Bır Arada
Her zaman bir arada...
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Online Etkinlikler

Sevgili
İnnovalılar,
Sanal ortamda bir parçası olabileceğimiz kültür sanat etkinliklerini “Bir Arada”
serimizde paylaşmaya devam ediyoruz.
Serimizin bu bölümünde Ekim ayı içinde online olarak takip edebileceğimiz
konserlere, sergilere ve film gösterimlerine yer verirken minik yavrularımızı yine
unutmadık!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Online Konserler
Pandemi nedeniyle ertelenen 27. İstanbul Caz Festivali, Türkiye’den yıldız
isimlerden yeni keşiflere kadar birçok sanatçının katılımıyla bu adreste başladı. 3
Kasım’da sona erecek olan festival süresince, bilet aldığımız konserleri izlemeye
başladıktan sonra 7 gün içinde görüntülemeye devam edebiliyoruz.
Güncel müziğin farklı coğrafyalardaki yansımalarını İstanbul’da görmek, yerli
sahnenin en iyileriyle hasret gidermek ve yeni keşiflere yelken açmak isteyen
müzikseverleri iyi müzikle buluşturma iddiasıyla yola çıkan İKSV Salon, 10.
doğumgünü şerefine, bugüne kadar ev sahipliği yaptığı konserlerden özel bir seçki
hazırladı ve Salon’da seslendirilmiş olan en özel eserleri bir Spotify listesinde
topladı.
Avril Lavigne, 24 Ekim’de, kendi sitesinde, laym hastalığına yönelik farkındalığın
artması amacıyla bir konser düzenleyecek. Bilet ücreti 25 dolar olan konserde
Lavigne’in yanı sıra sürpriz bazı isimler de sahne alacak ve konserin tüm geliri
kendisi de bu hastalıkla mücadele eden Lavigne’in vakfına ve Küresel Laym
Birliği’ne bırakılacak.
Aralarında HAIM, Katherine McPhee ve David Foster’ın da bulunduğu birçok
sanatçı, GO Campaign’in 2020 galasında sahne alacak. 25 Ekim’de düzenlenecek
ve sunuculuğunu Robert Pattinson’ın yapacağı gala buradan ücretsiz olarak
izlenebilecek.
Wigmore Hall, 200’den fazla klasik müzik sanatçısının verdiği 100’den fazla
konserini Aralık ayına kadar internet sitesi üzerinden canlı ve ücretsiz olarak
sanatseverlerle buluşturuyor. Tamamlanan konserler ise Wigmore Hall’un YouTube
kanalından izlenebiliyor.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Online Sergiler
Arkas Sanat Merkezi, 2011’den bu yana sanatseverlerle buluşturduğu 20 sergiyi 3D
olarak internet sitesinde ziyarete açtı. “Ara Güler: Merhaba İzmir” ve “Picasso:
Gösteri Sanatı” sergilerinin de aralarında bulunduğu birçok sergiyi bu adresten
ziyaret edebiliyoruz.
İstanbul Modern’in, sinema tarihinin doğuşu olarak anılan 1914 yılından bugüne
uzanan 100 yıllık serüvene ışık tutan sergisi “Yüzyıllık Aşk” da online olarak
gezilebiliyor. Türkiye’nin ilk sinema salonlarından günümüzün festival sinemalarına
kadar uzanan bu nostaljik gezintinin bir parçası olmak için bu sayfayı ziyaret etmek
yeterli.
Sakıp Sabancı Müzesi, 2014 yılının sonlarında gerçekleştirdiği “Joan Miró: Kadınlar,
Kuşlar, Yıldızlar” sergisini çevrimiçi olarak ziyarete açtı. Üstelik sürrealist sanatçıyı
daha iyi anlamamızı sağlayacak Ferit Edgü, Jacques Prevert ve Andre Breton imzalı
makalelerin yer aldığı sergi katalogu da aynı sayfada erişime açılmış durumda.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu’ndan seçilmiş yapıtlarla oluşturulan ve Pera
Müzesi tarafından online erişime açılan “Düşlerin Kenti: İstanbul” sergisi, 17.
yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadarki dönemde Osmanlı’da gündelik yaşamdan
izleri ve İstanbul manzaralarını konu eden eserleri bizlerle buluşturuyor.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Online Film, Belgesel ve
Tiyatro Gösterimleri
SALT, Perşembe Sineması “Evde” programıyla Tahran’dan Tallinn’e, Lizbon’dan
Pekin’e, Berlin’den New York’a, Hong Kong’dan Luanda ve Winnipeg’e uzanan bir
film seçkisi sunuyor. Her hafta yeni bir film SALT’ın internet sitesinde ücretsiz olarak
izlenebiliyor. Ekim ayında Lizbon’un Ritmi (Batida de Lisboa, 2019), Yeraltı Esansı
(Underground Fragrance, 2015), Bugünün Senfonisi (Symphony of Now, 2018) ve
Martha: Bir Fotoğraf Öyküsü (Martha: A Picture Story, 2019) filmlerinin gösterimleri
yapılacak.
Pera Müzesi’nin Evde Tek Başına isimli online kısa film seçkisine eklenen son eser,
“Atıl, Akıntı”. Bu kısa soyut animasyon, zor zamanlarda geçen bir kişisel gelişim
hikayesini anlatıyor ve ataletin huzursuzluğu içindeki bir öznenin izini sürüyor.
Kırşehir'e 52 kilometre uzaklıktaki Kaman’da, 4 bin yıllık tarihi bir mirasın
aydınlatılması ve gelecek nesillere aktarılması için 1986 yılında Japon Anadolu
Arkeoloji Enstitüsü tarafından kazılmaya başlanan 280 metre çapındaki höyüğün
hikayesinin anlatıldığı “Karanlık Çağın Kapısı Kalehöyük” belgeseli İş Sanat’ın
YouTube kanalından izlenebiliyor.
Aksak ritmin ses, metin ve oyunculuk üzerinde yapılandırılmasını eksen alan ilginç
bir tiyatro oyunu olan “Aksak İstanbul Hikayeleri” YouTube üzerinden erişime açıldı.
Birbiriyle bağlantılı 12 ayrı karakter ve onların parçalanmış 12 farklı monoloğundan
oluşan oyun bugüne dek ulusal ve uluslararası festivallerde de sergilendi.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Çocuklarımız İçin
Pera Müzesi, Güncel Öğrenme Programı kapsamında 4-6 yaş ve 7-12 yaş arasındaki
çocuklarımız için atölyeler düzenlemeye devam ediyor. Ekim ayında 4-6 yaş grubu
için “Desen Baskı Atölyesi - Videoyla Evde Atölye”; 7-12 yaş grubu içinse
“Doğadan Sanat: Tempera Boya Atölyesi” ve “Renklerle Deney: Sulu Boya Videoyla Evde Atölye” etkinlikleri düzenlenecek. Etkinliklerle ve kayıt süreciyle ilgili
daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabiliyoruz.
Pera Müzesi ayrıca, daha önceki atölyelere katılan çocukların eserlerini “Yaz Yaz Yaz
’19” sergisiyle bir araya getiriyor. 4-12 yaş aralığındaki çocukların yarattıkları
objelerden oluşan sergi çevrimiçi olarak buradan gezilebiliyor. Sergide akrilik boya,
köpük, organik ve geri dönüşümden malzemelere üretilmiş objelerin yanı sıra,
stop-motion animasyon, fotoğraf, illüstrasyon, fantastik öykü gibi farklı formatta
üretimler de mevcut.
Glazer Children’s Museum, “GCM at Home” projesi kapsamında hazırladığı
içeriklerle çocuklara origamiyle hayvan yapımından portre çizimine, renk yelpazesi
yapımından dinozor yogasına kadar birçok konuda eğlenceli eğitimler veriyor.
Eti Çocuk Tiyatrosu’nın sahnelediği Kral Çıplak, Heidi, Kırmızı Başlıklı Kız, Çizmeli
Kedi ve Pinokyo oyunları artık internet üzerinden de ücretsiz olarak takip
edilebiliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın YouTube hesabına üç bölüm
olarak yüklediği Çocuk Saati isimli oyun, Profesör Malumatfuruş'la Denenmemiş
Deneyler, Karagöz Hacivat, Kukla Yapımı ve Hikâye Zamanı gibi farklı skeçleri bir
araya getiriyor ve bir zamanlar Susam Sokağı’ndan aldığımız keyfin benzerini
çocuklarımızın da almasını sağlıyor.

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

