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Sevgili
İnnovalılar,

Soğuk günler henüz yüzünü tam olarak göstermese de kış aylarına
girdik. Zamanımızı çoğunlukla evde geçirdiğimiz bir dönemden
geçiyoruz. Böylesi zamanlarda online etkinlikler sosyalleşmek için
en iyi alternatif. Bu ay da online takip edebileceğimiz kültür sanat
etkinliklerini derlediğimiz önerilerle karşınızdayız. Aralık ayında
parçası olabileceğimiz konserlere, sergilere, oyunlara, film
gösterimlerine ve seminerlere yer verirken, her zamanki gibi
çocuklar için öneriler yapmayı da ihmal etmedik.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Online Konserler
Gelmiş gelmiş en iyi müzik gruplarından Pink Floyd, koronavirüs salgını nedeniyle
YouTube kanalından özel yayınlara başladı. Haftalık yayınlarda grubun
konserlerinden daha önce yayımlanmamış bazı görüntüler aktarılacak. Pink Floyd
hayranlarının YouTube yayınında dinleyebilecekleri unutulmaz şarkılar arasında;
“Dark Side Of The Moon”, “Wish You Were Here” ve “Comfortably Numb” da
var. Pink Floyd’un YouTube kanalına abone olarak bu özel yayınları takip
edebilirsiniz.
Dünyanın en seçkin sahnelerinde sahne alan, biletleri satışa çıktığı anda tükenen
“Mark Eliyahu”, 20 Aralık Pazar akşamı 21:00’de Zorlu PSM Online’da özel bir
konser gerçekleştirecek. Doğu ve Batı'yı sentezleyen müziğiyle dinleyicilerini farklı
bir yolculuğa çıkaran Mark Eliyahu, usta müzisyenlerle birlikte, 150 yıllık
kamançasının benzersiz sesini bizlere taşıyacak. Konser hakkında ayrıntılı bilgi ve
bilet satın almak için tıklayın.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Müziksiz yaşayamam diyenler bu arşive bayılacak. Internet Archive platformunda
yer alan Live Music Archive, 220 binden fazla adet canlı müzik ve konser yayınına
ev sahipliği yapıyor. Genellikle yerel sanatçıların performanslarını ve ABD’deki
konser evlerinin arşivlerini bulabileceğiniz bu devasa arşiv de yok yok. Arşivlere
ulaşmak için tıklayın.
JoJo Live Konserleri ile ister tek başınıza, isterseniz arkadaşlarınızla ya da ailenizle
online ortamda görüntülü ve yazılı sohbet ederek, etkinlik mekanına canlı olarak
bağlanabildiğiniz yüksek çözünürlüklü kalitede konserler izleyebilirsiniz. Odalı
Bilet kategorisinden alacağınız ‘bir adet bilet’ ile 5 kişiyi katılmak istediğiniz konsere telefon numaraları üzerinden davet edebiliyorsunuz. Aralık ayında; 18 Aralık
Cuma “Cem Adrian”, 19 Aralık Cumartesi “Yaşar”, 25 Aralık Cuma “Ziynet Sali”
ve 26 Aralık Cumartesi “Buray” konserleri sizleri bekliyor.
Müziğimizin deneyimli ve sevilen ismi “Teoman”, TEK BAŞINA adını verdiği
çevrimiçi canlı konseri ile evlerimize konuk oluyor. Online konser bileti satın almak
için tıklayın.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Online Sergiler
Graffiti sanatı sayesinde uzun süredir “Duvarların Dili” var. Türkiye’de 1990’lardan
bu yana önemli bir yere sahip olan bu sanat, “Duvarların Dili: Graffiti / Sokak
Sanatı” sergisiyle Pera Müzesi tarafından ülkemizde ilk kez bir müzenin çatısı
altına taşınıyor. Birbirinden ilginç, çekici çalışmalardan oluşan graffitiler online
olarak da gezilebiliyor. Üstelik yer verilen videolarda sanatçılarla yapılmış
röportajları, eserlerin yapım öykülerini izlemek de mümkün. Sanatçıların farklı stil
ve teknikler kullanarak hazırladıkları eserleri görmek için tıklayın.
Türkiye’nin modernleşme sürecinin farklı yönleriyle ele alındığı SALT’ın Modern
Denemeler serisinin dördüncü sergisi “SALON”u online gezmek mümkün.
Nesneye ve nesnenin ortamına dair bir program olan “Salon”, ilginç bir deneyim
vaat ediyor. Türkiye’de müzik ortamına eğitimciliği ve üretimleriyle katkı sunmuş
besteci Ulvi Cemal Erkin ve piyanist Ferhunde Erkin çiftinin Yeşiltepe Bloklarındaki
evine odaklı içerik, Metehan Özcan’ın fotoğrafları aracılığıyla Google Arts &
Culture’da incelenebilir.
Bayburt’un Bayraktar Köyü’nde yer alan ve zengin sanat koleksiyonu ile dikkat
çeken Baksı Müzesi, müzede sergilenen Şakir Gökçebağ’ın “AŞİNA” isimli
sergisini Yotube hesabında yayınlanan kısa filmle sanatseverlere açtı. Köy
Muhtarı Nabi Akçelik’in kendine has anlatımıyla renk kattığı, rehberlik ettiği bu
kısa film, sanatçının gündelik yaşamın içinden, tanıdık ve alışık olduğumuz
nesneleri yeni formlara dönüştürdüğü heykel ve enstalasyonları bizlere sunuyor.
Sergide sanatçının eski eserleri yanı sıra bölgeye özgü doku ve nesnelerle ürettiği
yeni işleri de yer alıyor. Şakir Gökçebağ “Aşina” sergisini tanıtan kısa filmin
ardından Baksı Müzesi’nin Youtube kanalında diğer videolara göz atmayı ihmal
etmeyin.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Online Tiyatro Oyunları
24. İstanbul Tiyatro Festivali’nin çevirimiçi gösterimleri 14 Aralık’a kadar uzatıldı.
Festival kapsamında; çağdaş dans ikilisi Taldans’ın ses, ritim ve hareket eksenli
çalışması “Andan Daha Kısa”, Pippo Delbono’nun müzik, dans, sözler ve şiirin iç
içe geçen oyunu “Dodo La Battaglia”, Nathalie Sarraute’nin radyo için yazdığı,
başrollerini Nejat İşler ile Özgür Emre Yıldırım’ın paylaştığı bir dil oyunu
niteliğindeki “Eften Püften Şeyler”, haftanın günlerinin ismini taşıyan yedi kadının,
yedi Covid-19 öyküsü aktardığı “Her Güne Bir Vaka”, içinde kendi komedisini de
barındıran bir Shakespeare trajedisi Kral Lear’i bu kez bir mutfak tezgâhında,
mutfak malzemeleri eşliğinde sahneleyen “Lear Mutfakta”, evlerinizde dolaşarak
tablet veya akıllı telefon aracılığıyla, kulaklıklarla takip edip, eşlik etmeniz gereken
interaktif oyun “Kazan Dairesi” ve 1940’ların İstanbul’unda üç kişilik yoksul bir
ailenin, sırtlarına çöken ağır bir yükle, Varlık Vergisi’yle başa çıkmaya çalışmasını
anlatan “Varlık” bilet satın alınarak izlenebilir.
“Distopya” kavramı; gelecekte ya da kurgusal bir evrende geçen, özgürlüğün
reddedildiği, bunaltıcı ve baskıcı bir ideolojinin düzen adına yol açtığı korkuyu,
acıyı, güvensizliği ve mutsuzluğu anlatır. Distopik edebiyatın başyapıtlarından
“Fahrenheit 451”, Erdal Beşikçioğlu rejisiyle online gösterimde seyircisiyle
buluşuyor. Tatbikat Sahnesi’nin bu yeni yapımını 11 Aralık Cuma akşama saat
20:30’da online izleyebilirsiniz. Biletlerine ulaşmak için tıklayın.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Yılmaz Erdoğan’ın kurnaz bir tüccarı canlandırdığı “Bana Bir Şeyhler Oluyor”
online platformda seyircisiyle buluşuyor. Oyun, her gün gazetelerin üçüncü
sayfalarında trajedilerini okuduğumuz insanları konu alıyor. Alacağınız bilet ile 31
Aralık saat 21:00’e kadar oyunu izleyebilirsiniz. İzlemeye başladıktan sonra 7 gün
içerisinde maksimum 5 izleme yapabiliyorsunuz.
Nazım Hikmet şiirleri, mücadelesi kadar aşkları ile de tanınıyor. Nazım Hikmet’in
ilham kaynağı, ölümsüz aşkı "Piraye" online gösterim ile 19 Aralık Cumartesi saat
20:00’de Seyretix'de. Ödüllü yönetmen, aktör Murat Çidamlı'nın rejisörlüğünü ve
oyunculuğunu üstlendiği "Piraye", Nazım ile Piraye aşkından geriye kalanları
değil; o aşktan geleceğe aktarılanları sahneye taşıyor.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Online Film Gösterimleri
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali,
yılın son seçkisi ve Sinemada İnsan Hakları Yarışması’yla 4–24 Aralık tarihlerinde
dijital ortamda yeniden izleyiciyle buluşuyor. 39. İstanbul Film Festivali “Eşit Bir
Hayat” seçkisinde 21 yeni film gösteriliyor. 10 filmin yarışacağı “Sinemada İnsan
Hakları Yarışması” da seçki kapsamında yer alıyor. Türkiye’de ilk kez gösterilecek
21 filmden oluşan Aralık seçkisi gösterimleri filmonline.iksv.org adresinden
çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. 2020 yılının bu son seçkisi eşitlik, çeşitlilik,
paylaşım, diyalog konularına odaklanan filmlerden oluşuyor. Filmlerin biletlerine
de filmonline.iksv.org adresinden ulaşılabilir. Bilet alınan filmler, gösterime açık
kaldıkları 5 gün boyunca izlenebilecek. Her gün 21.00’de bir film gösterime
açılacak ve 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak.
İstanbul Modern’in “Lütfi Özkök: Portreler” sergisinde yer verdiği bir belgesel,
izleyicilere web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden sunuluyor. Yönetmenliğini
Lütfi Özkök’ün torunu Anna Juhlin’in yaptığı Poeten i Elefanthuset (Fil Gibi Evdeki
Şair) adlı 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.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Online Seminer
“Odamda Yolculuk” kavramı, gezmenin felsefesini yapan yazar Xavier de
Maistre’in insanlığa yüzyıllar önce armağan ettiği bir seyahat biçimi. Ev hapsiyle
cezalandırılmış genç bir adamın, dört duvarın sınırlarını sonsuzluğa genişlettiği
düşsel bir yolculuk. Antonina Online Mektep projesi evlerdeki hayatlarını
renklendirecek bir projeyi hayata geçirmeyi hedeflemiş. Alanında uzman kişilerin
rehberliğinde düzenlediği seminerlerle birçok önemli tarihi yapı ve bünyesinde
barındırdığı değerler, eserler hakkında ayrıntılı bilgiler almak, kimi sanat akımları,
yaşam stilleri, kültürleri hakkında ilginç öyküler dinlemek, anlatılan tarihsel
dönemleri daha yakından kavramak mümkün. Aralık ayında düzenlenen
seminerler; 14 Aralık Pazartesi, 20:00’de "İskenderiye Kütüphanesi: Antik
Dünyanın Hafızası", 16 Aralık Çarşamba, 11:00’de “Puşkin Müzesi”, 19 Aralık
Cumartesi, 20:30’da “Londra British Museum”, 20 Aralık Pazar, 16:00’da “Kahve:
Efsunlu İçeceğin Yolculuğu” ve 21 Aralık Pazartesi, 16:00’da “Pop Art: 20. Yüzyılın
İkonik Sanat Akımı”. Seminerler hakkında ayrıntılı bilgi almak ve biletlerine
ulaşmak için tıklayın.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Çocuklar hem eğlenecek
hem öğrenecek
Akbank Sanat birbirinden farklı ve yaratıcı çocuk
atölyelerini evlerimize taşıyor. Sanat eğitmeni Barış
Karayazgan'ın yürütücülüğünde, çocukların ve
ebeveynlerin evde eğlenceli ve eğitici aktiviteler
yapabilmesini kolaylaştıran çocuk sanat atölyeleri,
heykel, resim, dokuma, mimari gibi disiplinlerden
esinlenerek çocukların sınırsız hayal gücü ve kolay
bulunabilen malzemelerle birleştirebildikleri bir
ortam yaratmayı hedefliyor. Birçok çocuk
atölyesine Akbank Sanat Youtube kanalından
ulaşabilirsiniz.
Pera Müzesi’nin düzenlediği “Pera Öğrenme”
etkinlikleri; çocukları, gençleri ve engellileri sanatla
buluşturmak, bir müze bilinci oluşturmak, sanatı
ulaşılabilir kılmak ve izleyiciyle sergilenen eserler
arasında iletişim kurmak amacıyla yapılan
çalışmaları kapsıyor. Bu kapsamda atölyeler,
yaratıcı etkinlikler, sergi turları düzenleniyor. Pera
Müzesi bu etkinliklerin bir bölümü Youtube
kanalına taşımış durumda. Çocuklar, gençler
buradan izledikleri videolarla birçok şey
öğrenebilir, etkinliklerin bir parçası olabilirler.
Örneğin, “Online Hip Hop Atölyesi”, “Tavşan
Aranıyor Çocuk Oyunu”, “Çocuklar Annaeminze
Sürpriz Yapalım” videolarında olduğun gibi.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Çocuklar online izleyebilecekleri bu oyuna bayılacaklar.
“En Gerçek Masal”, çocukları yaratıcı bir sahneyle
tanıştıracak. En Gerçek Masal’da yerküredeki canlılığın
temellerini, çeşitliliğini, yaşamın temel çatışkılarını
unutamayacakları bir görsellik ve hareket tasarımıyla
izleyecekler. Bilimsel sorgulama, anne karnındaki
bebeğin gelişimi, doğum, özgürlük, eşitlik ve öğrenmek
bu oyunun çocukları da katarak tartıştığı temel
kavramlar. Anne babalar karşılaşacakları heyecanlı
sorulara hazır olsunlar. 6-10 yaş arası çocukları hitap
eden oyun Youtube üzerinden izleniyor.
Bu sergiyi çocuklar çok sevecek. Geçmişten günümüze
para biriktirme alışkanlığı kazandıran en sevimli araç
olan kumbaranın serüveni, “Evinizin Kasası İş Bankası
Kumbarası” adlı sanal sergiyde izleyicilerle buluşuyor.
Türkiye İş Bankası Müzesi içerisinde modellenerek
tasarlanan ve 360 derece sanal tur özelliği ile
gezilebilen sergi; İş Bankası Kumbaraları, Tasarrufu
Teşvik İkramiyeleri, Kumbara Reklamları, Dış Mekân
Reklamları, Kumbara ve Çocuk, Sergilerde Kumbara ve
Dijital Kumbara başlıklarıyla 7 bölümden oluşuyor. 1928
yılından başlayarak dönemin fotoğrafları ve
animasyonlarıyla kumbaranın hikâyesinin anlatıldığı
sergi mekânlarında; metinleri dinlemek, videoları
izlemek, dergi okuyabilmek ve yapboz gibi oyunlar
oynayabilmek de mümkün. Sergiye buradan
ulaşabilirsiniz. Sergiyi gezerken sergi ekranını “Tam
ekran” yapmayı unutmayın.

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

