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N E D İ R ?

Balconnection, sanat eserlerinin topluma doğrudan ulaşabilmesini, sanatçının toplumla dolaysız diyalog kurabilmesini amaçlayan bağımsız bir 
oluşumdur.
Bu oluşumun ilkelerini paylaşan bizler; sanatın gereklilik olduğuna, herkese ve her kesime ulaşabilir, erişilebilir olmasına, gündelik hayatın içi-
ne nüfuz etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımızdan hareketle, özel ancak kamu tarafından görülüp, izlenebilen alanlar olarak nitelendir-
diğimiz balkonları kullanıyoruz. 

•

1) Sanatçılar ve sanatseverlerin toplumla bağının güçlendirilmesiyle dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olmasını; 

2) Kolektif akla dayanarak, sanatın halkla doğrudan buluşmasını sağlayacak esnek ve sürdürülebilir modeller üretmeyi; 

3) Çeşitli şehir ve ülkelerden, farklı disiplinlerden sanatçılara alan açmayı, oluşuma katılan sanatçıların birbiriyle iletişim kurmasına ve 
ortaklaşa iş üretmesine kolaylaştırıcı olmayı; 

4) Farklı kültürlerin birbirini daha iyi anlayabilmesine yardımcı olacak nitelikte iletişim köprüleri inşa etmeyi; 

5) Toplumda çağdaş sanata yönelik merak uyandırmayı, böylece her yaş grubu ve kesimden bireylerin sanat üzerine düşünmesi, 
tartışması için zemin yaratmayı; 

6) Yerelde üreten sanatçıları, dünya sanatçılarıyla buluşturup, ufuklarını geliştirmeleri için cesaretlendirmeyi; yerel kapasiteyi artırmayı 
ve yereli evrenselle buluşturmayı;

7) Sanatçının eserini taviz vermeden sergilemesi için olanak yaratmayı

amaçlıyoruz.
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N E D E N ?

Balconnection, yerel ve uluslararası bir ağ olarak, sanatçıla-
rın ürettiği eserlerini sunabileceği alanı büyütmeyi amaçlı-
yor.
Kendi eserini, kendi balkonunda sergilemek isteyen sanat-
çıya da, eserini başka mahallelere, kentlere ülkelere taşımak 
isteyen sanatçılara da, kurduğu ağ üzerinden destek olmaya 
çalışıyor. Bu destek, kurduğumuz ağın güçlenmesiyle, sa-
natçıların görünürlüğünü artırıyor ve aynı zamanda ken-
di çevreleriyle birlikte uluslararası bir ağda yer 
almalarını sağlıyor.
Balkonlarda sergilenen eserlere ait doküman-
tasyon, arşivlenip sosyal medyada paylaşıma 
açılıyor ve konuyla ilgili herkes kolayca ulaşa-
biliyor.

Balconnection, sanatçının 
sesini ve mesajını du-

yurabilmesine ön-
celik tanıyor. 

Eserler ve bu 
eserlere ait görsel dokü-
mantasyon, farklı şe-
hirlerdeki balkonlarda, 
dönüşümlü olarak göste-
rime çıkıyor. Buna bağ-
lı olarak, bizzat sanat 
üretmeyen balkon sahip-

leri, sanatçılara alan aç-
manın, yaşadıkları kentin 

kültürüne katkıda bulunmanın hazzını yaşarken, sanat ku-
rumları, tanımadıkları sanatçılarla tanışıyor. Balconnection 
ağı, çeşitli şehirlerden ve ülkelerden inisiyatiflerin, kolektif-
lerin katılımıyla genişliyor ve ummadıkları yerlerde sanata 
maruz kalan bireyler, kamuya açık düzenlenen konuşma-
lar üzerinden sanatçı ve eserle doğrudan bağ kurma şansı-
na erişiyor.
Özel ya da kamuya ait sanat galerileri, satış yapmak  gi-

bi zorunlulukları olduğu için, tanınmayana, 
bilinmeyene yatırım yapmakta isteksiz ola-
bilirler; müşteri potansiyellerinin tercihleri 
olduğuna inandıkları çizgiden çıkamayabilir-
ler de. Kültür amaçlı kamu kurumlarında da, 
politik nedenlerle yapılan atamalar, üst ma-
kamlara hesap verebilir olmak gibi nedenlerle 
sanatla ilgili olmayan kriterler geçerli olabilir-
ler. Sözünü ettiğimiz yapılarla aramızdaki fark 
burada daha da netleşiyor.
Balconnection satışa aracılık etme veya popüler 
kültüre hizmet kaygısında değildir. Sanatçının 

ne kadar popüler olduğuna bakmıyor. Balconnection, ön-
celikle eser ve sunumuyla ilgileniyor. Balconnection, eserle-
rin ilgi görmesi için, talebin yoğun olduğu yerlerde etkinlik 
yapmak yerine sanatın kolayca ulaşamadığı mahallelere, 
semtlere, ilçe ve illere öncelik tanıyor ve orada talebi büyüt-
meyi amaçlıyor; yerelde ifade alanı bulmakta, izleyici ile 
buluşmakta zorluk yaşayan sanatçılara destek olmayı he-
defliyor.

B A L C O N N E C T I O N 
B İ R  S A N A T 
H A R E K E T İ  D E Ğ İ L , 
S A N A T  İ Ç İ N  B İ R 
H A R E K E T T İ R .
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K İ M İ N  İ Ç İ N ? 

TOPLUM için: Sanat, toplumların toleransını artırır; dayanışmayı güçlendirir. Farklı toplumların değerlerine yönelik 
düşmanlıkları azaltır; toplumsal bilinç düzeyini yükseltir; yaratıcılığı tetikler; kültürel zenginliği büyütür; bireyleri özgün 
değerlere sahip çıkmaya çağırır.
SANATÇILAR için: Topluma sunulan sanat artıkça sanata talep artar. Sanat ve kültür, tüketim ürünlerinin aksine, arz 
miktarının talep miktarını artırdığı bir zemindir. Aynı nedenden dolayı
GALERİLER ve KÜLTÜR MERKEZLERİ için de önemli bir işlevi yerine getirmektedir.
YEREL YÖNETİMLER için: Bir kentteki nitelikli sanatçıların artışı, ulusal ve uluslararası zeminde o kentin değerini artı-
rır, kentin cazibe merkezi olmasının yolunu açar.
ÇOCUKLAR, GENÇLER ve YETİŞKİNLER için: Sanattan uzak kalan toplumlarda eğitimin niteliği de yetersiz kalır. 
Nitelikli örnekler görerek gelişmek önemlidir. Her şeye rağmen ufku geniş, sanatla ilişkili, nitelikli yetişen çocukların da, 
yetişkinliklerin de sanata ulaşmak ve sanat üretmek için doğup büyüdükleri kenti terk ettiklerini, kültürel olanakları ge-
lişmiş bölgelere göçtüğünü biliyoruz. Sanatın toplumda yer edinmesi, anlamlı ve değerli ilgi alanlarını çoğaltır, yaşam ve 
üretim kalitesini yükseltir. Sanatın yükseldiği toplumlarda tüketicinin kalite beklentisi, talep çeşitliliği doğal olarak artar. 
Yaşam kalitesi yükselen toplumlarda, gençlerin göç nedenleri de azalır ve kazandıkları değerleri, kendilerini yetiştiren top-
luma sunmaları mümkün olur.
Yani HERKES için: Bir toplumun refahı, komşu toplumların refahıyla doğrudan ilişkilidir. Ülkelerin, mahallelerin ve 
komşularının refahı da herkesin refahını doğrudan etkiler.

•

Balconnection olarak, sıraladığımız bu bağlamlara dayanarak ilerliyoruz. Yaşa, inanca, ırka, cinsiyete, milliyete, sosyal statüye, eğitim seviyesine 
veya sanatsal birikimine bakmaksızın, her kesime, her topluma, her coğrafyaya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, her etkinliğimizi belgele-
yerek dünyanın, toplumun ve kentin belleğine kazandırıyoruz. Ortaya çıkardığımız modelin örnek ve yol gösterici olmasını diliyoruz.
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N A S I L  B A Ş L A D I K ?

Projenin doğmasına neden olan ve Balconnection’ı uluslararası boyuta taşımak için bize esin veren deneyim, 
Azadeh Ramezani Tabrizi ve Murat Savaşkan’ın Selçuk, İzmir’deki evinin balkonuna 2016 yılında sergiledikleri, 
Azadeh Ramezani Tabrizi’nin “Serbest Gezen” adlı enstalasyondu.

Laciverte boyanan balkonu neredeyse kaplaya-
cak büyüklükte, kâğıt hamurundan yapılmış, şiş-
te duran, yolunmuş bir kümes hayvanı... İnsanın 
özgürlüğünün sınırlarını sorgulayan bu eser aylar-
ca balkonda kalarak ummadığımız büyüklükte bir 
etki yaptı. Kahvelerde, kafelerde, tavuk üzerinden 
sanat tartışmaları yapıldığına şahit olduk. “Bu de-
neyimi, her sanatçı, her mahalle yaşamalı” dedik. 
Destek bulursak ve bir ekip oluşturabilirsek, projeyi 
yaygınlaştırarak yarattığımız etkiyi büyütebileceği-
mize kanaat getirdik. Kendi çevremizden başlamak 
kaydıyla projeye katkı sunabileceğine inandığımız, 
davet edeceğimiz sanatçıları örgütlemeye koyulduk; bizimle işbirliği yapabilecek, 
neyi başarmak istediğimizi algılayabilecek balkon sahiplerinin aramıza katılımıyla 
büyüyecek bir ağ kurmaya karar verdik.
Bu yolda bizimle birlikte yürümeye karar veren dostlarımızın sayesinde, çok kı-
sa zamanda, hem ulusal hem uluslararası kapsamda bir ağ oluşturmayı başardık. 
Böylece Balconnection, niteliklerine ve yetkinliklerine güvendiğimiz paydaşları-
mızın da katkısıyla kendi etki alanları içinde bağımsız hareket edebilen, paylaşıma 
ve dayanışmaya dayanan bir kolektife dönüştü. 

M E S A J  K O N U M D A

“Serbest Gezen” A.B.D. ve İran’da
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N A S I L  İ L E R L E D İ K ? 

Çekirdek ekip olarak, faaliyetlerimizi İzmir’den organize ediyoruz.
Etkinliklerimiz arttıkça yeni balkonlar, yeni sanatçılar ve yeni destekçilerle ta-
nışma olanaklarımız da artıyor. Benzer alanda çalışan, benzer kaygıları payla-
şan inisiyatiflerle iletişim kurarak, üretilen işlerin şehirler ve ülkeler arasında 
nasıl gezebileceğine, kaynakların ve olanakların nasıl dağıtılabileceğine dair 
fikir üretiyoruz. İstiyoruz ki Hollanda’daki sanatçının işi İzmir’de, İzmir’deki 
sanatçının işi İsveç’te, İsveç’teki sanatçının işi Diyarbakır’da sergilensin. Ağın 
yaygınlaşması ve ağda yer alan bileşenlerin arasındaki ilişkilerin gelişmesi sü-
reci karmaşıklaştırmaktan çok, olanakları çoğaltıyor.
Pandeminin bizi ana hedefimizden saptırmaması, etkinliklerin yalnızca hava-
daki sinyallerle kısıtlı kalmaması için ısrarcıyız.
İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarında olanak bulamadığımız sanat-
çı dolaşımının, irtibatta bulunduğumuz diğer insiyatiflerle, çalışma ortamla-
rımızda buluşma şansımızın, kriz sonrasında katbekat artacağına inanıyoruz. 
Bu dönemde kazandığımız internet deneyiminin, normalleşmeyle beraber fi-
ziki becerimize de katkıda bulunacağını öngörüyoruz. 
Siz de aramıza katılmak veya balkon önermek için bize ulaşabilirsiniz.

Balconnection, oluşumunun ilk gününden bu yana destek veren gönüllüleriyle büyüyor. Pandemi öncesi 
bu toplantı, Azadeh Ramezani Tabrizi’nin, İstanbul’da yaptığı sunumlarlar ve görüşmeler sürecinde 

Selçuk’taki çekirdek ekibimizle fikir alışverişi.



7
D E Ğ E R  V E  Ö N C E L İ K L E R İ M İ Z

“NEDİR?” bölümünde öncelikli olarak yer verdiğimiz yedi maddeye ek olarak: 

8) Toplumsal benimsenmeyi artırmak adına, sanatın popüler kültüre feda edilmesine karşıyız. Toplumun, sanatın 
diline ilgi duymasını sağlamak istiyoruz. Sanat eseriyle karşılaşan izleyicinin, sanat üzerine üreteceği 
yorumların estetik ve felsefi zeminini güçlendirmenin peşindeyiz.

9) Yenilikçi, görsel disiplinler arasında bağ kuran yeni yaklaşımları destekliyoruz.

10) Aynı alanda veya komşu alanlarda çalışan kolektif ve inisiyatiflerle dayanışmayı, ortak akıl üretmeyi 
varoluşumuzun ve sürdürülebilirliğin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, elimizdeki imkânları 
diğer yapılarla paylaşmayı mümkün kılacak araç ve ortamların üretimine dair inisiyatif alıyoruz.

11) Sanata değer veren fakat sanat üretmeyen bireylerin, sanatçıların üretimlerini sergileyebilmesine katkıda 
bulunarak, sanatın bir parçası olmalarına imkân tanıyoruz.

12) Sergilenen işlerin, balkon sahiplerinin, komşuların, izleyicinin ve hiç kimsenin 
hayatını, güvenliğini, sağlığını tehdit etmemesi gerekiyor. Çevresel riskler yaratacak, 
komşuları rahatsız edebilecek, toplumsal hassasiyetleri incitecek, ötekileştirmeye ve 
ayrımcılığa yol açacak işlere uzak duruyoruz.

Karşılaştığımız talep, öneriler ve yaşanan zorluklardan 
dolayı, 12. Maddenin, biraz daha açıklayıcı olmasına gerek 
duyduk. Kişisel alandan toplumsal alana geçiş bölgesi olan 
balkonlarda, hem ev sahiplerine, hem de esere maruz kalan 
kamuya karşı olan yükümlülüklerimiz gereği, sanata sansür 
gibi algılanabilecek kırmızı çizgilerimizi vurgulamalıyız. 
Herhangi bir galeri, ya da kapalı alanda, sergilenmesinde 
hiç bir sakınca olmayan bazı unsurlar, kamunun önceden 
uyarılamayacağı ya da kaçınamayacağı nedeniyle bizim 
etkinliklerimizde yer almayacaktır. Mesela, ses, komşuların 
kaçınamayacağı bir etkendir. Cinsel organların açıkça 
sergilenmesi de, toplumun bazı kesimleri için, görmeyi 
tercih etmeyecekleri bir şey olabilir. Bir soyutlama içinde, 
tanımlanması yoruma kalmış bir cinsellikle, açık seçik 
vurgullanmış bir cinsellik arasındaki fark gözetilmeli; 
eserlerde dinsel, ırksal, etnik, cinsel ayrımcı simgeler 
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gibi projenin ilerlemesini engelleyebilecek adli ve sosyal risklere 
girilmemelidir.

13) Balconnection, sanatın yalnızca arzıyla değil, sanat ve estetik 
üzerine tartışan çevreler oluşturmakla da ilgili. Kurucu üyeler 
olarak, biz, sanat, estetik, sosyoloji gibi konulardaki düşüncelerimizi, 
olabildiğince geride tutmayı, bizimle beraber olmayı seçmiş, kritiklerin, 
sosyal bilimcilerin, mimarların, fikirleri ve tartışmalarıyla gelişmek 
istiyoruz. Her şeyi biz söylersek, tamamen bizim çizdiğimiz bir şablon 
üzerinden büyürsek, Balconnection ancak bizim kadar nitelikli olabilir. 
Oysa, bizimle beraber olan ve gelecekte katılacakların ortak aklı bizden 
çok daha nitelikli, çok daha büyük olacaktır diye düşünüyoruz.
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P A N D E M İ  V E  D İ Ğ E R  F O R S  M A J Ö R  E T K İ L E R

Balconnection, Haziran 2019’da tasarlandığında ve yola çıktığında, içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi hayatımıza girmemişti. Tecrit, 
sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe gibi kavramlar, gündemimizde değildi. Pandeminin dayattığı zorunlulukların ve ardından gelen deprem 
felaketinin sonucunda uygulamada birçok değişikliğe giderken, yola çıkış amacımıza sadık kaldık. Bununla beraber, baştan bu yana bizimle 
birlikte hareket eden, süreç sırasında aramıza katılan dostlarımızdan ve destekçilerimizden çok şey öğrendik. Bu doğrultuda ve yaşadığımız de-
neyimlerin sonucunda, dokümanlarımızı güncelleme gereğini duyduk.
Projeyi yaygınlaştırmaya karar verdiğimizde, sanatçıların, bazı işlerini sıfırdan ya da yarı mamûl getirip, sergi alanında üretip, tamamlayabile-
ceğini öngörüyorduk. Pandemi sürecinde, önlem alarak ve kontrollü bir şekilde, bazı etkinliklerimizde bunu başarabildik (Alsancak’ta Berna 
Dolmacı’nın “İstila” işi, Çanakkale’de Sub insiyatifinin “b/ağ” işi, Selçuk’ta Murat Savaşkan’ın “Güncel Meseller” işi, Darağaç’ta Kalender 
Meşrep’in “Komşu komşuya” işi, yine Selçuk’ta Azadeh Ramezani Tabrizi’nin “mème” işi balkonda başlayıp bitirildi. Kahramanlar’da Yekateryna 
Grygorenko’nun “Sessiz Merasim” işi ise yarı mamül olarak atölyede hazırlanıp balkonda bitirildi.)
Buna ek olarak, bölgede yaşayanlarla işi üretenleri tanıştıracak, buluşturacak, mahallenin çay bahçesi ya da benzer bir yerde “sanatçı konuş-
maları” düzenleyecektik. Covid- 19’un dayattığı seyahat yasaklarının, fiziksel buluşmaya dair engellerin, izolasyonun ve kapanmanın sonu-
cunda, geçici olarak, 2020 süresince, üretilen işler ve sanatçı konuşmalarını, balkonlara projeksiyonla ve çevrimiçine taşımaya ağırlık verdik. 
Sanatçıların, bizzat balkonda çalıştığı durumlarda ise, komşu ve sokaktan geçenlerle güzel bir iletişim sağlandı.
Sanatsal üretimleri ve üretime ait pratikleri standardize edemeyeceğimize, sanatçının ve sanat eserinin özgünlüğünün korunmasını gözetece-
ğimize göre, yöntemlerin çeşitliliğine dair arayışın çerçevesini esnek tutmaya çalıştık. Eserini kendi balkonunda sergileyecek sanatçıların hari-
cinde, elimizdeki balkonlarda eser sergilemek isteyen sanatçılara açık olacağız. Fikir birliğine vardıkça, olanaklar izin verdikçe, üretilen işlerin 
videolarını diğer şehir ve ülkelerdeki balkonlara taşıyacağız. Balkonlarda sergilenecek performanslara ait videoları da aynı şekilde, başka bal-
konlarda göstereceğiz. Kısıtlamaların kalkması ve koşulların düzelmesiyle, video art olarak sunduğumuz bazı işleri fiziki olarak da sergilemeyi 
düşünüyoruz. İşlerin, covid-19 nedeniyle, izole ortamlarda üretilmesi, sürecin belgelenmesini zorlaştırıyor. Farklı işlerin veya bu işlere ait vide-
oların balkonlar arasında dolaşması, işlerinin başlangıcından sonuç esere kadarki sürecini peş peşe gösterme, izleyicinin, süreci bir bütün ola-
rak algılamasını sağlayacak. Ortaya çıkan videolar ise kamu yararına web sitemizde arşivleniyor. 

•

İzmir civarında yaşanan 7 şiddetindeki deprem, tüm bölgede ciddi hasarlar ve uzun süreli bir endişeye yol açtı. İzmir Alsancak'taki, en çok kul-
landığımız balkonun bulunduğu bina da müdahele edilmeden kullanılamayacak bir durumda. 

•
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Bulgaristan'da yaşanan siyasi çalkantılar ve kriz nedeniyle de Bulgaristan'daki etkinliklerimiz ciddi sorunlar yaşa-

dı. Bulgaristan'daki sanatçılarımızla iletişimimiz, uzun süre kesildi ve etkinliklerimizle bağımız koptu. Her ne ka-
dar Bulgaristan'daki sanatçılarımızın kişisel garetiyle gerçekleşen bazı etkinlikler olduysa da, bu etkinliklerde 

Balconnection'ın payı istendiği kadar olamadı. Yine de, bu tür zor koşullara rağmen çabalarını esirgemeyen 
Karlovo'da Penka Mincheva'ya ve Sofya'da Dorothea Tabakova'ya minnettarız.

•

Tekrar vurgulamakta fayda var: Ne kadar vahim olursa olsun,  dünyayı saran bu krizinin bizi temel doğrula-
rımızdan uzaklaştırmamasına dikkat ediyoruz. Balconnection dijital sanatı da içeren ama tüm görsel sanatlar-

la ilgilenen, sanatın farklı dallarını birbiriyle ilişkilendirmeyi cesaretlendiren bir girişimdir. Bir temayı 
ya da sanat akımını önceliğine almaz ama çağdaşlığı önceler; bununla beraber, belirle-

necek temalar üzerinden de etkinlikler düzenleyebilir. Bu bağlamda, çev-
rimiçi mecralar üzerinden yaptığımız yayınlarla paylaşımları yan ürün, 
arşiv materyali olarak görüyoruz. 

B A L C O N N E C T İ O N  P A N D E M İ  K O Ş U L L A R I N I N 
Y A R A T T I Ğ I  B İ R  H A R E K E T  D E Ğ İ L .

S A N A T I N ,  T O P L U M U N  H E R  K E S İ M İ N E  U L A Ş M A S I ;  S A N A T Ç I N I N 
T O P L U M L A ,  T O P L U M U N  S A N A T Ç I Y L A  T A N I Ş M A S I  İ Ç İ N  V A R .
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K İ M L E R E  U L A Ş A B İ L D İ K ?  

Balconnection Projesi’nin öncelikli iletişim şekli, insanlarla doğrudan iletişim kurmaktır. Yüz yüze iletişim, Balconnection Projesi’nin öncelik 
verdiği ilçe, mahalle ve sokaklarda, büyük kent merkezlerine kıyasla çok daha etkili olabiliyor. İnsanların birbirini tanıdığı oranda etki artıyor 
ve kulaktan kulağa haberler, duyurular, sosyal medyadan daha hızlı ve iz bırakır şekilde yayılıyor. Aynı zamanda, mahalle sakinlerinin, sosyal 
medyadaki kendi ağlarını aktive etmesini de sağlıyor. Yüz yüze iletişimin bir önemli tarafı da, kafada oluşan sorulara anında yanıt verebilme, 
gerçeklik duygusunun artması ve ikna olanağı. Özellikle, mahallenin kanaat önderlerine, popüler kişilerine ulaşılabildiği durumlarda bu etki 

daha da artıyor.  İnternet üzerinden yaptığımız duyurular ve web sitemizdeki bilgiler, bu iletişim şeklinde de destekleyici unsurlar. 
Covid-19’un yarattığı toplumsal değişim doğrultusunda, sosyal medya ve çevrimiçi araçlar, elbette biraz daha ağırlık kazan-

dı. Buna karşın, yeterli önlem ve azami dikkatle gerçek ilişkilerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. 
Projenin hedefleri doğrultusunda, iki farklı kesime ulaşmaya çalışıyoruz:

1) İzleyici: Yukarıda sözünü ettiğimiz, yüz yüze iletişimin yanı sıra, işlerin sergileneceği balkonların 
yer aldığı ilçe ve illere yönelik yayın çevrimiçi, çevirimdışı yerel mecraları düzenli olarak 

bilgilendiriyoruz. Bu anlamda, yerel ağlara kolayca ulaşabilmek ve verimli bir iletişim stratejisi 
geliştirmek amacıyla paydaşlarımızın desteğini talep ediyoruz. Ayrıca, işlerin sergilendiği balkonlara 

yakın dükkânların vitrinlerine yerleştirilen afişlerin, yeme - içme- konaklama ve dinlenme 
mekanlarına bırakılan el ilanlarının, yönlendirme işaretlerinin görünürlüğü artırdığına 

inanıyoruz. 

2) Sanat dünyası ve paydaş adayı kurumlar: Sanatçıları, 
eleştirmenleri, küratörleri, balkon sahibi olup 

sanatla ilgili kişileri ve yapıları bizimle birlikte 
hareket etmeye, destek vermeye çağırmak 

amacıyla, Facebook grubumuz “Balconnection”1 
ile Instagram2, YouTube3 ve Twitter hesaplarımızı 

kullanıyoruz. Arşivimize erişimi sağlayacak web sitemiz 
balconnection.com 2020 Haziran’ından bu yana etkin. 

1 www.facebook.com/groups/balconnection/

2 www.instagram.com/balconnection/

3 www.youtube.com/c/BalconnectionProject
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G E N E L  İ Ş L E Y İ Ş :
Farklı coğrafyalardan, farklı disiplinlerden, sanatçıların eserleri söz konusu olduğunda farklı kültürleri tanıyan, farklı disiplinlerde de-
neyimli insiyatiflerle işbirliğine ihtiyacımız var. Bu nedenle, ulaşabileceğimiz her yerden insiyatifler, kanaat önderleri, gönüllüler ve des-
tekçiler aramaya devam edeceğiz. Birlikteliğin verdiği güçle, dünyanın daha yaşanabilir olmasına vereceğimiz katkıya inanan herkesle, 
yukarıda yazılan kurallar çerçevesinde birlikte yürümeye devam edeceğiz.
Uygulama ve yöntemler konusunda oldukça deneyim kazandık; hangi yöntemlerin nasıl aksayabileceği konusunda edindiğimiz dene-
yimlere yeni deneyimler de ekleneceğine şüphemiz yok. Bu döneme daha hazır giriyoruz.
Öngördüğümüz yöntemler şöyle:

SA N ATÇ I  S E Ç İ M L E R İ
• izlediğimiz, ulaşabildiğimiz, “eserleri 
sergilenmeli” dediğimiz sanatçıları 
çağıracağız

• grubumuzdaki herkesin önerdiği 
sanatçıları izlemeye başlayacağız.

• bize başvuran sanatçıları 
değerlendirmeye alacağız.4

• Önümüzdeki dönem için, yeni bir 
yöntem geliştiriyoruz: Balcontinuum 
dediğimiz bu yöntemle, geçtiğimiz dönem 

birlikte çalıştığımız 
sanatçıları, küratör 
olarak, seçtikleri 

4  Sanatsal yeterlilik ve sergilenebilirlik kriterleri, tartışma-
ya açık konulardır; bu yüzden, sanatçının küstürülmemesi ve 
yapıcı olmayan genel tartışmalarla seçmeyi değil, birlikte ol-
duğumuz sanat insanlarının katılımıyla bir seçki yapmak çözü-
müne gidiyoruz.

sanatçılara sergi hazırlamaya davet 
ediyoruz. Bu yöntemle, sanatçılarımızın 
deneyimlerini artırmanın yanında, hem 
etkinliğin diğer bir yanını görmelerini, 
hem de oluşturmaya çalıştığımız 
sanat çevresini kesintisiz büyütmeyi 
hedefliyoruz. 

• Geçtiğimiz dönem, hem fiziki olarak 
hem de sosyal medyada, oldukça geniş 
ve nitelikli bir dost ağı oluşmaya başladı. 
Dostlarımızın daha etkin bir katılımı için 
diyaloğumuzu güçlendireceğiz

BA L KO N  S E Ç İ M L E R İ
• Yeni balkonlar bulabilmek için çağrılar 
yapıyoruz.

• Grubumuza gelen balkon önerilerini 
değerlendiriyoruz.

• Balkonunu bize açmak isteyen herkesle 

irtibata geçiyoruz.5 

• Selçuk dışındaki bölgelerde, 
paydaşlarımızın balkon seçmesini teşvik 
ediyoruz.

D E S T E KÇ İ  S E Ç İ M L E R İ
• İhtiyacımız olan fonlar, malzeme ve 
hizmet tedarikçilerinin desteğine her 
zaman ihtiyacımız var. 

• Grubumuza gelecek önerileri 
değerlendiriyoruz.

• Geçtiğimiz dönem birlikte 
çalıştığımız insiyatiflerle bağlarımızı ve 
paylaşımlarımızı güçlendiriyoruz.

5  Ne kadar çok yerde, ne kadar çok balkon, o kadar iyi; izlen-
mesi gereken çok sanatçı var! Sanat arzının çok olmadığı yer-
ler önceliğimiz.
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2 0 2 1  H E D E F L E R İ
2021 için hedeflerimiz, bu belgeyi hazırladığımız süre içinde biçimleniyor. 2020 hedeflerimizden daha geniş ve etkili bir program yap-
maya çalışıyoruz. 

2 0 2 1  İ Ç İ N  E T K İ N  O L M AY I  Ö N G Ö R D Ü Ğ Ü M Ü Z  
B Ö LG E L E R  :

• Türkiye

•  İzmir

•   Merkez

•   Selçuk

•   Bergama

•  İstanbul

•  Aydın

•  Diyarbakır

•  Mardin

•  Çanakkale

•  Mersin

•  Nevşehir

• Hollanda

• Belçika

• Fransa

• Almanya

• İsveç

• Polonya

• Ürdün

• Mısır

• Bulgaristan 

2021 sürecinde, birlikte çalışma koşullarının var olduğuna inandığımız bu bölgelerde diğer insiyatiflerle iletişim kuruyoruz. Yapmakta 
olduğumuz görüşmeler sonucunda ortaya çıkacak etkinlik takvimi, bu belgenin güncellemesinde yer alacaktır. 
İnanıyoruz ki, bizimle benzer kaygıları paylaşan ve amacımızın doğruluğuna inanan paydaşlar bulduğumuzda, dünyanın her yerinde et-
kinlikler yapabilir, sanatçıların ve eserlerinin izlenmesine yardımcı olabiliriz.

T H E  WA L K  [ Y Ü RÜ Y Ü Ş ]

2021 yılında, Good Chance, Stephen Daldry, Davıd Lan ve Tracey Seaward tarafından sunulan, bir Good Chance yapımı olan Yürüyüş’ün kal-
binde, bir Handspring Kukla Kumpanyası yaratımı olan 3.5 metro boyundaki bir mülteci kız çocuğu kuklası,  ‘Küçük Amal’, yer alıyor.  Yerlerinden edil-

miş, çoğu ailesinden ayrı düşmüş tüm çocukları temsil eden Küçük Amal 8,000 km’yi aşan yolculuğu 
boyunca şu acil mesaja beden verecek; “Bizi unutmayın”.

Biz de, Balconnection olarak, bu uzun yürüyüşün, Selçuk - Efes durağında, bölgemizdeki yerel unsurla-
rın da desteğini alarak, Küçük Amal'ı yalnız bırakmayacağız. Bu nedenle, Temmuz- Ağustos içinde bir 
süreyi de, karşılama düzenlemesine ayırmak istiyoruz.

https://www.walkwithamal.org/tr/

https://www.walkwithamal.org/tr/hakkimizda/kucuk-amal/
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2 0 2 0  E T K İ N L İ K L E R İ
2020 yılının 1 Haziranında başlayan etkinlikleri-
miz sürecinde, içinde bulunduğumuz durum ve uy-
mamız gereken şartlar sayısız defa değişti. Koşul ve 
öngörülerimizi, daha önceden pandemi koşullarına 
göre ayarlanmış olmasınaa rağmen, günlük değişen 
yasal zorunluklar ve öngörülemez bir belirsizlik ne-
deniyle, birçok kez tarih, yöntem ve uygulama deği-
şikliklerine gidildi.
Tüm bu zorluklara rağmen, destekçilerimiz, sanatçı-
larımız ve beraber çalıştığımız herkesin yardımıyla, 
amaçladığımız etkinlikleri, etkili bir şekilde gerçek-
leştirdik. 
2020 dökümanterimizi bu linkten izleyebilirsiniz:
https://youtu.be/SCzRYLJRVgI

•

İletişim tasarımımız, 2020'de, bizimle çalışacak olan 
tasarımcılar ve uygulamacılar için, basit ve esnek bir 
Görsel Kimlik Kılavuzu6 hazırlandı. Bu kılavuzda, 
basılı olarak çoğaltılıp dağıtılacak olan temel malze-
melerimizin de tanımları vardı. Bu malzemeler: ak-
tivite öncesinde, bölgede kullanılacak afişler; aktivite 
balkonunu gösteren ve aktivitenin kimliğini içeren 
tabela ve ok; eserin ve sanatçının duyurmak istedi-

6 Farkına varmış olabilirsiniz, geçen senenin basılı materyalleriyle, 
bu belgedekiLogolar arasında küçük farklılıklar var. Bu dönemde 
yaptığımız değişiklikler, 2021 etkinlikleri başlamadan önce Görsel 
Kimlik Kılavuzunda yerini alıp, ilgili taraflara iletilecek.

ği metin ve künyenin yer aldığı el ilanı; sanatçının ve 
ziyaretçilerin, saklamak ya da dostlarına göndermek 
isteyebilecekleri etkinlik kartpostalıydı. Bu malze-
melerin her biri, merkezde hazırlanıp, her nitelikli 
basımevinin, hatasızca üretebilmesi için hazırlan-
mış bir talimatnameyle beraber, bölgemizde bi-
zim tarafımızdan, diğer bölgelerde ve ülkelerde 
sanatçılarımız ve paydaşlarımız tarafından üretti-
rildiler. Herhangi bir sorun ya da soru için, merkez, 
daima telefon başında.
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SASA N  R A D

ve iyi haber...
[TUVAL ÜZERİNE YAĞLI BOYA]

{etkinlik 01}

1 7 - 2 4  T E M M U Z  2 0 2 0 
S E LÇ U K  -  İ Z M I R

{etkinlik 02}

Ç E V R I M I Ç I  S ÖY L E Ş I
1 0  AĞ U S TO S  2 0 2 0

izleyebilirsiniz
www.youtube.com/c/BalconnectionProject
youtu.be/yv38odMG6vI

Ve iyi haber…

Kaybolmuşuz, yönsüz ve yalnız kalmışız. 

Ahlaki yozlaşma, tüketim hırsı ve para merkezli düşünce biçimi ,insa-
noğlunun kör olmasını da yanında getirmiş. Güç ve para bizi sevindiri-
yorsa evet kaybolmuşuz. 

Hata içinde hata yapıyoruz. Soluklanıp uzaktan bakınca kusursuz bir 
yalan söylenmiş hepimize, düzeni kurmaya çalışırken düzensizliği ar-
tırmışız. İyi bir haber daha: Parayı görenler haykırışları duymazlar. 
İşimiz kolay !
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SASA N  R A D

ve geride kalan...
[TUVAL ÜZERİNE YAĞLI BOYA]

{etkinlik 03}

2 9  T E M M U Z  -  0 6  AĞ U S TO S  2 0 2 0
S E LÇ U K  -  İ Z M I R

{etkinlik 04}

Ç E V R I M I Ç I  S ÖY L E Ş I
1 0  AĞ U S TO S  2 0 2 0

izleyebilirsiniz
www.youtube.com/c/BalconnectionProject
youtu.be/yv38odMG6vI

2. Bab
Geride kalan…

Sonra, kaybolmuşluğumuz da kaybolmuş;
Bakınca etrafa, yalnızca,
eskinin gölgeleri var yalnızca:
Şu çalının olduğu yerde biri uzanmıştı… Biri
yürüyordu şuraya doğru
ama şura ora mıydı
hatırlamıyorum…
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B E R N A  D O L M AC I

İstila
[ATIK KAĞIT / AKRİLİK - YERLEŞTİRME]

{etkinlik 05}

1 7  - 2 4  AĞ U S TO S  2 0 2 0
A L SA N CA K  -  İ Z M I R

{etkinlik 06}

Ç E V R I M I Ç I  S ÖY L E Ş I
0 5  E K İ M  2 0 2 0

izleyebilirsiniz
www.youtube.com/c/BalconnectionProject
youtu.be/a7MjiAozJsU

Sarmaşığın ağzından;

Yavaş yavaş geliyorum.

Kollarımı sana fark etmeden sararak, 

Öyle ki/ o an.

O kadar yavaş ki (o an),

Geldiğimi bile sezemeden-

İki nokta arasında…

İstilacılar-,

Boşlukları dolduruyorlar…

Öyle ki o an-.

Tüm grilerden, siyahlardan 
ve beyazlardan sıyrılarak,

Maviye doğru.

Gökyüzü,

Ağaçların altına 
konumlanan sarmaşık,

Kahverengi doğuruyor,

Öyle ki o an.

Sadece, 

Ve

Sadece O,

Yavaş yavaş…
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w i n . j u

kutu-1
[VİDEO YERLEŞTİRME]

{etkinlik 07}

1 9  - 2 6  AĞ U S TO S  2 0 2 0
S E LÇ U K  -  İ Z M I R

{etkinlik 08}

1 0  E Y LÜ L  2 0 2 0
A L SA N CA K  -  İ Z M I R

{etkinlik 09}

Ç E V R I M I Ç I  S ÖY L E Ş I
0 7  E K İ M  2 0 2 0

izleyebilirsiniz
www.youtube.com/c/BalconnectionProject
youtu.be/LqUztET6wZs

Çatlaklardan sızan zamanı,
  hissediyor musun? 
Senin de vaktin doluyor, 
şurana kadar geldi
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N A D A N  Ö Z C A N

Beni İzlediğini Biliyorum
[PERFORMANS VİDEO]

{etkinlik 10}

2 6  AĞ U S TO S  -  0 2  E Y LÜ L  2 0 2 0
BAĞ L A R  -  D I YA R BA K I R

{etkinlik 11}

Ç E V R I M I Ç I  S ÖY L E Ş I
0 2  E K İ M 2 0 2 0

izleyebilirsiniz
www.youtube.com/c/BalconnectionProject
youtu.be/ecTpHScdqGM

Balkon; içerisi mi? Dışarısı mı? “Beni izlediğini biliyorum” adlı video 
performans çalışmasında, yarı mahrem bir alan olarak düşünülen 
balkon, özgürleşme alanına mı işaret ediyor sorusunu akla getiriyor. 
Dikizleme, dikizlenme, izleme, izlenme olanakları sunan bu küçük 
kişisel mekanlar, kent ve kültür dokusunun izlerini taşır. Sistem dışı 
olarak düşünülen ve tespit edilen tüm olası formların görünürlüğü ve 
bu görünürlüğün iktidar tarafından etiketleme, izleme işaret etme nok-
tasına kadar bir potansiyel arama şekline mi dönüşüyor. İster amatör 
ya da profesyonel izlenen herkes potansiyel bir tehlikemi taşır. “V For 
Vandetta” kostümü giyen kişinin balkonun da günlük yaşantısını süre 
alan bir video performans çalışması. Yakın zaman da başlayan pan-
demi, yasaklar, ev halleri gibi unsurları ele alıyor.
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S O N JA  T H O M S E N  (CHICAGO/A.B.D. )

T H O M  B R I D G E  (LONDON/U.K. )
[ KÜ R ATÖ R :  K A S I A  S O B U C K A  /  A R T S  T E R R I TO RY ]

havuz (ii)
[FOTO KOLAJ - VİDEO ART]

{etkinlik 12}

2 9 AĞ U S TO S  -  0 6  E Y LÜ L  2 0 2 0
A L SA N CA K  -  İ Z M I R

{etkinlik 13}

Ç E V R I M I Ç I  S ÖY L E Ş I
1 9  K AS I M  2 0 2 0

izleyebilirsiniz
www.youtube.com/c/BalconnectionProject
youtu.be/96acx0UJgK0

havuz, 2020 Birleşik Krallık’tan sanatçı Thom Bridge ve Amerikalı sa-
natçı Sonja Thomsen’in, Covid-19 pandemisiyle ve bağlantının aci-
liyetiyle ilgili olarak başlayan ortak çalımalarıdır.  Sanatçılar, Kişisel 
koleksiyonlarında bulunan, farklı coğrafyalardan naklettikleri taş-
larla, dijital bir kolaj, projeksiyon ve enstelasyon olarak coşkun dalgalı 

topografyalar yaratıyorlar. İşbirliği ve sinerjiye dayanan sanatsal eko-
sistemlere yatırım yapan Bridge ve Thomsen, sizi havuzda toplanan 
birçok birikimin içinde dolaşmaya davet ediyor.



ET
Kİ

NL
İK

LE
R

22
Y E K AT E RY N A  G RYG O R E N KO

Sessiz Merasim
[YERLEŞTİRME]

{etkinlik 14}

2 4  E Y LÜ L  -  0 1  E K İ M  2 0 2 0
K A H R A M A N L A R  -  İ Z M I R

{etkinlik 15}

Ç E V R I M I Ç I  S ÖY L E Ş I
1 3  E K İ M  2 0 2 0

izleyebilirsiniz
www.youtube.com/c/BalconnectionProject
youtu.be/SChY05H2ojI

S E S S İ Z  M E R AS İ M
Geceler sessiz, evler bedenlerle dolu. Halbuki 
kim der ki içeridekilere beden? 
Kimseye dokunamıyorken, kendini paylaşamıyorken... 
artık evler bir bedendi, ruhlar ise bizlerdik. 
Uzamda yer alamıyorduk, sadece kendi-
mizi biliyor ve içimize çekiliyorduk.

Fotoğraflar: Cansu Pelin İşbilen



ET
Kİ

NL
İK

LE
R

23
P E N K A  M I N C H E VA

Anacaddede Tahrik
[KARIŞIK MALZEME / YERLEŞTİRME]

{etkinlik 16}

2 6  E Y LÜ L  -  0 3  E K İ M  2 0 2 0
K A R LOVO  B U LGA R I S TA N

{etkinlik 17}

Ç E V R I M I Ç I  S ÖY L E Ş I
0 1  A R A L I K  2 0 2 0

izleyebilirsiniz
www.youtube.com/c/BalconnectionProject

Penka Mincheva’nın, sanatını köyüne 
taşıma arzusuyla, bir sanat merkezine 
dönüştürmekte olduğu evinin terasında 
düzenlediği retrospektif etkinlik.
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B U S E  M U TA N

SANRI
[YERLEŞTİRME]

{etkinlik 18}

2 9  E Y LÜ L  -  0 6  E K İ M  2 0 2 0
S E LÇ U K  -  İ Z M I R

{etkinlik 19}

Ç E V R I M I Ç I  S ÖY L E Ş I
1 5  E K İ M  2 0 2 0

izleyebilirsiniz
www.youtube.com/c/BalconnectionProject
youtu.be/bbuW6CKc67g

SA N R I
Bazen deniz
Bazen rüzgâr olurum
Bazen de gökyüzü
Ve mutlu olurum…
“Bizi mutlu eden şey bir sanrı olabilir mi?”

Johann Wolfgang von Goethe 
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S U B  KO L E K T İ F
[BERÇEM GÖZDE ÖLMEZ /  DERIN ULUDAĞ /  İLAYDA TUNCA]

b/ağ
[YERLEŞTİRME]

{etkinlik 20}

0 5  -  1 5  E K İ M  2 0 2 0 
ÇA N A K K A L E

{etkinlik 21}

Ç E V R I M I Ç I  S ÖY L E Ş I
2 2  E K İ M  2 0 2 0

izleyebilirsiniz
www.youtube.com/c/BalconnectionProject
youtu.be/UWn6ksYAjek

B / AĞ
Doğrusallığın ötesinde bir ipin başı ya da sonu var mıdır? Gerilim 
nedir?
Fiziksel mesafelerin yeniden tanımlandığı yerlerde ilişkiler nasıl dö-
nüşür? Ağ ören tek canlı örümcek midir? 
Örümcekten korkar mısınız?
Apartmandaki zilleri çalıyoruz. Zilleri aynı anda çalmaya özen göste-
riyoruz. Bazı kapılar açılmıyor, evde yoklar herhalde.
Salgın yüzünden herkes az konuşmaya ve geride durmaya gayret 
ediyor. 
Birbirimize yaklaşamıyoruz.
İpler komşu balkonlarla diyaloğun başlatıcısı olur. Bahsi geçen bağın 
nasıl kurulacağı hakkında kimsenin bir fikri yoktuysa da, kimse ol-
mayan bir bağı nasıl koparacağını da bilemez. 
b/ağ fikri sub2019 lokal programında önerilen bir ortaklaşma atölyesi 
kapsamında denendi. Bu fikrin, aynı yılın ekim ayında Paris’te 84 met-
relik bir protokol ayağı çalışmasıyla biraz il-
gisi vardı aslında. Sonrasında Plexus’un “kapı 
açık zaten” sergisinde, mekan duvarlarındaki 
delikleri birbirine bağlamak üzere kurgulan-
mıştı. 
sub Çanakkale’de çok kültürlü bir mahallede, 
yan binaların duvarlarına örülmüş kolon ve 
kirişler üzerine inşa edilmiş bir çatı ile mekân-
laşarak Nisan 2017 itibariyle fonksiyon ka-
zanmaya başladı. Ortak çalışma, ikamet etme 
ve sergileme alanı olan şub, gençlerin kendi-
lerini özgürce ifade edebileceği, ilham ve mo-
tivasyon bulabilecekleri alternatif ve güvenli 
bir alan yaratmayı amaçlar. 
sub sanatçı inisiyatifi, sanatın toplumsal dola-
şımında yeni kanallar keşfetmeyi amaçlayan, 
izleyici ile etkileşime girmek isteyen araştır-
macı, yazar, fotoğrafçı, sanatçı ve küratörlerle 
işbirliği yaparak temasa açık ve transparan 
bir yapılanma önerir. Bugün üzerine dü-
şünen, konuşan ve tartışmak isteyen herkese 
açık olarak, şehrin dışında neler olduğuna 

dair bir kavrayış ve etkileşim olanakları yaratmayı ve Çanakkale’deki 
güncel sanat sahnesine katkıda bulunmayı hedefler. 
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S E R E N AY O Ğ U Z
E T E M  ŞA H I N

Mavi uçtu, Pembe dokundu, Kırmızı 
durdu, Sarı indi, Mor sarıldı, yeşil 
birleşti
[PERFORMANS VİDEO]

{etkinlik 22}

1 2  -  1 3  E K İ M  2 0 2 0
A L SA N CA K  -  İ Z M I R

{etkinlik 23}

Ç E V R I M I Ç I  S ÖY L E Ş I
2 1  K AS I M  2 0 2 0

youtu.be/b3HFFefgr5s
www.youtube.com/c/BalconnectionProject

M AV I  U ÇT U,  P E M B E  D O KU N D U,  K I R M I Z I  D U R D U,  SA R I 
I N D I ,  M O R  SA R I L D I ,  Y E Ş I L  B I R L E Ş T I
Serenay Oğuz ve Etem Şahin bu ilk kolaborasyonlarında görsel sanat-
ların hammaddesi olan renklerle, koreografinin ilişkisine yöneldiler. 
Renklerin kompleks ve ucu açık çağrışımlarını takip ederken kendi 
öznel yorumlarını hareket akışı içinde görünür kılmaya çalıştılar. Bu 
yönüyle video-performans disiplinler ve medyumlararası geçişleri te-
tikleyen fluxus akımına göz kırpıyor.
Her akış icracıyı ve izleyiciyi bir renk kodunun varyasyonuyla tanış-
tırıyor. Sanatçılar sessizce icra ettikleri performanslarında hangi ha-
reket dizgesinin hangi renge tekabül ettiğini açıklamadan izleyiciyi 
kendi renk kodlarını belirlemeye davet ediyorlar.

Tipografik tasarım: Umut Altıntaş
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N U R S E R E N  TO R ,
AYÇA  J UA N A  B OT E L L A  TO R 
F LO R I A N  V I R LY

An meselesi
[VİDEO MAPPİNG]

{etkinlik 24}

2 6  -  3 1  E K İ M  2 0 2 0 
M E R S I N

{etkinlik 25}

Ç E V R I M I Ç I  S ÖY L E Ş I
2 3  K AS I M  2 0 2 0

izleyebilirsiniz
www.youtube.com/c/BalconnectionProject
youtu.be/ZN2jVRGMotc

A N  M E S E L E S İ
Camişerif Mahallesinde tescilli bir bina olan yaklaşık 150 yaşındaki 
evimin yüzeyinde zamana bir yolculuk yapılacaktır. Bu yolculuk sanat 
aracılığı ile belki de bir ışınlamayla gerçekleşecektir...Mersinli de bu 
ışınlanmanın içinde olacaktır. …
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 M U R AT SAVAŞ K A N

Güncel Meseller
[TUVAL ÜZERİ AKRİLİK, MÜREKKEP/ PERFORMANS]

{etkinlik 26}

1 6  -  2 6  K AS I M  2 0 2 0
S E LÇ U K  -  İ Z M I R

{etkinlik 27}

Ç E V R I M I Ç I  S ÖY L E Ş I
0 4  A R A L I K  2 0 2 0

izleyebilirsiniz
www.youtube.com/c/BalconnectionProject
youtu.be/MTtRdTaGk4M

G Ü N C E L  M E S E L L E R
Bir Pazartesi akşamı, balkonumuzdaki merdivene çıkarken, elimde 
bir fırça, aklımda bir çok soru ve yükseklik korkusu…
Yıllardır, evde, atölyede çalıştığım kadar, kahvelerde, kulağımın ve gö-
zümün algılama sınırındaki sesler ve görüntülerin yönlendirdiği ka-
rarlarla resim yaptım. Bu başka bir deneyim, ikinci kat balkonunda, 
alışmadığım boyutta bir tuvalin ortasında, sırtım tüm etkilere dönük, 
bir resim yapıyorum.
Bir kütle yaratacağım; bu kütle, elimin tüm hatalarıyla, kafamda, son 
günlerde dolaşıp duran tuhaf metaforlar, özdeyişler ve bunların ser-
best çağırışımlarının yarattığı çizgilerden, lekelerden oluşuyor olacak. 
Bulutlara gibi, bağımsız iradeleri varmış gibi kendiliğinden oluşan 
formları bir şeylere benzeteceğiz.
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K A L E N D E R  M E Ş R E P
[AYŞEGÜL DOĞAN /  TUĞÇE AKAY]

Komşu komşuya
[PERFORMANS]

{etkinlik 28}

2 1  K AS I M  2 0 2 0
U M U R B E Y -  İ Z M I R

{etkinlik 29}

Ç E V R I M I Ç I  S ÖY L E Ş I
0 2  A R A L I K  2 0 2 0

izleyebilirsiniz
www.youtube.com/c/BalconnectionProject
youtu.be/q5_H-MsVSZQ

KALENDER MEŞREP,  aynı mahallede yaşayan iki kadın sanatçının 
birlikte üretimidir. Baş başa verip ortak deneyim ve paylaşımlarını 
sanat pratikleriyle eyleme geçirme isteğinden doğmuştur. İlk çalışma-
larını 2019 yılının Eylül ayında, birlikte geçirdikleri bir tatil sonrası 
geri döndükleri mahalleleri Darağaç’ta gerçekleştirmişlerdir. Bu ça-
lışma, uzun bir gecenin hatıra ve yansımalarını, yaptıkları resimler ve 
yazdıkları şiirleri ortak bir zemin üzerinde birleştirmelerinden oluş-
muştur. 

“ KO M Ş U  KO M Ş U YA”
Kalender Meşrep’in Balconnection için planladığı çalışma, eski 
adıyla Darağaç olan Umurbey Mahallesi 1523 sokak üzerindeki iki 
balkondan yola çıkar. Sokağın bir ucunda yaşayan sanatçı ile diğer 
ucundaki sanatçı arasındaki iletişimi somutlaştırma amacıyla seçilen 
halat, balkonları birbirine bağlar. Kalender Meşrep, birbiriyle kurduk-
ları komşuluğu bu halat üzerinden somut bir anlatıma dönüştürerek 
bu deneyimi, performans anında ortaya çıkacak plansız çıktılar ara-

cılığıyla izleyiciye sunmayı 
amaçlar. “Happening” / 
Olay için belirlenen günde 
performans halatın bağlan-
ması ile başlar. Bağlanan 
halat, yazı ya da resim gibi 
nesneleri bir sanatçıdan di-
ğerine taşıyan bir iletim/
iletişim aracına dönüşür.
Bu performans, balkonun 
yarı kamusal bir alan olma-
sından ilham alan ve ma-
halleyi de içine katan bir 
iletişim önerisidir.  
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A Z A D E H  R A M E Z A N I  TA B R I Z I

Mème
[YERLEŞTİRME]

{etkinlik 30}

3 0  K AS I M  -  0 7  A R A L I K  2 0 2 0
S E LÇ U K  -  İ Z M I R

{etkinlik 31}

Ç E V R I M I Ç I  S ÖY L E Ş I
0 6  A R A L I K  2 0 2 0

izleyebilirsiniz
youtu.be/teBY-dKv5fI

M È M E
(Vikipedi’den)
Mem ya da Même  (/miːm/ MEEM), Richard Dawkins’in ortaya attığı 
kültürel iletim birimidir. Dawkins’e göre nesiller değiştikçe, kültürel 
ve sosyal içerik bir sonraki nesle memler tarafından aktarılmaktadır. 
Bu tıpkı biyolojik içeriğin DNA tarafından aktarılması gibidir. Fakat 
memler, DNA gibi mikroskop altında görülebilen somut bilgi kodları 
değil, daha çok soyuttur. Bu bakımdan sosyolojik gen denebilir.
Kelime anlamı Yunanca “mimeme”den gelir. Ancak Richard Dawkins, 
Gen bencildir kitabında belirttiği üzere “gen” kelimesi gibi tek heceli 
bir isim istediğinden bunu “mem” olarak kısaltmıştır. Ayrıca “même” 
kelimesinin Fransızca “kendi” anlamına gelen köküyle ilgili bağlantı 
kurar.
Ezgiler, düşünceler, sloganlar, moda, mimari, mem örnekleridir. 
Genlerin sperm ya da yumurtalar yoluyla bir bedenden diğerine at-
layarak gen havuzunda çoğalmaları gibi, memler de, geniş anlamda 
taklit (etkileşim) denebilecek bir süreç yoluyla, bir beyinden diğerine 
zıplayarak kendilerini çoğaltırlar. Örneklemek gerekirse; bir bilim in-
sanı güzel bir düşünce duyduğunda ya da okuduğunda bunu arkadaş-
larına ve öğrencilerine aktarır. Yazılarında ve derslerinde bundan söz 
eder. Bu düşünce tutulursa, beyinden beyine yayılarak kendini çoğalt-
tığı söylenebilir.
Öte yandan gelenek hâlindeki memler, genler gibi nesilden nesile ya 
da kültürden kültüre aktarılabilir. Aktarım sırasında değişime de uğra-
yabilir. Örneğin her kültürde farklı 
türleri bulunan bir mem kompleksi 
de düğünlerdir. İçerisinde de ritü-
elleriyle, yenen yemekleriyle, oy-
nanan oyunlarla farklı memler ba-
rındırırlar.
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SASAN RAD 
balconnection.com/sasan-rad

BERNA DOLMACI
balconnection.com/berna-dolmaci

win. ju
balconnection.com/winju

NADAN ÖZCAN
balconnection.com/nadan-ozcan

SONJA THOMSEN
balconnection.com/sonja-thomsen

THOM BRIDGE 
balconnection.com/thom-bridge

YEKATERYNA GRYGORENKO
balconnection.com/yekateryna-grygorenko

https://en.balconnection.com/sasan-rad
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PENKA MINCHEVA
balconnection.com/penka-mincheva

B USE MUTAN
balconnection.com/buse-mutan

BERÇEM GÖZDE ÖLMEZ
balconnection.com/bercem-gozde-olmez

DERİN ULUDAĞ
balconnection.com/derin-uludag

İLAYDA TUNCA
balconnection.com/ilayda-tunca

SERENAY OĞUZ
balconnection.com/serenay-oguz

ETEM ŞAHİN
balconnection.com/etem-sahin
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NURSEREN TOR
balconnection.com/nurseren-tor

AYÇA JUANA BOTELLA TOR
balconnection.com/ayca-j-b-tor

FLORIAN VIRLY
balconnection.com/florian-virly

AYŞEGÜL DOĞAN
balconnection.com/kalender-mesrep

TUĞÇE AKAY
balconnection.com/kalender-mesrep

AZADEH RAMEZANİ TABRİZİ
balconnection.com/azadeh-ramezani-tabrizi
 

MURAT SAVAŞKAN
balconnection.com/murat-savaskan
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G E Ç T İ Ğ İ M İ Z  D Ö N E M İ  B İ Ç İ M L E N D İ R E N  T A K I M I M I Z ,  D E S T E K Ç İ  V E  P A Y D A Ş L A R I M I Z
Yeni dönem için, oluşumumuzun, yeniden biçimlenmesi sürecindeyiz. Burada, Balconnection 2020 Projesi sürecinde beraber olduğumuz takım 
ve paydaşlarımızı tanıtmak istiyoruz.
Karşılıklı olarak bir arada çalışmak, paylaşmak üzere verilen kararları, bu belgenin güncellemelerinde görebileceksiniz.
Gücünü gönüllülükten alan Balconnection, herkesin tahmin edebileceği gibi, çok mütevazi desteklerle çalışıyor. Bizimle çalışan veya destek ve-
renlerin çoğunun, yaşamlarını idame ettirmeleri için farklı alanlarda, farklı kurumlarda üstlendikleri görevler ve sorumlulukları var.  Topluma 
ve destekçilerimize karşı üstlendiğimiz yükümlülüklerimiz, kimi zaman, kendimize ve ailemize karşı olan sorumluluklarımızla çelişebiliyor. Bu 
nedenle, birlikte çalışmaktan, karşılıklı olarak, büyük mutluluk duyabileceğimiz bir çok arkadaşımızla çok sınırlı süreler, ve sorumluluklar çer-
çevesinde işbirliği yapabiliyoruz. 
Hareket becerimizi arttıran olanakların çoğalmasıyla, bu gönüllü hareketin bileşenlerinin çoğalıp, daha da etkili olabileceklerine inanıyoruz. 

E N E R J İ S İ
Balconsul, takımımızın, Balconnection Büyük Elçileri diyebileceğimiz, yetkili temsilcileridir. İstedikleri zaman yönetim toplantılarına katı-
labilen ama idari yükümlülükleri olmayan gönüllülerdir. Sanat dünyasında etkin rol alan, Balconnection amaçları ve anlayışını iyi bilip,kat-
kıda bulunmak isteyip de yoğun programları içine yerleştirmekte zorlanan, bizim ile birlikte yürümelerinden keyif aldığımız dostlarımızdır 
Balconsul'ler. 
Biz, uygulayıcı takım olarak, zaman zaman, yeni bağlantı olanaklarını göremeyebiliriz; takvimimizin gereklerini yerine getirmek için göster-
diğimiz çaba, bazı çözümleri görmemize engel olabilir… Balconsul, bu noktada, tam da bir balkon gibi, hem içeriyi, hem dışarıyı görerek bizi 
yönlendirebilecek.
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Balconnection 2020 projemi-
zin, başlangıcı ve gelişiminde, 

bize en güçlü katkıyı veren, kurumsal bir bütün-
lük içinde çalışmamıza yardımcı olup, Türkiye ve 
Avrupa'daki diğer değerli kurumlarla iletişim için-
de olup, deneyimlerini paylaşmamıza fırsat sağlayan 
Kültür için Alan'a minnettarız.
İzmir Proje Koordinatörü Recep Tuna ve İletişim 
Koordinatörü Merve Deniz'in, karşılaştığımız her 
soru ve sorunda, bizi aydınlatıp desteklemesi, her 
koşulda olumlu yaklaşımları yolumuzu açtı.
Kültür için Alan, partnerleri ve işbirliği içindeki or-
taklarının bize sunduğu tüm olanak ve katkılardan 
dolayı teşekkür ediyoruz.

Kültür için Alan
Kültür için Alan projesi, görsel sanatlar 
ve gösteri sanatları alanındaki kültürel 
projelere ortam, mekân ve kaynak 
sağlamanın yanı sıra, yerel kurumlar 
ve sanat alanında üretim yapan 
profesyonellere farklı eğitim ve gelişim 
olanakları sunuyor. Kültür için Alan, 
Türkiye ve Avrupa’daki kültür dünyasından 
partnerlerle ortak çalışmalar yürüterek, 
proje bölgelerinde kapsamlı programlar 
geliştirip organize ediyor.

Avrupa ile Türkiye arasındaki yaratıcı 
diyalog çoğu zaman İstanbul ve Ankara 
gibi büyük kentlere odaklanırken; kültürel 
faaliyetlerin bu kentler dışında da teşvik 
edilmesini hedefleyen Kültür için Alan, İzmir, 
Diyarbakır ve Gaziantep’teki sanatçılar ve 
kültür aktörlerinin yanı sıra,  sivil toplum 
kuruluşlarıyla da işbirliği yapıyor. Bu kültürel 
buluşmalar ve paylaşımlar, farklı sosyal 
çevrelerden gelen insanlar arasındaki 
diyaloğu, toplumsal gerilimlerin yaşandığı 
dönemlerde de mümkün kılıyor.
Kültür için Alan, proje bölgelerindeki yerel 
kültürel ortamı ve sivil toplumu desteklemek 
amacıyla, ulusal ve uluslararası ağlar içinde 
sürdürülebilir yapılar oluşturmak için çaba 
gösteren girişimleri üretime ve işbirliğine 
teşvik ediyor.
Goethe-Institut, Hollanda 
Büyükelçiliği, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu 
ve Fransız Kültür Merkezi’nin öncülüğünde 
başlatılan proje, İstanbul Kültür Sanat Vakfı 
(İKSV) ve Anadolu Kültür’ün işbirliğiyle 
gerçekleştiriliyor.
https://kulturicinalan.com

2 0 2 1 ' D E  D E 
K Ü L T Ü R  İ Ç İ N 
A L A N ' L A  B I R L I K T E 
O L D U Ğ U M U Z  I Ç I N 
M U T L U Y U Z

https://www.goethe.de/ins/tr/tr/sta/ist.html?wt_sc=istanbul
https://www.hollandavesen.nl/
https://www.hollandavesen.nl/
https://www.swedenabroad.se/tr/embassies/t%C3%BCrkiye-%C4%B0stanbul/
http://www.ifturquie.org/
http://www.iksv.org/
http://www.iksv.org/
http://www.anadolukultur.org/
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A Z A D E H  R A M E Z A N İ  TA B R İ Z İ
Kurucu ve Proje Yöneticisi

1977 yılında Tahran’da doğdu. Tahran Azad Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 2004 yılında 
İstanbul’a taşındı. Sanatçı olarak, İran, Türkiye ve ABD’de çeşitli grup 
sergilerine katıldı; Tahran Dastan Galeri’de kişisel sergisini açtı. 
Tasarımcı kimliğiyle kitap kapakları, afişler, kitap ilüstrasyonları hazır-
ladı; UNESCO 2010 InternatIonal Year Of The Rapprochement 
Of Cultures etkinliklerinin ana görselini yarattı. “Autopsy Process” 
etkinliğinin eş kurucusu ve küratörüdür. 

M U R AT SAVAŞ K A N
Kurucu ve Proje Yöneticisi

1958 yılında İzmir’de doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra kişisel sergiler açtı, grup 
sergilerine katıldı. Uludağ Üniversitesi, İstasyon Sanatevi ve 
Akademi İstanbul’da ders verdi. Tasarımcı olarak, farklı ajanslarda 
ve kurucusu olduğu ajansta sanat yönetmenliği yaptı. Sonrasında, ba-
ğımsız olarak sürdürdüğü çalışmalarında kurumsal kimlik temelli ta-
sarımlara ağırlık verdi. 
2013 yılında, Selçuk (Efes) Belediyesi’ne ait Kent Belleği’nin ser-
gileme ve görsel kimliğini oluşturduğu süreçte, atölyesini bu ilçeye ta-
şımaya karar verdi.

SA R P  K E S K İ N E R
Saha Koordinatörü - Editör

1974 yılında İzmir’de doğdu. 1990’dan bu yana yazıyor, kaydediyor, 
tasarlıyor. 
Radyoaktif, Açık Radyo, ROLL, Express, REC, Rock Dünyası, 
Karga Mecmua ve Sanatatak; kuruluşunda veya devamında katkı 
sunduğu bağımsız kültür kurumlarından bazıları. İstanbul Blues 
Kumpanyası, Tuzlu Nehir, Kırıka, Moe Joe, Saska, Leo Malandro, 
Noksan, Great Republic of South, Yuri Skies, Skip Lakes, Red 
Abizianas, The Old Ramblers, Rom Blue, Noksan gibi kurucusu 
olduğu, prodüktörlüğünü üstlendiği grup ve projeleriyle kaydettiği 
uzunlu kısalı, otuzu aşkın albümü var. Ayrıca 1996’dan bu yana kısa 
öyküler, tiyatro oyunları, belgesel filmler ve çağdaş sanat performans-
ları için müzik üretmeye devam ediyor; çeşitli yayınlarda editör olarak 
görev yapıyor. 
2006’dan bu yana İzmir’de disiplinler arası etkinlikler tasarlıyor; çeşitli 
organizasyonların yürütücü kurullarında görev alıyor. 2011 yılından 
bu yana çeşitli kültür mekânlarına, festivallere ve oluşumlara danış-
manlık yapıyor; uluslararası kültür odaklarıyla ortaklaşa çalışmalar 
yürütüyor. Ayrıca, kurucu üyesi olduğu İzmir Kültür Pla+formu 
Girişimi, Teos Kültür Sanat Derneği, 6x6x6 inisiyatifi’nin üyesi 
Karantina Kolektifi dâhilinde kültür politikaları, bellek, miras, ağ 
kurma ve kapasite geliştirme üzerine çalışıyor.  

TAKIM 2020 ve 2021
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ÖY KÜ  Ç E L İ K
1987 yılında İzmir’de doğdu. Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Bölümünde lisans, Reklamcılık ABD’nda yüksek lisans 
eğitimi aldı. Ajanslarda ve bağımsız projelerde yer alarak marka, pa-
zarlama iletişimi ve reklam çalışmalarında bulundu. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Resimleme ve 
Baskı ASD’nda ikinci üniversite deneyimine başladı.
Çizimleriyle karikatür sergilerinde ve dergilerin amatör bölümlerinde 
yer aldı. 2012’de, “Kimsesiz İsimler” köşe yazısı, Habertürk Ege’de 
Yaşam ekinde yayınlandı. 2013’te “Medya Eleştirileri 2013-Sosyal 
Medya ve Ağ Toplumu I” kitabında, “Sosyal Medyayla Yaratılan Yeni 
Dünya: Transmedya Anlatım” kitap bölümünde eş yazar oldu. 2016’da 
gezievreni.com’un gezi yazısı yarışmasında “İki nehrin şehri: Torino” 
ile beşinci oldu. 2018’de, Tuhaf dergisi 18. sayısında “Vapurda”; 
2019’da, Edebiyatist dergisi 26. sayısında “Kırık Şemsiyeler Mevsimi” 
hikayeleri yayınlandı. 2020’de Kemeraltı Hikayeleri proje ve kitabında 
illüstratör olarak yer aldı. Aynı yıl Galeri A tarafından yayınlanan 
dijital yayında “Picasso'ya Gıpta İle - Picasso Gösteri Sanatı Sergisi 
Hakkında"; MixerArts tarafından yayınlanan dijital yayında “Sanat 
Deneyimine Yeni Bir Alan Doğacak mı?” başlıklı sanat yazıları yayın-
landı.
Birikim Atölyesi’nin proje grubunda etkinlik ve proje tasarımı, senaryo 
çalışmalarında bulunuyor. İzmir Design Factory’de, tasarım odaklı 
düşünme alanında rehber olarak yer alıyor.
Marka yaratımı, hikaye yazımı, konsept ve fikir üretimi alanlarında 
çalışıyor. Marka iletişimi konusunda firmalara danışmanlık veriyor ve 
projelerde bağımsız olarak yaratıcı yönetmenlik yapıyor. Sanat yazımı, 
kısa film senaryoları, resimleme, editoryal illüstrasyon, hikâye ve çizgi 
hikâyeler üzerinde çalışıyor.

ÖZ G Ü R  C E Y L A N
Dokümantasyon Direktörü 

1975 yılında İzmir’de doğdu. Ege Üniversitesi Radyo - Televizyon 
ve Sinema Bölümü’nü bitirdikten sonra, reklâm ve halkla ilişkiler 
sektöründe fotoğrafçı-görsel iletişim danışmanı olarak görev yaptı. 
Fotoğraflarıyla çeşitli grup sergilerine katıldı. Birçok filmde, farklı gö-
revler üstlendi. 2005’de yazıp yönettiği “Alt Yazısız Bir Fotoğraf” 
filmi, Adana Altın Koza Film Festivali’nde finalist oldu; aynı filmle 
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin düzenlediği uluslararası ya-
rışmada ikincilik ödülünü aldı. Bugüne dek göçmenlik üzerine birçok 
sözlü tarih projesi gerçekleştiren Ceylan, hâlen bağımsız belgesel pro-
jelerinde yönetmen - görüntü yönetmeni - yazar olarak çalışıyor.

K AS I A  S O B U C K A
Küratör

Arts Territory kurucusu, kültürel yapımcı ve küratör Sobucka, 
temel ilgi alanını “doğum ya da ikametten çok, politik ve sosyal etki-
lerin kimliği etkileyen karmaşık karışımı” olarak tanımlıyor; sanat 
tarihi / çağdaş sanat bağlamında ve pratik zeminde coğrafi sınırlar, 
bölgeler, haritalar ve arazilerle beraber, seyahatin teorik boyutlarına 
odaklanıyor. Bunlara ek olarak, son dönemlerde diaspora, sürgün, 
vatan, aidiyet ve konum kaymaları ile ilgileniyor; yerel bazda çalışan 
sanat profesyonellerinin çağdaş sanatın uluslararası ağlarıyla nasıl iliş-
kilendiğine, yenilikçi rollere nasıl büründüğüne bakıyor. 
Goldsmiths College’da sanat tarihi üzerine lisansını tamamladıktan 
sonra Central St. Martins’de kültür, eleştirel yaklaşım ve kürasyon 
üzerine yüksek lisans yapan Sobucka, 2014 - ICA London kapsa-
mında, iki farklı mahalde “Sesin Yabancılığı” konulu bir proje gerçek-
leştirdi. Fin rezidans ve sergi programında, “Non-Static Depiction” 
projesinde eş-küratör olarak yer aldı. Sonraki kürasyonları arasında 
şunları sayabiliriz: “Myth” (Artisterium, Tiflis, Gürcistan / 2015); 
“Hunger Is / Isn’t, an Object” (Kochi Muziris Biennale / 2016); “A 
Day of Learning (Diaspora Pavilion, Venice / 2017); “How to Talk to 
Fascists” (Liverpool Biennale / 2018). 
2017 - 2018 döneminde, International Curators Forum (Londra) 
yönetiminde ilerleyen, yirmi iki aylık “Beyond the Frame - Professional 
Development” programına seçilen on küratörden biri olarak, Poland 
Festival’in caz - deneysel müzik - performans departmanının yöneti-
mini üstlenen Sobucka, ek olarak Polonya Kültür ve Ulusal Miras 
Bakanlığı’nın sürdürdüğü “Dönüş Yanılsaması” projesindeki göre-
vine devam ediyor.
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G Ö R K E M  K İ T E R
1977 yılında İzmir’de doğdu. Galatasaray Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo-TV- Sinema bölümü'nden mezun oldu. Okurken 
ulusal ve uluslararası reklam ve film setlerinde Ezel Akay, Ömer Uğur, 
Orhan Oğuz, Aydın Bulut gibi yönetmenlerle çalışmaya başladı. Hem 
setlerde hem post prodüksiyonda görev aldı. 1997 yılında Hayalet 
Gemi dergisinde yazıları yayınlandı. Ahmet San Organizasyon'da 
Rolling Stones, Bryan Adams, James Brown  konserlerinin İstanbul 
ekiplerinde çalıştı.
2000 yılında Uluslararası Avignon Tiyatro Festivali’nde 
Üniversiteler arası Tiyatro Buluşmaları Kampı’nda bulundu. 
2011’de Tiyatro Nienor’un Camille oyunu  Brigthon gösteriminde 
teknik yönetmenlik yaptı. 2016’da TEGEV Çiğli ekibine çocuk oyunu 
yazdı ve yönetti. 
2007 yılından bu yana İzmir’de sinema atölyeleri, film okumaları, vi-
deoart çalışmaları, kısa film senaryo yazım ve yönetimi alanlarında 
çalışıyor. Ayrıca kurucusu olduğu Birikim Atölyesi’nin proje ekibiyle 
beraber farklı disiplinlerarası yaratıcı atölyeler, sanat buluşmaları üze-
rine çalışıyor. Şu sıralar sanat etkinliklerinde görünürlük üzerine pro-
jeler yazmaya devam ediyorlar.

CA N S U  P E L İ N  İ Ş B İ L E N
Küratör - Mimar 

1988’de Manisa’da doğdu. Lisans eğitimini mimarlık üzerine tamam-
ladıktan sonra, endüstri ürünleri tasarımı üzerine yüksek lisans yaptı. 
Akademik yaşantısı sürecinde birçok AB projesinde katılımcı olarak 
yer aldı; kolaylaştırıcı olarak görev yaptı. İstanbul Tasarım Bienali 
ve tasarım bürolarında çalışarak, iç mimari, yapı, üretim, sergileme 
tasarımı, etkinlik tasarımı, fotoğraf ve video kurgusu üzerine de-
neyim kazandı. 2015’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir 
Tarih Projesi’nde görev almak üzere İzmir’e döndü. 2014 - 2017 dö-
neminde, birlikte üretimi amaçlayan “Open Dinner” ve “JammIn’” 
projelerini yarattı. Kültür yönetiminde birçok sivil toplum kuruluşuna 
gönüllü olarak katkı sundu. İlk kişisel fotoğraf sergisi, “Güneşlenme 
Zamanı”nı 2018’de açtı; 2019 yılında Daire Projesi’ne misafir sanatçı 
olarak katıldı. Halen, 2 Yaka Kısa Film Festivali’nin iletişim koordina-
törlüğünü yapıyor; Actors of Urban Change 2020 destekli ‘Tramp 
KItchen’ projesinin eş-küratörlüğüne devam ediyor. 

M A RT I N A  R I E S C H E R

Martina Riescher studied painting under Professor Rino Di Coste at 
the Academy of Fine Arts in Rome.
As early as 1993, the concept of “space” for her has been a political 
place for the exchange of experiences and feelings, which gives all 
those who want to help shape it, the opportunity to develop. The 
Italian artist Claudio Pieroni followed this idea in 1995. Together they 
work for several years on the idea of an "ideal city" on the threshold 
between reality and utopia. In parallel to the “Ideal City”, she creates 
ironic self-portraits that tie in with collective or personal memories. In 
these dream worlds, time and space are networked in a surreal flow of 
images. Between archetypes, historical objects and figures and snaps-
hots from her life, Martina Riescher searches for herself in a conti-
nuous change of perspective.
Since 2010, her projects have increasingly developed into participa-
tory works, in which the viewer and participating artists have a deci-
sive influence on the work. The works are primarily food for thought. 
With her installations, performances and videos she creates the neces-
sary framework conditions in which the viewers can actively partici-
pate in the creative act and contextualize and change her works based 
on their own understanding.
Her latest projects focus on highly topical political and social issues 
that sometimes obviously, sometimes covertly influence people's li-
ving conditions. The aim of her projects is to promote cross-border, 
sustainable connections and cultural interactions.
Her works, performances and actions have been shown in private and 
public galleries, museums, biennials and other cultural events throu-
ghout Europe, the USA and Africa since 1993.
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AYS İ M  T Ü R K M E N

1973 yılında İstanbul’da doğan Aysim Türkmen, film yönetmeni/yapım-
cısı ve şehir antropoloğudur. Robert Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi 
İşletme Bölümü’nde okumuştur. New York Üniversitesi (NYU) 
Ortadoğu Çalışmaları’nda lisans üstü derecesi aldıktan sonra 
New School (NY) Film Sertifika Programı’ndan film yapımı 
sertifikası almıştır. 2006 – 2015 yılları arasında Yıldız Teknik Üni. 
Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde şehir üzerine dersler vermiştir. 
“Çekmeköy Underground” projesi ile İKSV Köprüde Buluşmalar’da 
yer almış ve IfSundance Senaryo Geliştirme Atölyesine katıl-
mıştır. Açık Radyo’da Meropolitika programının yapımcısı ve su-
nucusudur. Antalya Film Festivali, Boğaziçi Film Festivali, 
Akbank Kısa Film Festivali’nde belgesel film jürisi olarak yer al-
mıştır. Sevcan Sönmez ile birlikte Kentin Sineması, Sinemanın Kenti 
kitap projesi üzerine çalışmaktadır. Uzun Metraj Film Projesi “Orada 
Mısın? - Peekaboo” 2020 İKSV Köprüde Buluşmalar’da yer almıştır. 
Filmperest Senaryo Grubu’nun kurucu üyesidir.

E S E R  E G E  G Ü R AY

Eser Ege Güray 1960’ta Ankara’da doğdu. 1982 ‘de İDGSA End.
Sanatları Fakültesi End.Tasarımı ve İç Mimarlık’ bölümünden mezun 
oldu.1994 yılında resim çalışmalarına başladıktan sonra ilk kişisel 
resim sergisini 1996’da açtı. 1996-2021 sürecinde 13 kişisel sergi çok 
sayıda karma sergi katılımı ve mansiyon ödülü oldu . Kimlik, varoluş, 
ekolojik kirlenme temaları üzerine yaptığı  çalışmalarında  sembolik 
bir dil  kullanır.  Çalışmalarını halen kendi atölyesinde sürdürmek-
tedir.
Instagram : egurayeserguraycom
Instagram : eserguray.art 
lebriz.com : eser güray
Sanatgezgini.com : Eser Güray
www.saatchiart.com : Eser Ege Güray
eserguray.blogspot.com

http://www.saatchiart.com/?fbclid=IwAR0dQ2S_ioqKyKK7fx6iEZXESQkyAQmMJYpdzz1pT9jg2xvqPdRlCZTurns
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B İ R İ K İ M  ATÖ LY E S İ
Video ve Arşivleme

Birikim Atölyesi, farklı disiplinleri kapsayan kültürel üretim ile il-
gilenen İzmirli bir platform olarak hem ortaya konmuş olan ürünleri 
daha fazla insanın birikimine katan etkinlikler düzenliyor hem de bu 
birikimlere kendi üretimleriyle de katkı sunmak için çalışan ve ço-
ğalan insanları bir araya getiriyor. 2016’dan bu yana kentin farklı nok-
talarında film okuma atölyeleri gerçekleştiren platform, proje ekibiyle 
birlikte kısa film yapımı, grafik tasarım, sanatta görünürlük ve etkinlik 
yönetimi üzerine çalışıyor. 2019’da başlayan çalışmalarıyla sanat üreti-
minde farkındalığı artıracak etkinlik yönetimi atölyeleri üzerine pro-
jeler geliştiriyor. Sürmekte olan etkinlikleri arasında 2017’den bu yana 
otuzbeslik.com paydaşlığında Fransız Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirdiği “Alternatif Kısa” adlı aylık kısa film söyleşi ve gösterim serisi 
yer alıyor. Burada kısa film alanında kentin potansiyeline geniş kit-
leler nezdinde görünürlük kazandırılıyor; yönetmen ve prodüksiyon 
ekibini izleyiciyle bir araya getirerek etkileşime açık bir diyalog or-
tamı sunuluyor. 2018 yılında Yunanistan’da düzenlenen Balkan Can 
Kino Film Festivali’ne seride yer alan kısa filmlerden bir seçki yol-
lanırken, önümüzdeki dönemde de uluslararası festivallerle iletişimini 
kuvvetlendirmek, Türkiye’den kısa filmlerin festivallere katılımına 
aracılık etmek, yönetmen katılımını etkinliğin ayrılmaz parçası haline 
getirmek hedefleniyor. Birikim Atölyesi tüm disiplinlerde farkındalığı 
yükseltecek çalışmalara katkı koymaya devam edecek.
instagram.com/birikimatolyesi

K A R Ş I  SA N AT ÇA L I Ş M A L A R I
Karşı Sanat kolektif olarak çalışmakta, bir sergi alanı olarak faaliyet 
göstermekte ve düzenli olarak etkinliklere, tartışmalara, atölyelere ev 
sahipliği yapmaktadır. Karşı Sanat; sanatçıların, öğretmenlerin aka-
demisyenlerin yürütücülüğünde; sanatçıların kendilerini hassas ko-
nularda özgürce ifade etmeleri için bir alan verirken, normalde sergi-
lere gitmeyenler de dahil olmak üzere her insanın erişebildiği bir hale 
gelme konusundaki tutkusunu sürdürmektedir. 
Karşı Sanat'ın kökleri sanatçı Feyyaz Yaman'ın bir sanatçı atölyesi 
kurduğu 1970'li yıllara dayanır. Birkaç isim ve mekân sonrasında 
Karşı Sanat, İstanbul'un kalbinde evini buldu. Sanat kolektifi Karşı 
Sanat, günümüz Türkiye'sinde sanatçıların, akademisyenlerin ve her 
insanın fikir alışverişinde bulunması ve özgür sanatsal ifade ruhunu 
yaşatmaları için İstanbul'un merkezinde bir alan sunuyor.
karsi.com

G R E Y L I G H T P ROJ E CT S
2009 yılında Hoensbroek’da kurulan, 2013’de Brüksel’deki alanını 
açan Greylight Projects, sanatçıların araştırma ve uygulamalarını ko-
laylaştırmaya, prodüksiyonlarına destek sunmaya ve etkinlik düzen-
lemeye odaklanmış, bağımsız sanatçılar tarafından yönetilen bir yapı. 
Greylight Projects, aynı zamanda sanatçılara, kısa, orta ve uzun süreli 
yaşama - çalışma ortamı sunuyor. Buna paralel olarak, seçilen sanat-
çılar, birkaç ayda bir gösteri sunmak üzere proje alanına davet edi-
liyor. Zamanında Hoensbroek banliyösünün Vilayet Binası olarak 
görev görmüş, geniş vitrinler barındıran alan, 7/24 faaliyet üretiyor. 
Brüksel’in kuzeyinde, Sint-Joost-ten-Node Belediyesi’ne ait 
Botanik Bahçeleri’nin yakınında konumlu alan ise üç yıldan beri 
uluslararası sanatçıları ağırlıyor. Solo ve grup sergilere, gösterimlere, 
performanslara, konuşmalara da ev sahipliği yapan alan, Greylight 
Projects’in yeni projeler geliştirmesine yönelik kısa veya uzun vadeli 
birçok olanak sunuyor. 
greylightprojects.org
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N E W M E D I A  S O C I E T Y
Yeni mecra sanatlarına adanmış bir proje alanı, arşiv ve kütüphane 
olarak çalışan New Media Society (NMS), konuşmalar, atölyeler, 
sempozyumlar, sunumlar ve sergiler düzenleyerek, yayın üretiyor; ko-
laylaştırıcılık rolünü üstlenerek, İran çapında etki yaratan bir buluşma 
merkezi olmayı hedefliyor. Ülkede gelişmekte olan yeni mecra sahne-
sinin en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda faaliyet üreten, bilgi üretimine 
özel önem atfeden NMS, bu anlamda önemli bir açığı kapatıyor. 
newmediasoc.com

A RT S  T E R R I TO RY
Küratör Kasia Sobucka tarafından 2012’de Londra’da kurulan, Polonyalı 
ve Britanyalı sanatçılara ağırlık veren, yeni eser üretimini destekleyen, 
sınırlar arası çalışan ve kâr amacı gütmeyen Arts Territory, sanat-
çılar, küratörler ve topluluklar arası diyaloğu artıracak çalışmaları 
uluslararası bazda kolaylaştırmayı amaçlıyor. “Göçebe, akışkan ve açık 
bir araç” kimliği üzerinden ilerleyen girişim, küratöryal etkinliğin sı-
nırlarını genişletmeye, yeni biçimlerini bulmaya yönelik deneyim üre-
tiyor. Arts Territory, bu bağlamda radikal sanatsal deneyselliği, çok 
katmanlı araştırma pratiklerini ve etkin işbirliğini iç içe geçiren bir 
model öneriyor.
Kültürel ve ulusal kimlik kavramlarının coğrafya / bölge olgusuyla 
nasıl ilişkilendiğine özel olarak odaklanan Arts Territory, sanatçı-
ların, küratörlerin ve kamu kurumlarının birlikte nasıl çalışabileceğine 
ilişkin stratejiler üretmekle birlikte, bu meselenin mutlaka eleştirel bir 
zeminde ilerlemesi gerektiğine vurgu yapıyor. Bu aksiyonları disip-
linler arası sergiler, festivaller ve sempozyumlar düzenleyerek, yayın 
üreterek zenginleştiriyor; çevrim içi mecralara içerik sağlıyor.
artsterritory.org

İ F T Y D
İzmir’de yapımcı, yönetmen ve akademisyenlerin bir araya gelerek 
kurdukları bir sivil toplum örgütü İzmir Film ve Televizyon yapım-
cıları derneği.
Çok önemli bir anlatım aracı olan görsel sanatlar konusunda nitelikli 
üretim başlıca sorunumuz. Çalıştığımız alanda eğitim veren üniversi-
telerde uygulama ve yeniden üretimde sanatsal ve enformasyon nitelik, 
alanın son derece dinamik olmasına rağmen oldukça zayıf. Durum 
böyle olunca bilgi akışı ve deneyim paylaşımı alanda sorunlu oluyor.
Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında, sinema alanında çalışan, 
üretim yapan kadınların desteklenmesi için bir kadın komisyonumuz 
faaliyet göstermektedir.
Diğer yandan, alanımızda ki bölgesel eşitliğin sağlanması için, gençlik 
komisyonumuz faaliyet göstermektedir. İzmir’deki sinema ve tele-
vizyon alanında eğitim alan gençler ve bu alanda çalışmak isteyenler 
diğer bölgelere, özellikle İstanbul’a göre bir hayli dezavantajlı durum-
dalar. Burada çalışma olanakları bir yana pratik yapma olanakları dahi 
sınırlı. Yaptığımız/yapacağımız etkinliklerle bu sorunun çözümüne 
bir ölçüde çözüm üretebileceğimizi düşünüyoruz.
iftyd.org
izmirfilmtelevizyonyapimcilari@gmail.com
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S U B
Operating since April 2017 in a multicultural neighborhood of 
Çanakkale, sub is materialised as a roof propped over the scaffolding 
between neighbouring buildings. 
sub designs its functioning in cycles, as an area of experience for de-
veloping possibilities of sustainability, while prioritising the fair use 
of the space. A studio for collaboration, residence and exhibition, sub 
aims to create an alternative and safe space where young people can 
find inspiration and motivation to creatively and freely reflect. sub 
proposes open-to-contact, transparent structuring based on collabo-
ration with artists and researchers who seek to explore new channels 
within the social circulation of art. 
With the RJNR project, realised through a cycle of guest and local 
programmes during the terms of 2018-2019, sub has contributed to 
the dynamism of the arts and culture scene in Çanakkale. Developed 
as of August 2019 and initiated in 2020, !!! is a creative mapping and 
documentation project that deals with ecological dynamics related to 
the region with a transdisciplinary approach. Along with the urgency 
of opening up a space to discuss the possibilities of tomorrow while 
reflecting on the change that is gaining momentum, !!! continues in-
definitely as part of the initiative.

1 3  M E T R E K A R E  A RT C O L L E CT I V E 
13 Metrekare Art Collective, is an interdisciplinary and non-
profit art organization, participants of which specialize in photog-
raphy, video art, visual narratives, kiting, architecture and perfor-
mance arts. The collective aims to create a mutual platform in Mardin, 
where art is produced, discussed and shared. In today’s world, espe-
cially due to the use of contemporary social media tools, art increa-
singly becomes far from face-to-face interaction and alienated. This 
has been one of the most important motives in collective’s initiation. 
Collective’s long term research project “The Recording” aims to create 
an alternative narrative of urban memory through collecting pictures 
from the family albums of people who once lived or still live in Mardin 
and around. In this sense, collective urban memory has been archived 
together with the socio-cultural contexts of different periods. Based on 
this archive, 13 Metrekare has been implementing joint projects and 
exhibitions collaborating with artists from different disciplines.

İ N F İ A L  K A PA D O K YA
Bıkkınlıktan doğan bir sanat girişimi. 

Kapadokya için proje geliştirirken bölgenin eşsiz coğrafyasını dikkate 
alan ancak kültürel dinamikleri, yerel sanatçıları, aktörleri ve izleyici-
leri göz ardı eden mevcut sanat ortamına bir tepki olarak dört sanat-
çının bir araya gelmesiyle şekillenen yeni bir oluşumdur. Kendi sanat 
üretimlerinin yanısıra Fatif Çankaya, Gamze Güleç, Mustafa Mengi ve 
Burcu Barakacı yıllardır bireysel olarak gerçekleştirdikleri; harici pro-
jelere aracılık etmek, sanatçıları ve sanat yöneticilerini ağırlamak, yön-
lendirmek ve yerel projeler geliştirmek gibi çalışmaları artık ‘İnfial 
Kapadokya’ çatısı altında sürdürmeyi amaçlıyorlar, iş birliği, uyum ve 
dayanışma içinde. 
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M O R D E M
Mordem Sanat 2017 yılında bölgede, farklı sanat dallarında sürdürü-
lebilir çalışmalar yürüten sanatçılarla kalıcı olarak kuruldu.    
Etnik ve kültütrel farklılıkların toplumun zenginlikleri olduğunu sa-
vunur. Geçmişteki Şenlikli Toplum dinamiklerinden beslenen bir 
sanat anlayışıyla, geleceğini; çocukların toplumda, mutlu, üretken ve 
barışçıl bireyler olması üzerine kurar.
Mordem; İnsanın doğayla kurduğu mevcut ilişkinin aksine Uyumlu-
Üretken bir ilişki biçimini benimser. Bu ilişki biçimini mümkün kılan 
surecı, Kültürel mirası koruyup topluma yeniden kazandırarak sanatla 
kurmayı hedefler.
Mordem Sanat Merkezi; 32 kişilik kadrosu, 160 kişilik dönüştürü-
lebilir Tiyatro-Sinema-Dans salonu, kulisi, dans stüdyosu, müzik sı-
nıfları, heykel atölyesi, ofisi ve fuayesiyle bağımsız bir sanat komplek-
sidir.

A M Î DA RT KÜ LT Ü R  &  SA N AT B İ L E Ş K E S İ
Kültür sanat alanında çok dilliliği esas alan etkinlikler düzenleyen 
Amîdart Kültür Sanat Bileşkesi, 21 Mart 2018'de kuruldu. 
Diyarbakır’da düzenledikleri masal etkinliklerini sürdürmek, kente 
yaymak amacıyla sosyal ve politik sorumluk duygusuyla bir araya 
gelen, hayatı zenginleştirmek gibi evrensel bir ihtiyaçtan yola çıkan 
bileşke, buluşmalar üzerinden ortaklıkları çoğaltmayı, böylece daya-
nışmayı büyütmeyi, kentte coşkulu bir hareketlilik oluşturmayı he-
defliyor. Bu bağlamda, "mekânsız ama her yerde" sloganıyla, çok kül-
türlüğü referans alacak şekilde, kentin farklı noktalarında konserler, 
atölyeler, masal anlatıları organize ediyor; “daha çok bireye doku-
narak, büyümeye ve çoğalmaya devam ediyor.”

SA R I  D E N İ Z A LT I
Sarı Denizaltı, görsel sanat ve görsel kültür üzerine projeler üretmeyi 
hedefleyen; sergiler, söyleşiler ve atölyeler düzenleyen, kâr amacı güt-
meyen bağımsız bir sanat inisiyatifi olarak Günseli Baki ve Yücel Tunca 
tarafından kuruldu ve Mart 2018’ de Bergama İzmir'de çalışmalarına 
başladı. Farklı konu, fikir ve kavramlar üzerinden bir diyalog ortamı 
oluşturmaya çalışan inisiyatif, diğer sanat disiplinleriyle de etkileşimde 
bulunan güncel fotoğraf çalışmalarını destekler ve bu üretimlerin ger-
çekleştirilmesi için alan açar. Hiyerarşik, cinsiyetçi, ırkçı ve milliyetçi 
yaklaşımları reddeden, üretimlerini evrensel bir bakışla gerçekleş-
tirmeye özen gösteren Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi, bireysel proje 
bazlı üretimlerin yanı sıra ortak çalışma ve kolektif üretimi önemser, 
bu bağlamda çağrılı kolektif sergiler ile görsel sanatlar alanında bilgi, 
düşünce ve deneyim paylaşımına katkıda bulunacak söyleşiler ve atöl-
yeler düzenler. İsmini The Beatles’ın Yellow Submarine şarkısından 
alır.
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B U  P R O J E Y E  İ N A N A N  V E  B İ Z E  D E S T E K  V E R E N  D O S T L A R I M I Z

Kenan Aydoğan
 Alkmaar Netherlands

Müge Kılınç
Selçuk İzmir Türkiye

Can Ercebe
 Selçuk İzmir Türkiye

Tuba Gülamber
Selçuk İzmir Türkiye

Arslan Sayman
Urla İzmir Türkiye

Deniz Üçbaşaran
Urla İzmir Türkiye

Leyla Hashemi
Selçuk İzmir Türkiye

Erman Kural
Selçuk İzmir Türkiye

Dilek Yazıcı
 İstanbul Türkiye

Talat Yazıcı
 İstanbul Türkiye

Pendar Nabipour
Rotterdam Netherlands

Dilan Can
Selçuk İzmir Türkiye

Sakine Kayhan
Selçuk İzmir Türkiye

Aydin Ramezani Tabrizi
Malmö Sweden

Sara Hellqvist
Malmö Sweden

Ashkan Ramezani Tabrizi
 İstanbul Türkiye

Özge Ariman
İstanbul Türkiye

Babak Karimi
Malmö Sweden

Ali Doyran
Antalya Türkiye

Şule Yiğit
İstanbul Türkiye

Zahereh Donyadideh
 Karaj İran

Shaghayegh Kamyar
Tehran Iran

Behzad Khosravi Noorı
Stockholm Sweden

Özgür Aydoğan
 Selçuk İzmir Türkiye

Evrim Güçer Payamcı
Selçuk İzmir Türkiye

Tufan  Payamcı
Selçuk İzmir Türkiye

Burcu Başaran
Selçuk İzmir Türkiye

Zuhal Tankaş
Selçuk İzmir Türkiye

Nihal Kural
Selçuk İzmir Türkiye

 Alev Ceylan
İzmir Türkiye

Amin Hasanzadeh Sharif
California U.S.A.

Amirali Ghasemi
Tehran Iran

Anıl Kavlak
Selçuk İzmir Türkiye

Buket Kurt
Selçuk İzmir Türkiye

Eda Yiğit
İstanbul Türkiye

Harman Şener
Ankara Türkiye

Hossein Ramezanı̇ Tabrı̇zı̇
Tehran Iran

Ideas Factory
Sofia Bulgaria

Iman Rad
Ankara Türkiye

Kasia Sobucka
London U.K.

Laurent Malherbe
Heerlen Netherlands

Mahboubeh Mohajeri
Tehran Iran

Maryam Mohajeri
İstanbul Türkiye

Nazli Tahvili
California U.S.A.

Orhan Cem Çetin
İstanbul Türkiye

Özge Yıldırım
Selçuk İzmir Türkiye

Parisa Montazer Saheb

Tehran Iran

Refika Gültekin

Selçuk İzmir Türkiye

Rıdvan Kuday
Diyarbakır Türkiye

Sarah Carter Savaşkan

London U.K.

Sema Köseoğlu

Selçuk İzmir Türkiye

Sinan Savaşkan

London U.K.

Solmaz Pourhashemi
Karaj Iran

Şandan Şener
Selçuk İzmir Türkiye

Tahsin Işbilen
İzmir Türkiye

Wouter Huis
Brussels Belgium
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Azadeh Ramezani Tabrizi

azadehrt@yahoo.com

+90 538 912 58 01 [WhatsApp dahil]

Murat Savaşkan

mur58@yahoo.com

+90 555 257 71 77

Sarp Keskiner

sarpkeskiner@yahoo.com

+90 533 471 28 89 [WhatsApp dahil]

Öykü Çelik

oykutigli@gmail.com

+90 555 732 94 62 [WhatsApp dahil]

balconnection@gmail.com

balconnection.com

facebook.com/groups/balconnection

instagram.com/balconnection

twitter.com/balconnection

vimeo.com/balconnection

www.youtube.com/c/BalconnectionProject

İ L E T İ Ş İ M

2020 dökümanteri:   https://youtu.be/SCzRYLJRVgI


