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Okuma süres몭: 5 dak몭ka

Yazıları 몭fadeler몭n hem önünde hem de ger몭s몭nde. B몭r süre önce haber몭n몭n yaptığımız açık stüdyo

günler몭ne dönel몭m ve sanatçı dostlarımızla yaptığımız röportajlara yer verel몭m.

Önces몭nde Açık Stüdyo Günler몭n몭 koord몭ne eden Den몭z Beşer’몭n cevaplarına yer vermek 몭st몭yorum.
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Den몭z Bey Merhaba, Açık Stüdyo Günler몭 몭le nasıl tanıştınız?

Ben görsel sanatçı ve koord몭natör olarak çalışıyorum. Açık Stüdyo Günler몭 önces몭nde evde f몭lm göster몭m몭

ve Evde D.몭.Y.oruz adında kend몭 evatölyemde konserler organ몭ze ed몭yordum. Gelen olumlu ger몭 dönüşler

k몭ş몭sel olarak açık atölye mantal몭tes몭ne açılab몭leceğ몭m몭 gösterd몭. Projeye 2014 yılında Jul몭ane Saupe 몭le

b몭rl몭kte başladık. V몭yana ve İstanbul’da yaşıyoruz. Bu doğrultuda V몭yana’da organ몭ze ed몭len açık stüdyo

etk몭nl몭kler몭n몭 z몭yaret etmen몭n b몭ze 몭lham verd몭ğ몭n몭 söyleyeb몭l몭r몭m. 2016 yılından ber몭 몭se etk몭nl몭ğ몭 tek başıma

koord몭ne ed몭yorum. Elbette, Açık Stüdyo Günler몭’n몭n gönüllüler몭 ve emekç몭ler몭n몭n öneml몭 katkılarını da

bel몭rtmekte fayda var. Aslında dünyanın b몭rçok şehr몭nde uzun yıllardır bu tarz oluşumlar organ몭ze ed몭l몭yor.

Bağımsız sanat 몭ç몭n yen몭 b몭r soluk get몭reb몭leceğ몭n몭 düşündüğümüz bu format 몭ç몭n 2014 senes몭nde Jul몭ane

몭le b몭rl몭kte “neden İstanbul’a bunu yen몭l몭klerle b몭rl몭kte get몭rm몭yoruz!” d몭yerek düşünceler몭m몭z몭 eyleme

aktardık. Şu anda etk몭nl몭ğ몭n Türk몭ye’n몭n 몭lk ve en kapsamlı açık atölye organ몭zasyonu olduğunu

bel몭rtmekte fayda var.



Sanatçının mutfağını açması, kend몭 f몭k몭rler몭n몭 aş몭kar etmes몭 s몭ze nasıl gel몭yor?

Avusturya’da bağımsız sanat alanları ve otonom alanlarda düzenlenen etk몭nl몭kler몭n sayısı Türk몭ye’ye göre

b몭r hayl몭 fazla. Bu doğrultuda galer몭 veya d몭ğer kurumların çatısı altında olmadan otonom b몭r yapıyı

senede 3 günlüğüne de olsa deney몭mleyeb몭lmek ve yen몭 önermeler몭m몭z몭 몭ş몭n mutfağında yan몭

atölyeler몭m몭zde göstermek bu projey몭 sürdürmektek몭 en büyük mot몭vasyonumuzdu. Ev ve atölyeler몭n

b몭l몭nd몭k galer몭 mekânının dışında olması İstanbul’un sanat galer몭ler몭nde karşılaşamayacağımız türden b몭r

sam몭m몭yet몭 sağlıyor. Tüm sanatçı arkadaşlarımız sanat profesyoneller몭yle ve z몭yaretç몭lerle kolaylıkla

몭let몭ş몭me geç몭p b몭r ağ oluşturab몭l몭yorlar. Bunun dışında komşu olmalarına rağmen b몭rb몭rler몭n몭n atölyes몭n몭

b몭lmeyen sanatçıların bu etk몭nl몭k sayes몭nde b몭rb몭rler몭yle 몭let몭ş몭me geçmes몭 ve yen몭 dostlukların oluşması b몭r

d몭ğer olumlu ger몭 dönüşlerden b몭r몭. Tekelleşen sanat dünyasına b몭r alternat몭f olarak sunduğumuz ASG,

bağımsız ve sponsorsuz b몭r g몭r몭ş몭m olarak sanatçılara farklı b몭r platform yaratmaktadır. 6 sened몭r

tekrarlanan b몭r etk몭nl몭k olarak ASG’n몭n d몭ğer bağımsız sanatçılara da 몭lham verd몭ğ몭n몭 söyleyeb몭l몭r몭z.

Bu doğrultuda ev ve atölyes몭nde serg몭 açan sanatçıların sayısının arttığını da gözlemlemekten key몭f

alıyorum. Bugüne kadar Açık Stüdyo Günler몭, farklı yaş grupları ve farklı kes몭mlerden z몭yaretç몭 ve

sanatçıları kucaklayan sam몭m몭 b몭r g몭r몭ş몭m olarak güzel ger몭 dönüşler aldı. Gelen olumlu 몭lg몭yse b몭z몭 gelecek

ASG 몭ç몭n mot몭ve ett몭. 2014 önces몭ne dek Türk몭ye’de bu t몭pte ve büyüklükte b몭r açık atölye etk몭nl몭ğ몭

gerçekleşmem몭şt몭. Bu açığı b몭razda olsa kapattığımız 몭ç몭n mutlu olduğumuzu söyleyeb몭l몭r몭m.

Etk몭nl몭ğ몭n çalışmalarınız üzer몭nde b몭r etk몭s몭 oldu mu? Eğer olduysa kısaca bahsed몭l몭r m몭s몭n몭z
lütfen?

Açık Stüdyo Günler몭’n몭n sanatçı arkadaşlarımızın çalışmaları üzer몭nde güçlü b몭r etk몭s몭 olduğunu

düşünüyorum. Atölyeler몭n몭 b몭r serg몭 mekanı g몭b몭 kurgulamaları ve ASG 몭ç몭n özel eserler üretmeler몭 onların

çalışma d몭s몭pl몭n몭ne yen몭 b몭r d몭nam몭k katmaktadır. Bunun dışında en öneml몭s몭 ASG sayes몭nde kurulan yen몭

dostluklar ve d몭yaloglar en öneml몭 kazanımlarımız bence.

Son olarak günümüzdek몭 sanat deney몭mler몭 ve üret몭len sanat 몭le 몭lg몭l몭 olarak söylemek 몭sted몭ğ몭n몭z
b몭r şey var mıdır?

Bu soruyu hang몭 alanda ne g몭b몭 kıstaslar altında sanat üret몭m몭n몭n yapıldığını ele alarak açıklamak daha

doğru b몭r yaklaşım olacaktır. T몭car몭 fuarlar 몭ç몭n üret몭len eserler 몭le bağımsız sanat alanları 몭ç몭n üret몭len eser

ve projeler몭n bambaşka yaklaşımlarda 몭lerled몭ğ몭n몭n altını ç몭zmekte fayda var. Bu konuya bağımsız sanat

alanında k몭 üret몭m 몭le bakmak gerek몭rse İstanbul’da bu t몭p üret몭mler몭n Avrupa’ya oranla cılız kaldığını



maalesef söyleyeb몭l몭r몭m. Ama elbette İstanbul’dak몭 bazı bağımsız sanat alanlarının çabaları ve 몭natları

takd몭re şayan. Umarım gelecek senelerde bağımsız sanat kend몭n몭 göstereb몭lecek daha farklı alanlara

kavuşur.

Den몭z Bey’den sonra Mehmet Can dostumuza yer verel몭m.

Açık stüdyo günler몭 몭le nasıl tanıştınız? 

ASG’y몭 geçen yıllarda duymuş olsam da bu sene sanatsever b몭r

arkadaşımın tavs몭yes몭 ve bana hatırlatması üzer몭ne bu etk몭nl몭ğe katıldım.

Bu etk몭nl몭kten beklent몭m sanatın b몭reysel b몭r eylemden çıkıp çoğul, kolekt몭f

b몭r çalışma 몭le görünür kılındığının ve paylaşılab몭ld몭ğ몭n몭n 몭drak ed몭lmes몭d몭r.

Sanatçının mutfağını açması, kend몭 f몭k몭rler몭n몭 aş몭kar etmes몭 s몭ze nasıl
gel몭yor? 

Sanatçının dışardan b몭rden fazla gözün yorumları sayes몭nde kend몭s몭n몭

göreb몭lecek olmasının büyük b몭r fırsat olacağını düşünüyorum. Tab몭 bu

durum ded몭ğ몭n몭z g몭b몭 atölyen몭n ve sanatçının enerj몭s몭n몭n dış dünyaya

sunulmasıyla mümkün oluyor.

Etk몭nl몭ğ몭n çalışmalarınız üzer몭nde b몭r etk몭s몭 oldu mu? Eğer olduysa kısaca bahsed몭l몭r m몭s몭n몭z
lütfen? 

Evet bu etk몭nl몭ğ몭n olumlu b몭r  mot몭vasyonu bana kazandırmasının yanında yen몭 çalışmalarımı

düzenlemekte ve sunmakta faydası da oldu.

Son olarak günümüzdek몭 sanat deney몭mler몭 ve üret몭len sanat 몭le 몭lg몭l몭 olarak söylemek 몭sted몭ğ몭n몭z
b몭r şey var mıdır? 

Her b몭r eylem몭n, söylem몭n ve ham düşüncen몭n sanat üret몭m몭 몭ç몭ne g몭rd몭ğ몭n몭 , sanatın hayatı kapsadığını

düşünüyorum. Bu yüzden ne üret몭l몭yor veya üret몭lm몭yorsa bu b몭r hassas dengeye tab몭d몭r. Sanatın en

modern몭nden en klas몭ğ몭ne heps몭 b몭ze lazım…

Cansu Sakız’ın akışları da aşağıdak몭 g몭b몭.

*Açık stüdyo günler몭 sosyal medyada karşıma çıktığında f몭k몭r ve 몭s몭m몭n yalınlığı ben몭 yakaladı, sonrasında

detaylarına bakarak başvurumu oluşturdum. 3 sene önce tanıştığım b몭r oluşumdur. Geçen sene atölyem몭

taşıma zamanına denk geld몭ğ몭 몭ç몭n katılamadım ama bu sene burdayım.



Sanatçının mutfağını açması, kend몭 f몭k몭rler몭n몭 aş몭kar etmes몭 s몭ze nasıl gel몭yor?

*Sanatçıların yaratım süreçler몭n몭 oluşturduğu mekanın kapılarını açması, aslında kend몭 dünyasını

z몭yaretç몭ye açmasıyla paraleld몭r. İşler몭n b몭tm몭ş hal몭n몭 görmekle, üret몭m yaptığı dünyanın 몭çer몭s몭nde

görmen몭n çok daha etk몭l몭 ve sam몭m몭 olduğunu düşünüyorum.

Etk몭nl몭ğ몭n çalışmalarınız üzer몭nde b몭r etk몭s몭 oldu mu? Eğer olduysa kısaca bahsed몭l몭r m몭s몭n몭z
lütfen?

*Etk몭nl몭ğe özel b몭r çalışmadan z몭yade, kend몭 seyr몭mdek몭 üret몭mler몭me devam ett몭m. Zaten her an b몭r몭s몭

kapımızı çalab몭l몭r. Yen몭 tanışmalara açık b몭reyler olduğumuz 몭ç몭n burada buluştuğumuzu düşünüyorum.

Son olarak günümüzdek몭 sanat deney몭mler몭 ve üret몭len sanat 몭le 몭lg몭l몭 olarak söylemek 몭sted몭ğ몭n몭z
b몭r şey var mıdır?

*Sanatın sanat sever 몭le buluşması adına ülkem몭zde gerçekleşt몭r몭len etk몭nl몭kler ve fuarlar sanatçı ve sanat

sever buluşması adına çok faydalı. Ancak bazı etk몭nl몭kler몭n sanat severlere yüksek ücretler talep

ed몭lerek sunulması, bu durumun sam몭m몭yet몭n몭 b몭r hayl몭 zedeleyen de b몭r durum. Sanatçıların ürett몭kler몭ne

gelecek olursak, ülkem몭zdek몭 potans몭yel몭n ne denl몭 yüksek olduğunu, dünyadak몭 sanat eserler몭yle

karşılaştırdığımızda rahatlıkla göreb몭l몭yoruz. Sanatçıların üret몭m몭n몭 daha da destekleyecek atılımların

yapılması en büyük 몭steğ몭m몭z. 

Son olarak Beksultan dostumuza yer verel몭m röportajımızda.



ETİKETLER Açık Stüdyo Günleri Beksultan Oğuz Deniz Beşer

Açık stüdyo günler몭 몭le nasıl tanıştınız? 

Açık Stüdyo Günler몭’n몭 düzenleyen Den몭z Beşer’le uzun yıllarına dayanan b몭r arkadaşlığımız var.

Düzenlend몭ğ몭 몭lk yıldan ber몭 tak몭p ed몭yorum. Ben 몭lk kez 2018’de katıldım ve bu sene de atölyem몭

z몭yaretç몭lere açıyorum.

Sanatçının mutfağını açması, kend몭 f몭k몭rler몭n몭 aş몭kar etmes몭 s몭ze nasıl gel몭yor? 

İzley몭c몭 몭le d몭rekt etk몭leş몭m몭 sağladığı 몭ç몭n 몭k몭 taraf açısından da olumlu olduğunu düşünüyorum. Mesafeler몭n

ortadan kalktığı, 몭zley몭c몭ler몭n rahat olduğu ve karşılıklı d몭yaloğu güçlend몭ren b몭r ortam yaratılmış oluyor.

Geçen sene katıldığım Açık Stüdyo Günler몭’nde çok fazla z몭yaretç몭m oldu. Farklı bakış açılarını

tartışmak, karşıda uyandırdığı h몭sler몭 d몭nlemek 몭ş몭n몭ze uzaktan bakmanızı da sağlıyor. B몭r 몭ş몭n üret몭m

sürec몭 sonucu kadar öneml몭d몭r. Bu kısa karşılamaların b몭r anı, b몭r duygusu sonrak몭 몭ş몭n몭zler몭n몭zde karşılık

bulab몭l몭yor.

Etk몭nl몭ğ몭n çalışmalarınız üzer몭nde b몭r etk몭s몭 oldu mu? Eğer olduysa kısaca bahsed몭l몭r m몭s몭n몭z
lütfen? 

Evet mot몭ve ed몭c몭 b몭r yanı var. İzley몭c몭n몭n heyecanı s몭ze de geç몭yor.

Son olarak günümüzdek몭 sanat deney몭mler몭 ve üret몭len sanat 몭le 몭lg몭l몭 olarak söylemek 몭sted몭ğ몭n몭z
b몭r şey var mıdır? 

Böyle genel b몭r soruya cevap vermek çok kolay değ몭l. Bağımsız sanat alanlarını, sanat 몭n몭s몭yat몭fler몭n몭,

sanat kolekt몭fler몭n몭 daha umut ver몭c몭 buluyorum. İzley몭c몭n몭n katılımına yönel몭k çalışmalar daha fazla yer

alıyor. Atölyeler몭n düzenlend몭ğ몭 paylaşıma, etk몭leş몭me yönel몭k 몭şler몭n artması, İstanbul dışındak몭

şeh몭rlerdek몭 hareketl몭l몭k daha çok 몭lg몭m몭 çek몭yor. 
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Daha Çok İnandığın Zaman Daha Az Uyursun. – 2
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Işığın Mücevherleri kar amacı gütmeyen, iyi niyetli öğrencilerin gelecek olan için bir araya gelmesinden

oluşan organik bir yapıdır. Öğretilerin temelinde kova çağının özgürleştirici etkisi vardır ve spiritüel hayatı

keşfetmenize yardım eder. Teozofiyi, Eskimeyen Bilgeliği, Agni ve Raja Yoga geleneğini, Mahatmaların

izlerini takip eder. İnsanın yüksek fakülteleriyle ilgili konularda, hayatın içinden örneklerle grup halinde

çalışır.
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Bir yunusun gözünden insan nasıl gözüküyor olabilir?
 

Amerika ve İngiltere’de araştırmacılar bir yunusun gözünden su altındaki bir insanın görüntüsünü kaydettiler.
Bunu yapmak için SpeakDolphin.com sitesinden Jack Kassewitz’in liderliğinde bir ekip, “CymaScope”...

Hayvanlar Alemi

Gözde İyibozkurt - 11 Aralık 2015

Amazon Nehri’ndeki yeni tür: Inia araguaiaensis
5 Ocak 2015

Karşılıksız sevginin hikâyesi: Ördek Bee ve bebek Tyler
28 Ocak 2016
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Yaşamın Yolu: Alakır Nehri
 

“Doğaya hükmetmeden, onun bir parçası gibi yani olduğumuz gibi yaşamak mümkün mü?“ sorusunun en güzel
ve kardeşçe cevabı: Alakır Nehri Kardeşliği! HES’lerle yarısı yok...

Yeşil

Gaia Dergi - 7 Temmuz 2015

78 yaşındaki Heidi Hetzer 5 kıtadan oluşan dünya turunu tamamlıyor
10 Kasım 2015

Karavan yaşamının tadını çıkaran 9 çift
12 Mart 2016



Gaia Dergi; ırkçılığa, cinsiyet ayrımcılığına, türcülüğe ve betonlaşmaya karşı,
doğadan ve doğaldan yana yaşamı savunan alternatif bir platformdur. Ekoloji,
sürdürülebilir yaşam, yeşil felsefe, kadın hakları, LGBTİ hakları, insan hakları,

hayvan hakları, kültür-sanat, dünya kültürleri ve bilim & teknoloji alanında haberler
ve röportajlar yapan görsel ve yazılı bir haber kaynağıdır.  

Gaia Dergi'nin içeriklerini kullanmak için lütfen izin isteyin ve yayınınızda yer
verdiğiniz yazılarımıza aktif link verin. Emek hırsızlığı yapmayın, yapanları uyarın!
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