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SANATA DESTEK İÇİN
BAKANLIĞA CAĞRI
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (USPD) Kültür Bakanlığı'na
sanata destek için öneri paketi sundu. Teklifte sanat odaklarının
bu dönemde ihtiyacı olan fonu sağlamaları için taiepte bulunuldu

ULUSLARARASI Plastik çi, eleştiımen gibi kesimlere de en az
Sanatlar Derne-
ğı'den(USPD)
Kültür Bakanlı-
ğı'na çağrı geldi
UPSD, bakanlığa

hazııladığı sunumu ileterek
ülkemizdeki sanat odakla-
rının (sanatçılar. sanat
insanlaıı, küratörler,
sanat emekçileri.
eleştirmenler vb)
bu dönemde ih-
tiyacı olan fonu
sağlamaları için
taiepte bulundu
Bakanlığın en
kısa zamanda bu
eylem planı uygula-
ması amaayla sunulan
teklifte plastik sanatlar
alanında üreten. emeği
olan her biıey ile kuıu-
ma ve aynı zamanda
ulkemıze yaıayacak for-
müller gündeme taşındı.
Kültür Bakanlığı'nın. sa-
natçıların atölyelerinden
veya bağlı olduklan galeri-
lerden eseıler satrn alarak
devlet koleksiyonu alt
yapısıyla müzeleştirmesi
gereğı üzerıne bir çağn
yapüdı. Bu platformda en
değeıli rolJere sahip olan
bağımsız küratör, sanat tanh
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6 ay maaş bağlanaıak devlet adına
:-% projeler geliştirmeleri veya sanat

m yayınları hazırlamalan önerildi
W Bu formüllerin devıeye sokulma-

sıyla.bukesimlerinyanısıra.tüm
sanat sektörü çalışanlannın. emek-

çüerinin, yayıncılarının da bun-
dan doğrudan veya dolayb

fayda sağlayacaklannın altı
çizıldi Teklif, UPSD Başka-
nı Bedri Baykam ve UPSD

ft , _- YönetimKurulu üyeleri-

Baykam bakanlıga
sunulan Sanata Destek

Fonu' dışında imkanı olan
sor sanatseverin bu zor gün-

.: rde çağdaş sanata destek
olması gerektiğini vuıguladi:
Bu ülkenın Kurtuluş Sava

şı'yla beraber her şeyden ön-
ce bir aydınlanma ve kültür

devrimi üzerine kurulduğunu
hatırlarsanız. bugün yaşanan
krizde, öncelikle yangından
ilk kurtarılacak' kesimler ara
sında ülkenin sanatçılarının da
olduğunu görürsünüz Şimdi
krız varken sanatın suası mı?'
demekyerine, bılinçh zihınle-
rin tam tersini düşünmeleri ve

gereğuıi vakit kaybetme-
den yapmalan gerekir."
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Haluk Levent'in programı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli de uzatacak.

YouTube'dan talk show
Haluk Levent YouTube kanalı üzerinden 13 Mayıs'tan itibaren talk
show programı yapacak. Program her hafta çarşamba yayınlanacak

ÜNLÜ şarkıcı ve AHBAP
Derneği'nın kunıcusu
Haluk Levent, geçtiğimiz
günlerde açtığı YouTube
kanalı üzerinden 13 Ma-
yıs'tan itibaren talk show
programı yapacak. Her
hafta çarşamba günleri
yayınlanacak programda
izleyenleri bekleyen bir-
çok sürpriz de bulunacak.
27 sene önce aynı tarihte
ilk albumünü paylaşan
Levent'in ptogranutun

bir diger özelhğı de ıhtı-
yaç sahıbı vatandaşlara
yardım eli uzaülması.
Programın; canlı perfor-
manslaıla, konuklann
katüımıyla ve AHBAP
Demeği'nin gönüllü
üyelerıyle ızleyenlen
eğlendinrken bir yandan
da yardrmda bulunul-
masına katkı sağlayacak.
Levent'in YouTube kanalı
kısa sürede 535 bin abo-
neye ulaşu. Ünlü sanatçı.

"Konserlenme geldiniz.
televizyonlaıda izlediniz.
radyoda dinlediniz. Twit-
ter'da takip ettiniz. Ins-
tagram'da etiketlediniz,
Facebook'ta dürttünüz.
Arkadaşlar, yakında her
çarşamba YouTube canh
yayınında ben sizlerle
bulikte olacağun, acaba
YouTube'da da beraber
olur muyuz7" diyerek
hayTanlaıını programı-
naçağırdı

Çekiıtıi 3 ay süren film
gibi klip: Allı Turnam

SANATÇI Haluk
Özkan bir yol hika-
yesirün anlaüldığ».
film tadında bir
klip çalışması 'Alu
Turnam'ıyayın-
ladi- Ydlardır bir
halktürküsü olan
Allı Turnam'ın
klibinin çekimleri
3 ay sürdü. Sanat
çı.klıpçahşmasına
sonbahaıda başlayıp hş aylannda
-25 derece soğukta donma tehhkesi
geçiıerek tamamladı Kendisinin ve
olağanüstü zor doğa şartlannda çekim
yapmak zorunda kaldığuu belirten
Özkan. "Çekimler bittikten sonra ben
ve ekibim bir haftayataktan çıkamadık
ve çekimler esnasında donma tehli-

Haluk Özkan
fc, klibin çe-

- kimlerini
-25 derece

soğukta don-
ma tehlikesi

geçirerek
tamamladı.

kesi atlattık" dedi
Çekime Izmir'de
başlayan Özkan
Kayseri. Sarıoğlan,
Yahyalı. Karaözü,
Yerükuyu ve İğideh
Köyü'nü kapsayan

J», bir çekim gerçek-
leşürdi Özkan.
"Biz sananatçılar
doğdumuz topıak-
laıa analılarımızın

geçtiği yerlere manen borçluyuz. Çun-
kü bizi bu topraklar ve bu topraklann
değerleri, anneleri şekillendirdi. Herkes
İstanbul'a bir şehirden. kasabadan ya
da kbyden geldi arkamızdaki geçmiş;
aslında bizi biz yapan değerdir İşte bu
değerleri her sanat çının hatırlaması ve
unutmaması gerekir" dedi.

Tfc-U
Dünyanın en büyük piyano virtüözlerinden "Türkiye'nin Harika Çocuğu"
Biret'in hayatını ve müzik yolculuğunu anlatan belgeseli online erişime açıldı

Evden Anlat
buluşmaları

başlıyor

ALS hastalarına
anlamlı destek

FADİK Sevin Atasoy ALS ıle
mücadele edenlere farkmdalık
oluşturmak için kendisine "En
İyi Kadrn Oyuncu" ödülünü
kazandıran "Merhaba" filrrünin
linkini Instagram hesabına ek-
ledi Atasoy. ALS ile mücadele
edenlere bir nebze olsun katkı
sağlamak istediğinisöyledi.
Filmde tedavisi olmayan bir kas
hastalığına (ALS) yakalanan
babasını görebilmek için Ame-
rika'da yaşayan doktor kızm
İstanbul'a dönerek babası ile
vedalaşma hikayesi anlatılıyor
Amerikada ve Türkiye'de ALS
hastalığına dikkat çeken ve iki
dilde gösterilen filmde SÖnmez
Atasoy, Fadik Sevin Atasoy. Pax-
ton VVinters, İskender Altın ve
Nursel Köse rol alıyor.

KOVİD-19 salgınının yayılma
riskine karşı ahnan sağlık tedbır-
leri kapsamında ziyarete kapah
olan Dolapdere'deki çağdaş sa-
nat müzesi Arter, öğrenme prog-
ramı etkinliklerine çevrimiçi
ortamda devam ediyor Aıter'in,
her katıhmanın evinde buhınan
birer sanat yapıtını veya nesneyi
diğer katüımcüara anlatmasını
temel alan" Evden Anlat" baş-
lıklı çevrimiçi buluşmalan, 11
Mayıs'tan itibaren her pazartesi
akşamı 19;00'da gerçekleşecek.
Etkinliğe ücretsiz olaıak katıl-
mak için uygulama üzerinden
kayıt yaptırmakyeterh.

Müzıkdün-
yasınınen
büyük piyano viı-

tüözlerinden bin kabul edilen
İdil Biret'in yasamım anlatan
ve ilk gösterimi NLsan 2015'te
34. İstanbul Film Festivali'nde
gerçekleştınlen "İdil Bıret: Bir
Harika Çocuğun Portresi" bel-
geseli ilk kez online erişime
açıldı.. Biret in hayatını ve
müzik yolculuğunu anlatan
belgeselin yönetmenliğini
Eytan İpeker, yapımcıhğım
Yoel Meranda üstleniyor

ZAMANYOLCULUGU
Belgeselde Biret'in kendi ar-

şivinden çocukluk fotoğrafla-
rı, 5 yaşındayken yapüğı bes-
t elerin or ijınaller ınin yanı sıra
7 yaşındayken Fransız Radyo-
su'na verdiği röportaj. ünlü
piyanist Arthur Rubınstein'ın
Biret'i Fransız izleyicilerine
tanıtbğı TV programının ses
kayıtlaıı ve Buet'in 70'lerde
hocası Nadia Boulanger'ye
Berg'in Piyano Sonatı'nı çal-
dığı görüntüler yer alıyor.
Belgesel. İdil Biret'in YouTube
kanalı üzerinden izlenebilir.

21.15 sohbetleri tam gaz
ENKA Sanat. sun-

duğu dijital içerikler
aracıhğıyla sanatçı-
lan sanat severlerle
buluşturmaya de-
vam ediyor ENKA
Sanat'ın ınstagram
hesabmdan canlı
yayınlanacak ve kül-
tür sanat dünyasımn
onemlı isimlerinin
konukolacağı'Çiğ-
demErken ıle 21.15
sohbetlen" serisinde.
kültür sanat sektorü-
nün dünü. bugünü ve
yannı konuşulacak.
koronavirüs salgını-
nın etkileri ve gelecek
öngörüleripaylaşı-
lacak. Her hafta salı
gunlen tıyatro, cuma
günlen ıse müzik

EYİN CAZ HALİ
AKBANK

Sanat, bu ay
kültür sanat
etkinliklerini
sosyal medya
kanallannda
sanatsever-
lerle buluş-
turmaya de-
vam ediyor.

30. Akbank Caz Festivah. Akbank
Sanat Instagram sayfasında "Evin
Caz Hali" konserlerine yer veriyor.
Yoğun ile gören konserler serisi Ser-
dar Ateşer. Asena Akan, Uraz Kıva-
ner. Güç Başar Gülle ve Apostolos
Sideris ile bu ay da devam edecek.
Konserler cuma akşamları saat
20.00'de Akbank Sanat tnstagram
hesabında canlı izlenebilir.

uitm

Istıntul

sohbetleri izleyiciyle
buluşurken. sanatçıla-
rın canlı performansla-
rı da izlenebilecek. Bu
akşam gerçekleşecek
canlı yayının konuğu
ise bugüne dek sayısız
projeyeimzaatan.
ödüllü müzisyen. pro-
düktör, aranjör, beste-
ci ve söz yazan İsken-
der Paydaşolacak. 12
Mayıs Salı akşamının
canlı yayın konuğu
sinema, Üyatro ve
dizi oyuncusu Yetkin
Dikincüer. tiyatro ve
sinema üzerine yoğun-
laşan kariyerinden
bahsedecek ve güncel
konular üzenne görüş-
lennı ve yorumlanm
paylaşacak.
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