyesinde
sergilenen 14 binin üzerinde
objeyi online ziyarete açtı.
Müzenin açık ve kapalı dahil olmak
üzere 23 bin metrekarelik alanında
nostaljik tren turu, denizaltı gezisi,
atlıkarınca ve oyun parkı, uçaklar,
klasik otomobiller online olarak
görülebiliyor.

Sakıp Sabancı Müzesi ise sanatçının eşi Güzin Dino tarafından
bağışlanan SSM Abidin Dino Arşivi’ni dijital ortamda bizimle
buluşturuyor. Koleksiyon Abidin Dino’nun sadece ressam kimliğine
değil karikatürist, yazar ve sinemacı yönlerine de ışık tutuyor.
Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Beyoğlu’nda bulunan binasının üç katına
yayılan “Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos” sergisi, 3D sanal
sergi turları kapsamında internetten de gezilebiliyor.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Evimizdeki Film, Belgesel ve
Tiyatro Gösterimleri
Akbank’ın ünlü kısa film festivali bu yıl YouTube’a taşındı. Akbank Kısa
Film Kanalı ile sinemaseverler özel bir seçkiyle birbirinden güzel ödüllü
yerli ve yabancı 8 kısa filmi ücretsiz izleyebiliyor.
1988 yılından bu yana her yıl Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da
düzenlenen dünyanın en büyük belgesel etkinliği “Amsterdam
Uluslararası Belgesel Film Festivali”, 300 belgesel yapımı ücretsiz olarak
erişime açtı.
20. yüzyılın en önemli opera
sanatçılarından Leyla Gencer’in
hayatını ve sanatını konu alan ilk
belgesel olma özelliğini taşıyan
Leyla Gencer: La Diva Turca, Halit
Ergenç’in anlatımı ve İngilizce
altyazı özelliğiyle İKSV’nin YouTube
kanalında. İKSV ayrıca Türkiye
tiyatrosunun duayen ismi Haldun
Taner’in hayatını anlatan Ve
Perde!’yi de ücretsiz olarak
paylaştı.
William Shakespeare’in yazdığı, Özdemir Nutku’nun Türkçeye çevirdiği,
Ant Aksan’ın ise yönettiği “Kral Lear” oyunu, Bornova Belediyesi Şehir
Tiyatrosu tarafından 2015–2016 sezonunda sergilenmiş ve kapalı gişe
oynamıştı. Bu klasikleşmiş oyunu YouTube üzerinden 2 perde halinde
izleyebiliyoruz.
Pera Film, Pera Müzesi’nin “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” koleksiyon
sergisi kapsamında hazırladığı seçkiyi çevrimiçi olarak 24 Ağustos’a
kadar bizlerle buluşturuyor. Gündelik yaşamlarımızın pratiklerini,
etkisinden çıkamadığımız duyguları ve durumları hatırlatan 7 filmlik
Pera Film seçkisi ise bu adreste.
HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Çocuklarımız İçin
Türkiye İş Bankası’nın çocuklara özel dijital platformu Kumbara Dergisi,
web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden, çocuklarımızı kitap okumaya,
eğlenceli etkinliklerle kaliteli zaman geçirmeye ve geçmiş sezonda İş
Sanat’ta sahnelenen çocuk oyunlarını izlemeye davet ediyor.
Sevinç Erbulak’ın kaleme aldığı çocuk kitabı “Tiyatroda Bir Gün”, Yekta
Kopan imzalı “Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin” ve Göknil Özkök’ün
hazırladığı “Fanfar - Müzikli Bir İstanbul Masalı” kitaplarını animasyon
olarak buradan izleyebilirsiniz.

6-10 yaş aralığı için sahnelenen
“En Gerçek Masal”; bilimsel
sorgulama, canlıların evrimi, anne
karnındaki bebeğin gelişimi,
doğum, özgürlük, eşitlik ve
öğrenmek gibi temel kavramları
çocukları da katarak tartışıyor.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) geçmiş dönem
sergileri kapsamında yayımlanan “Ben Picasso”, “Ben Dali”, “Ben Rodin”,
“Ben Cengiz Han”, “Ben Venedik Taciri”, “Ben Halı” kitaplarından sonra,
Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu için hazırlanan “Ben Kitap” ve
yavrularımıza küçük yaştan itibaren konservasyonun önemini anlatan
“Ben Eserleri Koruyorum” eserleri de müzenin sesli çocuk kitapları
bölümündeki yerlerini aldı.
National Museums of Australia, en basit ürünlerle yapılabilecek en
eğlenceli aktivitelere odaklanan atölyelerini ücretsiz olarak
çocuklarımızla buluşturuyor. Kartondan nesli tükenmiş hayvan yapımı,
doğa günlüğü, ejderha kuklası ve daha pek çok el işi aktivitesini videolu
anlatımlarıyla burada bulabiliriz.
Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

