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CULTUR & ART

BOSPHORUS ART PROJECT

ORDA B‹R PROJE VAR UZAKTA…

Exhibition of a young artist at UN
The gala of the new group exhibition of the multi media artist and
choreographer Beliz Demircioglu took place in the United Nations
building in New York on August 12, the International World Youth
Day. The exhibition which was opened by Kofi Annan and his wife
Nane Annan exhibits photographs taken in 8 countries and they are
telling the story of 8 teenagers. Two of these teenagers attended the
opening and shared their problems and their hope with the 700
guests. An interactive installation by Beliz Demircioglu was also
shown at the exhibition which is based on the subject of Millennium
Development Goals. For the first time in UN’s history an interactive
art work was placed in the lobby of the building. The exhibition will
be open to the public till the end of October.
Beliz Demircio¤lu with Kofi Beliz Demircio¤lu, BM Baﬂkan› Kofi
Annan and Ozgur Madak. Annan ve Özgür Madak'la birlikte.

Arizona’da üniversite ö¤rencilerinin çabalar›yla kurulan Bosphorus
Art Project Türk kültüründen esintileri Arizona’ya taﬂ›yor.

Turkish Films in New York
7th New York Turkish Film Festival met the movie lovers on
September 24. The opening of the festival was made by GORA, and
some of the 27 movies that attended the festival, both long and
short are going to be screened in three other states beside New
York. Mevlut Akkaya, the director of the festival, which takes place
under the Moon and Stars Project, a civil society activity, indicated
that the festival came a long way in the last four years. Akkaya,
saying their aim is to introduce Turkish film to American film
industry and audience, added that the fact that the Americans don’t
know about Turkish films do not slow them down. He also
indicated that the 10% of American audience at the beginning had
become close to 40% during the last years. (AA)

Türk Filmleri New York’ta
Multimedya sanatç›s› ve koreograf Beliz Demircio¤lu'nun yeni grup
sergisinin galas› Uluslararas› Dünya Gençlik Günü olan 12
A¤ustos’ta New York'taki Birleﬂmiﬂ Milletler Binas›’nda gerçekleﬂti.
Kofi Annan ve esi Nane Annan'›n açt›¤› sergide 8 farkl› ülkede
çekilen foto¤raflarda 8 ayr› gencin hikayesi anlat›ld›. Gençlerden iki
tanesi aç›l›ﬂa kat›larak, yasamlar›ndaki zorluklar› ve gelecek için
olan umutlar›n› Birleﬂmiﬂ Milletler’deki 700 davetli ile paylaﬂt›.
Milenyum Kalk›nma Hedefleri'ni konu alan sergide Beliz
Demircio¤lu'nun interaktif bir instalasyonu yer ald›. BM tarihinde
ilk defa interaktif bir sanat eseri binan›n lobisine yerleﬂtirildi. Sergi
Ekim sonuna kadar halka aç›k olacak.

7. New York Türk Filmleri Festivali 24 Eylül’de sinemaseverlerle
buluﬂtu. Aç›l›ﬂ›, geçen y›l›n giﬂe rekortmeni ‘GORA’ ile yap›lan
festivalde yer alan uzun ve k›sa metrajl› 27 filmden baz›lar› New
York d›ﬂ›nda üç eyalette daha gösterilecek.
New York’ta ‘Türk sanat› ve kültürünü öne ç›karmak’ ilkesiyle
hareket eden sivil toplum kuruluﬂu Moon and Stars Project’in
faaliyetleri kapsam›nda düzenlenen festivalin direktörü Mevlüt
Akkaya, etkinli¤in özellikle son 4 y›l içinde büyük geliﬂme
kaydetti¤ini söyledi. Amaçlar›n›n Türk sinemas›n› Amerikan film
endüstrisi ve seyircisine tan›tmak oldu¤unu belirten Akkaya,
Amerikan seyircisinin Türk sinemas›n› tan›m›yor olmas›n›n kendisini
y›ld›rmad›¤›n› ve baﬂlang›çta sadece yüzde 10 olan Amerikal› izleyici
say›s›n›n son y›llarda yüzde 40’a ulaﬂt›¤›n› anlatt›. (AA)

Fatih K›saparmak’s Concert

Fatih K›saparmak’tan Konser

Fatih Kisaparmak met with his audience in America at the TurkishAmerican Night, a part of the ethnic music nights organization
which is being held for almost 30 years in Long Island, New York
by the Golden Meadow Cultural Institute. Kisaparmak, giving a
concert for the first time in America, said that he gladly accepted
the offer to support the people who wanted to contribute to the
Turkish lobby in US and Turkish American friendship.
Kisaparmak said: ''I came here to make my people’s voice heard,
to introduce Anatolia and to play our contemporary folk songs
with our instruments in New York.”
The Golden Meadow Culture Institute authorities explained the
reason they have invited Fatih Kisaparmak was that he was the most
wanted artist according to a survey made among the Turkish. 17
countries attended the concerts this summer which continued all
summer. (New York, A.A)

Golden Meadow Kültür Vakf›, New York'un Long Island
bölgesinde yaklaﬂ›k 30 y›ldan yap›lmakta olan etnik müzik geceleri
çerçevesinde, bu y›l ilk kez düzenlenen Türk-Amerikan Gecesi'nde
ses sanatç›s› Fatih K›saparmak, Amerika’daki sevenleri ile buluﬂtu.
ABD'de ilk kez konser veren K›saparmak, konser davetini, TürkAmerikan dostlu¤una ve ABD'deki Türk lobisine katk›da bulunmak
isteyenlere destek olmak amac›yla memnuniyetle kabul etti¤ini
kaydetti. K›saparmak, ''Halk›m›n sesini duyurmak ve Anadolu'nun
tan›t›m›n› yapmak için, ba¤lamam›z›n gönderine ça¤daﬂ türkülerimizi
çekerek New York'ta dalgaland›rmaya geldik'' diye konuﬂtu.
Konseri düzenleyen Golden Meadow Kültür Vakf› yetkilileri de
K›saparmak'›, ABD'de yaﬂayan Türkler aras›nda yap›lan bir anket
sonucu, en çok arzu edilen isim olmas› nedeniyle davet ettiklerini
vurgulad›lar. Yaz boyunca süren konserlere bu y›l 17 ülke kat›ld›.
(New York, A.A)

Genç Sanatç›dan BM’de Sergi
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rizona, Amerikan yerli kabilelerinden
Papago dilinde “ k›sa bahar“ anlam›na geliyor. Toplam 50 eyaletten oluﬂan
ABD’ye en son kat›lan üye ve birli¤e kabul
ediliﬂ günü de 1912 y›l›n›n Sevgililer Günü. Her ne kadar eyalet, sevginin ön plana
ç›kar›ld›¤› bir günde birli¤e kat›lsa da, Arizona çölleri özellikle Apache yerlileri için
hiç de sevgi dolu an›lara sahip de¤iller. Pek
ço¤u bask›nlarda beyazlara karﬂ› hayat›n›
Arizona çöllerinde kaybetmiﬂ.
ABD’nin çölleriyle ünlü eyaletinde yaklaﬂ›k 1000 Türk yaﬂ›yor. Say›lar her ne kadar New York, Florida, California, ‹llinois gibi eyaletlerle k›yaslanmasa da birarada
ortak projelere atman›n mutlulu¤unu yaﬂ›yorlar. Yaklaﬂ›k bir y›ld›r Arizona State
University’de okuyan ö¤rencilerin giriﬂimi
ve emekleriyle kurduklar› Bosphorus Art
Project ile Türk kültür yaﬂam›ndan esintileri Arizona’n›n s›cak iklimine taﬂ›yorlar.

A

B‹R AVUÇ GÖNÜLLÜ
Projenin öncüleri aras›nda Zeynep K›l›ç
var. Özellikle bir New York gezisinde tan›d›¤› Moon and Stars Project’in yapt›¤› kültürel ve sanatsal çal›ﬂmalar›n bir benzerini
Arizona’da yapma fikri arkadaﬂlar›yla
uzun zaman çal›ﬂman›n neticesinde ﬂekillenmiﬂ. Ekipte projenin sürekli editoryal
kadrosunda Arizona State University’de
doktora yapan Ayd›n Bal, eﬂi antropolog
Jen Chumbley, ‹smail Özgür So¤anc›, özellikle sitedeki tasar›mlar›yla dikkat çeken
Sinan Yücel gibi bir avuç gönüllü bulunuyor.
Kültür festivali, konserler, sergiler, paneller, yay›nlar ve multimedya gösterileri
Bosphorus Art Project Arizona’daki Türk
Amerikan toplumuna sundu¤u hizmetlerden. Yerel derneklerin d›ﬂ›nda organizasyonun en büyük destekçisi Moon and
Stars Project. ‹lkini geçen y›l yaparak rüﬂtlerini ispatlad›klar› Türk Filmleri Festivali’nin bu y›l ikincisini organize etmenin

mutlulu¤unu yaﬂ›yorlar ﬂimdi. 14-16 Ekim
tarihleri aras›nda Phoenix’te gerçekleﬂtirilen festivalde G.O.R.A ve Duvara Karﬂ›
filmlerinin yer ald›¤› beﬂ filmi gösterime
sundular. Zeynep K›l›ç, Ekim sonunda sufi müzik konseri ve gelecek y›l da sergi
projeleri oldu¤unu söylüyor.
ONL‹NE SANAT DERG‹S‹
Yapt›klar› sadece kültürel etkinler yapmak
de¤il, üç ayda bir internet ortam›nda yay›nlad›klar› bir de online sanat dergileri
var. Üçüncüsü geçti¤imiz Nisan ay›nda yay›mlanan ve alan›nda uzman kiﬂilerin yazd›klar› yaz›lar, ABD’deki Türk kültür yaﬂam›na Arizona’dan farkl› bir pencere aç›yor. Türk ve Amerikal› sanatç›lar› bir araya getiren yay›n, ilginç konulara parmak
bas›yor. Mesela kar üzerine sayfalarca ya-

z›lm›ﬂ bir makale ya da online derginin
editör yaz›lar› dikkat çekiyor. ‹lk editör
yaz›s› gayet ilginç. Friedrich Nietzsche’nin
1891 y›l›nda yazd›¤› tek bir cümle: “Bütün
yaz›lm›ﬂlardan, yaln›zca, kiﬂinin kan›yla
yazd›¤›n› severim. Kanla yaz: göreceksin
ki, kan, tindir.” Son say›n›n editör notunda ise Einstein’›n meﬂhur formülü ters çevrilmiﬂ. E=mc2 yerine ekranda büyük harflerle m= E / c2 yaz›yor.
Arizona’daki Bosphorus Art Project ile ilgili daha fazla bilgi için, bosphorusartproject.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

