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Hakan Yılmaz 
Kripto sanat, 
bir sanat akımıdır

16.

Gelecek Otomotiv 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Beşir Acar;  
Yaşamda 
Hissedebildiklerimizdir Sanat!

Gelecek Otomotiv 
CEO’su Bekir Koman; 
Sizlerle Yaza Merhaba “Summer Fest”

‘Yaşamın gramerini 
çözmeye çalışıyorum’
Yolculuğumda Herakleitos’tan Yunus Emre’ye, 
Sabahattin Ali’den Brecht’e, sayısız zihin 
eşlik ediyor. Asıl besin kaynağım; yaşamın 
ta kendisi, tüm bileşenleri.

Genç Kuşak Sanat Galericileri  
Biz, sanatçı ve sanatla nefes alan bir aile ve dost çevresinin 
içine doğduk. Hayata dair ideallerimizin oluşmaya başladığı 
dönemde ailemizin sanat tutkusu çok büyük rol oynadı.

Sizin için seçtiğimiz hediyeler!

Summer fest ile yaza merhaba

Sanat en beklenmedik anda 
ansızın ortaya çıkar  
7,9 milyon takipçiye sahip olan ve pastacılık 
dünyasında uluslararası camiada yer edinen 
Amaury Guichon, kendine özgü sanatı, 
profesyonel çalışmaları ve harika sunumları 
ile oldukça büyük ilgi odağı konumunda.

Işık, kamera, 
biraz 0 biraz da 1…  
İnsan var oldukça sanatta var olmaya 
devam edecek. Dün taşlarla duvarlara 
kazınan sanat, bugün piksellerle 
dünyamızı aydınlatıyor.

Tükenmez Kalemi Sanata 
Dönüştüren Adam  
Tükenmez kalem dahil olmak üzere, çok çeşitli 
malzemeler kullanarak portreler yapan İranlı 
ressam Saeed Aghanejad, “Bir İranlı olarak 
Atatürk’le çok gurur duyuyorum. 
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18.

34.

32.

07.

12.

30.

31.

Ve karşınızda Art Cars  
Mercedes-AMG ve Palace Skateboards dört adet 
ihtişamlı Art Cars’ı kullanıcıları ile paylaştı.

28.

Grafiti ve Modern Sanat  
Sokağın sanatçıları kendilerine has tarzlarıyla 
şehirlerin sokaklarını sanat galerilerine 
çeviriyor. Arkalarında bıraktıkları imzalar ise 
onları takip edenlerin pusulası oluyor.

26.

25.

Tüm hakları Gelecek Otomotiv Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’ye aittir. Gelecek Dergisi’nin içerik ve tasarımı 
generationext6 ajansı tarafından yaratılmış olup, 

Fikir ve Sanat Eserleri yasası kapsamında eser olarak 
koruma altındadır. Gelecek Dergisi’nde yer alan yazı 
ve fotoğrafları yayma hakkı ve Gelecek markası ve 
logosu Gelecek Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 

aittir. Kaynak gösterilse dahi, hak sahiplerinin yazılı 
izini olmaksızın, ticari amaçla kullanılamaz. Dergide 
yayınlanan yazılar, yazarların kişisel görüş, yorum 
ve tavsiyelerini içermektedir. generationext6 ajansı 

veya Gelecek Otomotiv, yazılarda yer alan bilgi, görüş 
ve tavsiyeler nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi 

zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

www.gelecek.com
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Sanatın ayak izlerini 
yakından takip edin  
Amadeus oyunu 22 Mayıs- 23 
Haziran 2022 tarihleri arasında 
sanatseverleri bekliyor.

36.
SUMMER FEST

MB COLLECTION

www.gelecek.com

Generationext6

https://twitter.com/gelecekotomotiv
https://www.youtube.com/user/gelecekotomotiv
https://www.instagram.com/gelecekotomotiv/
https://www.facebook.com/gelecekotomotiv
https://www.gelecek.com/
https://www.generationext6.com/


Daha yaşanabilir 
bir dünya için 
‘‘SANATA EVET!’’
Ülkemizde çok ses getiren 

‘‘Sanata Evet’’ projesini hayata 
geçiren ve tiyatro kültürünün 

tanımlanması ve yaygınlaşması 
doğrultusunda teorik ve 

uygulamalı çalışmalara 
imza atan Tamer 

Levent ile sanata dair 
uzun bir söyleşi 

yaptık.

08.

20.

22.

İÇİNDEKİLER
Tamer Levent

Gallery MAS 
“Nitelikli Kürasyon”

Bülent Çınar
Türkiye’nin 
İkinci Kar Leoparı
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BEŞİR ACAR
Gelecek Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı

Günümüzün 
hızlı 

yaşantısında 
fark 

edemediğimiz 
birçok güzelliği 

pandemi 
süresinde 

vermiş 
olduğumuz 

zorunlu 
duraksama ile 

fark ettik. 

Değerli müşterilerimiz ve okuyucularımız, 

Her 3 ayda bir çıkarttığımız Gelecek 
Dijital Dergi farklı konseptler, konuklar 
ve içerikler barındırıyor. Yaza merhaba 
dediğimiz bu günlerde geçmiş 2 yılımız 
tüm insanlık açısından önemli kazanımlar 
içeriyordu. Kendimizi ve doğayı 
dinlediğimiz ancak bugüne kadar hiç fark 
etmediğimiz birçok ayrıntıya pandemi 
döneminde daha fazla dikkat eder olduk. 
Günümüzün hızlı yaşantısında fark 
edemediğimiz birçok güzelliği pandemi 
süresinde vermiş olduğumuz zorunlu 
duraksama ile fark ettik. 

Tüm bu duygu ve düşüncelerden yola 
çıkarak hazırladığımız bu sayımızda; 
sadece görsel ve işitsel değil, yaşamın 
her alanında duygu ve düşüncelerimizi 
harekete geçiren bir unsur olan Sanat’a yer 
verdik. 

Birbirinden değerli sanatçılarımızı 
ağırladığımız bu sayımızda farklı bakış 
açılarıyla Sanat’ı severek okuyacağınızı 
temenni ediyoruz.

Yaşamda 
Hissedebildiklerimizdir 
Sanat!
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BEKİR KOMAN
Gelecek Otomotiv CEO’su

Değerli müşterilerimiz ve 
okuyucularımız, 

2022 yılının uzun süren soğuk 
günlerinin ardından yazı heyecanla 
bekledik. Diğer bir yandan 
pandemi sebebiyle uzunca süredir 
etkinliklerimize de ara vermek zorunda 
kalmıştık. Uzun bir aradan sonra 4 
Haziran Cumartesi günü YAZA sizlerle 
birlikte MERHABA diyerek başlamış 
olmanın mutluluğunu yaşadık.

Sizlerle bir araya geldiğimiz böylesine 
önemli bir etkinliğin içeriği sizlere özel 
ve faydalı olmalıydı. Hepimizin ortak 
noktası olan pandemi sürecinde en 
önemli konu SAĞLIĞIMIZ ve SAĞLIKLI 
YAŞAMI etkinliğimizin ana teması 
olarak belirledik. 

Etkinliğimizde birbirinden değerli 
konuşmacılar, atölye çalışmaları, 
alanında uzman hocalarımızla ve 
markaların katılımıyla tasarlamış 
olduğumuz bu eşsiz içerikleri sizlerle 
buluşturma fırsatı elde ettik. 
Sağlıklı ve İyi Yaşamı merkezimize 
aldığımız bu etkinliğimizin içeriklerini 
devam eden sayfalarımızda keyifle 
okumanızı umuyorum. 

Sağlıklı bir Gelecek Dileğiyle…

Pandemi 
sebebiyle 

uzunca süredir 
etkinliklerimize 
de ara vermek 

zorunda 
kalmıştık. Uzun 

bir aradan 
sonra 4 Haziran 

Cumartesi 
günü YAZA 

sizlerle birlikte 
MERHABA 

diyerek 
başlamış 
olmanın 

mutluluğunu 
yaşadık.

Sizlerle Yaza Merhaba 
“Summer Fest”

EDİTÖR
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RÖPORTAJ Tamer Levent

Daha yaşanabilir bir dünya için

13 Ekim 1950 tarihinde 
İzmir Karşıyaka’da ağır 
ceza hâkimi Zeki Bey’le 

tasarımcı Meral Hanım’ın 
oğlu olarak dünyaya 
gelen Tamer Levent, 

Devlet Tiyatrolarında ilk 
ve son kez yapılan bir 

uygulama ile seçimle Devlet 
Tiyatroları Genel Müdürü 

oldu. 10 Ağustos 1994 
yılına kadar yürüttüğü 

bu görev esnasında 
ülkemizde çok ses getiren 

Sanata Evet projesini 
hayata geçirdi. Tiyatro 

kültürünün tanımlanması 
ve yaygınlaşması 

doğrultusunda teorik ve 
uygulamalı çalışmaları 
hayata geçiren Tamer 
Levent ile sanata dair 

uzun bir söyleşi yaptık.

SANATA EVET!
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Büyük bir ailede 
yetiştiniz. Böyle bir ailede 
büyümenin şu an Tamer 
Levent oluşunuza katkıları 
neler oldu? Düşünsel 
yolculuğunuzu nasıl 
değiştirdi?
Evet, büyük bir ailede 
yetiştim. Bir cumhuriyet 
çocuğuydum. Ailemde 
cumhuriyetçi bir aileydi. 
Ama ailemde aristokrat bir 
hava vardı. Sırlarını dışarıya 
söylemez daha ketum 
ve kapalı davranırlardı. 
Güçlü olmak, problemlerini 
kendi kendine çözmek 
gibi tutumlar vardı. 
İzmir’de yetiştim. Aile 
ortamım dışında son 
derece kanlı canlı bir hayat 
yaşıyordum ve o hayatı çok 
benimsemiştim. Eve gelince 
de evin gereklerine uygun 
bir davranış içerisinde 
bulunuyordum. Bu benim 
kişiliğim zannediyordum. Bu 
bende önemli bir düşünme 
ve gelişme etkisi yarattı. 
Bu sayede yaşamdaki bir 
insanın rolünü, ailemin 
istekleri doğrultusundaki 
rolünü, yaşamın içerisindeki 
rolünü anlamaya çalışarak 
büyüdüğümü düşünüyorum 
ve İzmir’de büyümenin de 
benim için büyük bir şans 
olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü İzmir’de 
arkadaşlarım dostlarımla 
güven içerisinde her şeyi 
konuşabiliyor, hayata 
dair konular hakkında 
fikir üretebiliyorduk. John 
Dewey “Sanat deneyimdir” 
der. Ben İzmir’de, yani 
yaşamımın konservatuvara 
kadar olan kısmında 
düşünsel yolculuğumun 
başlamasına imkân verecek 
bir sürü deneyim yaşadım 

diyebilirim. Bu deneyimler 
Ankara’ya geldikten sonra 
da devam etti. Bunlar benim, 
yaşamın bana getirdikleri 
ile benim yaşamın bana 
getirdiklerini kendi 
bünyemde nasıl kabul 
ettiğimi, nasıl kendime mal 
ettiğimi hem düşünmeme 
hem de kendi kişiliğimi 
oluşturmama olanak verdi.

Türkiye’de ilk defa “Sanata 
Evet”i 1984 yılında 
önemli bir kampanyayla 
başlattınız. Bize ‘‘Sanata 
Evet’’in doğuşundan 
bahsedebilir misiniz?
1981 yılında askerden 
döndüm ve Ankara’da 
“Devlet Tiyatro, Opera ve 
Balesi Vakfı”nı kurduk. 
Seçimde ilk genel başkan 
olarak seçildim. Seçildikten 
hemen sonra bir TOBAV 
antetli kâğıdını çıkarmamız 

gerekiyordu. Bu kâğıdın en 
altına bir çizgi çizip Türkçe 
ve İngilizce olarak “Daha 
yaşanabilir bir dünya için 
‘‘Sanata Evet!” yazmıştık. Bu 
kâğıt ve oraya yazdığımız 
“Sanata Evet!” lafı beni 
bu felsefeyi sürdürmeye 
bağladı.
Aynı dönemde Devlet 
Tiyatroları’nda seçimle 
ilk ve son defa Devlet 
Tiyatroları Genel Müdürü 
oldum. Genel müdürlüğüm 
döneminde, sıkı yönetim 
şartları doğrultusunda 
5 Nisan kararları çıktı. 
Beşinci maddesinde ise bu 
süreç içerisinde kurumlar 
tiyatro ve festival yapamaz, 
turneye gidemez yazıyordu. 
Oyunları perdeden 
çekmemiz, oyuncularımızın 
da çalışanlarımızın da 
maaşlarını alamamaları 
söz konusuydu. Sonrasında 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüm döneminde, 
sıkı yönetim şartları doğrultusunda 5 Nisan kararları çıktı. 

Beşinci maddesinde ise bu süreç içerisinde kurumlar tiyatro ve 
festival yapamaz, turneye gidemez yazıyordu. 

Devlet 
Tiyatroları 

tiyatro yapmak 
için kurulmuş 
bir kurumdu. 

O halde tiyatro 
yapmak için 

kurulmuş bir 
kurum, kurumlar 

kapsamında 
değerlen-

dirilemezdi. 
Derhal bununla 

ilgili bir yazı 
yazdım.
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anladım ki bu kararda 
kurumlar kelimesi var. 
Kurumlar kelimesi devlet 
tiyatrolarını kapsamıyor. 
Devlet Tiyatroları tiyatro 
yapmak için kurulmuş 
bir kurumdu. O halde 
tiyatro yapmak için 
kurulmuş bir kurum, 
kurumlar kapsamında 
değerlendirilemezdi. 
Derhal bununla ilgili 
bir yazı yazdım. Kültür 
müsteşarımız ve 
Başbakanlık müsteşarımızın 
onayıyla bizleri %75 tasarruf 
tedbirlerinden muaf tuttu. 
Böylece devlet tiyatrosu 
çalışmalarına devam etti.
Bu karardan sonra 

TOBAV’da başlattığımız 
“Sanata Evet!” kampanyasını 
Devlet Tiyatroları’na taşıdım. 
Türkiye’nin her şehrinde 
görülebilecek yerlere “Bize 
kullanılmış bir gazetenizi 
getirin, ‘‘Sanata Evet’’ 
deyin!” diye pankartlar 
astık. Bu kampanya 
çok tehlikeliydi çünkü 
Türkiye’de gazete okuma 
oranı çok düşüktü. Ancak 
20 gün içerisinde Türkiye’de 
160 ton gazete toplandı. 
Ankara’daki bütün okulların 
öğrencileri, kendi arasında 
okullara gazete getirilmeli 
diye kampanyalar yapmışlar. 
Bu okulları daha sonrasında 
tek tek dolaşıp “Sanata 

Evet!” konferansları ve 
atölye çalışmaları yaptım. 
%75 tasarruf tedbirlerinden 
muaf olmamızın yanında 
demirbaş alımlarını %25 
azalttık. Biz bu gazeteleri 
SEKA’ya sattık ancak 
burada esas parasal değildi. 
Bu kültürel bir faaliyetti. 
Örneğin, bu kampanya ile 
Trabzon Devlet Tiyatrosu’na 
bir piyano ve Sivas Devlet 
Tiyatrosu’ndaki marangoz 
atölyesine bir hızar makinesi 
aldık. Ankara Devlet 
Tiyatrosu’nda bulunan turne 
otobüslerinin tümünün 
karoserlerini değiştirip 
içlerine tuvalet ve çay 
ocağı koyduk. Bursa Devlet 
Tiyatroları’na faks makinesi 
ve fotokopi makinesi aldık. 
Türkiye’de bu kampanya 
büyük ilgi gördü. Böyle bir 
çalışma yaptığımız zaman, 
insanların bunu nasıl 
anladığını ve kavradığını 
görüp, karşılık verdiğini 

RÖPORTAJ Tamer Levent

Ankara Devlet Tiyatrosu’nda bulunan turne 
otobüslerinin tümünün karoserlerini değiştirip içlerine 

tuvalet ve çay ocağı koyduk. Bursa Devlet Tiyatroları’na 
faks makinesi ve fotokopi makinesi aldık.
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yaşadık. “Sanata 
Evet!” kampanyasıyla 
Türkiye’de ve dünyada 
yeni bir sanatsal 
düşüncenin, düşünme 
biçimi haline gelmesini 
sağlayabilirsek; burada 
din, dil, ırk, siyasi 
görüş farkı olmamalı. 
Birtakım farklar olabilir 
insanların hayatında. 
Ama bu farklar 
hiçbir zaman kökten 
insanların birbirine 
karşı olmalarına neden 
olmamalıdır. 
“Sanata Evet!” 
kampanyası böyle 
doğdu. Geçirdiği 
bu dönem esasında 
kampanyanın Türkiye’de 
yaygınlaşmasına, 
duyulmasına ve 
insanlarımızın “Sanata 
Evet!” cümlesiyle ve 
kendileriyle bağ kurmasını 
sağladı. Bu bir kültür, bir 
sanat kültürünün hepimizin 
ortak kültürü haline 
gelmesini istiyoruz. 

Neden ‘‘Sanata Evet’’e 
gereksinimimiz var?
Değişim süreçlerinin 
içerisinde her zaman bir 
zamanlama vardır. Şimdi 
içinde bulunduğumuz 
milenyumda teknolojinin 
bu hızlı gelişmesi, 
siber ortamın gelişmesi 
insanlarda hem teknolojiye 
karşı olamama hem de 
bu teknolojiden korkmak 

gibi bir yapı ve bir duygu 
oluşturuyor. Esasında bu 
oluşumun içerisinde insan 
malzemesini ne olacak gibi 
bir kaygı yaşatıp duruyor. 
Hatta insan nüfusunun bu 
kadar fazla olmasına gerek 
mi kalmayacak acaba? İşte 
bu şartlarda bu milenyumda 
insan yaşamının bir sanat 
haline gelebilmesi artık 
düşünülmesi kaçınılmaz 
olan bir konu. Kavramlar 
çağların gelişmesiyle 
birlikte ve güncel olarak 
eklenmelidir. Ancak bu 
güncellenmeyi sağlayacak 
sosyal, psikolojik, pedagojik 
çalışmalar yapılmalıdır. 
Bunlar sanat ve bilimin iç içe 
geçtiği çalışmalar olmalıdır. 
Sanat kavramı ve estetik 
kavramıyla ilgili felsefeler 
bu gelişmelerden hiçbir 
zaman uzak tutulmamalıdır. 

Disiplin olarak dünyada 
insanın ürettiği 
bütün disiplinlerden 
ilkeli bir şekilde 
yararlanarak yeni bir 
dünya tasarlanabilir 
diye düşünüyorum. 
Sanat kavramı ve sanat 
kavramının felsefesiyle 
ilgili gelişmiş estetik 
biliminden, siyasetin, 
ekonominin, toplumun 
ve bilimin yeterince 
yararlanamadığını 
düşünüyorum. Bu 
multidisipliner 
yararlanma ortamının 
bu çağda 
gerçekleşe-

bileceğini ve 
bu gerçekleşme 
sürecinin de 
“Sanata Evet!” 
olarak tanımlanıp 
isimlendirilip, 
yaygınlaşa-
bileceğini 
umut 
ediyorum.

Kavramlar çağların gelişmesiyle birlikte ve güncel olarak 
eklenmelidir. Ancak bu güncellenmeyi sağlayacak sosyal, 

psikolojik, pedagojik çalışmalar yapılmalıdır.

Türkiye’de ve 
dünyada yeni 

bir sanatsal 
düşüncenin, 

düşünme 
biçimi haline 

gelmesini 
sağlayabilirsek; 
burada din, dil, 

ırk, siyasi 
görüş farkı 
olmamalı.
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RÖPORTAJ Aslı Nişancı

Yaşamın 
gramerini

Aslı Nişancı

Yolculuğumda Herakleitos’tan Yunus Emre’ye, Sabahattin 
Ali’den Brecht’e, sayısız zihin eşlik ediyor. Asıl besin 

kaynağım; yaşamın ta kendisi, tüm bileşenleri.

çözmeye çalışıyorum
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Aslı Hanım tiyatro 
oyunlarından sizi 
tanıyoruz. Sanatla olan 
ruhsal ve düşünsel 
yolculuğunuzu bizimle 
paylaşabilir misiniz?
“Sanat” kavramını yaşam, 
kendini devamlı üreterek 
yenileyen yaşama dair 
her şey ve bu yenilenen 
yaşamı üreten düşünce 
süreci olarak tanımlıyor, bu 
doğrultuda yanıtlıyorum.
Yolculuğumu 
çocukluğumda kırmızı 
tokamla güneşe adımı 
yazma hayalim başlattı. 
Yolumu denizin üzerindeki 
yansımasını çizen güneş 
oluşturdu. Hayalle 
yetinmeyip bu isteğime 
ulaşmak için çözümler 
oluşturmaya çalışıyordum. 
Deniz ve güneş. İkisi de 
sihirdi. Kendi sandalımı 
yapıp, denize açılmak 
ve güneşin ışığını takip 
etmek en doğru çözümdü. 
Böylece yolculuğum 
boyunca dünyayı görebilir, 
kıyılardan aldığım bilgilerle 
içimde tanımlayamadığım 
beni bul diyen keşifleri 
yapar, yolun sonunda 
güneşe çıkmak için 
merdiven de toplardım. 
Ansiklopediler, çizimler, 
planlar. Çok eğlenceli bir 
oyun yaratmıştım, çözmek 
istediğim bir bilmece. 
Çözümler yeni soruları 
doğuruyordu. İşim büyüktü. 
Astrid Lindgren’den 
çok cesaret alıyordum. 
“Rüzgarın gelişini çığlıkla 
karşıla. Bir kez sıçra, 
sıçramaya cesaret et.” 

Yol beni hedeflediğim 
ustaların çıraklığından 
oyunculuk eğitimine 
ve tiyatro oyuncusu 
olarak sahneye taşıdı. 
Mesleğim, yaşamın bana 
büyük armağanı. Arada 
İşletme eğitimimi de 
tamamladım. Yolculuğumda 
Herakleitos’tan Yunus 
Emre’ye, Sabahattin Ali’den 
Brecht’e, sayısız zihin 
eşlik ediyor. Asıl besin 
kaynağım; yaşamın ta 
kendisi, tüm bileşenleri. 
Yaşamın gramerini 
çözmeye, kendi dilimi 
yenilemeye çalışıyorum. Bu 
kendini yeniden doğuran, 
var oldukça devam edecek 

bir süreç, kaybetmediğim 
“merak” hissi ile . 
Çocukluk hayalim 
yaşamıma evrildi. Deniz 
kendisini yaşamda, güneş 
ise öğrenmede, üretimde, 
bende anlamlandırdı. 
Elimde kırmızı tokam, 
merdivenlerimi 
oluşturuyorum, sandalımı 
onararak yeniliyor, 
kendimce yol alıyorum. 
Anlamak istiyorum, 
sevincim de Spinoza’nın 
işaret ettiği anlamaktan 
doğuyor. Bu da her şartta, 
her sert düşüşümde çözüm 
odaklı olmama ve daha 
sağlam ayağa kalkmama 
sebep oluyor. Özetle.

Yol beni hedeflediğim ustaların çıraklığından 
oyunculuk eğitimine ve tiyatro oyuncusu olarak sahneye 

taşıdı. Mesleğim, yaşamın bana büyük armağanı.

Yolumu denizin 
üzerindeki 

yansımasını 
çizen güneş 

oluşturdu. Deniz 
ve güneş. İkisi 

de sihirdi. Kendi 
sandalımı yapıp, 

denize açılmak 
ve güneşin ışığını 

takip etmek en 
doğru çözümdü.
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Tamer Levent ile 
yollarınız nasıl kesişti?
Sunumunu yaptığım 
“Uluslararası Kadın ve 
Edebiyat Buluşması” 
etkinliğine katılmıştı. 
Sonrasında “Sen 

neredeydin?” sorusuna 
“Yollarda” yanıtını verdim. 
Tamer Hocam ile başlayan 
süreçte zihnimde yerini 
bulamayan taşlar oturmaya 
başladı, yeni arayışlar 
ve üretimlerle birlikte. 
Tamamladığım Florida 
Üniversitesi, “Healing 
With The Art” programı 
ile sanat disiplinlerinin 
iyileştirici gücünü 
mesleğimden sıyrılarak 
“Sanata Evet” düşüncesiyle 
yaşamın öğrencisi olarak 
deneyimledim. Aynı 
süreçte başladığım İstanbul 
Üniversitesi Felsefe Eğitimi 
ile “Sanata Evet” felsefesi 
üzerine çalışıyorum.

İnsanlık olarak 
neden “Sanata Evet”e 
gereksinimimiz var?
Her süreç yapılan 
bilimsel keşiflerle kendini 
tamamlıyor, yeni bir süreci 
başlatıyor. Biz, aradaki 
o geçiş sürecini, kaosu 
yaşıyoruz, şiddeti de 
artacak.
Neredeyse cinnet halinin 
yaşandığı kritik bir 
eşikteyiz. Varlığımızın 
devamı ve sağlıklı bir 
toplum için insanın ve 
yaşamın sanat kavramı 
ile yeniden tanımlanarak 
anlamlandırılması 
gerekiyor.
Yapılan bilimsel ve 
arkeolojik keşiflerle 
ezberlerimiz bozuldu. 
Pandemi ile yaşamlarımızın 
birbirine nasıl bağlı 

olduğunu, birbirimize 
ve yaşama olan 
sorumluluğumuzu 
deneyimledik. Süreçte 
doğanın kendisini 
yeniden nasıl ürettiğini 
gördük. Beyin ve zihin 
çalışmalarından anlıyoruz 
ki beyin, zihin ve yaşam 
üreten bir organ, dokusu 
varoluşu gereği özyaratım 
özelliğini taşıyor. Yani “Her 
insan sanatçıdır” 
“Sanata Evet”, kişisel - 
toplumsal, yaşamımızın 
her alanında -iletişim, 
eğitim, siyaset, hukuk, 
ekonomi,..- evrenle 
uyumlu bir yaşam 
oluşturulması gerektiğini 
bunun da bütüncül 
bir bakış açısıyla ve 
*estetikle oluşan 
evrensel bir yaşam-a 
yani “sanat kültürü” 
oluşturularak inşa 
edilebileceğini ifade 
ediyor, çözüm yolu 
sunuyor. Sorgulamayı, 
analiz etmeyi, farkındalığı, 
sağlıklı düşünmeyi, sanat 
disiplinlerinin iyileştirici 
gücünü, yaratıcı çözümler 
üretmeyi içeriyor. 
Bir düşünür de olan 
Tamer Levent’in, durumu 
1980’lerin ortasında 
görerek başlattığı “Sanata 
Evet” hareketi süreç içinde 
yaşam dediğimiz sanatın 
ışığında kendi felsefesini 
oluşturuyor.

*Estetik, Yunanca Aisthesis; 
duyum, duygu, algılamak, güzelin 
oluşturulması.

Yapılan bilimsel ve  arkeolojik keşiflerle ezberlerimiz  bozuldu. 
Pandemi ile yaşamlarımızın birbirine nasıl bağlı olduğunu, 

birbirimize ve yaşama olan sorumluluğumuzu deneyimledik. 

RÖPORTAJ Aslı Nişancı
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RÖPORTAJ Hakan Yılmaz

Kripto sanat, 
bir sanat akımıdır

Hakan Yılmaz

Hakan Yılmaz ile çocukluğundan bu yana ilgilendiği dijital sanatın ülkemizdeki 
gelişimini konuştuk. Yılmaz; Dijital sanat bence yeni bir sanat dönemidir ve 
kripto sanat bu yeni dönemin içinde yer alan bir sanat akımıdır.

https://opensea.io/collection/gateofeternity
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Sanata olan düşünsel 
yolculuğunuz nasıl 
başladı? 
14 yaşımdayken babamın 
bana ilkel bir bilgisayar 
almasıyla başladı. O 
dönemlerde, benim 
yaşımda biri bilgisayarda 
oyun oynamak ve çizim 
yapmak dışında pek bir 
şey yapamıyordu. Oyun 
oynamak istemiştim ve 
babamdan bir oyun satın 
almasını istemiştim. 
Babam birkaç gün sonra 
bana, “Bilgisayarda 
oyun yapılabiliyormuş, 
almamıza gerek yok. Kendin 
yapabilirsin demişti.” Hikaye 
böyle başladı. 

Bir dijital tescil şekli 
olan NFT, sanatın 
herkes için ulaşılabilir 
olmasına imkân veriyor 
mu? Eserlerinizi böyle 
bir dünyada nasıl 
konumlandırıyorsunuz?
Kabaca evet, sanat almayı ve 
satmayı demokratikleştiriyor 
diyebiliriz. Kendi kültüründe 
köklenmeyen bir sanatçının, 
serpilemeyeceğine 
inanıyorum. Bu inancım 
dolayısıyla, kendi kültürüme 
ait estetiği teknoloji ile 
harmanlayıp, NFT ve 
blockchain teknolojileri 
ile Global sanat pazarına 
sunuyorum. Bunu yaparken 
iki temel amacım var; 
Üzerinde oturduğumuz 

kültürel hazinemizi 
modernize etmek ve 
yeni sanat izleyicileri ile 
buluşturmak. Geleneksel 
sanatı teknoloji ile 
harmanlayarak, hayatına 
devam etmesine yardımcı 
olmak istiyorum. Arkamdan 
gümbür gümbür gelen genç 
dijital sanatçılara bir yol 
göstermek istiyorum. “Bakın 
böyle de olabilir.” demek 
istiyorum.

“Sanat” ve “Blockchain” 
buluşması sanat 
ekosistemine neler 
sağlamakta ve bu 
ekosisteme ne gibi faydalar 
sağlayacak? 
Bu oldukça kıymetli bir 
soru, çünkü yıllardır 
çözülemeyen bir problemi 
çözüyor. Gelin bu konuya 
BlockChain öncesinden 
başlayalım. Dijital sanatlar 
aslında 1960’dan bu yana 
gelişmekte olan deneysel bir 
sanat alanı. Dijital sanatlar 
doğası gereği 2 büyük 
problem ile doğmuştu; 
bunlardan ilki; sınırsız 
sayıda kopyalanabildikleri 
için, eşsiz ve biricik 
olamamalarıydı. Bu yüzden 
de alınıp satılması oldukça 
riskliydi. Diğeri ise dijital 
disklerde saklanan eserler 
ölümsüz değildi. Örneğin; 
Van Gogh’un Yıldızlı Gece 
tablosu, Van Gogh öldükten 
sonra da yaşamaya devam 

ederken, dijital eserler, 
saklandığı diskin başına 
bir şey geldiğinde yok olup 
gidiyordu. Blockchain ve 
NFT bu iki büyük problemi 
çözdü. Bu sayede artık, 
dijital eserler de eşsiz ve 
ölümsüz olabiliyor. Diğer 
yandan, dijital sanat bir 
yatırım aracına dönüştü. 
Almak, satmak güvenli 
ve kolay hale geldi. Bir 
yatırım aracına dönüşünce, 
dev bir yatırım aldı ve tüm 
dikkatleri üzerine çekti. 

Kripto sanat sizce 
disiplinler arası mıdır? Bu 
sanatı nasıl görüyorsunuz? 
Kripto sanat, bir sanat 
akımıdır. Dijital sanat bence 
yeni bir sanat dönemidir 
ve kripto sanat bu yeni 
dönemin içinde yer alan bir 
sanat akımıdır. Temelde, 
kriptografi kullanılarak 
üretilmiş, sanatsal 
deneyimlerdir. Dünyada bu 
alanın en büyük temsilcisi, 
Murat Pak isimli Türk bir 
artisttir. Her NFT Kripto 
art değildir. Kripto art, 
kriptografiyi, medium 
olarak kullanılan eserlere 
verilen isimdir ve disiplinler 
arasıdır; dijital görsel 
üretim ve kriptografi bilgisi 
gerektirmektedir. Birden çok 
uzmanlık ihtiyacı olan sanat 
alanlarının hemen hepsi 
disiplinler arası olarak kabul 
edilebilir.

Kripto sanat 
temelde, 

kriptografi 
kullanılarak 

üretilmiş, 
sanatsal 

deneyimlerdir. 
Dünya’da bu 

alanın en büyük 
temsilcisi, Murat 

Pak isimli Türk 
bir artisttir.

https://opensea.io/collection/gateofeternity
Hakan Yılmaz’ın Gate of Eternity Koleksiyonuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://opensea.io/collection/gateofeternity
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RÖPORTAJ Leyla Ünsal Gündüz

Leyla Hanım bize 
kendinizden bahsedebilir 
misiniz?
Merhabalar, elbette.
1990 İstanbul doğumluyum. 
Notre Dame de Sion Fransız 
Lisesi’nden mezun olduktan 
sonra lisans eğitimimi 
Paris’teki Pantheon Sorbonne 
Üniversitesi Sanat Tarihi 
bölümünde tamamladım. 
Üniversite boyunca aralarında 
İstanbul Modern, İstanbul 
Araştırmaları Enstitüsü’nün 
de bulunduğu farklı müzelerde 
staj tecrübeleri biriktirdim. 
Yüksek lisans eğitimimi yine 
aynı üniversitede Mimarlık 
Tarihi üzerine devam 
ettirirken, bir yandan Paris ve 
Cannes’da sanat galerisinde 
çalışma deneyimi edindim. 
2013’te hayalimizdeki projeyi 
gerçekleştirmek için İstanbul’a 
döndüm. Çok sevgili ailemin 
desteği ile Versus Art Project’i 
kurduğumuz günden bu yana 
abim Mert Ünsal ile galerinin 
kurucu ortak ve direktörü 
olarak çalışıyorum. Bunun 
yanında da yarım kalan 
yüksek lisans eğitimimi Bilgi 

Üniversitesi’nde başladığım 
Kültür Yönetimi bölümünde 
devam ettiriyorum.

Versus Art Project nasıl 
doğdu?
Bugün tekrar geriye dönüp 
baktığımda ne kadar 
şanslı çocuklar olarak 
yetiştirildiğimizi bir kez 
daha farkına varıyorum. 
Biz, sanatçı ve akademi 
mezunlarının olduğu, sanatla 
yaşayan, sanatla nefes alan 
bir aile ve dost çevresinin 
içine doğduk, içinde büyüdük 
ve yetiştik. Hayata dair 
ideal ve ideolojilerimizin 
oluşmaya başladığı dönemde 
ailemizin sanat tutkusu ve 
yönlendirmeleri çok büyük 
rol oynadı. Mert, Paris Ecole 
Superieure d’Architecture’den 
mezun bir mimar olarak kendi 
ofisinde mimarlık yaparken 
bir yandan Paris’te yer alan, 
hayranı olduğu Pavillon 
de L’Arsenal’in benzeri bir 
mimarlık galerisi projesini 
İstanbul’da hayata geçirme 
hayalleri kuruyordu. Benim 
sanat tarihi alanında aldığım 

Genç Kuşak 
Sanat Galericileri

Leyla Ünsal Gündüz

Biz, sanatçı ve akademi mezunlarının 
olduğu, sanatla yaşayan, sanatla nefes 
alan bir aile ve dost çevresinin içine 
doğduk. Hayata dair ideallerimizin 
oluşmaya başladığı dönemde ailemizin 
sanat tutkusu çok büyük rol oynadı.

Fotograf: Elif Kahveci
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eğitimin yanı sıra sanat 
kurumlarında edindiğim 
deneyimlerden sonra en 
büyük hayalim bir gün 
kendi sanat galerimizin 
sahibi olmak, sanatçılarımızı 
dünya çapında temsil 
edebilmekti. Tüm bu hayal 
ve isteklerin çarpışarak bir 
araya gelmesiyle, ailemizin 
büyük inancı ve desteğiyle 
2013 senesinde, İstanbul’un 
tarihi bölgesi, sanatın merkezi 
Beyoğlu’nda Fransız asıllı 
İtalyan mimar Antonie 
Perpignani ile Rum mimar 
Marko Langas tarafından 1904 
yılında inşa edilen eski ismiyle 
Perpignani Apartmanı yeni 
adıyla Hanif Han’da Versus 
Art Project’in temelleri atılmış 
oldu. 

Versus Art Project sanat 
içerisinde kendini nasıl 
konumlandırıyor?
Versus Art Project, uluslarası 
alanda tanınan sanatçılar ile 
birlikte gelecek vadeden genç 
ve özgün sanatçıları bir araya 
getirdiği muhalif ve özgün 
sanatçı seçkisi ile Türk çağdaş 
sanatının uluslarası temsiline 
odaklanıyor. Özellikle farklı 
medyumlarda iş üreten 
sanatçılarla iş birliğinde 
bulunmaya özen gösteren 
kurum, uluslararası alanda 
başarı kazanmış Türkiyeli 
fotoğraf sanatçılarıyla 
Türk çağdaş fotoğrafının 
temsiliyetinde önemli bir 
görev üstleniyor. Dünya 
çapında müze, bienal, galeri, 
insiyatif ve kurumlarda 
işlerine yer verilen, çok 
değerli yerli ve yabancı 
koleksiyonlarda eserleri yer 
alan sanatçıların temsilini 
galeri mekanındaki sergi 

alanının yanı sıra uluslararası 
arenada fuar katılımlarıyla 
sürdürmekte.
Sezon boyunca ev sahipliğini 
gerçekleştirdiği temsili 
sanatçıların kişisel sergilerin 
yanında, alanın çok değerli 
küratör ve sanat tarihçileri 
ile iş birliği içerisinde 
küratöryel proje sergilerine 
alan açmayı çok değerli 
buluyor. Versus, alışılageldik 
galericilik anlayışının 
ötesinde, her sergi, her proje 
dönemi boyunca söyleşiler, 
sanatçı konuşmaları, basın 
etkinlikleri, davetler ve özel 
sergi turları ile galeriyi kültür 
ve sanat alanının yer tutan  
buluşma noktalarından biri 
haline getirmiş bulunuyor. 
Özellikle paylaşmalıyım ki 
Versus bünyesinde sanat, 
kültür ve mimarlık alanından 
öğrencilerle projeler ve ortak 
etkinlikler gerçekleştirmekten 
de heyecan ve mutluluk 
duyuyoruz.

Gelecek projelerinizden 
okuyucularımıza bahseder 
misiniz? 
Galerimizde süregelen Can 

Aytekin’in kişisel sergisi 
‘Bugünkü Program’ üzerine 
gerçekleştireceğimiz sanatçı 
konuşması ve sergi turları 
yanında Haziran ayında 
Basel’de gerçekleşen Photo 
Basel fuarına Ege Kanar, 
Metehan Özcan, Selim 
Süme, Yusuf Murat Şen ve 
Serkan Taycan yapıtların 
oluşan bir seçki ile katılım 
gerçekleştiriyor olacağız. 
Yine Ağustos ayı bitmeden, 
Kopenhag’da gerçekleşen 
İskandinavyanın tek 
uluslararası çağdaş sanat 
fuarı niteliği taşıyan Enter 
Art Fair’e altıncı kez katılıyor 
olacağız. Eylül ayında 
gerçekleşecek olan İstanbul 
Bienali’ne pararlel olarak 
başlatacağımız  yeni sezonda, 
oldukça güçlü küratöryel 
grup sergilerin yanında, 
temsili sanatçılarımızın 
kişisel sergi projelerine 
yer veriyor olacağız. Yelta 
Köm’ün de aralarında 
bulunduğu, Versus’ta 
ilk kez ağırlayacağımız 
sanatçılarımızın projeleri için 
de bambaşka bir heyecan 
duyuyoruz.

Versus bünyesinde sanat, kültür ve mimarlık 
alanından öğrencilerle projeler ve ortak etkinlikler 

gerçekleştirmekten de heyecan ve mutluluk duyuyoruz.

Can Aytekin
Solo Exhibition

Versus Art Project 
hakkında daha fazla 

bilgi almak için

TIKLAYIN

https://www.instagram.com/versusartproject/
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RÖPORTAJ Gallery MAS

Gallery MAS’ın doğuş 
hikayesinden bahsedebilir 
misiniz?
Pandemiden bu yana çok 
farklı hareketler, olaylar 
yaşıyoruz. Ekonomik 
hareketlenmeler, dijital 
paranın yaygınlaşması, 
pandemi, mülteciler, 
Avrupa’nın kalbindeki 
savaş…. Her biri neredeyse 
dünya tarihini değiştirecek 
pek çok olayı birbiri ardına 
yaşıyoruz. 
Sanat galerileri ve eserler de 
bu süreçte online satışlara 
ve çevrimiçi sergilere ağırlık 
verdiler. Özellikle gençler 

hemen her şeye internetten 
ulaştıkları gibi sanata da 
aynı şekilde yaklaşmaya 
başladılar. 
Bu gelişmeler bizi çok 
heyecanlandırdı ve  Gallery 
MAS olarak bir araya 
gelmemize önayak oldu. 
İşin içinde teknolojinin yer 
alması ve hepimizin ilk 
deneyimi olması, aslında 
ortaklaşa kararlar alıp hızlı 
ilerleyebilmemizi sağladı.

Sanatın dijitale taşındığı 
günümüzde Gallery Mas 
olarak ziyaretçilerinize 
sunduğunuz ayrıcalıklar 

nelerdir?
Hedef kitlemizi gençler 
olarak belirledik. Genç 
yöneticiler, iş hayatına 
atılıp kendi yol haritalarını 
çizerken sanatla da 
ilgilenmeye başlıyorlar. 
Duydukları, bildikleri 
değerli sanatçıların 
eserlerine sahip olmak 
istiyorlar ancak gerek 
fiyatları, gerek ebatlarının 
büyük olması onları 
bu eserlerden mahrum 
bırakabiliyor.
Gallery MAS olarak biz bu 
ilgili kitleye, daha kolay 
ulaşabilecekleri eserleri 

“Nitelikli Kürasyon”
Gallery MAS

Gallery MAS; sanatın dijitalleşmesi ile mekandan ve zamandan 
soyutlanarak erişilebilirliğinin her geçen gün arttığı günümüzde, “Nitelikli 
Kürasyon” hedefini merkeze alarak kuruldu. Üç sanat tutkunu tarafından 
kurulan galeri, sanatseverler arasında dijital bir köprü görevi görür. 
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sunuyoruz. Yine aynı değerli 
sanatçıların, ebat olarak 
daha ufak ve maddi olarak 
erişebilecekleri seviyelerde, 
sanatla daha içi çe yaşama 
imkanı sunuyoruz.

Galley MAS 
sanat eserlerini 
değerlendirirken en 
çok hangi kriterleri göz 
önünde bulunduruyor?
VR ve AR teknolojilerinin 
gelişimi ve birçok sanatçı 
tarafından kullanılması 
dijital sanatın potansiyelini 
geliştirmekte oldukça etkili. 
Bundan sonraki süreçte 
Türk çağdaş sanatının 
etkin isimlerinin güncel 
çalışmalarını mekandan 
bağımsız, daha geniş 
kitlelerle buluşmasına 
öncülük etmeyi 
hedefliyoruz.

Bedri Baykam, Mehmet 
Güleryüz ve Kezban Arca 
Batıbeki gibi birbirinden 
kıymetli sanatçıların 
eserlerini dijital olarak 
sergiliyorsunuz. 
Sanatçıların projenizi 
dinlediğindeki ilk 
yorumları nasıldı?
Projemizi anlattığımız 
bütün sanatçıların çok 
heyecanlandığını gördük. 
Özellikle gençlerin sanata 
daha da yakınlaşmasını 
sağlayabilmek bütün 
sanatçıların arzusu. 
Toplumun, insan 

kalitesinin  sanatla daha da 
güzelleşeceğini bilen tüm 
sanatçılar ve sanatseverler  
bu fikrin altında birleşiyorlar. 
Biz de çok mutlu oluyoruz.

Gallery MAS gelecek 
planlarını öğrenebilir 
miyiz?
Temel olarak tek bir 
hedefimiz var. Çok değerli 
Türk sanatçılarımızın 

uluslararası mecralarda, 
sergilerde, daha sık yer 
alması, tanınmaları.
Özellikle dijital dünyanın 
ve erişimin çok kolay 
olduğu günümüzde daha 
çok Türk Sanatçılarının 
tanınmaları, eserlerinin 
Türkiye dışındaki 
ülkelerde sanatseverlerin 
koleksiyonlarında yer 
almaları en büyük arzumuz.

Özellikle dijital dünyanın ve erişimin çok kolay olduğu 
günümüzde daha çok Türk Sanatçılarının tanınmaları, 
eserlerinin Türkiye dışındaki ülkelerde sanatseverlerin 

koleksiyonlarında yer almaları en büyük arzumuz.



H
az

ir
an

 2
02

2

22

RÖPORTAJ Bülent Çınar

Türkiye’nin 
İkinci Kar Leoparı

Bülent Çınar

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim Görevlisi Bülent Çınar, 
dünyanın en zor tırmanılan Orta Asya’daki Pobeda Dağı’na tırmanarak dünya 
dağcılığının en prestijli unvanlarından biri olan Kar Leoparı’ ünvanın sahibi oldu.
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Küçüklüğünüzden itibaren 
çok yönlü ve sanatın 
içerisinde olan bir kişi 
olduğunuzu biliyoruz. 
Okuyucularımıza 
kendinizden bahsedebilir 
misiniz?
Çok küçük yaşlarda 
bile hayatın en yüksek 
keyifle yaşanmasını 
sağlayan sanat ve spor ile 
iç içe oldum. Yetiştiğim 
İstanbul Küçükyalı 
bölgesi sürekli yaz okulu 
kıvamında, mahalle 
kültürü ile yoğurulmuş 
ve sosyalleşmeyi 
büyüklerimizden 
öğrendiğimiz bir cennetti. 
Ulaşabildiğimiz her imkanda 
spor yaparken oyun 
araçlarımız yok denecek 
kadar azdı ve ihtiyacımız 
olan ekipmanı tahtaları 
kesip biçip, yontarak elde 
etmek sıradan bir eylemdi. 
Mesela bilyalı araba 
yapmak ya da çıtalı uçurtma 
yapmak olmazsa olmaz 
becerilerdendi. Belki de 
imkansızlıkların dayattığı 
beceri geliştirme ve bununla 
beraber çözüm üretme 
kendiliğinden edinilen 
hayat tecrübeleriydi. Denize 
açılmak için inşaatlardan 
yürüttüğümüz kalaslardan 
sal yapmak ya da kırık bir 
polyester su deposunun 
yarısından kayık yapmak 
sonsuz bir mutluluk 
kaynağı olabiliyordu. 
Sahiller doldurulduğunda 
çocukluk dünyamızın da 
tamamı toprak altında kaldı 
bir dünya deniz canlısıyla 
beraber. Türkiye’de 
üniversiteye giriş sınavında 
yaşanan dramın bir kısmını 
ben de spor akademisinin 

giriş sınavlarında 
yaşamıştım. Üniversite 
seçme sınavında tuvaletimin 
gelmesiyle sınavı terk 
etmek zorunda kalmıştım. 
Sonrasında ise, Mimar 
Sinan Üniversitesi yetenek 
sınavlarına yöneldim, 
hiç hazırlıksız şekilde 
girdiğim sınavlarda heykel 
bölümünü kazanarak belki 
de hayatımda yapabileceğim 
en doğru seçimi yapmış 
oldum. Çocukluğumdan 
beri oynadığım çamur ve 
ahşap oyma burada zaten 
yapılması beklenen eylemler 
olarak bana çok zevkli bir 
öğrencilik hayatı yaşattı. 
Gerek hafta sonları bisiklet, 
trekking, rafting rehberliği 
olsun gerekse mimari maket 
atölyesinde hem okuyup 
hem de çalışıyordum. 
1993’te mezuniyetim sonrası 
bir yıla yakın Paris’te 
çalıştım ve sonrasında 
dönerek arkadaşlarımla 
ortak atölyede işler 
yapmaya başladım. 
Okuldan hocalarımla ortak 
yaptığım birçok iş sonrası 
2000 yılında üniversiteye 
asistan olarak girdim. 
İyi ki de girmişim zira 
akademisyen/sanatçı 
olmak bence dünyanın en 
keyifli işi. Düşünsenize 
sevdiğiniz işi yapıyorsunuz 
ve yaptığınız işi genç 
insanlara öğretiyorsunuz 
bunun karşılığında üstüne 
para alıyorsunuz ve ilişkide 
olduğunuz tüm çevreniz 
sanatla yoğrulmuş bir hayat 
yaşama gayretinde. 

Çalışmalarınızda materyal 
tercihiniz metal? Sizin için 
bu materyal neden özel?

Çocukluğumda yontma 
eylemini deneyimlediğim 
için farklı bir şey olması 
adına metal atölyesini 
seçtim. Çünkü metal, taş 
ve ahşaptan farklı olarak 
bütünden parça alarak 
detaya doğru biçim vermek 
yerine, ekleyerek ve 
boşlukta her yöne doğru 
büyüme-küçülme imkanı 
vermekte. Çok zarif, 
küçücük bir noktadan yere 
bastırmak ya da transparan 
bir form oluşturmak metali 
farklılaştıran özelliklerden. 
Son derece teknik donanıma 
bağımlı olmak diğer 
taraftan dezavantajı olarak 
düşünülebilir.

Sanatçı olmak doğuştan 
yetenek mi gerektirir 
yoksa okulda yetenek 
geliştirilerek mi Sanatçı 
olunur?
Bence yetenek gerektirir 
ama bundan çok sistematik 
çalışmayı gerektirir. Okulda 
yetenekten ziyade beceri 
ve düşünme yöntemleri 
geliştirilir. Yetenek şahsi bir 
gelişme alanı olup öznel bir 
çaba ile gelişir ve değişir, 
bu nedenle dış etmenlerden 
ziyade içeride cereyan eden 
bir tekamül durumudur.

Ben dünyada 
677. Türkiye’de 

2. Kar leoparı 
olma şansı 
yakaladım. 

Şans dediğime 
bakmayın 

şansın yanında 
çok yüksek 
bir mental 

dayanıklılık, 
tecrübe, 

güvenilir ekip, 
antrenman, 

doğru ekipman 
ve maliyet 

faktörlerini göz 
ardı etmemeli. 
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Yeni nesil kuşakların 
yolunu aydınlatan bir 
değersiniz. Onların size en 
önemli öğretisi nedir?
Yeni neslin bana öğrettiği 
en önemli şey cahilliğim. Ne 
kadar çok şey öğrenirsem 
öğreneyim her yeni bilgi 
cahilliğimi yüzüme vururken 
gençlerle bunu paylaşmaya 
gayret ettiğimde halihazırda 
bunu zaten biliyor oldukları 
hissine kapılıyorum. 
Çünkü o kadar bilgililer 
ki ben her gün her birine 
birer şey öğretiyor olsam 
onlar düzinelerce bilgiyle 
geliyorlar bana, ben daha 
çok şey öğreniyorum. 
Anlayacağınız bu işten ben 
karlı çıkıyorum.

Gençlerin kendi 
yeteneklerini keşfetmeleri 
için onlara tavsiyeleriniz 
nelerdir?
Kendilerinin değerli 
olduğunu ve birer parmak 
izi gibi benzersiz oldukları 
kabulü ile kendi içlerine 
bakmalarını ve kendi 
duygu dünyasından en 
samimi yaratıları ortaya 
çıkaracaklarını iddia 
edebilirim. Özgüvene 
ihtiyaç yok, saçma sapan 
bir cesaretle sadece 
deneyimler yaparak kendi 
alanlarında sonuçlardan 
yola çıkarak yeteneklerinin 
olup olmadığına tek bir 
sonuçla ya da tek bir 
kişinin fikrini alarak kesin 
yargıya varmamaları bunu 

sürece yaymalarını tavsiye 
edebilirim.

Siz Sanatçı kimliğiniz 
dışında aynı zamanda 
2019 yılında Kar Leoparı 
seçildiniz. Bu ünvanın 
kolay alınamadığını 
biliyoruz. Bu hedefi nasıl 
belirlediniz? Kar Leoparı 
ünvanına sahip olmak için 
nasıl bir süreçten geçmek 
gerekiyor?
Ben dağcılığa resmi olarak 
1989 yılında üniversite 
dağcılık kulübünün kurucuları 
arasında yer alarak başladım. 
O yıllarda Nasuh Mahruki 
ile birlikte tırmanışlar ya da 
eğitimler yaparken kendisi 
1994 yılında kar Leoparı 
ünvanı alınca böyle bir ünvan 
olduğunu, bunun da bir 
hedef olcağını öğrendik.  
Eski Rusya topraklarında yer 
alan 5 adet 7000m üzerinde 
zirveye çıkmayı başarırsanız 
Rus dağcılık Federasyonu 
bu ünvanı ve sertifikayı 
veriyor. Ben dünyada 677. 
Türkiye’de ise 2. Kar leoparı 
olma şansı yakaladım. Şans 
dediğime bakmayın şansın 
yanında çok yüksek bir 
mental dayanıklılık, tecrübe, 
güvenilir ekip, antrenman, 
doğru ekipman ve maliyet 
faktörlerini de göz ardı 
etmemeliyiz. 7439m’lik son 
ve en zor olan Ponbeda zirvesi 
gerçekten şans isteyen bir 
dağ zira zirveye çıkan her 6 
kişiden 1 tanesinin öldüğü zor 
bir dağ.

Nasuh Mahruki ile birlikte tırmanışlar ya da eğitimler 
yaparken kendisi 1994 yılında kar  Leoparı ünvanı alınca böyle 

bir ünvan olduğunu, bunun da bir hedef olacağını öğrendik.

RÖPORTAJ Bülent Çınar
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RÖPORTAJ Saeed Aghanejad

Saeed bey bize kendinizden 
bahsedebilir misiniz?
09 Aralık 1982 yılında İran’ın 
Tebriz şehrinde doğdum. 
Resme olan ilgim çocuk 
yaşlarımda başladı.  Yüksek 
öğrenimimi Mirak Fine 
Arts School grafik tasarım 
bölümünde tamamladım. 
Sanat hayatına resim ile 
devam ederken aynı zamanda 
çeşitli ülkeleri gezdim ve 
Türkiye’de yaşama kararı 
aldım. Tükenmez kalem 
dahil olmak üzere, çok çeşitli 
malzemeler kullanarak 
portreler yaptım, ayrıca 
karışık teknikler kullanarak 
kendime özgü bir sanat tarzı 
geliştirdim. 

İran, ABD, İngiltere, Rusya 
ve Azerbaycan’da kişisel 
ve birçok ülkede karma 
sergilere katılarak ve resim 
sergisi organizasyonlarında 
bulundum. 15 yıldır 
İstanbul’un Bakırköy 
semtindeki atölyesinde resim 
dersleri de vermekteyim. 

Sanat içerisinde sizin 
kendinizi en yakın 
hissettiğiniz akım hangisi?
Çalışmalarımın çoğu sürrealist 
çalışmalar olmasına rağmen 

realist çalışmalarım da 
oldukça fazla ve realizmden 
yanayım.

Atatürk hayranısınız, onun 
resimlerini yaparken özel 
bir teknikle çalışıyorsunuz. 
Okuyucularımıza Atatürk’e 
olan hislerinizden ve onu 
resmettiğiniz tekniğinizden 
bahsedebilir misiniz?
Atatürk çalışmalarımı 
tükenmez kalem tekniği  ile 
yapıyorum. 
Yalnız Türkiye’de  değil dünya 
çapında bir lider olan Mustafa 
Kemal Atatürk,  işgal edilmiş 
bir ülkeyi yoktan var etmiş ve 
bağımsızlığını kazandırmıştır. 
Türk milleti ona minettardir.  
Bundan dolayı da zekasına 
ve ileri görüşlülüğüne  büyük 
hayranlığım  var. 

Gelecek projelerinizden 
okuyucularımıza bahseder 
misiniz? 
Türkiye çapında hem  Atatürk 
hem de kendi tarzımdaki 
sergilerime devam edeceğim. 
Bunun yanında başka 
ülkelerde gerçekleştireceğim 
uluslararası sergilerim de 
olacak. Su sıralarda da Yalova’ 
da uluslararası sergimiz 
devam etmekte.

Tükenmez 
Kalemi Sanata 
Dönüştüren Adam

İranlı ressam Saeed Aghanejad

Tükenmez kalem dahil olmak üzere, çok çeşitli malzemeler 
kullanarak portreler yapan, ayrıca karışık teknikler kullanarak 
kendine özgü bir sanat tarzı geliştiren, İranlı ressam Saeed 
Aghanejad, “Bir İranlı olarak Atatürk ile çok gurur duyuyorum’’.

Sanatçının kıymetli eserleri 5-20 Haziran arası Mercedes-Benz Gelecek Otomotiv’de ziyarete açıktır.
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Leo Luantic’in 
“Kızgın panda”sı 
en iyi 15 graffiti 
arasına girdi.

Grafiti, genelde halka açık 
alanlarda duvar ya da farklı 
yüzeylere işlenmiş yazı veya 
çizimlerdir. Yunanca kökenli 
“graphein” kelimesinden 
türemiş olan grafiti, 1950’li 

yıllarda ABD’nin hip hop 
kültürünün yoğun yaşandığı 
bir dönemde doğmuştur.
Bu yeni akım savaş 
zamanının ortasına denk 
geldiği için başlarda her ne 
kadar da propaganda amaçlı 
kullanılmış olsa da daha 
sonraları gerçek manasını 
bulmuş ve bize bizi anlatan 
eserler haline gelmiştir. 
Grafiti sanatçılarını özel kılan 
bir nokta ise “tag” yani imza 
adı verilen her sanatçının 
kendine özgü gizli kimliğidir. 
Aslında bu kimlik gizleme 
durumu, bazı grupların 
sanat eserleri ve devlet 
binalarına yaptıkları 
boyamalar sebebi ile Vandal 
ilan edilmesi ve grafitinin o 
dönemde yasaklanmasının 
bir gerekçesidir. Bugün pek 
çok türü bulunan grafiti, 
sanat eseri niteliğinde olup 
dünyada ve ülkemizde pek 
çok usta temsilciye sahiptir. 
Öyle ki sokakları, duvarları 
ve binaları renklendirmek 
isteyen pek çok insan 
yönetimler tarafından 
oldukça desteklenmektedir.
Ülkemiz, İstanbul’un 
sokaklarını renklendiren 
pek çok yetenekli grafiti 
sanatçısına ev sahipliği 
yapmakta. Leo Luantic, 

İstanbul sokaklarındaki 
ikonik kızgın pandaların 
sahibi. 20’yi aşkın yıldır 
grafiti yapan Leo, İstanbul’un 
pek çok semtinde çizmiş 
olduğu grafitiler ile oldukça 
tanındık bir isim. 
Türkiye’deki popülaritesinin 
yanı sıra The Guardian 
Gazetesinin en iyi 15 graffiti 
sıralaması arasında yer 
alarak dünyada da kendini 
ispatlamış durumda. Şu 
an pek çok ünlü marka ile 
çalışan Leo, imzası olan 
pandanın kızgın olmasının 
sebebinin şehrin griliği, 
insanların renksiz, soğuk ve 
mutsuz oluşları olduğunu 
söylüyor.
İstanbul’un sokak 
sanatçılarından bir diğeri 
ise Cins. Temelini lise 
döneminde atmış olduğu 
grafiti, almış olduğu grafik 
tasarımı ve sonrasındaki 
görsel iletişim tasarımı 
lisansüstü eğitimiyle 
beraber bugünkü formuna 
kavuşmuştur. 
Eserlerinde küçük yaşta 
izlemiş olduğu çizgi 
filmlerden etkilenmiş 
olduğunu söyleyen sanatçı, 
eserlerini “Organik” olarak 
tanımlamaktadır. Kullanmış 
olduğu teknikle et ve kemik 

Grafiti ve 
Modern Sanat

Sokağın sanatçıları kendilerine has tarzlarıyla şehirlerin 
sokaklarını sanat galerilerine çeviriyor. Arkalarında bıraktıkları 
imzalar ise onları takip edenlerin pusulası oluyor.

AKTÜEL
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Güzel sanatlar fakültesi mezunu olan Mert Tugen, pek çok farklı marka ile illüstratör olarak çalışma yaptı.

parçalarını çağrıştıran, bütün 
ve birbirinden bağımsız 
formda şekilleri görmek 
mümkün. Tanınan bir isim 
olan ‘cins’ soyut ve sürreal 
hisleri İstanbul sokaklarında 
sunmaya devam ediyor.
Bir diğer yetenekli sanatçı 
ise Mert Tugen. Güzel 
sanatlar fakültesi mezunu 
olan Tugen, pek çok farklı 
marka ile illüstratör olarak 
çalışma yaptı. Birçok çocuk 
kitabının resimlerinin sahibi 
olan sanatçı, Aydın Doğan 
Vakfı tarafından Çocuk 
Kitabı İllüstrasyon Ödülü’ne 
layık görüldü. Grafitiler 
ile sokakları canlandıran 
ve çocukluğumuzu bizlere 
hatırlatan Tugen’in yurt içi 
ve yurt dışı pek çok sergisi 
bulunmakta.

3D SOKAK SANATI3D SOKAK SANATI
Şehrin sokaklarında bir anda 
kendinizi buzulların içinde 
bulursanız şaşırmayın. 
3D sokak sanatçısı Sıtkı 
Doğan’ın ellerinden çıkan 
sokak resimleri sizi bir 
anda başka bir gerçekliğe 
sürükleyebilir. Uluslararası 

Wilhelmshaven Street Art 
Festivali’nde 70 yarışması 
arasında 2’ncilik ödülü 
kazanan Doğan, küresel 
ısınma ve çevre kirliliğinin 
kutup yaşamı ve dünya 
üzerinde etkisini anlattığı 
eseri ile ülkemizi başarılı bir 
şekilde temsil etti. Dünyanın 
dört bir yanından festivaller 
için teklifler alan sanatçı 
elleri ile sokaklara hayat 
vermeye devam ediyor.

HURDA HURDA 
PARÇALARINDAN PARÇALARINDAN 
SANATA…SANATA…
Ressam ve heykeltıraş olan 
Rıfat Koçak, motosiklet 
ve otomobil hurda 
parçalarından sanat eserleri 
oluşturuyor. Hayvan ve 
insan temalı çalışan Koçak 
geri dönüşüme gidecek 
malzemelere hayat veriyor. 
Artık malzemelerden yapmış 
olduğu eserler ise pek çok 
evde yerini almış durumda. 
Eşsiz eserler yapmaya 
devam eden sanatçı 
ilham kaynağı olarak 
yakın çevresini ve doğayı 
kullandığını söylüyor.

Tanınan bir graffiti 
sanatçısı olan ‘cins’ 
soyut ve sürreal 
hisleri İstanbul 
sokaklarında 
sunmaya devam 
ediyor.
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ART CAR

Ve karşınızda

Art Cars
Mercedes-AMG ve Palace Skateboards dört adet ihtişamlı Art Cars’ı kullanıcıları ile paylaştı.  
Mercedes AMG ile İngiliz kaykay ve sokak giyim markası Palace arasındaki iş birliğinin 
geçen seneki başarısının ardından, bu birlikteliğin 2022’de de devam etmesine karar verildi.

2021’de Nürburgring’deki 
24 saatlik yarışın bir parçası 
olarak gerçekleştirilmiş olan 
motor sporları temalı kapsül 
koleksiyonun ardından, 
yeni koleksiyonun odak 
noktası biraz daha sokağa ve 
metropollerin yaşam tarzına 
dönmüş durumda. 
Bu koleksiyonunun 
lansmanına eşlik eden 
otomobiller ise, Mercedes 
AMG koleksiyonundaki her 
biri türünün tek örneği olan 
“Art Cars”. Bu otomobiller 
Londra, Los Angeles, 
New York ve Tokyo’nun 

kozmopolit havasından ilham 
almış eşsiz bir tasarıma 
sahip. Yeni koleksiyona, 
Mercedes AMG’nin oldukça 
sakin evini dört metropol ile 
buluşturan “Affalterbach to 
the world” kampanyası eşlik 
ediyor.
Mercedes AMG ile kaykay 
ve sokak giyim markası 
Palace’ı spor ve moda 
dünyasında yeni bir ve 
estetik bir çekicilikle 
birleştiren şey ise özgünlük 
olarak adlandırılabilir. 
Bununla birlikte yüksek 
performanslı spor arabalar 

ve sokak kaykayının bazı 
ortak noktalarının olduğu 
da göz ardı edilmemeli. 
Her iki alanda da her şey 
performans ve hız ile ilgili; 
adrenalin ve soğuk kanlılık 
ise iki marka arasında 
rakipsiz bir kombinasyon 
oluşturuyor. Mercedes AMG 
ve Palace Skateboards, şık 
giyim ve trend aksesuarların 
denenmiş kombinasyonunu, 
aynı temayı takip eden göz 
alıcı tasarımlı otomobillerle 
sürdürüyor. 
Art Cars renk değiştirme 
efektine sahip yedi katmanlı 

Mercedes AMG 
ile kaykay ve 
sokak giyim 

markası Palace 
özgün tasarımlar 

sunuyor.
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soluk boya kaplamayla 
donatılmıştır. Dört Art 
Cars’ın ortak noktası 
tüm vücuda dağılmış 
olan AMG amblemleri 
ve Palace logoları. 
Ayrıca araç içi dizayn, 
Palace kıyafetlerini 
diğerlerinden ayıran 
havalı estetikle 
birlikte karakterize 
edilmiştir. Daha detaylı 
inceleyecek olursak, 
koltuk döşemeleri ve 
kapı orta panelleri 
için seçilmiş özel 
renkler, spesifik 
olarak tasarlanmış 
paspaslar, koltuk 
başlıkları, kabartma 
logolu el dayanağı ve 
kapı açıldığında yerde 
iş birliği logosunu 
gösteren LED kapı 
projektörleri bu 
dört aracın kendine 
haslığının en temel 
parçalarıdır.
Bu dört eşsiz Art Cars 
ise şöyle:

• MERCEDES AMG A 45 S • MERCEDES AMG A 45 S 
PALACE EDITION/ PALACE EDITION/ 
‘‘TIGER LONDON” ‘‘TIGER LONDON” 

 Cesur ve çok renkli boya, kaputtaki beyaz 
kaplanın büyük başı ve otomobilin yan 
taraflarındaki büyük AMG amblemi, bu 
eşsiz otomobile saygınlık katıyor.

• MERCEDES • MERCEDES 
AMG SL 63 AMG SL 63 
4MATIC+ 4MATIC+ 
PALACE EDITION PALACE EDITION 
/ ‘‘SUNSET LA”/ ‘‘SUNSET LA”
Parlak sarı ve koyu 
kırmızı arasında 
parıldayan boyasıyla 
2+2 koltuklu roadster, 
sonsuz Kaliforniya 
yazını temsil ediyor. 

• MERCEDES • MERCEDES 
AMG GT 63 AMG GT 63 
4MATIC+ 4MATIC+ 
PALACE PALACE 
EDİTİON/ EDİTİON/ 
‘‘NEON FADE ‘‘NEON FADE 
NEW YORK”NEW YORK”
Siyahtan neon sarıya 
geçiş yapan renk 
şeması, Hudson 
Nehri üzerindeki 
mega şehrin iki 
yakasını temsil ediyor. 
“Asla uyumayan 
şehir” ismini ise 
kusursuz tasarımı 
ile kullanıcılarına 
yansıtıyor.

• MERCEDES AMG G 63 • MERCEDES AMG G 63 
PALACE SÜRÜMÜ/ ‘‘UZAY PALACE SÜRÜMÜ/ ‘‘UZAY 
ATI TOKYO”ATI TOKYO”

 Aracın yan tarafında uzayda dört nala 
giden at, Japonya’da çok popüler olan 
fantezi kültürüne saygı duruşunda 
bulunuyor.

Art Cars 
koleksiyonunun 

lansmanına eşlik 
eden otomobiller, 

Mercedes AMG  
koleksiyonunun 
her biri türünün 

tek örneği.
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Amaury Guichon

7,9 milyon takipçiye sahip olan ve pastacılık dünyasında uluslararası 
camiada yer edinen Amaury Guichon, kendine özgü sanatı, profesyonel 
çalışmaları ve harika sunumları ile oldukça büyük ilgi odağı konumunda.
Özellikle sosyal medyada yapmış 
olduğu çikolata heykelleri ile dikkat 
çeken genç pasta şefi her geçen gün 
yeni insanları takipçi listesine katıyor.
Çikolata tutkusuna 14 yaşında 
kapılan Guichon, klasik eğitim aldığı 
okulunu bırakarak zanaatkarlık ve 
yaratıcılık becerilerini geliştirmeye 
başladı. Amaury, Thonon-les-Bains’de 
2 yıl aşçılık eğitimi aldıktan sonra 
pastacılık üzerine olan tutkusunu 
keşfederek, Cenevre’de 2 yıl daha 
pastacılık stajı yaptı. Bu süreçte pek 
çok başarıya imza atan Guichon, pek 
çok şefinde takdirini kazandı.
Ardından Paris’te pastacılık eğitimine 
devam eden genç yetenek, 2010 
yılında MOF tarafından Fransa’nın 
en iyi çıraklarından biri ilan edildi. 

2012 yılında ise ünlü Fransız Şef 
Yves Thuriès tarafından düzenlenen 
ve tecrübeli şeflere karşı yarıştığı 
bölgesel bir yarışma olan ‘Délices de 
la Méditerranée’yi kazandı. Bu kadar 
büyük bir yeteneğe ve başarıya sahip 
olan genç pastacı 21 yaşındayken, 
Fransa’daki en genç pasta şefi olma 
unvanını elde etti.

Başarılarla dolu Fransa serüveninin 
ardından farklı şeyler denemek 
ve kendini bu alanda daha da ileri 
taşımak için ünlü pastacı ABD’nin 
yolunu tuttu. Dünyaca ünlü Jean-
Philippe Patisserie’den gelen teklifi 
kabul ederek Las Vegas’ta 2017’ye 
kadar 4 yıl boyunca Chef de Partie 
olarak çalıştı. 
Jean-Philippe’teki tüm ürünlere yeni 
bir soluk getiren Guichon, yaptığı 
ürünleri sosyal medyada paylaşmaya 
başlayarak bu günkü bilinirliğine 
kavuştu. Güncel olarak 7,9 milyon 
takipçiye sahip olan pastacı özellikle 
hayvan figürleri, gündelik eşyalar ve 
sanatsal çalışmaların birebir aynılarını 
çikolatadan yaparak takipçilerini 
etkilemeye devam ediyor.

Sanat en 
beklenmedik anda 
ansızın ortaya çıkar

Çikolata ustası Amaury Guichon

AKTÜEL
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DİJİTAL SANAT 

Işık, kamera,

Sanat kısaca duygu, tasarı 
ve güzellik gibi kavramların 
anlatımında kullanılan 
yöntemlerin tamamı olarak 
tanımlanabilir. Müzik, dans, 
heykel ve resim gibi araçlarla 
buluşmuş güçlü dışa vurum 
hissiyatının ortaya çıkardığı 
üstün yaratıcılık; sanatın ve 
sanatçının en temel besin 
kaynağı olmuştur.
Dijital sanat ise sanat ve 
teknolojinin birlikteliği ile elde 
edilmiş bütün eserleri kapsar. 
Fotoğraf, video, bilgisayar 
grafikleri ve animasyon gibi 
teknolojilerinin kullanıldığı 
modern sanat günümüz 

insanının sanata olan 
ihtiyacını karşılayacak şekilde 
evrimleşmiş ve gelişmiştir. 
Sanatçılar, tarih boyunca 
dönemin imkanlarını optimum 
düzeyde kullanarak eserler 
ortaya koymuşlardır. Duvarlara 
kazınan çizimler, fırça 
darbeleri ile işlenmiş tuvaller, 
heykeller, besteler; sanatçının 
iç dünyasını bize aktardığı gibi 
o dönemin yaşam koşullarını 
ve teknolojik gelişmelerini de 
bize anlatmaktadır. Bugünün 
eserleri ise gelecek nesillere 
günümüz hakkında pek çok bilgi 
verecektir.
Dijital sanatın başlangıcına 

bakacak olursak 17. Yüzyılın 
ortalarına doğru fotoğraf 
makinesinin icadı ile temelleri 
atılmış diyebiliriz. Bu büyük 
buluştan sonra sanatsal üretimi 
3 ayrı safhada incelemek 
mümkündür. Sanatın başlangıcı 
olan geleneksel yöntemin 
eşsiz eserleri, mekanik 
yeniden üretim yöntemi ile 
son bulmuştur. Mekanik 
yeniden üretim yönteminin 
devamında ise dijital yöntem baş 
göstermiştir.
Fotoğraf, desen ve resmin yerini 
alırken süregelen bu evrimleşme 
sürecinde, fotoğrafın yerini 
sinema onun yerini ise videonun 
aldığı söylenebilir. Sanatta tıpkı 
zaman gibi durmadan akan ve 
başlangıçtan sonsuzluğa kadar 
var olan bir öznedir. Her insan 
sadece kendi varlığı süresince 
bu evrenin içine dahil olabilir. 
Türkiye’de ilk dijital sanat 
örnekleri ise 1986 yılında 
‘Elektropentur’ isimli sergisi ile 
Paris ve İstanbul’da ses getirmiş 
Özcan Onur tarafından ortaya 
konmuştur. Ardından 1984 
yılında Hamdi Telli, bilgisayar 
grafiklerinden ve fotoğraflardan 
yararlanarak gözle görünür 
nesneleri birer dijital sanat 
esrine dönüştürmüştür. 
Günümüzde ise blockchain 
ve Metaverse kavramlarının 
beraberinde getirdiği NFT’lerin 
birer sanat esri niteliğinde 
olduğunu ve ülkemizde pek 
çok temsilcinin var olduğunu 
söyleyebiliriz.

biraz 0 biraz da 1…
İnsan var oldukça sanatta var olmaya devam edecek. Dün taşlarla 
duvarlara kazınan sanat, bugün piksellerle dünyamızı aydınlatıyor.
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SUMMER FEST

4 Haziran’da düzenlemiş olduğumuz Summer Fest’de 
siz değerli müşterilerimizi, iş ve sanat dünyasından birçok 

değerli konuğumuzla bir araya geldik.

Yazın başlamasıyla birlikte şehrin 
kalabalığından bir nebze de olsa 
uzaklaşmak isteyen konuklarımız, 
ikonik showroom’umuzda 
gerçekleşen “Summer Fest”te 
buluştu. Mercedes-Benz Gelecek 
Otomotiv CEO’muz Bekir Koman’ın 
açılış konuşması ile başlayan 
etkinliğimizde, Dünyaca ünlü 
ressam Saeed Ghanejad’ın 
birbirinden etkileyici karma 
eserlerinden oluşan sergisinin 
açılışı da gerçekleştirildi. Bu özel 
günde, sanatçı ayrıca çok özel bir 
Atatürk portresini canlı performans 
ile tamamladı. Sanatçının eserleri 
haziran sonuna kadar İstanbul 
Showroom’umuzda ziyaret 
edebilirsiniz.
Müzik, sanat, eğlence ve ikramların 
bir arada olduğu festivalde, 
birbirinden özel atölye ve 
workshop’lar da gerçekleştirildi. 
Barista OL’un kurucusu Göksal 
İzci ile lezzetli kahveler hazırlayan 
misafirlerimiz, Yıldız Kurt ile 
aroma terapi workshop’una 
katılarak bitkisel yağlar eşliğinde 
yaza özel araç kokularını 
hazırladı. Konuklarımız ayrıca 
Biruni Laboratuvarı Sağlıklı 
Yaşam Danışmanları Dr. Semra 
Tamer Levent ve Dr. Süreyya 
Şahinoğlu’nun “Sağlıklı Bir 
Gelecek” isimli söyleşisine de 
katıldı.

SUMMER 
FEST İLE 
YAZA MERHABA
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Arzu Kunt

Oktay Derelioğlu

Oya Anlar Onat Nihal, Faruk Yöneyman

Nuray Fenercioğlu
Semra Tamer Levent, 

Süreyya Şahinoğlu 
Özalp- Şule Argüder, 
Özge, Simge Sander

Begüm Aksu, Abdullah Süsler

Etkinlik Videosunu 

İzlemek İçin 
TIKLAYIN
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SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ MB Collection

Sizin İçin 
Seçtiklerimiz

Yaza Özel

Bu yazın en büyük yıldızı Mercedes-Benz Collection’dan ve tüm yaz etkisini 
sürdürecek olan moda trendlerinden sizler için seçtiğimiz ürünler! Kendine özgü 

tasarımların ve gerçek kalitenin tadını çıkarmaya hazır mısınız?

Erkekler İçin Çizgili 
Polo T- Shirt

Plaj Havlusu

Parmak 
Arası Terlik,

X-serisi

Şapka

Mapm Court Breaker 
Derby Spor Ayakkabısı

Classic Lady Roman
Kadın Kol Saati

Scooter

Tokyo 
Bileklik

Prague 
Anahtarlık

Business Erkek 
Güneş Gözlüğü

Günlük Kadın 
Güneş Gözlüğü

https://www.mercedes-benz.com.tr/passengercars/being-an-owner/mb-collection.pi.html/being-an-owner/mb-collection/collection-katalog/collection-katalog-menu
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Christian Louboutin 
Goldie Joli Metalik 
Mavi Taşlı Topuklu 

Sandalet

Sim&Roz Enamel 
Kalp Detaylı Kadın 

Altın Kolye

Balenciaga Gri 
Geometrik Formlu 

Kadın Güneş Gözlüğü

All of Chrome Sun 
Year Turuncu Kadın 

Havlu Panço

Valentino Garavani 
Pembe Logo Tokalı 
Kadın Deri Kemer

Collection-Series 7.83 
Lapis Taşlı Kadın 

Altın Yüzük

Jacquemus 
Bej Turuncu 
Hasır Dokulu 

Kadın Deri 
Plaj Çantası

Jo Malone London 
Violet & Amber 
Absolu 100 ml

Miu Miu Mavi 
Kadın Sandalet

https://www.mercedes-benz.com.tr/passengercars/being-an-owner/mb-collection.pi.html/being-an-owner/mb-collection/collection-katalog/collection-katalog-menu


H
az

ir
an

 2
02

2

36

AJANDA

İstanbul’da Gezi Parkı’nın hemen yanında bulunan Atatürk Kültür 
Merkezi, pek çok sergi, tiyatro, dans ve müzikale ev sahipliği yapıyor. 

1960’lı yıllarda ilk kez 
kullanıma sunulan bu bina 
geçtiğimiz yıllarda yeniden 
yapılandırılarak sanat 
severlerin hizmetine açıldı. 
Toplumlara ilham veren 
sanata ve sanatçıya ihtiyaç 
duyulan bu günlerde AKM 
pek çok farklı sanatsal 
faaliyete ev sahipliği yaparak 
bu ihtiyacın karşılanmasında 
oldukça büyük bir rol 
üstleniyor.

KLASİK BATI KLASİK BATI 
MÜZİĞİ ÜZERİNDEN MÜZİĞİ ÜZERİNDEN 
KESİTLERKESİTLER
Ekim 2021 tarihinde 
başlayan “Bizdeki Dünya, 
Dünyadaki Biz” sergisi, 
30 Ekim 2022 tarihine 
kadar ziyaretçilerini 
bekliyor. Müzikte tıpkı 
kültür gibi toplumlar 
arasında etkileşime ve 
benzerliklere sahiptir. 
Klasik Batı müziği üzerinden 
kesitler paylaşarak pek çok 
medeniyetin ve kültürün 
etkileşimini anlatan sergide 
aynı zamanda “Ustalara 
Saygı” köşesi de bulunuyor. 
Bu köşede, Türkiye’de uzun 
bir geçmişi olan Klasik Türk 
Müziği ve Türk Halk Müziği 
sanatçılarının eşyalarının 
sergilendiği bir köşe 

bulunuyor. 28 Mayıs- 12 
Haziran tarihleri arasında 
AKM de gerçekleşecek olan 
Gençler Yolda Sergisi, genç 
sanatçıları merkeze alan çok 
katılımlı bir sergidir. Sergide 
2018’den bu yana daha önce 
bir kısmı gösterilmiş bir 
kısmı ise hiç gösterilmemiş 
tamamı genç sanatçıların 

olan eserler sergilenecek. 
Üretimin bir süreç 
olmadığının başlangıcı ve 
sonu olmadan sürekli olarak 
devam etmesi gereken bir 
unsur olduğunu vurgulamak 
ve genç sanatçıların 
kendilerine yer bulabildikleri 
bu sergi ziyaretçilerini 
bekliyor.

Sanatın ayak izlerini 
yakından takip edin

Sanat & Etkinlik & Öneriler 

Taksim Atatürk Kültür Merkezi

Gençler Yolda SergisiBizdeki Dünya, Dünyadaki Biz
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Zorlu Performans Sanatları Merkezi (Zorlu PSM), yıllardır pek çok sanat gösterisini 
ve sanatçıyı bünyesinde ağırlamış oldukça geniş skalaya sahip bir sosyal merkezdir.

Ulusal ve uluslararası 
yapmış oldukları iş birlikleri 
ile bugünün sanatçılarına 
imkân sağlarken geleceğin 
sanatçılarına ışık tutar 
konumda. Bugüne kadar 
milyonarca sanat severi 
ağırlamış olan Zorlu PSM, 
Türkiye’deki kültürel 
faaliyetlerin %15’ini 
bünyesinde barındırıyor.
Henüz gitmediyseniz 22 
Mayıs- 23 Haziran tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek 
Amadeus oyununa gitmek 
ve Peter Shaffer tarafından 
kaleme alınan bu oyunu 
izlemek büyük bir fırsat. 
Başrollerini Selçuk Yöntem 
(Antonio Salieri), Okan 
Bayülgen (Wolfgang 
Amadeus Mozart) ve Özlem 
Öçalmaz’ın (Costanze) 
paylaştığı, bu oyunda 
Mozart’ı daha yakından 
tanıma fırsatı bulabilirsiniz.

DÜNYANIN EN DÜNYANIN EN 
TANINDIK ROCK TANINDIK ROCK 
GRUPLARI ZORLU’DAGRUPLARI ZORLU’DA
9-10 Ağustos tarihlerinde 
Arctic Monkeys, PSM 
Loves Summer kapsamında 
Turkcell Sahnesi’nde. 

2000’li yılların başında 
İngiltere’de kurulan grup 
bir internet sitesi üzerinde 
paylaştıkları demoları ile 
pek çok çevrede konuşulur 
oldu. 2005 Mayıs’ında kendi 
imkânlarıyla ilk EP’leri 
Five Minutes With Arctic 
Monkeys’ten bin tane 
bastıran grup dünyanın en 
tanındık rock gruplarından 
bir tanesi.
Kings Of Convenience, 
Zorlu PSM 10. Yıl Özel 
Etkinlikleri kapsamında 
30 Eylül ve 1 Ekim’de 
Turkcell Sahnesi’nde. 

Norveçli indie folk-pop 
ikilisi, Erlend Øye ve Eirik 
Glambek Bøe’den oluşan 
grup, 2000 yılında akustik 
Kings of Convenience 
albümü ile çıkış yaptıktan 
sonra, bütün dünyanın 
dikkatini çekmeye başladı. 
Billboard 200 listesine 
Declaration of Dependence 
ile giriş yaptıkları 2009 
yılından sonra uzun süre 
sessizliğe gömülen, Kings 
Of Convenience, 2021 
çıkışlı Peace or Love ile 
dinleyicilerinin  
karşısında.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi

22 Mayıs- 23 Haziran 2022 - AMADEUS 9-10 Ağustos 2022 - ARCTIC MONKEYS
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Bodrum yurt içi ve yurt dışı özellikle yaz dönemlerinde 
pek çok misafiri ağırlayan eşsiz bir doğa ve tatil şehri. 
Bodrum, denizin, kumun 
ve güneşin tadını doyasıya 
çıkarmak ve keyifli vakit 
geçirmek isteyenlerin 
en uğrak yeri halinde. 
Türkiye’nin en büyük 
turizm şehirlerinden 
biri olan Bodrum aynı 
zamanda bir kültür 
merkezi halinde. 

SAYISIZ FESTİVAL SAYISIZ FESTİVAL 
VE KONSERVE KONSER
Bodrum Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
birçok etkinlik sanat 
severlerin oldukça 
dikkatini çekmekte. 
Bodrum Antik Tiyatro’nun 
ev sahipliği yaptığı sayısız 
festival ve konser pek çok 
sanatçıyı ağırlamakta. 
Aynı zamanda yine 
belediyenin düzenlemiş 
olduğu tiyatro ve sanatsal 
sergi takvimi oldukça 
tatmin edici düzeyde. 
Macar Fotoğraf Sanatçısı 
Flóra Borsi’nin “Part of 
Me” Sergisi ZAİ Yaşam’da 
sanatseverlerle buluşuyor. 
15 Haziran tarihine kadar 
sürecek kişisel fotoğraf 
sergisi, kullanılmış olan 
fotoğraf teknikleri ve 
gerçeküstü fotoğraflarla 
dikkat çekiyor. Sergide, 
Flóra Borsi’nin dijital 
sanatın yeni temsilcisi 
NFT’den fotoğrafa uzanan 
yeni ve son dönemde 
ürettiği eserlerinden 
oluşan kapsamlı eserleri 
yer alıyor.

Bodrum’da tatilin 
ve sanatın eşsiz buluşması

AJANDA

Flóra Borsi “Part of Me” Sergisi ZAİ Yaşam

Bu yaz, Bodrum Antik Tiyatro sayısız festival ve konsere ev sahipliği yapacak.
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https://www.mercedes-benz.com.tr/passengercars/being-an-owner/service-booking/oab.module.html?oabDecline=&oabbrand=&oabDealerId=GS0061674&oabDealerGroup=&oabVehicleId=&oabServiceNotes=&oabServiceProduct=&oabOfferId=&oabSection=&oabCancellationId=&oabContext=&oabLicensePlate=&utm_source=&utm_campaign=&utm_medium=&utm_content=&utm_term=&csref=&pid=


https://shop.mercedes-benz.com/tr-tr/shop/vehicle/srp/used?sort=relevance&assortment=vehicle&dealer=GS0061674

