
Her zaman bir arada...
Bır Arada



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Yeni normalde online kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam 
ediyor.

İnternet üzerinden takip edebileceğimiz kültür sanat etkinliklerini 
derlediğimiz serimizin bu dördüncü bölümünde Eylül ayında 
parçası olabileceğimiz konserlere, sergilere ve film gösterimlerine 
yer verirken çocuklarımızı yine unutmadık!

Sevgili
İnnovalılar,



Online Konserler

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Aynı zamanda yakın arkadaş olan Türk rock müziğinin önde gelen iki ismi Harun 
Tekin ve Koray Candemir, “Şakalı Akustik” adlı konserleriyle 6 Eylül saat 21.00’de 
evlerimize konuk olacak. My Open Stage platformu üzerinden takip edilebilecek 
konserin biletlerinin satışı sürüyor. My Open Stage ayrıca daha önce yayınlanan 
konserlerin kayıtlarını daha düşük fiyatlarla bizlerle paylaşıyor.

Londra’nın sembol salonlarından Royal Albert Hall, Royal Albert Home adını 
verdiği projeyle dünyaca ünlü isimlerin pandemi döneminde evlerinde verdikleri 
konserleri ücretsiz olarak yayınlıyor.

Ünlü caz piyanisti ve vokali Norah Jones, “Live from the Living Room” adını 
verdiği proje kapsamında her perşembe oturma odasından bizleri mest etmeye 
devam ediyor. Jones’un performanslarını Facebook sayfası üzerinden canlı 
olarak ya da sonrasında konser kaydına ulaşarak dinleyebiliyoruz.

Radiohead, 1997’de Belfort’ta verdikleri konser başta olmak üzere birçok 
efsanevi konserini At Home with Radiohead projesi kapsamında YouTube 
hesabına yükledi.

Herbie Hancock, Diana Krall ve Dianne Reeves gibi usta müzisyenlerin katılacağı 
Monterey Caz Festivali bu yıl online olarak düzenlenecek. 25-27 Eylül tarihlerinde 
düzenlenecek festivali YouTube üzerinden ücretsiz olarak takip edebileceğiz. 

https://myopenstage.com/
https://kultur.istanbul/event/harun-tekin-koray-candemir/
https://www.royalalberthall.com/about-the-hall/royal-albert-home
https://www.facebook.com/norahjones/videos/?ref=page_internal
https://www.royalalberthall.com/about-the-hall/royal-albert-home
https://www.youtube.com/playlist?list=PLukmsaXDPJieeGOZ5Wp7yrHyHoiBkp6TR
https://www.youtube.com/user/MontereyJazzFestival


Online Sergiler
Türkiye’nin ilk sanal gerçeklik (VR) galerisi Fi Art Gallery, 23 sanatçı ve 224 eserini 
künye bilgileri ile birlikle inceleyip dilersek sipariş verebileceğimiz “Yeni Dünya 
Sahnesi / New World Scene” adlı ikinci karma sergisini web sitesi üzerinden 
bizlerle buluşturuyor. 

Yine Fi Art Gallery’ye ait olan “12 Dilimlik Döngü / 12 slices cyclep” adlı karma 
sergi, farklı disiplinlerden 12 değerli sanatçının 170 eserini evimizden gezmemize 
imkan tanıyor. 360 VR. (Sanal Gerçeklik) olarak deneyimleyeceğimiz karma sergiyi 
buradan gezebiliyoruz.

Barındırdığı sergileri internet üzerinden erişime açan son sanat galerisi Istanbul 
Concept Gallery oldu. Galeri, online sergi salonunun açılışını sanatçı Hakan 
Kürklü’nün 10. Solo Fotoğraf Sergisi “Wish You Were Here / Keşke Burada 
Olsan” ile yaptı. Kürklü’nün ismini Pink Floyd’un bir şarkısından alan çalışması, 
sanatçının şehirlerin belleğini mimariyi değil, yaşanmış olanı fotoğraflayarak 
arşivlemeye odaklandığı bir sergi.

Nihal Gündüz’ün yıllar süren bir emekle hazırladığı sergisi “Yabani Ruh” da 
İstanbul Concept aracılığıyla çevrimiçi olarak bizlerle buluştu. Gündüz’ün tabiatın 
mükemmel işleyişinin, mucizelerinin, sırlarının, insana gör denilen ya da sadece 
gören göze gösterilen yanlarının peşine düştüğü Yabani Ruh’u buradan 
gezebiliyoruz.

İstanbul Modern, vaktimizin büyük bölümünü dört duvar arasında geçirdiğimiz 
günlerde, “Fotoğrafa dair neler yapabiliriz?” sorusu üzerine beraber 
düşünebilmek amacıyla fotoğraf 
alanının aktörlerini bir araya 
getiren bir girişim başlattı. Bu 
girişimle sanatçıları, pandemi 
günlerinde gerçekleştirdiği yeni 
çalışmalarını paylaşmaya davet 
eden İstanbul Modern, farklı 
kuşaklardan 43 sanatçının 
katıldığı bu projeyi web sitesi 
üzerinden bize sunuyor.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

http://fiartgallery.com/sergi/yeni-dunya-sahnesi
https://kultur.istanbul/event/12-dilimlik-dongu-12-slices-cyclep/
https://onlinesergi.istanbulconcept.com/hakankurklu/
https://onlinesergi.istanbulconcept.com/hakankurklu/
https://onlinesergi.istanbulconcept.com/nihalgunduz/
https://www.istanbulmodern.org/tr/koleksiyon/pandemi-gunlerinde-fotograf/114?t=1


Online Film, Belgesel ve 
Tiyatro Gösterimleri
Pera Film, evde kalıp sosyal etkileşimleri sınırladığımız bu günlerde, gündelik 
yaşamlarımızın pratiklerini, etkisinden çıkamadığımız duyguları ve durumları 
hatırlatan, internet üzerinden erişilebilir 7 filmlik bir seçki sunuyor.

Open Culture, internet üzerinden izleyebileceğimiz 1,150 filmlik bir liste 
paylaşıyor. Dünya sinemasının büyük klasiklerinden bağımsız yapımlara kadar 
geniş bir yelpazeye yayılan bu filmlerin linklerine bu sayfadan ulaşabiliyoruz.

İstanbul Modern’in “Lütfi Özkök: Portreler” sergisinde yer verdiği Poeten i 
Elefanthuset (Fil Gibi Evdeki Şair) belgeseli, kurumun web sitesi ve YouTube 
kanalı üzerinden sunuluyor. Özkök’ün torunu Anna Juhlin’in yönetmenliğini 
yaptığı belgesel, geçmiş ile bugüne ait kareler, Stockholm ve İstanbul’da çekilmiş 
görüşmeler ve farklı seslerle tonlar arasında geziniyor. 2011 yılında Stockholm 
Tempo belgesel festivalinde Yeni Belgesel Ödülü’nü alan yapım, yönetmen ile 
dedesinin şiir, fotoğraf ve nostalji üzerine düşüncelerini de bir araya getiriyor.

Haluk Bilginer’in çevirisini yaptığı ve Pasaj Müzik - Oyun Atölyesi iş birliğiyle 
sergilenen “7 (Şekspir Müzikali)” oyununda, usta tiyatrocu Bilginer’e Evrim Alasya, 
Selen Öztürk, Zeynep Alkaya ve Tuğçe Karaoğlan eşlik ediyor. Bir erkeğin 
doğumdan ölüme geçirdiği 7 evreyi anlatan bu müzikali YouTube’dan izleyebiliriz.

Shakespeare’in ‘Macbeth’inden Simge Günsan tarafından uyarlanmış tek kişilik bir 
obje tiyatrosu örneği olan Macbeth Mutfakta, YouTube üzerinden ücretsiz olarak 
izlenebiliyor. Bu oyunda “Macbeth” hikayesinin mekanı mutfak. Tarif edilmeden 
de pişirilebilir bir yemek (menemen) tarifi sırasında geçen oyunun karakterleri ise 
mutfak eşyaları.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.peramuzesi.org.tr/FilmProgram/Evde-Tek-Basina-Online-Kisa-Film-Seckisi/1329
http://www.openculture.com/freemoviesonline
https://www.istanbulmodern.org/tr/fil-gibi-evdeki-sair_2418.html
https://www.youtube.com/watch?v=MWeZPv93DJI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dvtkUwmd8jI
https://www.youtube.com/watch?v=OhgD8UcIE0I


Çocuklarımız için
Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 
öğrencilerinin hazırladığı ve çocukları yeni tip koronavirüsten 
korumanın yollarının anlatıldığı internet sitesi yayına girdi. 
‘Önce Çocuk’ sloganıyla hazırlanan site, Covid-19 
salgınından korunmak üzere evde zaman geçiren çocuklar ve 
ailelerine rehber olmayı hedefliyor. Anne ve babalara 
çocukları güvende tutmanın yollarını anlatan site, 
Covid-19’dan korunmak için Sağlık Bakanlığı’nın da 
vurguladığı 14 kuralı çocukların anlayabileceği bir dile 
uyarladı. Boğaziçili öğrenciler, gönüllü olarak 14 kuralın her 
birini çocuklara uygun bir dille hazırladıkları videolarla 
anlatıyor. 

Akbank Sanat’, “Çocuk Atölyeleri” serisi kapsamında Pastel 
Kazıma Resim Aktivitesi, Kağıt Pipetlerden Heykel Atölyesi, 
Kenti Kitabını Kendin Yap, Atıklardan Heykel Yapma Atölyesi 
ve Baskı Resim Atölyesi gibi birçok etkinliği YouTube kanalı 
üzerinden çocuklarımızla buluşturuyor.

Dünyanın en ünlü çağdaş eserlerinin sergilendiği müze Tate, 
çocuklara özel oluşturduğu sanal müzesi Tate Kids’teki 
içerikleriyle çocuklarımıza interaktif bir müze deneyimi 
sunuyor. Müzede, kes-yapıştır ve çeşitli boyama 
aktivitelerinden, oyun ve sanat keşfine kadar pek çok 
sanatsal aktiviteye ulaşabiliyoruz.

Pera Müzesi, “Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından 
Yorumlamalar” sergisinden ilhamla hazırlanan yaz 
atölyelerine katılan çocukların yaratıcı dünyasını Yaz Yaz Yaz 
’19 sergisiyle üçüncü kez bir araya getirdi. Yaz Atölyeleri 
programında 4-12 yaş aralığındaki çocukların yarattıkları 
objelerden oluşan sergiyi online olarak gezebiliyoruz.

Children’s Museum’un, kağıt süslerden örgü ve dokumaya, 
origamiden suluboyaya hatta bahçeciliğe kadar pek çok 
alanda sunduğu eğlenceli ve öğretici aktivitelere buradan 
ulaşabiliyoruz.

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

https://cocukbogazici.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLafAn8dOqMtwvLfOmx6f3EHRtBpscEtTE
https://www.tate.org.uk/kids
https://artsandculture.google.com/exhibit/GQLS3n78OV0QLA?hl=tr
https://pittsburghkids.org/museumathome
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



