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BStart Sergi vol.1: ‘oyun, özgürlüktür’
27 Aralık 2016 Salı, bomontiada
BStart’ın gerçekleştirdiği açık çağrı sonucunda üretim fonu desteği kazanan Ali Miharbi, Berat Işık, Buse Aktaş
ve Merve Ertufan’ı ilk kez bir araya getirecek “oyun, özgürlüktür” sergisi 27 Aralık 2016 – 10 Ocak 2017
tarihleri arasında bomontiada’da.
İstanbul Bağımsız Sanat Derneği (BStart) ile ilk sene, Emre Baykal, İnci Eviner, Mari Spirito ve Övül
Durmuş oğlu’ndan oluş an jürinin iş birliği sonucunda yüzü aş kın baş vuru arasından seçilen dört proje Derya Yücel
küratörlüğünde sanatseverlerle buluş uyor.
Sergi, “oyun, özgürlüktür” baş lığı altında farklı metotlar izleyen birbirinden bağımsız projeleri bir araya getirerek oyun
kavramının doğasından ve sanatla olan bağından yola çıkıyor.
Ali Miharbi’nin “Fısıltı” adlı konuş an heykel/enstalasyonu teknolojinin iş levselliğine karş ı eleş tirel bir tavır takınırken,
Buse Aktaş , “çıraklık” süreci sonucunda farklı malzemelerden ürettiği süpürgeleriyle kültürel miras ve yaş amsal
deneyimler üzerine odaklanıyor. Berat Iş ık’ın “I’ve got the power” heykeli, güç ve kaçınılmaz son döngüsünü hem
biçimsel hem de düş ünsel olarak gergedan sembolüyle aktarırken, “Geriye doğru” adlı ses enstalasyonunda Merve
Ertufan, mekânsal ve zihinsel bağlamın dil ve düş ünce söz konusu olduğunda insanın iç sesiyle girdiği kontrol
edilemeyen iliş kileri irdeliyor. Serginin teması ise özgürleş meyi bir erek olarak değil oyun oynar gibi ortak bir alanda
akıl yürütme olarak ortaya koyuyor.
Genç kuşak sanatçılara üretim bütçesi sağlayarak gerçekleştirme olanağı bulamadıkları projelere alan açmayı
aynı zamanda sanatçıları yeni üretimlere teşvik etmeyi hedefleyen BStart’ın ilk sergisi “oyun, özgürlüktür”,
desteklediği bu dört özgün projeyi tüm sanatseverlerle paylasmaya çağırıyor.
BStart, Türkiye’deki sanat ortamına yeni bir ivme kazandırmak ve yeni üretimleri desteklemek amacıyla
kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir oluşumdur. Sponsor ve hamilerin destekleriyle oluş turulan proje fonu BStart’ın
her yıl düzenleyeceği açık çağrı ile hiçbir karş ılık beklemeden sanatçıların kendilerini özgürce ifade etmeleri ve
bağımsızca üretmeleri için kurulmuş olup özgün projelerin üretim masraflarını karş ılar. BStart ülkemizde düzenlenen
diğer sanat yarış malarından farklı olarak üretilmiş değil, üretilecek sanat eserlerine odaklanır. Her yıl Seçici kurul
tarafından belirlenen sanatçılar ve eserleri, BStart sergileriyle İstanbul’un bağımsız mekânlarında, ulusal ve uluslararası
sanat profesyonelleri ve sanatseverlerle buluş acaktır. Bir sosyal sorumluluk inisiyatifi olarak kurulan BStart, sanatçı,
amatör ve sanat profesyonellerini, sanatı destekleyen kiş i ve kurumları aynı çatı altında buluş turmayı amaç edinir ve
ülkemizdeki sanat hamiliği giriş imlerini geliş tirmeyi hedefler.
“Yaşam boyu arkadaş” anlayışı çerçevesinde gençlerin hem yaratıcılıklarını hem de başarılarını destekleyen
Faber-Castell, başından bu yana BStart’ın en önemli yol arkadaşlarından. Destekçileri arasında Energypro’nun da yer
aldığı BStart’ın ilk sergisi bomontiada’nın mekan sponsorluğu sayesinde gerçekleşiyor.
Açılış: 27 Aralık 2016 Salı günü saat 18.00, bomontiada C Blok 4.kat
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