
Ezg� GÖRGÜ
İstanbul

OPEN Stud�o Days ya da Açık Stüdyo Günler� İstanbul’da �lk defa bu yıl gerçekleşt�. V�yana’ da

yaşayan ama “b�r ayağım hep İstanbul’ da” d�yen Jul�ane Saupe ve Den�z Beşer  tarafından

yürütülen etk�nl�k, kar  amacı gütmeyen, bağımsız b�r oluşum.

Jul�ane Saupe ve Den�z Beşer res�m, heykel, kar�katür, fotoğraf,  v�deo art, ser�graf�, �llüstrasyon,

gra��t�, tekst�l �şler�n�n ayrı ayrı ve b�r arada harmanlanarak oluşturulan �nter-d�s�pl�ner sanat

anlayışlarını üreten sanatçılara çağrı yaparak gen�ş b�r serg� ağı oluşturmuş.  27-28 Eylül’de

N�şantaşı, Tarlabaşı, C�hang�r, Taks�m, Karaköy, Galata’ da bulunan stüdyoların oluşturduğu serg�

ağında 12 ayrı mekana yayılmış.

Den�z Beşer, Gülç�n Uzun, Erb�l S�vaslıoğlu, Şule Y�ğ�t, Ko� An�mat�on ve daha b�rçok sanatçının da

katıldığı bu serg�ler gruplar hal�nde gez�leb�l�yor. Maceraya N�şantaşı’ndan başlayan ek�be ben

Tarlabaşı’nda dah�l olab�ld�m. Den�z Beşer ve Sedef Karakaş’ ın ç�z�mler�yle, çıkardıkları fanz�nler�n

de görüleb�leceğ� serg�, Sıraselv�ler’ de Gülç�n Uzun’ un res�m ve karakalem esk�z çalışmaları,

C�hang�r’de Şebnem Çakaloğulları’nın ç�zd�ğ� res�m ve �llüstrasyonlarla, B�tt� G�tt� ek�b�nden Erb�l

S�vaslıoğlu ve Kerem Güneş’�n ser�graf�, el yapımı ahşap �ğne del�ğ� kameradan ve daha b�r çok

sanatçının yapıtlarını Galata’da sonlandırarak göreb�l�rs�n�z. Ayrıca yıllarca İstanbul’ da yaşayan b�r�

olarak, serg�n�n bu rotasıyla İstanbul’ u gezmen�n çok güzel b�r duygu olduğunu söyleyeb�l�r�m.

Bu senek� yoğun katılımdan dolayı aynı etk�nl�ğ� daha çok sayıda sanatçı ve eserler�yle ve Anadolu

yakası da dah�l olmak üzere her �k� yakada da gerçekleşt�r�lmes� planlanan Açık Stüdyo Günler�

gelecek yıl katılımcılarını bekl�yor.

 

Başka b�r serg� de mümkün!
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yürütülen etk�nl�k, kar amacı gütmeyen, bağımsız b�r oluşum.
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Paylaş

Reklam

 İzm�r’de adl�ye önünde gözaltı
protestosu

ÖNCEKİ HABER

3 b�n k�ş� s�yanürlü havuza karşı
yürüdü

SONRAKİ HABER

YAZARLAR

Ayşen Şah�n

Boşluğun yükü

İhsan Çaralan

Zamlara karşı sahaya
çıkarak mücadelede
ısrar zamanı!

Vedat İlbeyoğlu

Seç�m s�yaset� �le
‘seç�mc� s�yaset’ aynı şey
m�d�r?

Adnan Özyalçıner

Yazarın ölümü

Mesut Kara

küçük İskender’�
anımsamak

Özer Akdem�r

Kazan Gölü

SEFER SELVİ

BİRİNCİ SAYFA

HABER BÜLTENİ

Eş�n� darbeden kocanın
cezası �nd�r�m üstüne
�nd�r�mle 2 yıl 4 ay 3 güne
düşürüldü

İzm�r Sefer�h�sar'da eş� Irmak Kıvrak
Tayoğlu'nu darbett�ğ� �ç�n tutuksuz
yargılanan Murat Tayoğlu'nun cezası
h "� � h l" h d "h k t h �k"

Türk�ye genel�nde hava
sıcaklıkları yarından
�t�baren 10-15 derece
azalacak

Meteoroloj�n�n tahm�nler�ne göre,
Balkanlardan gelen soğuk havayla
kuzeybatı kes�mlerden başlayarak
h kl kl 10 15 d

Fransa’da halk
cumhurbaşkanını seçmek
�ç�n sandık başında

Fransa'da 12 adayın yarıştığı
cumhurbaşkanı seç�m� başladı.

Ç�ğl� Beled�yes� �şç�ler�n�n
grev�nde 4. gün: "Başkan
brüt zammı söylüyor,
en�asyon altı zam tekl�f
ed�yor"

Ç�ğl� Beled�yes� ş�rket� ÇİBEL AŞ'de
Genel-İş 8 No’lu Şube üyes� �şç�ler�n

Eda Nur Kaplan davasının
sanığının 13 ayrı suçtan
dosyası olduğu ortaya çıktı

18 yaşındak� Eda Nur Kaplan'ı c�nsel
saldırıya maruz bırakıp �nt�hara
sürükled�ğ� gerekçes�yle yargılanan
ve tahl�ye ed�len Yusuf Güzelyurt’un
13 ayrı suçtan dosyasının olduğu

6 muhalefet part�s�,
güçlend�r�lm�ş parlamenter
s�steme geç�ş planı �ç�n
kom�syon kurdu

CHP, İYİ Part�, Saadet Part�s�, DEVA
Part�s�, Gelecek Part�s� ve Demokrat
Part�, güçlend�r�lm�ş parlamenter
� t � l � � k �

Kürtçe müz�k d�nley�p halay
çeken öğrenc�lere yönel�k
ülkücü saldırıya tepk� yağdı

HDP'l� Gergerl�oğlu, Karaman'dak�
KYK yurdunda Kürtçe müz�k d�nley�p
halay çeken öğrenc�ler�n ülküler�n
saldırısına uğramasına Mecl�ste tepk�
gösterd� D�yarbakır Barosu da

Canlı Blog | Rusya'nın
Ukrayna'ya saldırısında 46.
gün

Rusya'nın Ukrayna'ya yönel�k
saldırısının 46. gününde yaşananlar ve
tüm gel�şmeler canlı blog sayfamızda.

Met�n Göktepe k�md�r? Met�n
Göktepe'n�n öldürülmes�ne da�r dava
sürec� nasıl �şled�?

Deltakron hakkında ne b�l�yoruz? Bu hafta 10 f�lm v�zyona g�recek

41 yıllık rüya: İstanbul F�lm Fest�val�
başlıyor

Gökçenur Ç: Dünyanın her yer�nde
şa�rler tavırlarını da�ma barıştan yana
koyuyor

H�drob�yolog Levent Artüz: Yanlış
teşh�sler, Marmara’ya en az deşarjlar
kadar zarar ver�yor

EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber,
röportaj, mektup, anal�z ve köşe
yazısı...

 Ege Sayfaları �ç�n tıklayın...

Zeyt�nl�k alanda asbestl�
hafr�yat ayrıştıran ş�rket�n
elektr�k d�rekler� de �z�ns�z

Buca Cezaev� yıkımına asbest raporu
almadan başlayan Nermanoğlu
Hafr�yat AŞ adlı ş�rket, ş�md� de kaçak
tes�se �z�ns�z elektr�k tes�s�
çekt�rmekle gündeme geld�

Ç�ğl� Beled�yes� �şç�ler�n�n
grev�nde 4. gün: "Başkan
brüt zammı söylüyor,
en�asyon altı zam tekl�f
ed�yor"

Ç�ğl� Beled�yes� ş�rket� ÇİBEL AŞ'de
Genel-İş 8 No’lu Şube üyes� �şç�ler�n

İşç�ler�n b�rl�ğ�n�n patrona
nasıl korku saldığının b�r
örneğ�: Özgörkey fabr�kası

Türk�ye’n�n en büyük entegre
dondurulmuş patates, meyve ve sebze
üret�m tes�s� Özgörkey’de çalışan
kadın �şç�lerden Emre, fabr�kadak�
send�kalaşma mücadeles�n� anlatıyor

Genel-İş, Ç�ğl� Beled�yes�
�şç�ler�n� z�yaret ett�

Grevler�n�n üçüncü gününde Ç�ğl�
Beled�yes� �şç�ler�n� Genel-İş İzm�r 8
No’lu Şube üyes� Karşıyaka Beled�yes�
Personel A.Ş. �şç�ler� z�yaret ett�.

Datça Yete Gar� Platformu:
Zamlar ger� alınsın,
geç�nem�yoruz

Zamlara ve hayat pahalılığına karşı
m�t�ng yapan Datça Yete Gar�
Platformu, “Patronlardan yana değ�l
halktan, emekç�lerden yana b�r düzen
�st�yoruz Bu düzen� mücadele ederek

2. İzm�r Uluslararası Mültec�
F�lm Fest�val� 12 N�san’da
başlıyor

Halkların Köprüsü Derneğ� 12-16 N�san
tar�hler� arasında 2.İzm�r Uluslararası
Mültec� F�lm Fest�val�’n� düzenleyecek.

 Son 24 saatte eklenen tüm haberler �ç�n tıklayın.
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İstanbul'da ulaşıma
zam ve gençl�ğ�n
zamlara karşı
mücadeles� | Gen�ş
Açı
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