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TÜRKIYE’NIN SANAT VE KÜLTÜR GAZETESI

İstanbul’un
yeni sanat
fuarı
CI Bloom
başlıyor
IAN
Contemporary Istanbul’un
yeni sanat fuarı CI Bloom,
Akbank ana partnerliğinde
Tersane İstanbul’da baharı
karşılıyor. İstanbul’daki sanat
profesyonellerinden oluşan
seçici kurul tarafından davet
edilen çağdaş sanat galerileri, sanatçılar ve sanatseverleri festival havasında bir araya
getirecek olan fuar, sanat piyasasına enerji vermeye de-

vam etmeyi hedefliyor. Fuar,
10-11 Mayıs ön izleme, 12-15
Mayıs fuar günlerinde izleyiciyle buluşacak.
Contemporary Istanbul
Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Güreli, CI Bloom’un çıkış hikayesini, fuarda bizi nelerin
beklediğini, NFT konusundaki girişimlerini, küresel
sanat piyasası hakkındaki
görüşlerini ve 17. Contemporary Istanbul fuarına dair
planlarını bizimle paylaştı.
(Sayfa 2,4 ve 5’te)

Farklı bir sanat deneyimi
Yıl içerisinde farklı sanat etkinliklerini destekleyerek topluma sanatsal anlamda değer
katan Akbank, CI Bloom ile
sanatseverleri buluşturuyor.
Akbank’ın Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç’la,
CI Bloom’la ana partnerlik
hikayeleri ve Akbank Sanat

hakkında konuştuk. “Contemporary Istanbul’un kat
ettiği uzun ve başarılı yol,
bugün yepyeni bir oluşumun
CI Bloom’un doğmasına neden oldu. Sanat camiasında
ses getireceğine inandığımız
bu fuarın da uzun soluklu olmasını hedefliyoruz.” Sayfa 6

20 yıldızdan NFT seçkisi
CI Bloom, dünyanın en önemli NFT eserlerinden bazılarına
ev sahipliği yapıyor. Paribu
desteği, ContempoNeo organizasyonu ile düzenlenecek;
kürasyonu MoCDa ve yaratıcı yönetmenliği sanatçı ikilisi

Apolonia Sokol, ‘Inès Di Folco’, tuval üzeri yağlıboya, 92x65cm, 2022

ha:ar tarafından üstlenilen Digital Horizons: The New State
of the Art sergisi, uluslararası
NFT koleksiyonerlerinin koleksiyonlarından seçilen NFT
dünyasının 20 yıldızını bir araya getiriyor. Sayfa 12

Firuz Soyuer’in gözünden CI
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İstanbul baharı sanatla kucaklayacak
Contemporary Istanbul’un yeni sanat fuarı CI Bloom Akbank ana partnerliğinde Mayıs ayında sanatseverler ile buluşuyor. Contemporary Istanbul’un Türkiye’deki
çağdaş sanata odaklanan yeni sanat fuarı CI Bloom 10-11 Mayıs ön izleme, 12-15 Mayıs genel izleme günleriyle baharı sanatla kucaklayacak.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli & Akbank Yönetim Kurulu ve Contemporary Istanbul Danışma Üst Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer

IAN
Contemporary Istanbul’un yeni sanat fuarı CI Bloom, bu ay sanatseverlerle buluşuyor. Contemporary
Istanbul, Akbank ana partnerliğinde Türkiye’deki çağdaş sanata odaklanan yeni sanat fuarı CI Bloom ile
baharı Tersane İstanbul’da karşılıyor. 10-11 Mayıs ön izleme, 12-15
Mayıs fuar günlerinde sanatseverler
ile buluşacak olan fuar Türkiye’deki
23 çağdaş sanat galerisini bir araya
getiriyor. CI Bloom, Contemporary
Istanbul’un; Tersane İstanbul’da
uyandırdığı büyük uluslararası ilginin ardından; Türk çağdaş sanat ailesinin tüm üyeleriyle birlikte baharı
karşılayan özel bir etkinlik tasarladı.
CI Bloom, İstanbul’daki sanat profesyonellerinden oluşan bir seçici
kurul tarafından davet edilen çağdaş sanat galerilerini, sanatçıları ve
sanatseverleri festival havasında bir
araya getiriyor.
CI Bloom katılımcı galerilerini
seçen kurul, Adnan Yerebakan (Sanatorium), Doğa Öktem ve Tankut

Aykut (Oktem Aykut), Moiz Zilberman (Zilberman Gallery), Oktay Duran (Art On Istanbul), Suela
Cennet (The Pill), Yeşim Turanlı (Pi
Artworks) isimlerinden oluşuyor.
Contemporary Istanbul Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Güreli, CI Bloom’un amacının sanat piyasasına
enerji vermeye devam etmek olduğunu vurgulayarak; “Belirsizlik ile
dolu iki yılın ardından sanat dünyası
CI Bloom ile yeniden baharı karşılamaya hazırlanıyor. Contemporary
Istanbul’un pandemi kaynaklı seyahat kısıtlamaları arasında gerçekleştirilen son iki edisyonu, Türkiye’deki sanat pazarının iki fuara ev
sahipliği yapacak kadar güçlendiğini
kanıtladı. Türkiye’deki sanat pazarı büyüyor, gelişiyor ve çeşitleniyor.
Bizim için son iki edisyondur genç
koleksiyoncuların katılımlarındaki
heyecan çağdaş sanata olan ilginin
her geçen gün arttığının da bir göstergesi oldu” diye ekliyor.
Akbank Yönetim Kurulu ve Contemporary Istanbul Danışma Üst Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer
ise “Akbank olarak ilk günden beri

desteklediğimiz Contemporary Istanbul, sadece ülkemizde değil tüm
dünyada büyük ilgi yaratmaya devam ediyor. Baharın gelişiyle İstanbul’da çağdaş sanata odaklanan yeni
bir sanat fuarının doğuyor olması
hepimizi çok heyecanlandırıyor. Bu
yıl ilk kez yapılacak ve 23 çağdaş sanat galerisini buluşturacak olan CI
Bloom’un sanatseverlere farklı bir
sanat deneyimi yaşatacağına inanıyorum. Çağdaş sanata olan ilginin
artıyor olmasından ve Akbank olarak bunda bizim de katkımız bulunmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Contemporary Istanbul’la
birlikte ülkemiz ve İstanbulumuzun
yurt dışında da doğru ve iyi temsil
edilmesini sürdüreceğiz” diyor.

Akbank ana partnerliğinde
Türkiye’de çağdaş sanatı geniş
kitlelerle tanıştıran ve kültür sanat
gündeminin üst sıralarına taşıyan
Contemporary Istanbul’un, Akbank’ın ana partnerliğinde, yeni
bir sanat fuarına imza atmasından
duyduğu mutluluğu dile getiren
Akbank Marka ve İletişim Başkanı

Beril Alakoç ise, “Akbank olarak
ana partnerliğini üstlendiğimiz CI
Bloom’la da çağdaş sanatın en iyi
örneklerini sanatseverlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Akbank Sanat da Arte Povera sanat akımının
öncülerinden olan, resim ve heykeli harmanladığı eserleriyle bilinen
Jannis Kounellis’in İstanbul’a özgü
bir yapıt olarak tasarladığı ve İstanbul’da ürettiği yapıtı Topkapı’yı Hasan Bülent Kahraman’ın küratörlü-

ğünde sergiliyor.” diyerek sözlerini
tamamlıyor.
Contemporary Istanbul tarafından organize edilen CI Bloom, Akbank ana partnerliğinde, Tersane
İstanbul ve dünyada en fazla destinasyona uçan havayolu şirketi Türk
Hava Yolları’nın desteği ile BMW ve
LG partnerliğinde düzenleniyor.
“Sanatseverler CI Bloom biletlerini Wings kartla %20 indirimle mobiletten alabilecek.

CI BLOOM KATILIMCI ÇAĞDAŞ SANAT GALERILERI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambidexter, İstanbul
Anna Laudel, İstanbul,
Düsseldorf
Art On Istanbul
.artSümer, İstanbul
Bozlu Art Project, İstanbul
BüroSarıgedik, İstanbul
C.A.M. Galeri, İstanbul
Dirimart, İstanbul
Ferda Art Platform, İstanbul
Galeri 77, İstanbul
Galeri Siyah Beyaz, İstanbul,
Ankara

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MERKUR, İstanbul
Galerist, İstanbul
Martch Art Project, İstanbul
Öktem Aykut, İstanbul
PG Art Gallery, İstanbul
Pi Artworks, İstanbul, Londra
Piramid Sanat, İstanbul
Sanatorium, İstanbul
The Pill, İstanbul
Vision Art Platform, İstanbul
x-ist, İstanbul
Zilberman Gallery, İstanbul,
Berlin

YENİ BİR ÇAĞIN ÖNCÜSÜ.
TAMAMEN ELEKTRİKLİ YENİ BMW iX.

Elektromobilite için tasarlanan yepyeni bir vizyon.
Yeni BMW iX olağanüstü tasarım çizgileri ve
geleceğin teknolojileriyle yeni bir çağa hazır.

#joyelectrified
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Kentin yeni çağdaş sanat fuarı CI Bloom
Contemporary Istanbul’un yeni sanat fuarı CI Bloom, İstanbullulara senede iki kez kapsamlı fuar deneyimi yaşatmak için hazırlanıyor. Türkiye’deki çağdaş sanata odaklanacak
olan CI Bloom, bir nevi gelecek güzel günlerin ve baharın habercisi olarak karşımıza çıkıyor. CI Bloom’u, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’den dinledik.

BURCU DIMILI
burcudimili@gmail.com
Türkiye’deki 23 çağdaş sanat galerisini buluşturacak olan CI Bloom, Haliç’in kıyısındaki İstanbul’un tarihi
atmosferini yansıtan Tersane İstanbul’da, 10-11 ön izleme, 12-15 Mayıs
fuar günlerinde izleyiciyle buluşacak.
İstanbul’daki sanat profesyonellerinden oluşan seçici kurul tarafından
davet edilen çağdaş sanat galerileri,
sanatçılar ve sanatseverleri festival
havasında bir araya getirecek olan
fuar, sanat piyasasına enerji vermeye
devam etmeyi hedefliyor.
Contemporary Istanbul Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Güreli, CI Bloom’un çıkış hikayesini, fuarda bizi
nelerin beklediğini, NFT konusundaki girişimlerini, küresel sanat piyasası hakkındaki görüşlerini ve 17.
Contemporary Istanbul fuarına dair
planlarını bizimle paylaştı.
Bu sene ilk kez gerçekleşecek CI Bloom fuarıyla, Tersane İstanbul’da bir
araya geleceğiz. Contemporary Istanbul’un organize ettiği bu yeni etkinlik
hakkında bize bilgi verebilir misiniz?
Contemporary Istanbul, 2006 ile
2014 yılları arasında çağdaş sanat pazarını büyütmek, pazar kurallarını
uygulamak ve yerleştirmek, sektörün
mutlaka sahip olması gereken etik
değerleri benimsemek ve uluslararası etkisini artırmak yönünde çalıştı.
Buna paralel olarak aynı dönemde
büyüyen ülke ekonomisi için de birçok kamu mevzuatı ve uygulamalarını da çağdaşlaştırma ve gelişmenin
sağlıklı olabilmesine odaklandık,
yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. 2014 sonrası pazar düz bir çizgi,

zaman zaman aşağı doğru giden bir
seyir gösterdi. Ancak son iki senedir
dünyanın yaşadığı pandemi döneminin ardından, son bir yıldır büyüme
eğrisi yeniden yukarı çevrildi. Türkiye’nin de içinde olduğu genel bir gelişme neticesiyle pazar 2020’ye göre
ciddi oranda büyüdü, bu büyüme
devam ediyor. Rusya’nın başlattığı
savaşın etkilerini henüz ölçemiyoruz
ancak olumlu bir etkisi olmayacağı
kesin.
Bu gelişme içinde özellikle genç
koleksiyoncuların, galerilerin ve sanatçıların pazara girmeleriyle yeni ve
ölçüleri daha geniş, daha yaygın bir
çağdaş sanat pazarı oluştu. Bu ortam
bize bir yıl içinde, senenin ilk yarısını
işaret etti ve CI Bloom böyle doğdu.
Ocak ayının ilk haftası bu fikri Contemporary Istanbul Danışma Üst Kurulu ile paylaştık. Aynı zamanda galerilerle konuştuk, olumlu ilerledik
ve heyecan doğdu. Akbank’ın yanımızda olması, Contemporary Istanbul’un geleceğe olumlu bakmasını
sağlıyor, cesaretini artırıyor.
Buna ilaveten İstanbul’a çok yakışan, bizi heyecanlandıran 16. Contemporary Istanbul mekanı Tersane
İstanbul yeni bir fuar planlanmasında da vesile oldu. İç pazara yönelik,
iç pazarı heyecanlandırmak, dinç tutmak amaçlı CI Bloom yerini buldu.
Adeta büyük bir aile olarak gördüğümüz ülke çağdaş sanatının ilgili tüm
oyuncularının bir araya geldiği bir
buluşma olacak CI Bloom.

hızlı ve etkin bir çalışmayla kendi içlerinde yaptıkları oylama sonucu 23
çağdaş sanat galerisi yerini aldı. Ayrıca seçilen ancak kendi şartları nedeniyle 17. Contemporary Istanbul’da
yerini alacak üç galerimiz katılamadılar. Tersane İstanbul’un Haliç kıyısındaki 6 bin metrekarelik alana sahip T8’e yerleştik. Metaverse ve NFT
platformu olarak ilerlemek amaçlı
kurmuş olduğumuz ContempoNeo
da CI Bloom’da yerini alacak. CI Bloom yanında 17. Contemporary Istanbul ve Istanbul The Lights (ITL)
Festivali kapsamında Museum of
Contemporary Digital Arts (MoDA)
ile danışmanlık ve küratöryel hizmet
anlaşması yaptık. CI Bloom’da fuarın içinde Digital Horizons: The New
State of Art NFT sergisinde 14 koleksiyonerin 28 NFT’si sergilenecek. Bunun yanında herkesin gündeminde
olan, 2019 yılında sadece 4,6 milyon
dolardan, 2021 sonunda 11 milyar
dolar hacmine varmış olan sanat
içerikli NFT pazarının her yönüyle
konuşulacağı, bugünkü konumunun
yanı sıra geleceğe doğru gelişmesini
ele alacak olan bir konferans serisi
yer alacak. Yine aynı ekiple birlikte
13-14 Mayıs’ta ContempoNeo Global Lounge’ta NFT’ler hakkında en
çok ihtiyaç duyulan bilgilere yer veren bir konferans serisi de olacak.
Konferans programında Metamask,
Ledger, KnownOrigin gibi dünyanın
en önemli blockchain şirketlerinin
temsilcileri yer alacak.

Yerel galerilerin ön plana çıkacağı,
sanatseverlerle buluşma fırsatı yakalayacağı CI Bloom’da bizi neler bekliyor?
Galerilerimizin kurucularının yer
aldığı CI Bloom Seçici Kurulu’nun

Türkiye’deki sanat piyasası hakkında
görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?
Koleksiyoner ve sanatçı sayısı Türkiye’de her geçen gün artıyor. Türkiye
sanat pazarının büyük kısmını İstanbul kapsıyor. Tüm Türkiye’ye yayıla-

‘Türkiye’nin de içinde olduğu
genel bir gelişme neticesiyle
pazar 2020’ye göre ciddi oranda büyüdü, bu büyüme devam
ediyor. Bu gelişme içinde
özellikle genç koleksiyoncuların, galerilerin ve sanatçıların
pazara girmeleriyle yeni ve ölçüleri daha geniş, daha yaygın
bir çağdaş sanat pazarı oluştu.
Bu ortam bize bir yıl içinde,
senenin ilk yarısını işaret etti
ve CI Bloom böyle doğdu.’
cağına inanıyorum. Türkiye’deki özel
sektörün de sanatın değerini daha iyi
anladığını, onunla yakınlaşmak istediğini görüyoruz. Çok önemli firmalarla
temas içindeyiz. Herkes sanatla yakın
olmak ve kendi markasını sanatla özdeşleştirmek istiyor. Sanatın insanlara
ruhsal dinginlik kaynağı sağlamasının yanı sıra yeni düşünceleri açan ve
insanları yaratıcılığa daha fazla sevk
eden bir anlayış olduğu için ister istemez iş dünyasının yöneticilerinin de
içinde olmak istediği bir husus olduğunu anlıyoruz. 2021 küresel sanat
pazarında galeriler, fuarlar, müzayede evleri ve diğerleriyle sanat pazarı
2020’ye göre yüzde 9 büyüyerek 65,1
milyar dolara ulaştı.
Art Basel’in Art Market 2022 raporuna göre; satış değerleri 2019’un
pandemi öncesi seviyelerini aştı.
Pandeminin büyük sanat pazarının genişlemesinde önemli bir payı
oldu. Bizim de yakından takip ettiğimiz NFT sanat ve koleksiyon satışları ise 2019’da 4,6 milyon dolarken,
2021’de 11,1 milyar dolara yükseldi.
Dijital sanata artan ilgi, özellikle
yeni koleksiyoncular için çok belir-

gin. Yüksek gelir grubu koleksiyoncuların yüzde 88’i gelecekte NFT bazlı
sanat eserleri satın almakla ilgilendiklerini belirtiyor. Bu demek oluyor
ki NFT sanatına temkinli yaklaşımlar
yavaş yavaş azalıyor.
Uluslararası sanat fuarları için neler
söylemek istersiniz?
Pandemiyle birlikte en çok etkilenen sanat fuarları oldu. Kimse seyahat edemedi, fuarlar ertelendi. 2019
yılına kadar satışların giderek artan
bir payı sanat fuarlarında gerçekleşti ve dünyanın farklı bölgelerindeki
köklü ve yeni koleksiyoncu için kritik
bir erişim noktası haline geldi.
2020’de fuarların çoğunun iptal
edilmesi, sanat fuarları aracılığıyla
yapılan satışların radikal bir şekilde
azalması ve e-ticarete geçişin önemli
ölçüde artması anlamına geldi. Türkiye’de de birçok örneği var, çevrim
içi sanat eseri satışları sürüyor.
2021’de sınırlı kapasite dâhilinde
olsa da fuar takviminin yeniden başlamasıyla bu trendde bir miktar tersine
dönüş oldu. Sanat fuarı satışları yıllık
yüzde 7 artışla yüzde 29’a yükseldi,
ancak yine de 2019 seviyelerine yaklaşamadı. Geçmiş yılların verilerine
dayanan tahminler, 2019’da online
ve off-line olarak sanat fuarlarında
gerçekleşen satış rakamının 16,6 milyar dolara kadar çıkmış olabileceği
yönündeydi. Bu rakamın 2021 yılında 10 milyar doların altında kaldığı
tahmin ediliyor.
Contemporary Istanbul gerçekleştiği ilk yıldan beri Türkiye’deki kültür
sanat ortamına katkı sağlıyor. Yabancı galeriler, küratörler ve sanatçıları
Türkiye’deki sanat pazarıyla bir araya getiriyor. Birçok ilke de imza attı
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Contemporary Istanbul, son zamanlarda kültür sanat ortamı için neler
yapıyor? Gündeminde nasıl partnerlikler var?

FOTOĞRAF: ÖYKÜ TERLEMEZ

Contemporary Istanbul kültür sanat ortamını partnerleriyle ve katkı
sağlayacak birçok kurumla destekliyor. İlk günden beri Akbank ile birlikteyiz. Özel sektörle birlikte kamu
kuruluşlarıyla da iş birliği yapıyoruz.
Türkiye’deki çağdaş sanat ortamını,
sanatın yumuşak gücünü farklı kamu
kuruluşlarının desteğiyle genişletiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
geçtiğimiz Ekim ayında deniz taksilerle bize destek verdi. İlk kez deniz
yoluyla sanatseverler, İBB’nin desteği
sayesinde ücretsiz bir şekilde fuara
erişebildi. Ayrıca son zamanlarda
Türkiye Tanıtım Ajansı ile uluslararası basın turları organize ediyoruz.
Getirdiğimiz basını çağdaş sanat galerilerine, müzelere ve İstanbul’un
önemli mimari projelerine rehber
eşliğinde götürüyoruz. Artnet, Artforum, Cultured Mag, Frieze Mag,
Selectionsart gibi birçok basını birlikte ağırladık. Bu İstanbul’un kültür
sanat ortamı için bizim yaptığımız
en önemli faydalardan biri. Aynı
zamanda yeni gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Virtual Contemporary Istanbul, uluslararası birçok
fuardan önce geliştirdiğimiz ve başarılı satışlar gerçekleştirdiğimiz bir
platform oldu. İlk kez haziran ayında NFT sergisine ev sahipliği yaptık.
Dünya genelinde ilk NFT sergisi olan
uluslararası bir fuar olduk. Şimdi de
ContempoNeo metaverse, NFT platformuyla dijital sanat piyasasındaki
yerimizi alıyoruz. Uluslararası birçok sanatçı ve küratörle çalışmalar
yapıyoruz.

planlıyoruz ve görüştüğümüz önemli yayınlardan gelen yorumlardan
etkili bir Eylül ayı yaşayacağımızı
şimdiden görüyoruz. 17. Contemporary Istanbul programı için başta
ana partnerimiz Akbank olmak üzere
tüm partnerlerimiz ve galerilerimizle
hazırlığımıza devam ediyoruz.

CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli

Bu yıl ilk kez Türkiye’den altı farklı
çağdaş sanat galerisi aynı anda Art
Dubai’ye katıldı. Uluslararası sanat
piyasasında Türkiye’deki sanata yatırımın artması konusundaki görüşlerinizi alabilir miyiz?
2021 yılında dünya sanat pazarı
yüzde 29 büyüdü. Bu sene başarılı bir
fuarı iyi galerilerle gerçekleştirdiler.
İlk kez altı Türk galerisi Art Dubai’ye
katıldı. İki galeri aynı zamanda dijital
bölümde yer aldı. İyi sanatçıları temsil eden iyi galerilerin yer alması Orta
Doğu pazarının Türk çağdaş sanatına
olan ilgisinin de bir göstergesi oldu.
Art Dubai 2022’ye Türk galerilerinin

aynı anda katılmasını sanat alanında
Dubai çıkartması olarak tanımlıyorum. Çok kıymetli bir başlangıç oldu
bizim için.
Pandemi sonrası bütün dünyaya açılırken Art Dubai adeta bir
başlangıç kapısı oldu. Bu bölgenin
koleksiyoncularını, iş dünyasını cezbetmek için biz de Contemporary
Istanbul olarak çalışıyoruz. Bu kitleyi
İstanbul’a davet etmek için projeler,
etkinlikler düzenliyoruz. Art Dubai
esnasında iki toplantı yaptık. Koleksiyoncu, galeri, basın dünyasından
insanları davet ettik ve çok verimli
bir toplantı oldu.

Eylül ayında ise Contemporary Istanbul’un 17’nci edisyonuyla buluşacağız. Nasıl bir fuar programı planlıyorsunuz?
Eylül ayında, fuarın 17’nci yaşında, 16-23 Eylül tarihleri arasında
Akbank ana partnerliğinde tekrar
Tersane İstanbul’da sanatseverlerle
buluşacağız. Eylül ayı Türkiye’nin
kültür sanat açısından değerli bir dönemi olacak. Pandemi nedeniyle ertelenen bienal ile paralel olarak Contemporary Istanbul ve aynı zamanda
Istanbul Modern’de çok önemli bir
sergi açılışı olacak. Türkiye Tanıtım
Ajansı ile uluslararası basın davetleri

Canan Tolon’un “LİMBO” enstalasyonuna ev sahipliği yapan Contemporary Istanbul Vakfı’nın gelecek sergi ve
programlarında bizleri neler bekliyor?
Canan Tolon’un “LİMBO” eseri
sanatseverler tarafından çok ilgi gördü ve mayıs sonuna kadar uzatma
kararı aldık. İlk kez Cocoon’da tek
büyük bir enstalasyona ev sahipliği
yaptık. Eski arkadaşım Canan’ın eserini vakıfta sergilemek ayrı bir gurur
oldu bizim için. Contemporary Istanbul Vakfı kültür sanat etkinlikleri,
sergileriyle sürdürülebilir bir şekilde
çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz
ay Senkron Eş Zamanlı Video Sergileri kapsamına dâhil olduk. Ayrıca
Unicef ve Artist Residency ile Ukrayna’daki savaştan zarar gören aileler
ve çocuklar için Make Art for Peace
adlı sergiye ev sahipliği yaptık. Fişekhane her zaman olduğu gibi bu konuda da bize destek oldu ve Camlı
Galeri’nin kapılarını bu proje için
açtı. Türkiye’den de birçok sanatçı
Ukrayna’ya destek olmak için katıldı.
Bu sene vakfın projesi olan Istanbul
The Lights’ın ikincisini gerçekleştireceğiz. Tersane İstanbul ve çevresinde farklı lokasyonlarda bir festival
planlıyoruz. Küratörlüğünü ha:ar
ekibi (Hande Şekerciler ve Arda Yalkın) üstleniyor. Vakıf yapacağı yeni
projelerle sadece Fişekhane’de değil
farklı şehirlerde de sergi ve etkinliklerine devam edecek.
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‘Çağdaş sanata desteğimizi sürdüreceğiz’
Kurulduğu günden bu yana Contemporary Istanbul’un ana partnerliğini üstlenen Akbank, CI Bloom’un da ana partneri olarak çağdaş sanatı destekliyor. Türkiye’de çağdaş
sanatın gelişmesi, yurt içi ve yurt dışında tanıtılması için yoğun bir çalışma sürdüren Akbank, bir kez daha sanatın ve sanatçının yanında yer alıyor.
ÖYKÜ TERLEMEZ
oykuterlemez@gmail.com
Yıl içerisinde farklı sanat etkinliklerini destekleyerek topluma sanatsal
anlamda değer katan Akbank, CI
Bloom ile sanatseverleri buluşturuyor. Akbank’ın Marka ve İletişim
Başkanı Beril Alakoç’la, CI Bloom’la
ana partnerlik hikayeleri ve Akbank
Sanat hakkında konuştuk.

porary Istanbul’un kat ettiği uzun
ve başarılı yol, bugün yepyeni bir
oluşumun CI Bloom’un doğmasına
neden oldu. Akbank olarak ülkemizin uluslararası boyutta tanıtımına
destek olacağını düşündüğümüz CI
Bloom’un da ana partneri olduk.
Sanat camiasında ses getireceğine
inandığımız bu fuarın da uzun soluklu olmasını hedefliyoruz.

‘Contemporary Istanbul’u
kurulduğu günden itibaren
destekleme kararı aldık ve
ana partnerliğimizi kesintisiz olarak 2007’den bu yana
sürdürüyoruz. Contemporary
Istanbul’un uluslararası
alandaki başarısını; ülkemizi,
İstanbul’u dünyanın seçkin
sanat çevrelerinde ne kadar
iyi temsil ettiğini görmekten
büyük memnuniyet ve gurur
duyuyoruz.

Contemporary Istanbul’un uzun
yıllardır ana partnerisiniz. Şimdi CI
Bloom için yeniden partnerlik yapıyorsunuz. Bu yolculuk nasıl başladı?
Biz Akbank olarak topluma
değer katan ve fayda sağlayan her
alanda gelişimi, değişimi ve yeniliği önceliklendiriyor, kültür ve sanat
alanında da yıllardır pek çok önemli
projeyi hayata geçiriyor ve sürdürüyoruz. Dünyadaki gelişmeler ve küreselleşme sürecinin etkisiyle Türkiye’de de çağdaş sanat her geçen gün
gelişiyor. Biz de ülkemizde çağdaş
sanatın bilinmesi, kitlelerce daha Yıl içerisinde farklı disiplinlerin
çok takip edilmesi için çalışmaları- yer aldığı birçok kültür ve sanat etmızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu bağ- kinliğine de öncülük ediyorsunuz.
lamda, Türkiye’de çağdaş sanatın Bu bağlamda Contemporary Istanen önemli buluşma platformu olan bul’un kültür-sanat dünyasında yaContemporary Istanbul’u kurul- rattığı etkileri nasıl değerlendiriyorduğu günden itibaren destekleme sunuz?
kararı aldık ve ana partnerliğimizi
Contemporary Istanbul, Türkikesintisiz olarak 2007’den bu yana ye’de çağdaş sanatın gelişmesi, yurt
sürdürüyoruz.
içi ve yurt dışında tanıtılması ve İsContemporary Istanbul’un ulus- tanbul’un, dünyanın başlıca uluslalararası alandaki başarısını; ülkemi- rarası sanat merkezleri arasında yezi, İstanbul’u dünyanın seçkin sanat rini alabilmesi için yoğun bir şekilde
çevrelerinde ne kadar iyi temsil çalışmalarını sürdürüyor. Contemettiğini
görmekten büyük memnu- porary Istanbul süresince yerli ve yaGalleryMas_Istanbulartnews_baski.pdf 14 27.04.2022 09:14:02
niyet ve gurur duyuyoruz. Contem- bancı binlerce sanatsever, koleksiyo-

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç

ner, akademisyen, galeri ve sanatçıyı
ağırlamanın yanı sıra, yıl boyunca
da farklı projelerle çağdaş sanatın

C

M

gelişmesine katkıda bulunuyoruz.
Contemporary Istanbul ile Contemporary Istanbul’un ana partneri
olarak üniversitelerin sanat fakültelerinde Çağdaş Sanat Buluşmaları
düzenliyoruz. Ayrıca, Art Basel, Art
Basel Miami gibi uluslararası pek
çok sanat platformlarında özel etkinlikler düzenleyerek yabancı koleksiyoner ve galerilerle iletişim ve
karşılıklı fikir ve kültür alışverişi
sağlıyoruz.
İstanbul artık dünyanın önemli
sanat merkezlerinden biri. Bunda
Akbank olarak katkımız olduğunu
bilmek bize mutluluk veriyor. Sanatın farklı disiplinlerindeki gelişim
sürecinin en yakın tanıklarından
biri olarak bundan sonra da çağdaş sanata desteğimizi sürdürmeyi
hedefliyoruz. Contemporaray İstanbul’un açtığı yolda artık çağdaş
sanat, onlarca lokal platformda da
kendisini gösteriyor.

Y

CM

MY

CY

CMY

K

“Nitelikli kürasyon. Doğru seçki.”

www.gallerymas.com
@gallery.mas

Geçen sene Akbank Caz Festivali’ni,
Contemporary Istanbul kapsamında
Tersane’de gerçekleştirdiniz. Peki CI
Bloom’da hangi sergi ve etkinlikler
ile yer alacaksınız?
Akbank’ın partnerliğinde gerçekleşecek olan CI Bloom kapsamında
Akbank Sanat’la da 20. yüzyılın en
büyük sanatçılarından Arte Povera’nın kurucularından Kounellis’in
yıllar önce İstanbul’a özgü bir yapıt olarak tasarladığı ve İstanbul’da
ürettiği yapıtı “Topkapı”yı Hasan
Bülent Kahraman’ın küratörlüğünde sergileyeceğiz. Kounellis’in Arte
Povera’nın tüm yaratıcılığını ve dilini kullandığı yapıtı doğu-batı arasında dinamik ve üretken bir ilişki
kuruyor. Doğu motiflerini ve mimari söylemini bir esin olarak kullanan yapıt uzaktan brutal görünen
dokusunu yakından bakınca doğu
geleneğinin canlı, renkli, düşsel motifleriyle bütünleştiriyor.

Akbank Sanat, her yıl sanatın ve sanatçının yanında yer alan projelerle,
sanat dünyasına katkı sağlıyor. Bu yıl
çağdaş sanat adına ne gibi hedefleriniz var? Belirli olan programlarınızdan bahsetmek ister misiniz?
Akbank Sanat bu yıl 29’uncu yaşını kutluyor. Topluma sanatsal anlamda değer katabilmek adına her
disiplinde gelişim, değişim ve yeniliklerin takipçisi olan Akbank Sanat,
etkinlik ve projeleriye sanatseverlere
ulaşırken, yerel ve evrensel mirasın
da korunmasını, gelecek kuşaklara
aktarılmasını hedefliyor. Akbank Sanat olarak sergilerden caz festivaline,
atölyelerden konserlere, dans performanslarından kısa film festivaline,
seminer ve söyleşi programlarından
çocuk tiyatrosuna kadar birçok farklı
etkinlik gerçekleştiriyoruz.
Yapılan tüm etkinliklerin disiplinler arası etkileşimi ve birbirlerini büyük planda destekliyor olması
Akbank Sanat için büyük önem taşıyor. Bu sene Akbank Kısa Film Festivali’nin 18’inci yılını, Akbank Caz
Festivali’nin 32’nci yılını ve Akbank
Çocuk Tiyatrosu’nun da 50’nci yılını
kutluyoruz. Yaptığımız tüm bu festivallerin ve etkinliklerin uzun soluklu
ve sürdürülebilir olması son derece
önemli. Özellikle gençleri odağımıza
alarak, onlara ilham verecek içerikler
oluşturmaya gayret ediyoruz.
Bu sene Akbank Çocuk Tiyatrosu’nun 50’nci yılına özel, Akbank
Sanat ve Zorlu PSM iş birliğiyle, J.M.
Barrie’nin ölümsüz romanı “Peter &
Wendy”den uyarlanan “Peter Pan ve
Varolmayan Ülke” müzikalini hayata geçirdik. İlk gösterimi, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Zorlu PSM’de yapıldı. Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ile
düzenlediğimiz Akbank Günümüz
Sanatçıları Ödülü Yarışma sergisi
40’ıncı yılında “Açık Kart” temasıyla
düzenlenecek.
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‘Sanatın ayak izini büyütmeyi amaçlıyoruz’
Her kesim ve yaştan İstanbulluyu farklı disiplinlerdeki etkinliklerle buluşturan ve kültür - sanat sektörü için büyüme ve gelişmeyi desteklemeyi odağına alan
İBB Kültür A.Ş.’nin Genel Müdürü Murat Abbas ile kurumun uzun dönemli stratejileri ve hedefleri üzerine konuştuk.
IAN
İBB Kültür A.Ş.’nin gelecek dönem
stratejik kültür politikasını ve gündeminde neler olduğunu sizden dinleyebilir miyiz?
Öncelikle Kültür A.Ş.’nin İstanbul’un kültür sanat sektöründeki
varlığını özetlemekte fayda var. Sektörün dinamiğine hakim, içinde evrilmiş ve dönüşmüş bir ekiple İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kültür
sanat dünyasında etki alanını güçlendirirken, yenilikçi yaklaşımlarla
sektör paydaşlarını destekleyip geliştirme gayesindeyiz. Etki alanımızı artırırken sektöre rakip olmadan sektörü büyütmeye dikkat ederken marka
ve sponsorları kültür sanat sektörüne
yatırım yapmaya teşvik ederek maddi kaynakları artırmak hedefindeyiz.
İBB Kültür A.Ş. olarak, İstanbul’un
sahip olduğu kültürel mirasını ve
sanatsal değerlerini daha görünür
kılmak için işletmemiz altındaki
müzelerden kültür merkezlerine,
İstanbul Kitapçısı şubelerinden açık
hava reklam alanlarına, etkinlik merkezlerinden yayımcılık faaliyetlerine
kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Kültür sanatın kalbinin attığı
şehrimizde, her kesimden, her yaştan
İstanbulluyu kendini bulabileceği ve
keyif alabileceği etkinliklerle buluşturuyor; kültürel mekanlarımızda
farklı disiplinlerden sanatsal aktiviteleri bir araya getirerek hem sektördeki paydaşlarımıza destek oluyor hem
de özgür sanat ruhunun gelişmesine
katkı sağlıyoruz.
Yerel yönetimler ve kültür sanat
sektörü ile iş birliği dâhilinde birincil amacımız şehrimizde kültür sanat
ayak izini büyütmek, geliştirmek ve
var olan kültürel miras ve sanatsal değerlerimizi yerelden evrensele taşıyarak daha görünür kılmak. İstanbullular için erişilebilirliği, kültür sanat
sektörü içinse büyümeyi ve gelişmeyi
merkeze aldığımız uzun dönemli
stratejimizde kültür sanat ayak izini
büyütmek amacıyla yeni multidisipliner kültür sanat alanları yaratmayı
hedefliyoruz.
2022 yılı içerisinde İstanbul’un
merkez noktalarından birine multidisipliner açık hava etkinlik alanı
kazandırmak konusunda çalışmalarımızı sürdürürken Yenikapı ve Maltepe etkinlik alanlarında öncelikle
gençlerin katılımına odaklandığımız
kültür sanat etkinlikleri planlıyoruz.
Teknolojiyi ve erişilebilirliği merkezine alan bir şirket olarak Radar
İstanbul isimli yeni bir mobil uygu-

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas

lamayı yakın zamanda hayata geçirdik. İstanbul’da hangi tarihte hangi
kültür sanat etkinliği var? Ücretsiz
etkinlikler nerede ya da yakınında
hangi etkinlikler var? Bu gibi farklı
sorulara cevap veren kültür sanat
odağında bir mobil uygulama Radar
İstanbul. Sektörün ve İstanbulluların
ihtiyaçlarına göre gelişmeye devam
edecek esnek bir uygulama. Sadece
İstanbulluların değil lokal – global
turistin de kullanmasını hedeflediğimiz, kültür sanat lokasyonlarına trafiği artırırken, “toplum sanatla iç içe”
stratejimizin temellerini atıyoruz.
Müze Gazhane kentin kültür sanat
hayatına yeni bir soluk geldi. Avrupa
yakasındaki Çırpıcı Tekstil Fabrikası ya
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da Yedikule Gazhaneleri gibi yeni altyapı yatırımlarınız, projeleriniz var mı?
Müze Gazhane, tarihi bir mirasın ve kolektif, büyük bir çabanın
sonucu olarak doğdu. Çok önemli,
simgesel bir değeri, bir sene içerisinde sektör paydaşlarının katkılarıyla
kültür sanat gibi temel bir ihtiyacı sahiplenen kamusal yaşam alanı haline
gelmesine hep birlikte tanık olduk.
Müze Gazhane; ailelerin çocuklarıyla
birlikte vakit geçirebileceği, her yaştan kitlenin ilgisini çekebilecek içeriklerle yedi gün aktif olan, yaşayan
bir alan haline gelmesinin yanısıra
değerli sanatçıların ya da toplulukların sanatsal faaliyetlerini İstanbullularla buluşturabildiği multidisipliner
bir alan haline geldi.
Şu an Kültür Varlıkları tarafından tıpkı Hasanpaşa Gazhanesi gibi
farklı yapıların kültür sanat yaşam
alanlarına dönüşmesi üzerine restorasyon çalışmaları sürüyor. Yedikule
Gazhane ve Çırpıcı Tekstil Fabrikası
bu örneklerden bazıları. Bunun yanı
sıra yıllarca siyasi mitingler üzerinden konuşulan Yenikapı Etkinlik
Alanı’nı yaz dönemi kültür sanat faaliyetleri icra eden multidisipliner bir
etkinlik alanı olarak İstanbullulara
kazandırmayı hedefliyoruz. Restorasyon sürecinde olan yapıların içeriklerinin yanı sıra, İstanbul’un şehir
olarak kültür sanat hayatını hareketlendirecek, sektörde ekonomik canlanma yaratacak, tek mekan özelinde
kalmak yerine mekanları keşfetmeye
teşvik eden, kültür sanat sektörünü
hareketlendirirken katılımcıları da
hareketlendirecek kültür sanat rotaları planlıyoruz.

İBB Kültür A.Ş’ye gelen yeni kültür
sanat projeleri nasıl değerlendiriyorsunuz. Hangi ölçütlere dikkat ediyorsunuz?
Kültür sanatın, toplumun ortak
değerlerini geçmişten alıp gelecek
nesillere taşıyan önemli bir değer olmasının verdiği bilinçle planlarımızı
oluşturuyoruz. Gerek işletmemiz altındaki müzelerde ve kitapçılarımızda gerek etkinliklerimizde gerekse
yayımcılık faaliyetlerimizde bu bilinçle hareket ediyoruz.
Yerel kültür sanat değerlerini
dünya arenasına sunarak küreselleşmeye, sektörün ihtiyacı olan teknoloji ve yazılımın öncüsü olup, kültür
sanatın erişilebilirliğini artıracak inovatif projelere önem veriyoruz.
Belediye çatısı altında olmamızdan mütevellit, bize gelen her projeyi
titizlikle değerlendiriyor, en kapsamlısından fikir aşamasındaki işlere kadar mutlaka gelen taleplere dönüş
sağlıyoruz. Fakat sınırlı ekonomik
kaynağımızın olması sebebiyle ne
yazık ki her projeye aynı ölçekte destek sağlayamıyoruz. Kimi projelere
iletişim anlamında destek olurken, kimilerine mekan desteği, kimilerineyse sınırlı maddi kaynak
sağlayabiliyoruz.
Kapsayıcılık bizim açımızdan değerlendirme kriterlerinden önemli
ölçütlerden biri. Mümkün mertebe
tekil disiplinde kalmadan, kültür
sanatın farklı alanlarına elimizdeki
sınırlı kaynakları dağıtarak geniş çerçevede destek olmaya çalışıyoruz. Bu
değerlendirmeleri yaparken tabii ki
İstanbulluların ihtiyaçlarını merkeze
alarak ilerliyoruz.

İstanbul’un kültür ve sanat alanında
kapasite geliştirmeyle ilgili ne gibi çalışmalar yapılıyor? Alan ekonomik ve
sosyal olarak nasıl güçlendirilebilir?
Kültür sanatta kapasiteyi genişletmenin çıkış noktası katılımcı olmalı.
Kültür sanatın fiziksel anlamda ulaşılabilirliği arttığı noktada katılımcı sayısı da beraberinde artıyor. Katılımcı
sayısı arttıkça da dâhil olunan kültür
sanat aktivitesinin yayılımı artıyor ve
dalga dalga ikincil üçüncül kişilere
ulaşıyor. Böylelikle merak da artıyor
ve ikincil, üçüncül kişi de bunun bir
parçası olmak istiyor. Bu da bizi etkinlikleri tekrarlamaya yönlendirirken bir etkinlikten yakaladığımız kişiyi farklı etkinliklere yönlendirerek
hayatlarındaki kültür sanat payını
artırmamızı sağlıyor. İlgi arttıkça etkinlik ve proje sayısı artıyor, etkinlik
ve proje sayısı arttıkça farklı disiplinlerdeki sanatçıları destekleyebileceğimiz oyun alanımız artıyor.
Biz “Nasıl?”’ın cevabını bu yolda
bulduk. Bu sebeple de İstanbul’un
en ulaşılabilir noktalarında, şu anki
ekonomide lüks olarak görünen kültür sanat aktivitelerini her kesimden
halk için ulaşılabilir kılmaya çalışarak önce kültür sanatın değdiği insan
sayısını artırmak amacıyla öncelikle
yeni multidisipliner alanlar yaratmayı ama daha önemlisi bu alanları
sektör paydaşlarının katkılarıyla her
kesimden İstanbullunun kendini
bulabileceği içeriklerle geliştirmeyi
planlıyoruz.
Kültür sanatı deneyimleyen kitle
arttıkça potansiyel alıcı da artacak
böylelikle kültür sanat ekonomisine
bireysel katkı da artacaktır.
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Tarihi dokunun sanatsal bağlama taşınması
Contemporary Istanbul’un 16’ncı edisyonuna ev sahipliği yapan Tersane, CI Bloom’la yeniden sanatseverlere kapılarını açıyor. Haliç’in içinden doğan tarihi bir mekanda
gerçekleşecek olan fuar, uluslararası sanatçıları ve paydaşları ağırlıyor. Tersane İstanbul Yönetim Kurul Başkanı Fettah Tamince, Tersane ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

Tersane İstanbul Yönetim Kurul Başkanı Fettah Tamince

ÖYKÜ TERLEMEZ
oykuterlemez@gmail.com
Geçen 15 yıldan sonra yeni bir 15 yıl
hayali ile yola çıkarak, Contemporary
Istanbul 16’ncı edisyonunu yeni mekanı Tersane’de gerçekleştirdi. Bu
yıl ise CI Bloom kapsamında Tersane’nin kültürel ve tarihi dokusu bir
kez daha çağdaş sanata ev sahipliği
yapıyor. Tersane İstanbul’daki mekanlar, dünyada tarihin içine adeta
sığınmış, hâlâ giderek büyüyen, gelişen ve insanları kuruluşundan 120 yıl
sonra dahi hâlâ çok heyecanlandıran
Venedik Bienali ortamını bize hatırlatıyor. Dünya fuarları içinde yalnızca
16. Contemporary Istanbul’un benzer bir mekanda yer alması, Türkiye’de çağdaş sanat adına gelecek vaat
ediyor. Daha önce kapalı mekanlarda
yer alan sosyal alanlar ve yeme içme
alanlarının Tersane’de dış mekanda
yer alması da fuarın ambiyansını değiştiren bir diğer yenilik. Tersane İstanbul Yönetim Kurul Başkanı Fettah
Tamince, Tersane ile ilgili sorularımızı yanıtladı.
Tersane Istanbul ve Contemporary
Istanbul’un yolları nasıl kesişti?
Tersane İstanbul’un kapalı ve
açık mekanları, deniz ile olan ilişkisi,
tarihi dokusu, gizemi ve tarihi yarımadaya bakan panoramik tarihi yarımada silüeti; yapımı devam etmekte
olan projenin ön tanıtımı amacıyla
sanatseverleri farklı bir mekan ile
buluşturulması açısından fuarın Tersane İstanbul’da yapılmasına karar
verildi. Contemporary Istanbul’a ev
sahipliği yapmak bizim için de heyecan verici.

Bu doğrultuda Tersane’nin Contamporary İstanbul’a, Contemporary
Istanbul’un ise Tersane’ye sağladığı
katkılar neler oldu?
Geçmiş yıllarda Lütfi Kırdar
Rumeli Salonları’nda yapılan Contemporary edisyonlarından sonra
geçtiğimiz yıl Tersane İstanbul’da
yapılan 16. Contemporary edisyonu,
İstanbullu sanatseverler tarafından
ilgiyle karşılandı. Pandemi koşullarında evlere hapsolan insanlar hem
Tersane’nin büyülü atmosferi hem
de sergilenen eserlerin büyüsü ile kaliteli zaman geçirdi. İstanbul’un kalbi olabilecek nitelikte bir lokasyonda
yer alan Tersane İstanbul proje sahası, yaklaşık 600 yıldır etrafına örülen
çevre duvarı ile İstanbul halkından
gizlenmiştir. Tüm dünyada sanayileşme sonrası kentlerin çekirdek bölgelerinde yer alan sanayi alanları 20.
yüzyılda ortaya çıkan “‘endüstri mirası” kavramı kapsamında korunarak
geleceğe aktarılmaya başlanmıştır.
Bu bağlamda sahip olduğu alan ile
Türkiye ölçeğinde bir ilk, dünya ölçeğinde ise ender rastlanan bir büyüklüğe sahip Tersane İstanbul Projesi,
endüstri mirasının sürdürülebilirlik
çerçevesinde kentin dünü ve geleceği
ile buluşturması bakımından özel bir
proje alanı olarak değerlendirilmelidir. Proje alanında bulunan tarihi sanayi yapıların, donanma ve sanayiye
dair ayak izlerinin, panoramik tarihi
yarımada siluetinin, İstanbulluların
hafızasında olmamasının proje sahasının en büyük büyüsü olduğunu düşünmekteyiz. Bu bağlamda öncelikli
hedefi fuarı gezmek olan İstanbullular proje sahasını keşfetmiş, duvarlar ardında saklanan büyülü bir mekanla tanışmışlardır. Contemporary

Istanbul ile proje sahamız İstanbul
halkına merhaba demiş, Contemporary Istanbul ise yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini sanatseverlerle
büyülü bir mekanda buluşturarak
gelenlere mekan ve sanat bağlamında iki yönlü bir deneyim sağlamıştır.
Biz proje alanımızı İstanbul halkı ile
tanıştırmış, Contemporary Istanbul
da kendilerini ilgiyle takip eden sanatseverlere hem sanat hem de yeni
bir mekan deneyimlemelerini sağlayarak kıymetli bir işe imza atmıştır.
Fuarı gezerken günümüz eserleri
eşliğinde adeta zamanda yolculuğa çıkıyoruz. Mekanın atmosferi ve
eserler arasında ne gibi bir bağlam
kurulmaktadır?
Yerli ve yabancı pek çok önemli
sanatçının eserlerine mekansal anlamda ev sahipliği yapan Tersane
İstanbul’un tarihi sanayi binaları,
sanat, üretim, yaratıcılık, emek ve
hayal gücü ile ortaya konmuş eserlere öncelikle mekan-sanat ilişkisi açısından farklı bir deneyim yaşatmıştır.
Sergilenen eserlerin sanatsal büyüsü
ile mekanın tarihi dokusu iç içe geçerek adeta binaların tarihi dokusu
da “sanatsal” bir bağlama taşınmıştır.
Sanat ve mekan kapsamında insanlar hem sergilenen eserlere hem de
eserlerin sergilendiği binaların tarihi dokusuyla eski ve yeniyi, tarihi ve
sanatı bir arada deneyimlemişlerdir.
Contemporary Istanbul’a ev sahipliği
yapmamız hem fuar için hem de bizim için yeniliği temsil ediyor. Türk
ve uluslararası çağdaş sanatın geçmişten geleceğe bir köprü inşa etmesine
olanak tanımıştır. Bu anlamda Contemporary Istanbul ve Tersane geçmişten geleceğe kurdukları köprüler

ile ortaklaşa bir bağlam kurmaktadırlar. Tersane alanında yer alan tarihi
binalar da çağdaş sanatla harmanlanarak geleceğe aktarılmaktadır.

şekillendirmiştir. Dünya ölçeğinde bir
büyüklükte olan Tersane İstanbul’un
endüstriyel miras kavramı altında uzman ekipler tarafından geleceğe aktarılması, Contemporary Istanbul aracılığıyla hem İstanbul halkına, hem
de gelen yerli ve yabancı sanatçı ve
ziyaretçiler ile uluslararası boyutta tanıtılma fırsatı yakaladı. Söz konusu tanıtımda tersane, tarihi doku, lokasyon
ve tarihi yarımadanın tanıtılmasının
yanı sıra, Türkiye ve İstanbul olarak
endüstriyel alanların dünya ölçeğinde
bir duyarlılıkla geleceğe aktarılması
da uluslararası boyuttaki kazanımlardan bir diğeri olmuştur.

Tersane Istanbul, Dünya Mimarlık
Festivali’nde “Gelecek Projeleri” kategorisinde yer aldı. Contemporary
Istanbul’da ise her yıl olduğu gibi
bu yıl da yurtdışından birçok galeri,
sanatçı ve katılımcı yer alıyor. Tersane İstanbul ve Contemporary Istanbul’un yarattığı uluslararası kazanımlar nelerdir?
Tersane İstanbul proje sahası bilindiği üzere 1453 yılında İstanbul’un
fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuş olup, ilerleyen yıllarda pek çok padişah (özellikle Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan
Süleyman ve III Selim) döneminde
yapılan inşa çalışmaları ile büyüyerek
devlet tersanesi anlamına gelen “Tersane-i Amire” adıyla Osmanlı Devleti
donanmasının merkez üssü olarak
hem bir tersane hem de önemli bir
sanayi tesisi olmuştur. Kendi içinde
yaşayan ve işleyen bir üretim alanı olmasının yanı sıra, Osmanlı Devleti döneminde bölgede kurulan tophane,
lengerhane gibi fabrika binaları ile
Tersane içinde bulunduğu bölgeyi de

Tüm bu tarihi mirasın yanı sıra Beyoğlu bölgesinin de bir kültürel hazinesi var. Mekanın ev sahipliği yaptığı
etkinliklerden ve Beyoğlu’nda yarattığı atmosferden bahsedebilir misiniz?
Tersane İstanbul Proje sahası
yaklaşık 600 yıl boyunca kamu kullanımına kapalı bir alan olmuştur.
İstanbul’un önde gelen kültür sanat
bölgesi olan Beyoğlu, Tersane İstanbul’da yapılacak müzeler, etkinlik binaları, sergi alanları ile bu anlamda
hem eksik parçasına kavuşacak hem
de projenin tamamlanması ile kültür
sanat alanında daha da büyüyecektir. Yapımı halen devam etmekte olan
Tersane İstanbul içerisinde inşaat çalışmaları devam ederken dahi yapılan bazı etkinlikler ile İstanbul halkının deniz kenarında, tarihi doku
ile iç içe bir mekana ne kadar ilgi
gösterdikleri görülmüştür. Kültür-sanat severlerin, uluslararası boyut ve
kalitede bir deneyim yaşayacakları
alanın, içinde bulunduğu Beyoğlu
semtini de olumlu anlamda değiştirip dönüştüreceğine inanmaktayız.

‘Sahip olduğu alan ile dünya
ölçeğinde ender rastlanan
bir büyüklüğe sahip Tersane
İstanbul Projesi, endüstri
mirasının sürdürülebilirlik
çerçevesinde kentin dünü ve
geleceği ile buluşturması bakımından özel bir proje alanı
olarak değerlendirilmelidir’
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CI Bloom Yaratıcı Blockchain
Konferans ve eğitim programı
CI Bloom yaratıcı blockchain endüstrisi ve NFT’ler üzerine bir dizi eğitim
ve konferansa da ev sahipliği yapıyor.
ContempoNeo tarafından organize edilen bu etkinlikler, önemli
koleksiyoner ve sanatçıların katıldığı
ilham verici konuşmaları, NFT’lerin
hukuki ve mali açılardan inceleneceği tartışmaları; Paribu, Metamask,
Tezos, OVR, DappRadar, POAP ve
Infinite Objects gibi önemli global
NFT/Blockchain şirketlerinin sunum ve eğitimlerini ücretsiz olarak
takip etme imkanı sunacak. Yarım
gün sürecek ve NFT’ler hakkında

The New State of Art NFT Konuşma Programı
Cuma,
Mayıs 13

az ya da hiç bilgisi olmayan kişilere
NFT’leri anlatmayı amaçlayan Blockchain 101 Atölyesi’nde NFT tanımı,
borsalar, cüzdanlar, NFT pazar yerleri ve siber güvenlik gibi temel bilgiler
paylaşılacak.
Digital Horizon: The New State of
Art isimli panel programında konuşmalar ağırlıklı olarak İngilizce dilinde olacak. Bazı konuşmalar ise Türkçe dilinde gerçekleşecek. Birebir
katılımlı ve çevrim içi şekilde hibrid
bir programla, 13-14 Mayıs tarihleri
arasında gerçekleşecek olan panel
programını sağda görebilirsiniz.
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11:15 - 11:30

ATÖLYE

Tezos Connect Direktörü Jantine Derksen

Metaverse ve NFT Sanat geleceği
nasıl şekillendiriyor?

11:30 - 12:15

KEYNOTE

Artists Ania Catherine and Dejha Ti

The creative use of the blockchain: Presentation by
artist duo Ania Catherine and Dejha Ti

13:15 - 13:45

KEYNOTE

DappRadar Patrick Barile, COO

The new NFT art market and how to navigate it with
confidence

14:00 - 14:45

TALK

Levent Erden

Merkeziyetsizlik mümkün mü?

15:00 - 15:45

PANEL

Elçin Karatay, Partner at Solak & Partners Law Firm
Tansel Kaya, CEO, The Mindstone Blockchain Labs
Mehmet Ali Köksal Avukat | Yönetici Ortak |
Köksal&Partners. Moderator: Nil Nuhoğlu

NFTlerin Türkiye Hukuk Sistemindeki Güncel
Durumu ve Gelecek Senaryoları

16:00 - 16:20

KEYNOTE

Danielle King,ClubNFT COO/CFO + Maryna Rybakova,
MoCDA

Marketplaces, the decentralized art galleries for the new
generation of collectors

16:30 - 17.10

KEYNOTE

Abigail Miller, Associate Curator at Unit London +
Pedro Da Costa, Head of Community at Unit London

17:15 - 17:45

KEYNOTE

Diego di Tommaso, OVR Co-Founder, COO

İki Dünya arasında: Metaverse Sanatın Deneyimlenmesini nasıl şekillendiriyor.

18:00 - 18:45

PANEL

Koleksiyoner Kina Demirel, Koleksiyoner Emir Berki
Baran, Koleksiyoner Onat Kibaroğlu, Sanatçı Hande
Şekerciler. Moderator: Nil Nuhoglu

Sanat Hamiliği 3.0

11:30 - 12:15

PANEL

Ömer Yavuz, NFT Kafası - CMO
Emre YILDIZ, Octopus Founder

Geleneksel Galerilerde NFT

11.05 Çarşamba

16:00 – 18:00

Ferit Odman Quartet

13.05 Cuma

18:00 – 20:00

Canan Soylu Dj Set

12:15 - 13:15 ARA
13:00 - 13:45

TALK

PARİBU SESSIONS

TBD

Sedef Gali Dj Set

14:00 - 14:30

TALK

Sarp Kerem Yavuz

TBD

14:45 - 15:15

KEYNOTE

Luisa Ausenda, Head of Collectors Relations and
Institutional Partnerships

The green future of NFTs: the impact of blockchain
technologies on the environment

15:30 - 16:15

ATÖLYE

Lucas Verra, Head of POAP France

The green future of NFTs: the impact of blockchain
technologies on the environment

16:30 - 17:00

KEYNOTE

Roxy Fata, COO, Joe Saavedra, CEO

How to display your collection of NFTs in a physical
exhibition

17:15 - 17:45

KEYNOTE

Bruno Pitzalis, MoCDA

The future will be curated: The practice of curating art into
the 3.0 ecosystem

18:00 - 18:45

PANEL

Fanny Lakoubay (collector and founder of LAL ART
Advisory) + Zeynep Utkur (Head of Growth of Picture
This) + artists Ania Catherine and Dejha Ti

Digital patrons: The NFT collectors and their role in the
traditional art world

16:00 – 18:00
15:30 – 16:30
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
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NFT eserler sanatseverlerle buluşacak
CI Bloom kapsamında, ContempoNeo organizasyonu ile düzenlenen; kürasyonu Museum Of Contemporary Digital Art (MoCDa), yaratıcı yönetmenliği ise sanatçı ikilisi ha:ar
tarafından yapılan Digital Horizons: The New State of the Art sergisi, dünyanın en önemli NFT eserlerinden oluşan bir seçkiyi izleyicilerle buluşturacak.
IAN
Contemporary Istanbul tarafından
düzenlenen ve Türkiye’deki sanat
galerilerine odaklanan yeni çağdaş
sanat fuarı CI Bloom, dünyanın en
önemli NFT eserlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Paribu ve
LG Oled’in desteği, ContempoNeo
organizasyonu ile düzenlenen; kürasyonu Museum Of Contemporary
Digital Art (MoCDa), yaratıcı yönetmenliği ise sanatçı ikilisi ha:ar tarafından üstlenilen Digital Horizons:
The New State of the Art sergisi,
uluslararası NFT koleksiyonerlerinin
koleksiyonlarından seçilen Beeple,
XCopy, Pak, Mario Klingemann, Damien Hirst, Sofia Crespo, Larva Labs,
BayC, ha:ar gibi NFT dünyasının 20
yıldızını bir araya getiriyor. Dijital sanat eserleri ve koleksiyon parçalarının gösterileceği iki ana bileşenden
oluşan serginin amacı, dijital sanat
satın almanın anlamlandırılmasında
ve popülerleşmesinde NFT’lerin işlevini araştırmak.
NFT’lerin geniş çapta benimsenmesi, geçtiğimiz iki sene içinde sanat
icra etme, alım - satım ve koleksiyon
oluşturmadaki geleneksel yöntemleri kökten değiştirdi. Konvansiyonel
sanat ticareti platformlarına istikrarlı
bir alternatif oluşturduğunu kanıtlayan NFT’ler ve blok zincir tabanlı
teknolojiler sanatçılar, koleksiyonerler ve galeriler tarafından heyecan
ve merakla karşılandı. Blok zincirler
ortaya çıkmadan çok önce dijital
araçlarla çalışmalar yapmakta olan,
alanında uzman sanatçıların yanı sıra
yeni bir heyecan veren yaratıcı bir
nesil de koleksiyonculara, galerilere
ve müzelere ulaşmak için NFT’leri
kullanmaya başladı. Blokzincirler
üzerinde sertifikalandırılan sanat
eserleri, çağdaş sanat uzmanlarının
yüzlerini ana ilham kaynağı olarak
dijital kültür ve bilgisayar teknolojilerine dönmelerine sebep oldu.

CI Bloom Yaratıcı Blockchain
Konferans ve eğitim programı
CI Bloom yaratıcı blockchain endüstrisi ve NFT’ler üzerine bir dizi
eğitim ve konferansa da ev sahipliği yapıyor. ContempoNeo tarafından organize edilen bu etkinlikler,
önemli koleksiyoner ve sanatçıların
katıldığı ilham verici konuşmaları,
NFT’lerin hukuki ve mali açılardan
inceleneceği tartışmaları; Paribu,

Bored Ape #3749 A-BAYC C-TheSandboxGame P-Bored Ape Yacht Club

Metamask, Tezos, OVR, DappRadar,
POAP ve Infinite Objects gibi önemli
global NFT/Blockchain şirketlerinin
sunum ve eğitimlerini ücretsiz olarak
takip etme imkanı sunacak. Yarım
gün sürecek ve NFT’ler hakkında
az ya da hiç bilgisi olmayan kişilere
NFT’leri anlatmayı amaçlayan Blockchain 101 Atölyesi’nde NFT tanımı,
borsalar, cüzdanlar, NFT pazar yerleri ve siber güvenlik gibi temel bilgiler
paylaşılacak.

Birinci bölüm: “Dijital Sanat”
XCOPY’nin renkli stili, çevrim
içi yaşamın hızlı ritmine olan ilginin
altını çiziyorsa, Pak’ın çalışmaları da
matematik ve sayılara yaratıcı yaklaşım öneriyor. Mario Klingemann ve
Sofia Crespo makinelerin en çılgın

rüyalarının derinlere inen çalışmalarla yapay zekanı yaratıcı potansiyelini keşfediyor. Martin Lukas
Ostachowski ve Oficinas TK, dijital
medya ortamının heykelsi niteliğini
araştırmak için için işbirliği yaptılar;
aynı niyetle yola çıkan Sarah Zucker,
hayatımızdaki ekranların neredeyse
uhrevî hazır ve nazır varlığından ilham alan bir sanat tarzı geliştiriyor.
Zucker gibi pop kültüre ilgi duyan
Beeple’In eserleri popüler pop ikonlarının yakın gelecekteki çürümüş
hallerini hayal ederek “memento
mori” formülüne modern bir sapma
getiriyor. Mark Inducil’in araştırması
7/24 çevrim içi bağlı olmanın psikolojik etkisini merkeze alıyor, buradan
IRL ve URL deneyimleri üst üste bindiği bir hayat yaşamanın ne anlama
geldiğini betimleyen göz alıcı dijital

animasyonlar ortaya çıkıyor. Damien
Hirst, dijital ve fiziksel eserler arasındaki bağlantıyı İngiltere’de güvenli
bir kasada saklanan benzersiz fiziksel sanat eserlerini bir NFT koleksiyonuyla karşılaştırarak sorguluyor.
Heykeltıraş Hande Şekerciler ve yeni
medya sanatçısı Arda Yalkın’dan oluşan Türk ikili ha:ar, sanat üretmenin
geleneksel yollarıyla yeni teknolojileri harmanlıyor ve fiziksel ortamdaki heykeltıraşlığı, 3D modellemeyle
birleştirerek sanat tanımlamalarının
sınır boşluğuna denk düşen hibrit işler üretiyorlar.

İkinci bölüm: “Collectibles”
NFT devrimi, yani koleksiyonerliğin doğumundan bu yana ortaya
çıkan en yenilikçi araç, yeni bir koleksiyonculuk tipolojisi göz önünde

bulundurulmadan tam olarak anlaşılamaz. Üretilen ilk NFT’lerin bazıları
aslında PFP’ler (Picture for Proofs)
projeleriydi. Bunlar sosyal medya
hesaplarında kullanılmak üzere tecrübesizce tasarlanmış avatarlardı.
RarePepe bu tipteki pilot projelerin
ilklerinden biriydi, 2016’da çeşitli
sanatçılar tarafından üretilmiş 1774
koleksiyon kartı Bitcoin blok zinciri
üzerinde piyasaya sürüldü. Bir yıl sonra nadir dijital varlıklar için ilk pazar
yeri açıldı. Ethereum blok zinciri aracılığıyla oluşturulan CryptoPunks,
bir Ethereum cüzdanına sahip olarak
kolayca toplanabilen 10.000 benzersiz çizgi film karakterinden oluşuyordu. ERC720 standartlarına dayanan
koleksiyon kısa sürede satıldı ve
nadirliğe bağlı olarak artan fiyatlar
üzerinden her bir tokenin ticaretini
yapmak isteyen topluluk tarafından
yönlendirilen ikincil bir pazar yarattı. Meebits, LarvaLab’teki yaratıcılar tarafından ortaya konan ikinci
projedir. Sanal dünya için mükemmel 3D avatarlar olmak üzere, özel
bir üretken algoritma ile 20.000 üç
boyutlu voksel karakter oluşturuldu.
Bazı çok köklü sanatçılar da bu yeni
sanat alanında söz sahibi oldular. Örneğin Takashi Murakami, RTFKT ile
metaverse için gelecekteki giyilebilir
ürünlerin üretimiyle ilişkili 20.000
avatar sürümü olan CloneX’in ortak
yaratıcısıdır. Başlarda, koleksiyon
ürünleri dijital dünyaya girmeniz anlamına geliyordu ama bir Bored Ape
Yatch Club’a sahip olmak koleksiyoncuların üyeleri için avantajlar sunan
özel bir kulübe girmelerini sağladı
ve bu -her şeyden önce- sosyal prestij
getiriyordu. Topluluk, projelerin ortak kilit noktası oldu. Cool Cats, Doodles gibi projelerde koleksiyondan
nadide sanat eserlerine sahip olmak,
koleksiyonerin topluluk içinde daha
önemli bir role ulaşmasını sağlıyor.
Aynı ilke, ek bir misyonla, World of
Women için de geçerli, bu ek misyon
kadın sanatçıları NFT alanına aktif
bir şekilde destekleyerek Web 3.0’ı
daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir ekosistem haline getirmek olarak özetlenebilir. Geçmiş ve gelecek, en eski ve
en yeni projelerden birinde yeniden
buluşuyor; Crypto Kitties ve Moonbirds zamanla ilişkili olarak değer
kazanma özelliklerini paylaşıyorlar,
bu, PFP pazarı başarısının özeti. Bu
noktada aynı NFT’yi en uzun süre
elinde tutmak sanat eserinin kendisini gerçekten dönüştürecek.

Zilberman Gallery, Podium isimli podcast’lere devam ediyor
IAN
CI Bloom katılımcılarından Zilberman Gallery’nin sanatçıları ve farklı
disiplinlerden konukları buluşturduğu podcast serisi Podium Zilberman
ikinci sezonuna devam ediyor
Podium Zilberman yayın serisinde, galerinin İstanbul ve Berlin’deki
mekanlarının yanı sıra Aralık ayında
açılan Piyalepaşa’daki yeni sergi alanı
programını ele alıyor. Eş zamanlı içeriklerin yanı sıra kültür sanat alanındaki gelişmeleri takip eden kayıtlar
da bulunuyor. Zeynep Nur Ayanoğlu’nun hazırlayıp sunduğu haftalık
yayınlar Spotify, SoundCloud ve Apple Podcasts gibi mecralardan ücretsiz
dinlenebiliyor.
Başak Bugay’ın Füg isimli kişisel

sergisine eşlik edecek kayıt serisinde, sanatçının yanı sıra arkeolog İsmail Gezgin ve Şermola Performans
eş kurucusu dramaturg Berfin Zenderlioğlu’nu ağırladı. Ayrıca Guido
Casaretto’nun galerinin Berlin’deki yerinde açılan kişisel sergisi Of
Goats, Scapes and Appropriations
vesilesiyle yayımlanan kataloğun yazarlarından küratör Didem Yazıcı da
podcast misafirlerinden oldu. Bunlara ek olarak, Mısır Apartmanı’nın
ikinci katında yer alan proje alanında
gerçekleşen Mavi Bir Ballad başlıklı
sergiye takiben, Zilberman sanatçısı
Didem Erk’i ve küratör Schulamit
Bruckstein Çoruh’u konuk etti. Piyalepaşa’daki yeni mekanı Zilberman
Selected’ın açılış sergisini inceleyen
kayıtlarda Vekaleten isimli sergisinde
eserleri bulunan Zilberman sanatçısı

Fatoş İrwen ile serginin eş küratörleri ve program yöneticileri T. Melis
Golar ve Naz Kocadere ile keyifli bir
kayıt alındı. Goethe Institute desteğiyle düzenlenen Kültür Akademi
Tarabya misafir sanatçı programı katılımcılarından Zilberman sanatçısı
Simon Wachsmuth ve ortak projeleri
kapsamında birlikte çalıştığı tiyatro
yönetmeni Emre Koyuncuoğlu’nu
ağırladı.
Podium Zilberman ikinci sezonun 25’inci yayınında sanat yazarı
Hüseyin Gökçe ile Alpin Arda Bağcık’ın 30 Nisan’a kadar izleyiciyle
buluşan Paranoid Fanteziler, Sahici
Entrikalar başlıklı sergisini konuştu.
2017’de yine Zilberman’da açtığı
Kırmızı Reçete sergisiyle bu sergi
arasındaki ilişkiyi, serginin belirsizlik temasını ve Thomas Bernhard’ın

eserleriyle Alpin’in çalışmalarında
gördüğü ortaklığı ele aldı.
Podium Zilberman ikinci sezonun 24’üncü yayınında akademisyen
Kerem Karaosmanoğlu’nu ağırladı.
Kerem Karaosmanoğlu ile Alpin
Arda Bağcık’ın 30 Nisan’a kadar
görülen Paranoid Fanteziler, Sahici
Entrikalar başlıklı sergisini Karaosmanoğlu’nun bir komplo teorilerine
ilişkin “Cogito” makalesinden ve İletişim Yayınları’ndan çıkan “Komplo
Teorileri. Disiplinlerarası Bir Giriş”
başlıklı kitabından hareketle komplo teorilerinin yapısal özelliklerini
konuştu.
Podium Zilberman, ikinci sezonun 23’üncü bölümünde, Politic
Cast’in yaratıcısı, Podcaster App’in
kurucusu medya girişimcisi Rıfat
Özcan’ı konuk etti. Özcan ile Alpin

Arda Bağcık’ın 30 Nisan’a kadar
görülen Paranoid Fanteziler, Sahici
Entrikalar başlıklı sergisini, hakikat
sonrası döneme dair çalışmaları
kapsamında sergideki işleri, COVID-19 sürecinde benimsenen toplumsal yaklaşımları ve Eli Pariser’in
üzerine bir kitap yazdığı “Filter
Bubble” terimine göndermeyle, içinde yaşadığımız algoritma düzenini
konuştu.
Podium Zilberman, ikinci sezonun 26’ncı yayınında Zilberman
sanatçılarından Alpin Arda Bağcık
ile sohbet etti. Alpin ile 30 Nisan’a
kadar ziyaret edilen Paranoid Fanteziler, Sahici Entrikalar başlıklı sergisini ve daha önce konuk aldığı Rıfat
Özcan, Kerem Karaosmanoğlu ve
Hüseyin Gökçe’nin sergi kapsamında değindiği meseleleri ele aldı.
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Yıllardır fuarı onun gözünden izledik
Contemporary Istanbul için takım üyelerinden biri sayılabilecek Firuz Soyuer, 2015’ten itibaren hobi olarak fuarın fotoğraflarını çekiyor. Fotoğrafları, fuarın basın
bültenlerinde servis ediliyor ve sosyal medya hesaplarında yer alıyor. Soyuer ile geçmişten bugüne fuar fotoğraflarını ve CI ile iş birliğini konuştuk.
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve
CI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Rabia Bakıcı Güreli’nin arkadaşı olan
Firuz Soyuer, 2015 yılından itibaren
hobi olarak Contemporary Istanbul
fuarının fotoğraflarını çekiyor. Firuz
Soyuer’in zamanla çektiği bu fotoğraflar Contemporary Istanbul’un basın
bültenlerinde ve sosyal medyasın hesaplarında yer buluyor. Firuz Soyuer
ile çekimlere başladığı günleri ve Contemporary Istanbul’un yeni mekanı
Tersane İstanbul üzerine konuştuk.

IAN
Uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul aynı zamanda
Türkiye’deki çağdaş sanat galerilerine ve sanatçılarına da odaklanarak
farklı projelerini her yıl sanatseverlerle buluşturuyor. 2021 Haziran
ayına kadar Lütfi Kırdar Kongre
Merkezi ve Rumeli Salonları’nda
gerçekleşen Contemporary Istanbul,
2021 Ekim ayında 500 yılı aşkın geçmişiyle dünyanın en eski tersanelerinden biri olan Tersane İstanbul’da
gerçekleşmişti. Her sene galerilerle
birlikte çeşitli sergilere ve projelere
de ev sahipliği yapan Contemporary
Istanbul, uluslararası fuarlar arasında ilk kez Plug-in Istanbul adıyla Yeni
Medya bölümüne yer verdi. Pandeminin en belirsiz döneminde 6 Ocak
2021 - 21 Aralık 2022 tarihleri arasında Akbank ana partnerliğinde,
Virtual Contemporary Istanbul’u
gerçekleştirerek ilk çevrim içi çağdaş
sanat fuarları arasında yerini aldı. Sanatseverler, 17 gün boyunca çevrim
içi olan fuarı ücretsiz olarak ziyaret
etti. Contemporary Istanbul, Haziran
2021’de gerçekleşemeyen fuarını bu
sene organize ederken, çağdaş sanat
fuarları arasında ilk NFT sergisine
ev sahipliği yapan fuar oldu. Koleksiyoner Feride İkiz’in kripto sanat
dünyasının tanınmış sanatçılarının
yer aldığı NFT koleksiyonu “Crash”
başlığı altında, Pernod Ricard Türkiye partnerliğinde ha:ar proje ve

CI her edisyonunda, basın bültenleri
ve sosyal medya hesabında çektiğiniz
fotoğrafları kredi vererek paylaşıyor.
Bu birliktelik nasıl başladı, hikayesini
anlatabilir misiniz?
Contemporary Istanbul fotoğraflarını 2015’te çekmeye başladım.
Çektiğim fotoğrafları arkadaşım Ali
Güreli ile paylaşınca kendisi; “sergiyi defalarca gezmeme rağmen senin
fotoğraf açıların çok farklı geldi” diyerek beğenisini dile getirdi. İlerleyen yıllarda fotoğraf çekme sürecim
devam etti.

Firuz Soyuer

kürasyonuyla fuarda yer aldı.
Her edisyonda yeni projelere yer
veren Contemporary Istanbul, ilk fuar
gününden itibaren her projesini ana
partneri Akbank ile gerçekleştirmeye
devam ediyor. Başta Akbank olmak

üzere Contemporary Istanbul farklı
meslek gruplarından profesyonellerle
17 senedir başarılı etkinlikler düzenliyor. Contemporary Istanbul için takım
üyelerinden biri olarak sayılabilecek
isimlerden biriyse Firuz Soyuer. CI

Çekimlerinizin süreklilik kazanmasında sizi motive eden duygu ve düşünceler nelerdir?
Çocukluktan beri en severek gezdiğim yerler arkeolojik alanlar ve müzelerdi. Zaman içinde bunları fotoğraflamak da tutku haline geldi. Tabii
modern sanat müzeleri ve sergiler
daha sonraları devreye girdi. Sanat
eserini görmek kadar sergilendiği

ortamda hissettiğim duyguları anımsamak açısından fotoğraf benim için
en uygun medya. Kimileri bunu eskiz
çizerek, kimi video kaydederek kimileri de sadece sanat eserini uzun bir
süre inceleyerek yapabilir. Fotoğraf
hem benim sanat eserini ve sanatçıyı
öğrenmem hem de arşivleme açısından önemli.
Fotoğraf çekme pratiğine eğilen bir
koleksiyoner olarak; fotoğraf sanatının koleksiyon çizginizdeki yeri ve
eser alım süreçlerinizdeki belirleyicilik etkisini nasıl yorumlarsınız?
Kendimi koleksiyoncu olarak tanımlayamam ama koleksiyonculara
saygım büyük, sonuçta sanat için gerekli destek onların ilgi ve yatırımlarıyla oluşuyor. Sanat eserlerini görmek ve
tanımak benim için yeterli. Bu nedenle gezi programlarımın içinde her zaman, modern sanat başta olmak üzere,
müzeler ve sergiler yer alıyor.
Son olarak Tersane Istanbul’da gerçekleşmesiyle alışık olduğumuz CI,
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli
Salonları’ndan ayrıldı ve yeni sanat
fuarı CI Bloom ile buluştuk. Değişen ve yenilenen fuar atmosferinin
fotoğraflarınız ve motivasyonunuza
etkisini nasıl yorumluyorsunuz?
Contemporary Istanbul’un Tersane Istanbul’a taşınması çok yerinde
oldu. Mekan hacimlerinin ve doğal
ışıklandırmanın sanat eserlerinin algılanmasında çok büyük katkısı olduğuna inanıyorum.

Canan Tolon’un LİMBO sergisi uzatıldı
hayatımızın her daim bir parçası olduğu gerçeğine vurgu yapıyor. Metalin giderek paslanmasına, çimlerin
büyümesine ve zaman içerisinde
kuruyarak ölmesine sergi boyunca
tanıklık eden izleyici, doğanın, zamanın ve hayat döngüsünün bir parçası
oluyor.

IAN
Contemporary Istanbul Vakfı’nın
ev sahipliği yaptığı Canan Tolon’un
“LİMBO” sergisi 31 Mayıs tarihine
kadar uzatıldı
Canan Tolon’un Fişekhane’deki
Cocoon’a özel ürettiği, yaşamın döngüsünü merkezine alan büyük ölçekli enstalasyonu “LİMBO”, 18 Mart’ta
açıldı. 31 Mayıs tarihine kadar uzatılan sergi, Contemporary Istanbul
Vakfı, Cocoon’da görülebilir.
Sanatçının 1997’de yayımladığı
kitabıyla aynı adı taşıyan mekansal
enstalasyonu ”LİMBO”, kendisini sürekli yenileyen doğanın ve zamanın
bıraktığı izleri yansıtarak varoluşun
birbirleri üzerindeki etkisini, direncini ve belirsizliğini ifade ediyor. İzleyicilere yaşam ve ölüm arasındaki
yakınlığı deneyimleme imkanı sunuyor.Sanatçı birbirleriyle etkileşen
malzeme ve mekanın ilişkisinde “onu
yaşatır mı yoksa öldürür mü?” sorularınısorarken, izleyiciyi neden sonuç
ilişkisinde, döngünün bir parçası haline getiriyor.Canan Tolon’un yapıtlarında sıklıkla kullanmayı tercih ettiği tekrarın yarattığı ritim, mücadele
ve doğal süreç “LİMBO” ile yeniden
karşımıza çıkıyor.
Salıncaklarını “erişilmez” biçimde konumlayan Canan Tolon, boş
salıncakların acıklı etkisini ve boşluğun yarattığı tekinsizliği vurguluyor.
Pandeminin etkisiyle çocuk seslerinin azaldığı parkları, yalnızlığı ve
terk edilme duygusunun hissedildiği
sergide sanatseverler, sıralanan salıncakların çim ve su gibi doğal malzemelerle mekanın doğal koşullarıyla
olan etkileşimini deneyimleyebiliyor.

Tolon sergiyi anlatıyor

Canan Tolon, sergide suyun metal salıncaklara yaptığı korozyon ve
aşınma hali üzerinden doğayı, çevreyi ve yaşamı yeniden düşünmemize

olanak tanıyor. Küratörlüğünü Ayça
Okay’ın üstlendiği “LİMBO”, yer aldığı tarihi bina Fişekhane’nin 18’inci
ve 19’uncu yüzyıllarda mühimmat,

fişek ve ordunun ihtiyacı olan metal
aksanların üretim yeri olma özelliğine gönderme yaparak, yaşam - ölüm
ve inşa etme - yıkım gibi zıtlıkların

Canan Tolon, enstalasyona dair
düşüncelerini şu sözleriyle ifade
ediyor: “Hayat bir döngü sistemleri üzerinde kuruludur, bunu bütün
yaşayanlar bilir. Seneler, mevsimler
günlerin ritminde, tekrar eden bir
şekil içinde kapılmış, doğar ve ölürüz. Bunları bilerek, bu bilgilerin
beklentileriyle ve bu beklentilerin
korkusuyla yaşıyoruz. Bütün bunları
bilmemize rağmen tekrarlardan kaçma içgüdüsüyle hareket ediyoruz.
Her gün aynı şeyleri yapmak, aynı
şeyleri duymak, görmek, hissetmek
istemeyiz ve bu döngüye tutsak olmaktan kaçmak için mücadele ederiz. Bu gücümüz katı (rijit) sınırlanmış hayat çerçevemizi aşındırmayı, o
kafesimizden çıkmayı, mahkumiyetimizi unutturarak yaşatmamızı sağlar.
Oyun da unutmamıza yardım eden
yegane faaliyettir…Vurdumduymazlığa kadar oyalar bizi. Fişekhane, bütün “hane” ile biten sözcükler gibi
- hapishane, hastane, imalathane vs.
bu adı taşıyan mekanların çoğu gibi tekrar eden faaliyetlerin yeri olduğu
için, askıda kalmışlığımızı tanımlayan “LİMBO”yu bu mekandan kurarken, tekrarların hapsi olmuş yaşamımızı cazip gelen tehlikeli oyunlarla
tabiatın nazik döngüsünü göz ardı
etmememizi hatırlatmak ve sergilemek istedim.”
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BELKIS BALPINAR
LAL BATMAN
RAMAZAN CAN
TUĞÇE DİRİ
EMİN METE ERDOĞAN
ONUR HASTÜRK
HAYAL İNCEDOĞAN
BİLAL HAKAN KARAKAYA
EKİN SU KOÇ
SERKAN KÜÇÜKÖZCÜ
MEHMET SİNAN KURAN
FIRAT NEZİROĞLU
ARDAN ÖZMENOĞLU
CEM SONEL
HALİL VURUCUOĞLU
SARP KEREM YAVUZ

ANNA LAUDEL
İSTANBUL | DÜSSELDORF | BODRUM
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Gökyüzünü yeryüzüne taşıyan sergi
Shirin Abedinirad Mart ayında Mina’nın Çocukları Projesi kapsamında, Ayça Okay küratörlüğünde ve Trabzon Kızlar Manastırı’nda gerçekleşen Kolektif ‘Yansıma’ isimli sergisini,
CI Bloom ile Tersane İstanbul’daki izleyiciyle buluşturuyor. Sanatçı aynalarla ürettiği enstalasyonlarıyla ‘yeryüzünde sergilenen gökyüzü’ne uzanıyor.

Shirin Abedinirad, ‘Piramit’, mekana özgü enstalasyon, ayna, 180x180x220cm, 2022

ÖZÜM CEREN İLHAN
ozumceren.ilhann@gmail.com
Büyük ölçekli ve dış mekan enstalasyonlarıyla öne çıkan sanatçı, pratiğinde kullandığı aynalarla çeşitli göz
yanılsamaları yaratıyor. Kendisinin
tanımıyla “çevresini değiştirebilme
yeteneği sunan” aynalar, sanatçının
farklı kavramları ele almak ve izleyicisine aktarabilmek için kullandığı bir
malzeme. Gökyüzünü yansıtan dış
mekan yerleştirmeleri, Abedinirad
için yeryüzü ile gökyüzünün kesiştiği, tabiri caizse “izleyicinin ayağına
serilen bir göğün” varlığına dönüşüyor. Bu esnada kendi yansımasıyla
karşılaşan izleyici, sanatçının “kendi
görüntülerini keşfetmelerini” istediği bir sürece uzanıyor. Sanatçı, tarih
boyunca insanlığın yansımasıyla kurduğu ilişkiye Rumi’nin “ayna metaforu”yla yaklaşıyor. Öyle ki Rumi’nin
zamanında, taşın yüzeydeki yansıtıcı
özellik için büyük bir emek ve zaman
harcanıyor. Bu bağlamda Abedinirad, aynaların yapım süreci ve beraberindeki zorluğa eğilirken insan
ruhunun terbiyesi ve “arınma”sını
yansıtıyor. Yapıtların Tersane İstanbul’da sergilenmesi; eser, mekan ve
izleyici arasında yeni diyaloglara kapı
açıyor. Mina’nın Çocukları Projesi ile
Trabzon Kızlar Manastırı’ndan başlayarak CI Bloom ve Tersane İstanbul’a
uzanan Kolektif “Yansıma” sergisine
dair Shirin Abedinirad ile konuştuk.

Yakın geçmişte Ayça Okay küratörlüğünde, Trabzon Kızlar Manastırı’nda
gerçekleşen ve bugün CI Bloom kapsamında izleyiciyle buluşan Kolektif
“Yansıma” serginizde, mesele edindiğiniz konu nedir?
Enstalasyonlarımda optik bir illüzyon yaratmak için aynalar kullanarak farklı kavramları izleyiciye aktarabiliyorum. Aynalar, bulundukları
çevreye herhangi bir öge eklemiyor
ama bana çevreyi istediğim şekilde
değiştirme yeteneği veriyor. Yakın zamanda Türkiye’de gerçekleştirdiğim
proje kapsamında, Trabzon Kızlar
Manastırı’nın farklı kısımlarında üç
enstalasyon işimi sergiledim. Orada
“Dünyadaki Cennet / Heaven On
Earth” isimli eser aynadan oluşan bir
merdivene karşılık geliyor. “Piramit /
Pyramid” ise yine ayna kullanarak yarattığım bir heykel. Son olarak “Çağrışım / Evocation” adlı daire formlu
yapıtta da malzeme olarak aynaları
kullandım ve bu eseri tavanı olmayan, doğrudan gökyüzüyle etkileşime
geçen bir kilise içerisinde sergiledim.
Malzemeyle kurduğum ilişki sonucu
bütün eserlerimi dış mekanda sergiledim çünkü aynalarla, yeryüzünde gökyüzü yansıması elde etmek
istedim. Yere bakan bir izleyici için
ayaklarına serdiğim bir gökyüzü bulunuyor. Bu yaklaşım beraberinde
bir karşılaşma anı yaratıyor. Öyle ki
aynada kendi yansımasını gören izleyici, arka planda gökyüzünün yansımasıyla da karşılaşıyor. Bu da bir nevi

gökyüzünde olma, orada hissetme
hali gibi. Doğrudan bir mesaj iletme
kaygım yok ancak enstalasyonlarım
aracılığıyla, kendi görüntülerini bir
kez daha keşfetmelerini istedim. Öte
yanda aynalar, yarattığı ışık kırılmalarıyla tarihi yaşanmışlıkların güzelliğine dikkat çeken mekanların maneviyatını artırıyor.
Yapıtlarınızda Mevlana Celaleddin
Rumi ile de güçlü bir bağ kurduğunuzu okumuştum. Bu bağlamda
aynalar ve Rumi’nin düşünceleri, irdelediğiniz konuya nasıl bir yaklaşım
geliştiriyor?
Rumi, mistik konuları ifade etmek için çok sayıda sembol kullanırmış, ayna da onlardan biri. Düşüncelerini aktarmak için kullandığı
aynada şiirsel bir yaklaşım var, ben
de kendi düşüncelerimi izleyiciye bu
şekilde aktarmak istiyorum. Gölün
yüzeyindeki yansımayla insanlığın
kendi yüzünü görmesinden bu yana,
aynalar yansıtıcı bir yüzey olarak
tarih sahnesinde uzun bir geçmişe
sahip. Öyle ki sanatçılar, şairler, yazarlar ya da mimarlar gibi pek çok
kesimin ilgisini her zaman çeken bir
ifade aracı olmuş. Günümüzdeki aynanın icadından önce, Mevlana’nın
aynalar hakkında birçok şiiri vardı;
o günlerde siyah taşlar, yüzeyleri yansıtıcı olana kadar cilalanır ve ayna
işlevi görürdü. Bu, çok çaba gerektiren ve zahmet isteyen bir süreç. O
nedenle Mevlana, ruhun arındırılma

yaklaşımını aktarabilmek için aynaları birer metafor olarak kullandı.

Umarım gelecekte Mina’nın Çocukları ile iş birliğim devam eder.

Büyük ölçekli yerleştirmeler ve kamusal alan projeleriyle tanınan bir
sanatçı olduğunuzu okumuştum. Bu
bağlamda CI Bloom’un gerçekleştiği
Tersane İstanbul’un, yapıtlarınızla
kurabileceği ilişkiyi nasıl tanımlarsınız?
Aynalarla ürettiğim enstalasyonlarım, çevrelerinde kendisini kuşatan her ne varsa onları sergiliyor. Bu
nedenle onları ne zaman sergilesem,
bulundukları yerin bir parçasına dönüşerek izleyiciyle arasında bir bütünlük, birliktelik yaratıyorlar.

Küratör Ayça Okay anlatıyor

Son olarak, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) İstanbul Şubesi
bünyesinde faaliyetlerini sürdüren
Mina’nın Çocukları, bir sosyal sorumluluk projesine hizmet ediyor.
Bu bağlamda CI Bloom ile yollarınızın nasıl kesiştiğinden ve projedeki iş
birliğinizden bahseder misiniz?
Türkiye’yi ziyaret etmeden önce,
Mina’nın Çocukları faaliyetleri hakkında kapsamlı bir bilgim yoktu.
Ortakları ve üyeleriyle tanıştığım
zaman, kurumun arkasındaki güzel
ruhları görebildim. Onlarla iş birliği
yapabildiğim için kendimi çok şanslı
hissediyorum. Onlardan destek alan
kızlarla konuşma şansım oldu ve şimdi her biri farklı çocukları destekliyor.
Benim için en güzel yanı, çocuklara
sundukları ruhsal ve manevi destekti.

Trabzon Kızlar Manastırı’nı ziyaret etmeden önce ve ettikten sonra
anlattıklarım çok daha farklı yorumlanacak çünkü atmosferinin gerçekten büyülü olduğuna tanıklık ettim.
Trabzon iklimiyle ve coğrafi şartlarıyla, güçlüklere her anlamda göğüs
geren bir yer. Coğrafyanın zorluğu
insanların mizahi yönünü daha çok
kuvvetlendirmiş. Boztepe’nin kentsel
dönüşüm manzarası ve daracık ara
sokaklarından ummayacağınız bir
anda Trabzon Kızlar Manastırı’na
yolunuz çıkıyor. Bu sürprizli mekanın son derece titizlikle önce Kültür
Bakanlığı tarafından renovasyonu
tamamlanmış sonrasında Trabzon
Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmiş. Boztepe’nin en tepe noktasında
yer alan Trabzon Kızlar Manastırı
kendini saklayan bir yer değil. Tüm
deniz manzarası ve gökyüzüne hakim
olan bir tepede konuşlanıyor. Tarihte
kadınların yaşadığı, eğitim aldığı ve
geçimlerini sağlamak üzere el emeği
pek çok şey ürettiği bir mekandan
söz ediyoruz. Bu bağlamda mekanın
tarihi Mina’nın Çocukları Projesi’nin kurucusu olan genç kadınların üretkenliğiyle muhteşem şekilde
örtüşüyor. Ayrıca Trabzon kadını da
çok çalışkan ve üretken. Hemen her
yaştan kadını fındık zamanı kırsalda
emek verirken görmek mümkün.
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Trabzon’da kadını da anlatmak için
Boztepe manzarasını da dâhil etme
konusunda ısrarcıydık.
Erkek egemen portre çizen, son
derece maskulen tavırlı bir şehir ve
kadın konusuyla ilgili “her zaman
kalpten kendine inan, üretken ol,
hep başın yukarıda olsun” mesajı
verdiğimiz bir sergimiz vardı. Kolektif “Yansıma” kapsamında üç farklı
mekana özgü üretilen yerleştirme

buluyor. Shirin, üretim pratiğinde aynaları yansıtıcı yüzey olmasının çok
ötesinde Rumi’nin tasavvuf felsefesini birleştirerek de izleyiciye sunuyor.
Yetiştiği coğrafyanın güçlüklerinden beslenerek Manastır içerisinde
yaptığı zemin ayna yerleştirmelerinde, İranlı bir kadın olmanın hafızasına kazıdığı başını eğerek gezmeye
zorlanma durumunu yine yere bakan
bir kadının gökyüzünü görebilmesi-

ni mümkün kılarak eleştirel bir bakış
açısıyla yansıtıyor. Öte yandan; Kızlar
Manastırı’na ilk yaptığımız ziyarette
keşfettiğimiz, gökyüzüne uzanan Çan
Kulesi’ndeki 11 basamak 2018’de
aramızdan ayrılan, bugün sayısız
genç kadının ve çocuğun desteklenmesine imkan sağlamış 11 kadını bir
kez daha anmış olduk.
Seyir alanına yerleşmiş fraktal
geometrik piramitse izleyicilere kü-

bist bir görüntü - sökümü sunar. Rumi’nin sözünden yola çıkarak sadece
egoyu terk ederek saflığa ulaşılabileceğini vurgulayan yapıt aynı zamanda Jacques Lacan’ın psikanaliz teorisi
egonun ilk oluşum süreci olan Ayna
Evresi’ne kısa bir bakış atar. Malzeme, form, kavram ve mekanın yapısı
vermek istediğimiz mesajlar bütününe mükemmel şekilde destek oldu
diyebilirim.
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Tevfik Çelebi 2021 Untitled 4x16x34 cm

Tüm bunlar projenin ruhu ve iskeletini oluşturdu. Bu özel mekanda
ilk defa güncel sanat sergisi yapıyor
olmaksa benim şansım diyebilirim.
Mekan keşfi sonrasında uzun soluklu
bir küratöryel çalışma ve sanatçıyla
bir araya geldiğimiz üretim süreci
başladı. Kızlar Manastırı saf haliyle
çok güzel; o nedenle ne sanat ne de
mekan birbirinin önüne geçmemeliydi. Sanıyorum projede yaşadığım
en zor çelişki buydu.
Güç bir coğrafya ancak oranın
muhteşem güzelliğini ve farklı açılardan manzaralarını da dâhil edebileceğim bir hikaye yaratmak istedim.
Dört yıl önce St. Antuan Kilisesi’nde
gerçekleşen karma sergide tanıştığım
ve mekana özgü ayna yerleştirmeleriyle işlerini yakından takip ettiğim
Shirin Abedinirad, oluşturduğum
kısa liste içerisindeydi. Sydney Bienali’nde sahile, Esfahan’da çöle yerleştirdiği aynalar gökyüzüyle ilişki
kuracak yansımalarla, aynaya bakan
bireyler üzerinden bir ilişki kurmaktaydı. Shirin’e Mina’nın Çocukları
Projesi’nin hikayesini anlattığımda
çok etkilendi ve projenin parçası olmak istediğini dile getirdi. Pandemi
dönemi fiziksel olarak temas etmeden uzaktan çalışabilme konusunda
hepimizi çok iyi eğitti.
Buradan güç alarak altı aydır Boston - İstanbul arası, gece - gündüz
zoom toplantıları sırasında Shirin
ile çok emek verdik. Shirin karakter olarak da çok sakin ve çok iyi bir
gözlemci. Mekanla ilgili notlarımı
ve küratöryel yerleşim önerilerimi
değerlendirirken bana sonsuz güvendi. Aynaları yerleştirirken günün
farklı saatlerinde güneş ışınlarıyla
optik yanılsamalar hedeflediğimiz
için uzun süre gözlem yaptık. Ayrıca
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Ayşe Bezenmiş
Arda Diben
Jochen Proehl
Leo Ferdinando Demetz
Nihal Martlı
Oğuz Kaleli
Peter Hristoﬀ
Seldem Oskay
Serdar Kaynak
Serpil Mavi Üstün
Sidar Baki
Tevfik Çelebi
Yavuz Tanyeli

ESRA GÜLMEN
D O N ’ T P L AY W I T H M Y E M O T I O N S

1 9 N İ S A N - 2 8 M AY I S 2 0 2 2
A P R I L 1 9 - M AY 2 8 , 2 0 2 2

TA R I K T Ö R E
C A S PA R D AV I D F R I E D R I C H N I E T Z S C H E G U E VA R A

1 9 N İ S A N - 2 8 M AY I S 2 0 2 2
A P R I L 1 9 - M AY 2 8 , 2 0 2 2

CI BLOOM
10 -11 May / Mayıs 2022
Preview Days / Ön İzleme

EVREN EROL
BİRAZ ÖNCESİ
JUST BEFORE
17 MAYIS / 18 HAZİRAN 2022
17 MAY / 18 JUNE

12 -15 May / Mayıs 2022
Fair Days / Fuar Günleri
Narek Arzumanyan
Gayane Avetissian
Roman Babakhanian
Sedat Girgin
Armen Hakobjanyan
Vav Hakobyan
Mehmet Resul Kaçar
Roman Kakoyan
Mesut Karakış
David Martirosyan
Harut Mnatsakanyan
Ani Qananyan
Kirkor Sahakoğlu
Tigran Sahakyan
Arthur Tonakanyan
Halil Sercan Tunalı
Arman Vahanyan
Tersane İstanbul
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