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Introduction

Bugüne dek farklı ülkelerden sanatçıları İzmir’de misafir eden K2
Çağdaş Sanat Derneği, Türkiye’den sanatçıların yurt dışındaki çeşitli
konuk sanatçı programlarına katılmasına da aracı oldu. Edinilen
deneyimler doğrultusunda 2011’de, DutchCulture|TransArtists
tarafından, Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleşen ON-AiR programına
proje ortağı olarak davet edildi. Program kapsamında Avrupa’da
düzenlenen çalıştaylarda, 19 ülkeden katılımcılarla birlikte konuk
sanatçı programlarına ilişkin çalışmalar yaptı.
Tüm bu tecrübeleri Türkiye’deki uygulamalara aktarma isteğiyle, proje
ortaklarının da katkılarıyla, kısa süreli ve farklı coğrafyalara yayılan
alışılmadık bir konuk sanatçı programı modeli öneren bu proje fikri
ortaya çıktı. “Konuk Sanatçı” Programı Aracılığıyla STK’lar ve Kamu
Kurumları Arasında Ağ Oluşturmak başlıklı proje, Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Kamu Sektörü ve
STK’lar arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar
Hibe Programı” kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Program
çerçevesinde destek alan Türkiye genelindeki 10 projeden biri olan ve
“daire” kısa adı verilen projenin, tüm paydaşlar -proje ortakları, kamu
kurumları, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar, inisiyatifler, üniversiteler ve
bu illerde yaşayanlar- arasında etkileşim, işbirliği, deneyim paylaşımı, ağ
oluşturma, üretim ve araştırma için araç olması öngörüldü.
Birer haftalık konuk sanatçı programlarına ev sahipliği yapmak üzere, her
biri farklı karakteristik özelliklere sahip, güncel sanat alanında faaliyetleri
de bulunan 9 il seçildi. Çanakkale, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir,
Mardin, Mersin, Nevşehir ve Sinop olmak üzere bu 9 ile dörder kez gidildi.
İlk gidiş, ilde projeyi tanıtmak amacıyla paydaşlara yönelik bir toplantı
düzenlemek içindi. İkinci ziyarette, ildeki programı yürütmek üzere davet
edilen sanatçıyla birlikte bir ön inceleme ve keşif yapıldı. Bir sonraki
gidişte ise, yürütücü konuk sanatçı ve açık çağrı sonucunda belirlenen,
farklı illerden 3 (İstanbul’da 4) katılımcı konuk sanatçıyla, 1 haftalık konuk
sanatçı programı hayata geçirildi. Her programın sonunda, izlemedeğerlendirme ziyareti gerçekleştirildi.
Projeye dahil olan 9 yürütücü ve 28 katılımcı konuk sanatçının programa
katıldıkları il ile ekolojik, kültürel ve sosyolojik etkileşim içine girmeleri
üretim süreçlerine yansıdı. Güncel sanat pratikleri aracılığıyla oluşturulan
ağ, toplumsal etkileşim bağlamında sivil toplumun gelişmesinde önemli
rol oynadı. Projenin en önemli hedeflerinden biri de buydu. Programlara
katılan toplam 65 sanatçının (9 ilden sanatçılarla birlikte), 13 il/ ilçe
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K2 Contemporary Art Association has been hosting artists from many
countries in Izmir to date, as well as acting as an agent for artists from
Turkey to participate in several artist-in-residence programs abroad. In
parallel with its experience, DutchCulture|TransArtists has invited K2 in 2011
to the ON-AIR program supported by the EU. In the workshops organized
in Europe as part of this program, K2 has worked on artist-in-residence
programs alongside participants from 19 countries.
The desire to channel all these experiences towards practices in Turkey lead
to the idea of a project suggesting a model for short-term artist-in-residence
programs expanding in different locations, with contributions from project
partners. This project titled “Creating a Network Among CSOs and Public
Institutions Through ‘Artist in Residence’ Program” was granted support
by the Grant Scheme for Partnerships and Networks on Strengthening
Cooperation Between Public Sector financed by the European Union and
the Republic of Turkey. Shortly named “Daire,” this project was among 10
projects from all over Turkey that were granted a support within the scope
of this program and was envisaged as a tool for interaction, cooperation,
experience sharing, networking, production and research between all
stakeholders -project partners, public institutions, civil society organizations,
artists, initiatives, universities and residents of these provinces.
With the aim of hosting weeklong artist-in-residence programs, 9
provinces, each with different characteristics and active in the field of
contemporary art are selected. These 9 provinces, namely Çanakkale,
Diyarbakır, Hatay, Istanbul, Izmir, Mardin, Mersin, Nevşehir and Sinop
are visited four times each. A first visit is made to hold a meeting to
introduce the project to the stakeholders in every relevant province. In
the second visit, a preliminary survey and exploration was made with
the artist invited to conduct the program in that province. Next visit
was for the weeklong artist-in-residence program implemented with the
conducting artist-in-residence and 3 participating artists-in-residence
(4 in Istanbul) selected through an open call. At the end of each
program a monitoring and evaluation visit was made.
Ecological, cultural and sociological interaction of 9 conducting and
28 participating artists-in-residence involved in the project with their
respective provinces have reflected on their creation processes. The
network built through contemporary art practices had an essential role
in civil society development in the context of social interaction; And that
was one of the project’s most critical objectives. The synergy composed
daire Artist-in-Residence Program
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belediyesinin, 10 kamu kurumunun, 9 üniversitenin ve 59 STK/ inisiyatifin
oluşturduğu sinerji neticesinde, çok verimli sonuçlar elde edildi.
Yaklaşık 200 kişinin katılımıyla gerçekleşen “Daire Konuk Sanatçı
Programı Tanıtım Günleri ve Güncel Sanat Buluşması” etkinliğinde proje
tanıtılırken, ülkemizde ve dünyada güncel sanat bağlamında konuk
sanatçı programları da irdelendi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.
Etkinlik, 9 ilden kültür ve güncel sanat aktörlerini, kamu kurumu ve
sivil toplum temsilcilerini İzmir’de buluşturdu. Projede yer alan konuk
sanatçıların yanı sıra, K2 ekibi, proje ortakları ve il temsilcilerinin fiziksel
olarak veya uzaktan erişimle katılımıyla, İzmir-Urla’da “Daire Deneyim/
Paylaşım Günleri” düzenlendi. Programların son aşamasını oluşturan bu
faaliyet, proje çıktılarının yanı sıra, konuk sanatçı programlarının çevrimiçi
konuşmalar aracılığıyla değerlendirildiği bir platform da teşkil etti.
Programda yer alan sanatçıların yanı sıra il temsilcileriyle çekilen izlenim
videoları ve pandemi sürecinde başlatılan “Daire Çevrimiçi” başlıklı sunum
ve söyleşi serisinin kayıtları, toplam 8.072 defa görüntülendi. Projenin sosyal
medya paylaşımları ise 150.000’den fazla kez görüntülenmeye erişti.
Daire ile oluşturulan ağa dahil olan kişilerin bilgileri, proje internet sitesinde,
Daire İletişim Ağı başlığında görülebiliyor. Hazırlanan bu proje kitabıyla, iki
yıllık proje süresince yapılanlar, edinilen bilgi ve deneyimler paylaşılıyor.
Bu projeyi gerçekleştirmemizi sağlayan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara
teşekkür ediyor, Daire ağıyla oluşturulan işbirliği ve dayanışma ortamının
devam ederek yeni projelere vesile olmasını diliyoruz.
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by a total of 65 artists (with local artists from all 9 provinces), 13
provincial/district municipalities, 10 public institutions, 9 universities
and 59 CSOs/initiatives resulted in very fruitful outcomes.
In the “Daire Artist-in-Residence Program Introduction Days and
Contemporary Art Meetings” held with nearly 200 participants where
the project was introduced, artist-in-residence programs within
contemporary art in Turkey and the world were also discussed and
participants shared experiences. This meeting brought together actors
in the fields of culture and contemporary art, and public institution
and civil society representatives from 9 provinces, in Izmir. “Daire
Experience / Sharing Days” is held in Urla, Izmir with the participation
of artists-in-residence involved in the project, as well as K2 team,
project partners, and provincial representatives, whether in person or
via telecommunication. This last stage of the programs constituted
a platform where project outcomes, as well as artist-in-residence
programs were evaluated through online talks.
Impression videos are shot with involved artists alongside provincial
representatives and recordings of the presentation and talks series titled
“Daire Online” had a total of 8072 views. The project’s social media
posts reached more than 150 000 views.
Information on members of the network built through Daire can be
viewed on the project website, under Daire Communication Network. In
this project book, practices throughout the two year-long project and
knowledge and experiences acquired are shared.
We are thankful to all persons, institutions and organizations that
contributed to the implementation of this project and we hope that the
cooperation and solidarity scene built through the Daire network will
prevail and lead to future projects.

daire Artist-in-Residence Program
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Ortaklıklar ve Ağlar
Hibe Programı

Grant Scheme for
Partnerships & Networks

Avrupa Birliği Başkanlığı on beş yılı aşkın süredir Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)
sivil toplumları arasındaki diyaloğun güçlenmesi ve Türkiye’deki sivil toplumun
kapasitesinin geliştirilmesini hedefleyen projelere destek sağlamaktadır.
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracının 2014-2020 döneminde
(IPA II), Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından sivil toplum alanının bir
sektör olarak tanımlanmasıyla, bahse konu destekler sivil toplum sektörü
çatısı altında artarak devam etmiştir. Sivil toplum sektörünün öncelikleri
olan “kamu-sivil toplum kuruluşu (STK) işbirliğinin güçlendirilmesi;
STK’lara yönelik yasal çerçevenin iyileştirilmesi; STK’ların kapasitesinin
ve STK’lar arası işbirliğinin güçlendirilmesi; Türkiye ve AB sivil toplumları
arasında diyaloğun geliştirilmesi” kapsamında birçok program ve
proje geliştirilmiştir. Bu programlardan birisi olan Sivil Toplum Destek
Programı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş
birliğinin güçlendirilmesine yönelik olarak geliştirilen “Ortaklıklar ve
Ağlar Hibe Programı”nı da kapsamaktadır.
Sivil Toplum Destek Programı altında yürütülen “Kamu ve STK’lar
Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe
Programı” Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım
Öncesi Yardım Aracı (IPA II) 2014 programı kapsamında finanse
edilmektedir. Program mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje
deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıkları ve
ağları destekleyerek, bu ortaklıklar ve ağlar vasıtasıyla kamu kurumları
ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve sivil
toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Hibe
programı kapsamında 10 sivil toplum kuruluşu yaklaşık 4,3 milyon avro
hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Program T.C. Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmektedir; Sözleşme Makamı
ise Merkezi Finans ve İhale Birimidir.
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Directorate for European Union Affairs has been providing economic
support for more than fifteen years, to projects aiming at improving
the capacity of civil society in Turkey and strengthening the dialogue
between civil societies of the Turkish Republic and European Union.
In the course of 2014-2020 of Instrument for Pre-accession Assistance
(IPA II), after Turkey and European Union acknowledging the field of
civil society as a sector, the mentioned economic supports regarding
public sector have been following up increasingly. Many projects
had been developed within the context of these titles prioritized by
public sector “Strengthening Cooperation Between Public Sector and
CSOs; Improving the legislative framework for CSOs; Empowering the
capacities of CSOs and strengthening the cooperation among CSOs;
strengthening the dialogue between civil societies of Turkish Republic
and European Union.” Civil Society Support Program, which is one of
these programs, includes the “CSO Grant Scheme for Partnerships and
Networks” developed for strengthening the cooperation between civil
society organizations and public institutions.
The Program conducted under the Civil Society Support Program, is
financed by the European Union and the Republic of Turkey as part of
Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II) 2014. The Program
aims to strengthen the cooperation between civil society organizations
and public institutions and enhance the network among civil society
organizations. Within the scope of the grant scheme, 10 projects from
Turkey have been awarded a total of approximately 4.3 million Euros.
The program is conducted by the Republic of Turkey Ministry of Foreign
Affairs Directorate for EU Affairs; and the contracting authority is
Central Finance and Contracts Unit.

daire Artist-in-Residence Program
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Daire Artist-inResidence Program

Kısa adı “Daire” olan proje, Türkiye’de sanat alanında faaliyet gösteren kamu
kurumları ve STK’ların güncel sanata ilişkin politika oluşturma ve karar
alma süreçlerine dahil olmalarını sağlamak için kendi aralarındaki iş birliğini
güçlendirerek sanat alanındaki kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor.
K2 Çağdaş Sanat Derneği (İzmir) tarafından koordine edilen proje,
Türkiye’den Göçebe Akıl (NomadMind) Tasarım ve Sanat Uygulamaları
Derneği (İzmir) ve Troya Kültür Derneği (Çanakkale) ile Hatay Büyükşehir
Belediyesi’nin ve Slovenya’dan SCCA – Ljubljana Çağdaş Sanat
Merkezi’nin ortaklığında yürütüldü.
Daire; Çanakkale, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin, Nevşehir ve
Sinop olmak üzere Türkiye’nin 9 ilinde uygulandı.
“Konuk Sanatçı Programı” uygulamaları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de giderek yaygınlaşıyor. Bu yöntemle sanatçıların, mevcut yaşama ve çalışma
ortamlarının dışında bir yerde konuk olarak belirli bir süreliğine yaşayıp üretim
yapmalarına olanak sağlanıyor. Programlar, alanda çalışan kişi ve kurumlar
arasında sosyal ağ kurulması bakımından da önem taşıyor.
Daire kapsamında, Danışma Kurulu tarafından yurt içi ve yurt dışından
belirlenen bilgi ve deneyim sahibi, 9 sanatçının yürütücülüğünde, 9 ilde “Konuk
Sanatçı Programı” uygulamaları gerçekleştirildi. Bu programlara her ilden
katılacak üçer konuk sanatçıyı belirlemek üzere de ulusal bir açık çağrı yapıldı.
Projenin uygulanacağı her il için katılımcılar, başvuranlar arasından, Seçici
Kurul tarafından belirlendi. Programlara, söz konusu 9 ilden yerel sanatçıların
katılımına da kontenjan dahilinde imkân verildi. Bu sayede katılımcılık ve
sürdürülebilirliğin arttırılmasının yanı sıra kurulan ağın genişletilmesi hedeflendi.
Sivil toplum kuruluşlarının yönetim ve iletişim kapasitelerinin geliştirilmesine
yönelik faaliyetleri de içeren proje, tanıtım etkinliğinden kapanışına kadar güncel
sanat alanında genel bir farkındalık yaratmayı hedefledi.
Bunun için İzmir merkez olmak üzere projenin uygulandığı tüm illerde kamu
kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileri ile işbirliği içinde
tanıtım toplantıları, ihtiyaç analizleri, olanak tespitleri, çalıştaylar, paneller,
gösteriler ve sergiler düzenlendi..
Daire, 15 Ocak 2019 tarihinde başlamış olup, 14 Ocak 2021’de tamamlandı.
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The project with the short title “Daire” aims to build capacities of public
institutions and CSOs in Turkey in the field of art by enhancing good
cooperation among them in order to provide their involvement in policymaking and decision-making processes.
Coordinated by K2 Contemporary Art Association (İzmir), the project is
realized with the partnership of NomadMind Association (İzmir), Troya
Culture Association (Çanakkale), Hatay Metropolitan Municipality and
SCCA – Center for Contemporary Arts (Ljubljana, Slovenia).
Daire was conducted in 9 cities of Turkey: İzmir, Çanakkale, Hatay,
İstanbul, Sinop, Diyarbakır, Mardin, Nevşehir and Mersin.
“Artist-in-Residence Program” practices are becoming increasingly
widespread in Turkey as is the case with the world. By this method,
artists are afforded an opportunity of being a guest in a place outside
of their existing living and working environments. These programs
are also significant for creating networks between individuals and
institutions in the related area of practice.
As part of Daire, the Advisory Board selected 9 artists who are
experienced and knowledgeable in the related subject, in order to
conduct the “Artist-in-Residence Program” in 9 cities. The participating
artists-in-residence in each of the 9 programs conducted by these
9 artists were determined by the Selection Committee through a
national open call. For local artists in these 9 cities, attending these
programs was also possible within reasonable bounds. In this respect,
it was aimed to expand the created network as well as to increase
participation and sustainability.
The project which included activities aiming to enhance management
and communication capacities of CSOs, intended to raise a general
awareness in the area of contemporary art starting with the opening
meeting until the closing event.
With this purpose, in all of these 9 cities, İzmir being the center;
presentation meetings, needs assessments, resource evaluations,
workshops, panel discussions, performances and exhibitions were
arranged in collaboration with public institutions, non-governmental
organizations, and university representatives.
Launched on January 15th, 2019, Daire ended on January 14th, 2021.

daire Artist-in-Residence Program
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Neden “Daire”?

Why “Daire”?

Varlık ve birlik ekseninde evrenin ritmini simgeleyen Daire aynı zamanda
kapsayıcı bir meskeni de imgelediği için projenin adı olarak belirlendi.
Merkez ve çevreyi tümleyici bir şekilde ilişkilendiren Daire, sonsuz bir
olasılıklar evrenini de kendi içinde barındırıyor. Dahil olan herkesi ve her
şeyi birleştiren ve tamamlayan bir alan olarak ortaya çıkıyor. Böylelikle
çoğulculuğa zemin hazırlıyor. Güncel sanat rotasında buluşan kurum,
kuruluş, inisiyatif ve bireyler yeni bir anlayış ve uygulayışın da ortağı oluyor.
Daire; K2 ve proje ortaklarının organik bağlarının bulunduğu ve pilot
olarak seçilmiş 9 ile nüfuz ederek evrilir. Düşünce temellerinin bu illerde
atıldığı projeler ve sunumları yine bu illerin birer çalışma ve araştırma alanı
olarak ele alınmasıyla ilerler. Katılımcı sanatçıların konuk oldukları illerle
ekolojik, kültürel ve sosyolojik etkileşim içine girmesi üretim süreçlerine
yansır. Böylece etkileşimin kendisi de kullanılan araçlardan biri haline
gelir. Güncel sanat pratikleri aracılığıyla yaratılan ağ, toplumsal etkileşim
özelinde sivil toplumun gelişmesinde önemli rol oynar.
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Daire (“circle” in English), is designated as the project’s name as
it characterizes an inclusive habitation and symbolizes nature’s
rhythm in a sense of “being in union”. Daire as it links the center and
its premises in an integral way, contains infinite possibilities within
itself. It appears as a complementary space that holds everyone and
everything included. For that matter, it provides a basis for pluralism. The
institutions, foundations, initiatives and individuals which set a course in
contemporary arts, become a part of a new understanding and method.
Daire; evolves as it diffuses to the chosen 9 cities where K2 and its project
partners already have organic links. It proceeds as these cities are
embraced as working and researching spaces, where thinking processes
of the projects and presentations were already based at. The integration
of the participating artists’ in ecological, cultural and sociological sense,
are reflected on their production process. In this way, interaction itself
becomes one of the mediums that is in use. The network that is created
by contemporary art practices, plays a significant role in civil society’s
growth specific to societal interaction.

daire Artist-in-Residence Program
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Sanatsal Etkinliklerin Yerelle
İlişkilenmesi ve Projelere Finansal
Kaynak Sağlanması

Association of Art Events
with the Local & Financial
Funding for Projects

Sanatsal ve kültürel üretimin, özgür yaratıcı alanlar olmalarının yanında
ve ötesinde ortak kültürel mirasa dönüşmesi, kamu yararına tartışmaları
ve hassasiyetleri barındırması ve geliştirmesi önemlidir. Sanatsal üretim
süreçlerinin ve ürünlerin kamuyla paylaşılması, üretim ortamını madden
ve manen çoğaltır ve zenginleştirir, geniş kitlelere yayılırsa estetik ve
sosyal bilinci canlandırır. Bu nedenlerle, kültürel ve sanatsal üretimin
bağımsız kurumlar ve STK’lar aracılığıyla kaynak ve imkan bulduğu ve
paylaşıldığı durumlarda, yerel kamu kurumlarıyla ilişkiler sağlanıp iş
birlikleri kurulması önemlidir.
Bu amaçla, yerelde kamunun ihtiyaçlarını, mekanlarını, imkanlarını iyi
tanıyan ve sanatsal üretimin kamuyla nasıl paylaşılabileceği hakkında
bilgi sahibi olan STK’lar ve kamu kurumları ile ilişkiler kurulması
önemlidir. Bu iş birlikleri, kamu kurumlarının konunun önemini kavraması
ve projenin paylaşılarak yayılması bakımından da gereklidir. Sanatsal
üretimi amaçlayan projelerin kamu kurumlarıyla ilişkilenmeleri ve
ortaklıklar kurmaları, kamu kurumlarına sanatın toplum için yararını
anlatmak ve hatırlatmak açısından da önemlidir. Kamu kurumları,
sanatın toplumsal ve kültürel yönden iyileştirici ve zenginleştirici yönünü
fark ederek, bütçelerinin bir kısmını sanatsal ve kültürel faaliyetlere
ayırmalıdırlar. Bu nedenle, iyi kurgulanmış kültürel projelerin, STK’lar
yoluyla kamu kurumlarıyla paylaşılması, hem üzerine çalışılan projelerin
kamu kurumları tarafından finansal destek almasını sağlayabilir hem
de iyi uygulanmış bir projenin olumlu etkilerini kurumlara göstermesi
neticesinde, kültür alanıyla kamu kurumlarının finansal ilişkilerinin
sürdürülebilirliği açısından önemlidir.
Daire Konuk Sanatçı Programı, yürütüldüğü 9 ilde yerel kültür üreticileriyle
ve kamu kurumlarıyla ilişkilenmeyi en önemli konulardan biri olarak ele
almıştır. Ortaklıklar ve kurulan ilişkisel ağlar üzerinden kurulan konuk
sanatçı programı, yerel kültür üreticileri ve kamu kurumlarıyla ilişkiler
kurup bu ilişkileri proje süresince ve sonrasında sürdürülebilir kılmak için
faaliyetlerini artırmıştır. Program kapsamında kurulan ve sürdürülen bu
ilişkiler şöyle özetlenebilir:
Göçebe Akıl (NomadMind) Tasarım ve Sanat Uygulamaları Derneği
(İzmir), proje iskeletinin oluşturulması ve uygulama sürecindeki katkılarının
yanı sıra, projenin görsel iletişim tasarımını da üstlendi. Tüm proje
faaliyetlerinin gerçekleşmesinde, planlama ve uygulama aşamalarında
katkı sağlayan proje ortağı Troya Kültür Derneği, Çanakkale’deki proje
faaliyetlerinde liderliği üstlenerek, işbirliği sağlanması ve gerekli izinlerin
alınması için ilgili kamu kurumlarıyla görüşmelerde bulundu. Proje ortağı
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay’daki tüm proje faaliyetlerinde ev
sahipliği yaparak, kamu kurumları nezdinde proje için gerekli izinlerin
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It is important that artistic and cultural production, besides being free creative
spaces and beyond, transform into a common cultural heritage, host and
develop discussions and sensitivities in the public interest. Sharing artistic
production processes and products with the public increases and enriches the
production environment materially and spiritually, and if it is spread to large
masses, it revitalizes aesthetic and social consciousness. For these reasons, in
cases where cultural and artistic production finds resources and opportunities
and is shared through independent institutions and NGOs, it is important to
establish relationships and establish cooperation with local public institutions.
For this purpose, it is important to establish relations with NGOs and public
institutions that are well aware of the needs, venues and opportunities of
the local public and have information about how artistic production can be
shared with the public. These collaborations are also necessary for public
institutions to understand the importance of the issue and to spread the
project by sharing. Relationship of projects aiming artistic production and
establishing partnerships with public institutions is also important in terms
of explaining and reminding public institutions the benefit of art for society.
Public institutions, realizing the social and cultural healing and enriching
aspect of art, should allocate a part of their budgets to artistic and cultural
activities. For this reason, sharing well-fictionalized cultural projects with
public institutions through NGOs is important in terms of both ensuring that
the projects worked on receive financial support from public institutions and
as a result of a well-implemented project showing the positive effects on
the institutions, in terms of the sustainability of the financial relations of the
cultural field and public institutions.
Daire Artist-in-Residence Program considers engagement with local cultural
producers and public institutions as one of the most important issues in
the 9 cities where it is held. Established through partnerships and relational
networks, the residency program has increased its activities to establish
relationships with local cultural producers and public institutions and to
make these relationships sustainable during and after the project. These
relationships established and maintained within the scope of the program can
be summarized as follows:
NomadMind Design & Art Applications Association (Izmir) undertook the
visual communication design for the project alongside its contribution in the
outline conception and implementation processes of the project. Troya Culture
Association, project partner who contributed in planning and implementation
phases of all project activities, took on a leading role in project activities in
Çanakkale and ensured cooperation and necessary permissions by keeping in
contact with relevant public institutions. Project partner Hatay Metropolitan
Municipality hosted all project activities in Hatay and had an important role
daire Artist-in-Residence Program
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alınması ve işbirliklerinin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynadı. SCCA –
Ljubljana Çağdaş Sanat Merkezi, hem konuk sanatçı programları hem de
AB projeleri yürütme konusundaki bilgi ve deneyimini paylaşarak, projede
yol gösterici bir rol üstlendi.
Ek olarak, proje ortağı bulunmayan illerde, Anadolu Kültür (İstanbul),
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hal Kültür ve Sanat (Sinop), Uluslararası Sinop
Bienali (Sinop), Mordem Sanat Merkezi (Diyarbakır), 13 metrekare Sanat
Kolektifi (Mardin), Ro-graf Fotoğraf Derneği (Mardin), Kültürhane (Mersin),
İnsan ve Doğa Derneği (Nevşehir), projenin il temsilcisi olarak görev yaptılar.
İl temsilcileri, faaliyet gösterdikleri illerde açık çağrının duyurulması, proje
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kamu kurumları, STK’lar ve sanatçılarla
bağlantıya geçilmesi gibi konularda rol üstlendiler.
Daire Konuk Sanatçı Programı Çanakkale uygulaması için Çanakkale Valiliği
ve Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile iletişim ve işbirliği yürütüldü.
Çanakkale ili sınırlarındaki Assos, Aleksandria Troas, Apollon Smintheion ve
Troya Ören yerleri ile milli ve tarihi parklara giriş ve bu alanlarda çalışma ve
çekim yapabilmek için bu kurumlardan gerekli olur ve izinler alındı. Ayrıca
çalışma kapsamına giren 21 köyün muhtarlıkları da konuyla ilgili olarak
bilgilendirilerek kendilerinin katılım ve katkıları alındı.
Diyarbakır’da il tanıtım toplantıları ve il koordinasyon ziyaretleri sırasında kamu
temsilcileri ile gerekli iletişim sağlanıp, gerekli ziyaretler yapıldı. Kurumların
temsilcileri de proje toplantılarına gerekli katılımı sağlayıp bağlantı geliştirdi.
Hatay’da, proje ortağı Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde
UNESCO Hatay Gastronomi Evi’nde gerçekleştirilen il tanıtım toplantısına,
Belediye’den daire başkanları katılım sağladılar. K2 Çağdaş Sanat Derneği
Başkanı Ayşegül Kurtel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü
Savaş’ı ziyaret ederek proje hakkında görüşmede bulundu. İl koordinasyon
ziyareti kapsamında ilgili kamu kurumlarıyla görüşmelerin yapılması
konusunda Belediye destek sağladı. Konuk sanatçı programı sürecinde,
Belediye’ye ait HATMEK, atölye ve sergi mekânı olarak projenin kullanımına
sunuldu; Arkeoloji Müzesi’nde fotoğraf çekimi için İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü ile Müze’den izin alınması konusunda Belediye destek verdi.
İstanbul’da Beyoğlu Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Kültür İşleri
Müdürlüğü işbirliğiyle İl tanıtım toplantısı Belediye Meclis Salonu’nda
gerçekleştirildi. Tüm süreç boyunca proje ile ilgili çalışmalar hakkında
görüş alışverişinde bulunuldu.
İzmir’de basın toplantısı, proje lansmanı, il tanıtım toplantısı ve il
koordinasyon ziyaretleri sırasında kamu temsilcileri ile gerekli iletişim
sağlandı. Üniversitelerde görevli akademisyenler aracılığıyla öğrenci ve
yerel sanatçılar arasında gerekli izleyici geliştirme çalışmaları yürütüldü.
Ayşegül Kurtel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kültür Sanat Daire
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in obtaining necessary permissions and ensuring cooperation with public
institutions. SCCA - Ljubljana Center for Contemporary Arts took a guiding
role in the project by sharing its knowledge and experience in conducting
both artist-in-residence programs and EU projects.
Furthermore, in the provinces with no project partner, Anadolu Kültür
(Istanbul), Istanbul Bilgi University, Hal Culture Art (Sinop), Internatıonal
Sinop Biennial (Sinop), Mordem Arts Center (Diyarbakır), 13Metrekare Art
Collective (Mardin), Ro-graf Photography Association (Mardin), Kültürhane
(Mersin), Human and Nature Association (Nevşehir) worked as provincial
representatives of the project. Provincial representatives have contributed in
spreading the open call, implementing project activities, contacting public
institutions, CSOs and artists etc. in the provinces where they operate.
Daire Artist-in-Residence Program in Çanakkale is carried out in
communication and cooperation with the Çanakkale Governorate and
Çanakkale Provincial Directorate of Culture and Tourism. Necessary
approval and permissions for the entrance, works and film shootings in the
archeological sites Assos, Alexandria Troas, Apollo Smintheus, Troy and
several national and historical parks within Çanakkale provincial borders
are obtained from these public bodies. In addition, mukhtars (village chief)
of 21 villages involved in the project are informed and their participation and
contribution have been valuable.
During provincial introductory meetings and coordination visits in Diyarbakır
public representatives have been contacted and visited as appropriate.
Institution representatives have also properly participated in the project
meetings and built connections.
In Hatay, department heads from the municipality have participated in the
provincial introductory meeting held in UNESCO Hatay Gastronomy House
and hosted by the project partner Hatay Metropolitan Municipality. President
of K2 Contemporary Art Association Ayşegül Kurtel paid a visit to Assoc.
Prof. Lütfü Savaş, Hatay Metropolitan Mayor, regarding the project. The
Municipality provided support for meetings with relevant public institutions
in the scope of the provincial coordination visit. During the artist-in-residence
program process the Municipality offered HATMEK for use as a workshop and
exhibition venue. The Municipality also gave support in obtaining permission
from the Provincial Directorate of Culture and Tourism and the Archeological
Museum for a photography shooting in the Museum.
In Istanbul, the provincial introductory meeting took place in the Municipal
Council Hall with the Beyoğlu Municipality Directorate General of External
Affairs and Directorate General of Cultural Affairs’ cooperation. Exchange of
views about project work was maintained throughout the whole process.
In Izmir, necessary communication with public representatives was ensured
daire Artist-in-Residence Program
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Başkanı’nı ziyaret ederek projeye ilişkin detaylı bilgilendirme yaptı. Konuk
sanatçı programı çerçevesinde gerçekleşen konferans ve sunum için
gerekli işbirliklerini geliştirildi.
Mardin Müzesi’nin galerisinde gerçekleştirilen il tanıtım toplantısına
katılan Artuklu Belediyesi Kültür İşleri Müdürü, il koordinasyon ziyareti
sırasında yürütücü sanatçı Ali M. Demirel ile makamında ziyaret edildi.
Ziyaret sırasında Mardin ve çevresindeki geleneksel sanatın günümüz
üretimine etkileri, Mardin Bienali’nin şehrin sanat iklimine katkısı ve
konuk sanatçı programı uygulamalarının kültürel etkileşimdeki rolü
üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Mersin’de Yenişehir Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nu
sergi ve öncesindeki gerekli çalışmalar için projenin kullanımına
açtı. Gerekli bilgi ve teknik paylaşımı sağladı. Serginin duyurulması
konusunda destek sağladı.
Nevşehir’de gerçekleşen konuk sanatçı programı çerçevesinde Ortahisar
Belediyesi, kamusal alanda performans mekânı olarak Ortahisar Kalesi
girişini projenin kullanımına açtı. Gerekli temizlik ve temel aydınlatmayı
provalar için sağladı. Program sonunda gerçekleşen performansın
duyurusunu destekledi. K2 Güncel Sanat Merkezi Başkanı Ayşegül
Kurtel, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer’i ziyaret
ederek proje hakkında bilgi verdi ve konuk sanatçı programlarının
belediye stratejik planında yer alması konusunda görüşmede bulundu.
Sinop’ta Sinop Belediyesi Kültür İşleri’nden sorumlu Özel Kalem
işbirliğiyle il tanıtım toplantısı, Belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.
İl koordinasyon ziyareti sırasında, yürütücü sanatçı Ferhat Özgür ile
Belediye’ye ziyarette bulunulup kültür yönetimi, sanatçılar ve yerel
yönetimlerin rolü üzerine görüşüldü.
Tüm bunlara ek olarak, yerel STK’larla ve kamu kurumlarıyla
sürdürülebilir ilişkiler kurmanın yanı sıra kültür ve sanat alanında
üretim yapan STK’ları destekleyen fon çağrılarının takibinin yapılması,
yaratıcı ve gerçekçi projelerin oluşturulup fon çağrısına uygun şekilde
sunulması ve kabul edildiği durumda uygulanması önemlidir. Bu
amaçla, fon duyuruları hakkında haber alınabilecek çevrimiçi ve fiziksel
toplantıların, platformların ya da internet sitelerinin araştırmasının
yapılıp takip edilmesi önerilmektedir. Bununla birlikte, fon çağrılarının
takibi, anlaşılması ve proje yazımları konusunda resmi ve güvenilir
eğitim programları düzenlenmektedir. Konuya ilgi gösteren STK’lardan
temsilcilerin bu programlara katılmaları faydalı görülmektedir.
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during the press conference, project launch, provincial introductory meeting
and provincial coordination visits. Necessary audience development efforts
among students and local artists have been made through the agency of
academic staff from universities. Ayşegül Kurtel paid a visit to the Izmir
Metropolitan Mayor and Head of Department of Arts and Culture and
gave detailed information about the project. Cooperations essential for the
conference and presentations held in the framework of the artist-in-residence
program are established.
Artuklu Municipality Director of Cultural Affairs, who has participated in
the provincial introductory meeting, was visited in office with conducting
artist Ali M. Demirel during the provincial coordination visit. The effect of
the traditional arts in Mardin and its periphery on today’s creation, Mardin
Biennial’s contribution to the artistic climate of the city and artist-in-residence
practices’ role in cultural interaction were addressed within the exchange of
views during this visit.
In Mersin, the Atatürk Cultural Center Exhibition Hall was made available
to the project for the exhibition and preparatory works by the Yenişehir
Municipality. The Municipality provided the needed information and technical
support and helped announce the exhibition.
In the framework of the artist-in-residence program in Nevşehir, the
Ortahisar Municipality allowed the use of the Ortahisar Castle entrance for
the project, as a public performance space. The Municipality also provided
cleaning service and basic lighting for rehearsals and helped announce
the performance staged at the end of the program. The President of K2
Contemporary Art Center, Ayşegül Kurtel, has visited the Nevşehir Deputy
Mayor İbrahim Yüzer to present the project and suggested to include artist-inresidence programs in the municipal strategic plans.
In Sinop, the provincial introductory meeting is held in the Municipal Council
Hall with the coordination of Sinop Municipality Chief of Staff responsible for
Cultural Affairs. During the provincial coordination visit, cultural management,
artists and local governments’ role are discussed in a meeting with the
Municipality accompanied by conducting artist Ferhat Özgür.
In addition to all these, it is important to establish sustainable relations with
local NGOs and public institutions, as well as to follow up fund calls supporting
NGOs producing in the field of culture and arts, to create creative and realistic
projects, to present them in accordance with the fund call and to implement
them when accepted. For this purpose, it is recommended to research and
follow up online and physical meetings, platforms or websites where news about
fund announcements can be received. In addition, formal and reliable training
programs are organized on the follow-up and understanding of fund calls and
project writing. It is deemed beneficial for representatives of NGOs that show
interest in the subject to participate in these programs
daire Artist-in-Residence Program
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14 Ocak 2021
PROJE BİTİMİ

20-21 Ekim 2019
İstanbul İzleme Değerlendirme Ziyareti

11-12 Ocak 2020
Diyarbakır İzleme-Değerlendirme
Ziyareti

28 Ekim – 3 Kasım 2019
Mardin Konuk Sanatçı
Programı (Ali M. Demirel)

11-12 Ocak 2020
Sinop İzleme-Değerlendirme
Ziyareti

15 Ocak 2019
PROJE BAŞLANGICI

Etkinlikler

1-2 Kasım 2019
Mardin İzleme-Değerlendirme
Ziyareti

14-21 Ocak 2020
Mersin Konuk Sanatçı Programı
(Murat Germen)

6-8 Kasım 2019
Hatay İl Koordinasyon Ziyareti

20-21 Ocak 2020
Mersin İzleme Değerlendirme Ziyareti

7 Ekim 2019
Hatay İl Tanıtım Toplantısı

7-9 Kasım 2019
Diyarbakır İl
Koordinasyon Ziyareti

2-9 Şubat 2020
İzmir Konuk Sanatçı Programı
(Tomislav Brajnović)

28-29 Ağustos 2019
Güncel Sanat ve Konuk Sanatçı
Programı Eğitimi

10-12 Ekim 2019
Mardin İl Koordinasyon Ziyareti

13-15 Kasım 2019
Sinop İl Koordinasyon Ziyareti

3-10 Şubat 2020
Hatay Konuk Sanatçı Programı
(Gülçin Aksoy)

2 Eylül 2019
Sinop İl Tanıtım Toplantısı

14-21 Ekim 2019
Çanakkale Konuk Sanatçı
Programı (Nezaket Ekici)

29 Kasım 2019
İzmir İl Tanıtım Toplantısı

7-8 Şubat 2020
İzmir İzleme – Değerlendirme
Ziyareti

4 Eylül 2019
Nevşehir İl Tanıtım Toplantısı

15-22 Ekim 2019
İstanbul Konuk Sanatçı
Programı (İnci Eviner)

2-4 Aralık 2019
İzmir İl Koordinasyon Ziyareti

9-10 Şubat 2020
Hatay İzleme – Değerlendirme
Ziyareti

9-11 Eylül 2019
Nevşehir İl Koordinasyon Ziyareti

19-20 Ekim 2019
Çanakkale İzleme - Değerlendirme
Ziyareti

6-13 Ocak 2020
Diyarbakır Konuk Sanatçı Programı
(Zeynep Günsür Yüceil)

27-28 Ağustos 2020
İnisiyatiflere Yönelik Kapasite
Geliştirme Eğitimi

19-22 Eylül 2019
Daı ̇re Konuk Sanatçı Programı
Tanıtım Günlerı ̇ ve Güncel Sanat
Buluşması, İzmir

19-21 Ekim 2019
Mersin İl Koordinasyon Ziyareti

6-13 Ocak 2020
Sinop Konuk Sanatçı Programı
(Ferhat Özgür)

1-11 Ekim 2020
Daı ̇re Deneyı ̇m / Paylaşım
Günlerı ̇, İzmir

18 Haziran 2019
Proje Açılış Ve Basın Toplantısı, İzmir

26 Eylül 2019
İstanbul İl Tanıtım Toplantısı

1 Ağustos 2019
Çanakkale İl Tanıtım Toplantısı

28 Eylül – 5 Ekim 2019
Nevşehir Konuk Sanatçı
Programı (Aydın Teker)

7-9 Ağustos 2019
Çanakkale İl Koordinasyon Ziyareti

2-4 Ekim 2019
İstanbul İl Koordinasyon Ziyareti

21 Ağustos 2019
Diyarbakır İl Tanıtım Toplantısı

3-4 Ekim 2019
Nevşehir İzlemeDeğerlendirme Ziyareti

24 Ağustos 2019
Mersin İl Tanıtım Toplantısı
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January 14, 2021
PROJECT ENDING
DATE

October 20-21, 2019
Monitoring & Evaluation Visit to İstanbul

January 11-12, 2020
Monitoring & Evaluation Visit to Diyarbakır

October 28 – November 3, 2019
Mardin Artist-in Residence
Program (Ali M. Demirel)

January 11-12, 2020
Monitoring & Evaluation Visit to Sinop

January 15, 2019
PROJECT STARTING
DATE

Events

November 1-2, 2019
Monitoring & Evaluation Visit to Mardin

January 14-21, 2020
Mersin Artist-in Residence
Program (Murat Germen)

November 6-8, 2019
Coordination Visit to Hatay

January 20-21, 2020
Monitoring & Evaluation Visit to Mersin

October 7, 2019
One-day Workshop in Hatay

November 7-9, 2019
Coordination Visit to Diyarbakır

February 2-9, 2020
İzmir Artist-in Residence Program
(Tomislav Brajnović)

August 27, 2019
One-day Workshop in Mardin

October 10-12, 2019
Coordination Visit to Mardin

November 13-15, 2019
Coordination Visit to Sinop

February 3-10, 2020
Hatay Artist-in Residence Program
(Gülçin Aksoy)

August 28-29, 2019
Trainings on Contemporary Art
and Artist-in-Residence Programs

October 14-21, 2019
Çanakkale Artist-in Residence Program
(Nezaket Ekici)

November 29, 2019
One-day Workshop in İzmir

February 7-8, 2020
Monitoring & Evaluation Visit to İzmir

September 2, 2019
One-day Workshop in Sinop

October 15-22, 2019
İstanbul Artist-in Residence
Program (İnci Eviner)

December 2-4, 2019
Coordination Visit to İzmir

February 9-10, 2020
Monitoring & Evaluation Visit to Hatay

September 4, 2019
One-day Workshop in Nevşehir

October 19-20, 2019
Monitoring & Evaluation Visit to Çanakkale

January 6-13, 2020
Diyarbakır Artist-in Residence
Program (Zeynep Günsür Yüceil)

August 27-28, 2020
Capacity Building Training for Initiatives

September 9-11, 2019
Coordination Visit to Nevşehir

October 19-21, 2019
Coordination Visit to Mersin

January 6-13, 2020
Sinop Artist-in Residence Program
(Ferhat Özgür)

October 1-11, 2020
DAİRE EXPERIENCE / SHARING DAYS,
İZMİR

June 18, 2019
PROJECT OPENING MEETING &
PRESS CONFERENCE

September 19-22, 2019
Daı ̇re Artist In Residence Program
Introduction Days and Contemporary Art
Meetings, İzmir

August 1, 2019
One-day Workshop in Çanakkale

September 26, 2019
One-day Workshop in İstanbul

August 7-9, 2019
Coordination Visit to Çanakkale

October 2-4, 2019
Coordination Visit to İstanbul

August 21, 2019
One-day Workshop in Diyarbakır

October 3-4, 2019
Monitoring & Evaluation Visit to Nevşehir

August 24, 2019
One-day Workshop in Mersin
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Daire Konuk Sanatçı Programı
Tanıtım Günleri ve
Güncel Sanat Buluşması

Daire Artist-in-Residence
Program Introduction Days and
Contemporary Art Meetings

Daire, 19-22 Eylül tarihlerinde İzmir Mimarlık Merkezi’nde düzenlenen
bir etkinlikle tanıtıldı. “Daire Konuk Sanatçı Programı Tanıtım Günleri
ve Güncel Sanat Buluşması” başlıklı etkinlikte, ülkemizde ve dünyada
güncel sanat bağlamında konuk sanatçı programları da irdelendi ve
tecrübe paylaşımında bulunuldu.
Yaklaşık 200 kişinin katılım sağladığı etkinliğin açılışında, T.C. Dışişleri
Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı İzmir Temsilcisi Ceyhan Çiçek ile
K2 Çağdaş Sanat Derneği Başkanı Ayşegül Kurtel’in konuşmalarının
ardından, tanınmış küratör, sanat eleştirmeni ve eğitimci Vasıf Kortun,
canlı bağlantıyla bir konuşma yaptı.
Sanatçı İnci Eviner, etkinlik kapsamında yaptığı sunumda, kendi katıldığı
konuk sanatçı programlarına ilişkin deneyimlerini aktardı. İstanbul
Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yurtdışı Projeler Yöneticisi Tuna Ortaylı Kazıcı,
İKSV’nin Cité des Arts’da yirmi yıllığına kiraladığı Türkiye Atölyesi ile her
yıl Türkiye’den sanatçılara Paris’te yaşama ve çalışma imkânı sunduğunu
anlattı. Ayrıca, İKSV’nin dört proje ortağından biri olduğu, genç yetenekleri
teşvik etmenin yanı sıra Türkiye ile Avrupa’nın sanat ortamları arasında
kalıcı bağların oluşumuna katkı sunmayı amaçlayan “Be Mobile Create
Together!” başlıklı misafir sanatçı programları projesi hakkında bilgi verdi.
Bağımsız Küratör Necmi Sönmez, dünyada 1.500’den fazla konuk sanatçı
programı olduğunu ifade ettiği konuşmasında, farklı coğrafyalarda
bu konuya ilişkin tecrübeler edindiğinden bahsetti. Konuk sanatçı
programlarının bazı bölgelerde turizmi canlandırmak için de kullanıldığını
söyleyen Sönmez, bu programların sanatçı ile toplum arasındaki ilişkiye
yeni, farklı ve beklenmedik perspektifler getirdiğini vurguladı.
Sanatçı Halil Altındere; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik
Tasarım Bölüm Başkanı, sanatçı, küratör, danışman Prof. T. Melih
Görgün, Troya Kültür Derneği Başkanı Seyhan Boztepe; koreograf, dans
sanatçısı ve eğitmen Gizem Aksu ile sanatçı Cansu Çakar’ın panelist
olduğu oturumda, konuk sanatçı programı modelleri ve konuya dair
sorunlar ile çözüm önerileri tartışıldı. Oturumun moderatörlüğünü,
akademisyen ve sanatçı Güven İncirlioğlu yürüttü.
Yatoo – Global Nomadic Art Project (GNAP) Türkiye Koordinatörü Varol
Topaç sunumunda, doğa sanatına odaklanan Güney Kore çıkışlı Yatoo –
Geumgang Nature Art Bienali ve Uluslararası Konuk Sanatçı Programı
hakkında bilgiler verdi. SCCA – Ljubljana Çağdaş Sanat Merkezi’ni
temsil eden direktör Miha Kelemina da Slovenya’daki konuk sanatçı
programlarını ve SCCA’yı anlattığı bir sunum gerçekleştirdi.
Daire projesinin uygulandığı, İzmir’in dışındaki 8 il olan Çanakkale,
Diyarbakır, Hatay, İstanbul, Mardin, Mersin, Nevşehir ve Sinop’tan
temsilcilerin katılımıyla, akademisyen Mehmet Kahyaoğlu’nun
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The launch event of Daire was organized on September 19-22, 2019 at İzmir
Center of Architecture with the title “Daire Artist-in-Residence Program
Introduction Days and Contemporary Art Meetings”.
Daire Artist-in-Residence Program Selection Committee Evaluation Meeting
was held on September 19th during which the applications for the open call
for participating artists-in-residence were evaluated and 3 artists for each
of the 9 cities were selected. Followingly, Daire Artist-in-Residence Program
Coordination Meeting was realized with the participation of the Provincial
Associates. This meeting was realized with project beneficiaries, two
provincial associates from 8 target cities. The participants exchanged their
experiences in their regions in the framework of the project; the art scene in
their respective cities and collaboration areas were discussed, the results of
the open call were shared with the associates.
The opening session was also on September 19th, with an audience of 200
people from CSOs, public sector, initiatives, artists, academics, students and
the public in general. Opening speeches were held by Ceyhan Çiçek – İzmir
Representative of Directorate for EU Affairs, Ministry of Foreign Affairs,
Republic of Turkey, Ayşegül Kurtel – President of K2 Contemporary Art
Association and Vasıf Kortun – Curator, Arts Critic and Lecturer.
On September 20th, two sessions were realized with the title “Influence of
Initiatives on the Contemporary Art Scene of İzmir”, moderated by two
different academics. Participants were representatives of art initiatives
in İzmir: 49A, Büyük Siyah Kapı, Darağaç, Karton Kitap, LOKALL,
No:238, Açık Stüdyo, İzmir Culture Platform Initiative, karantina, Spaces
of Culture, Monitor İzmir, NomadMind/ Living Room, Shelter Artists Run
Space and Yüksek Oda. The speakers shared their own experiences of
being an initiative and their ideas about the topic.
Followingly, Varol Topaç – Yatoo – Global Nomadic Art Project (GNAP)
Turkey Coordinator made a presentation titled “Yatoo – Geumgang
Nature Art Bienial and International Artist-in-Residence Program” and
shared his own experiences about artist-in-residence programs. Necmi
Sönmez – Independent Curator, Düsseldorf, presented his ideas on
artist-in-residence programs and their interaction and influences in
cultural context. İnci Eviner – Artist made a presentation with the title “Artistin-Residence Program and Center-Periphery Relation” and shared her own
experiences as an artist-in-residence in different locations in the world. Tuna
Ortaylı Kazıcı – Manager for Projects Abroad, İstanbul Foundation for Culture
and Arts, gave information about Cité Internationale des Arts – Artist-inResidence Program in her speech. Discussions with the audience regarding the
nature and different practices of artist-in-residence programs were very fruitful.
On September 21st, two sessions were realized with the title “Contemporary
daire Artist-in-Residence Program
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moderatörlüğünde düzenlenen iki farklı oturumda, bu illerdeki güncel
sanat ortamı tanıtıldı. Çanakkale Bienali ve Mahal Sanat, Hatay
Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Kültür, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hal
Kültür Sanat (Sinop), Uluslararası Sinop Bienali (Sinopale), Mordem
Sanat Merkezi (Diyarbakır), 13 Metrekare Sanat Kolektifi (Mardin), Rograf Fotoğraf Derneği (Mardin), Kültürhane (Mersin) ve İnsan ve Doğa
Derneği (Nevşehir) temsilcilerinin söz aldığı oturumlar, ilgiyle karşılandı.
Etkinlikte, İzmir güncel sanatında inisiyatiflerin etkisi, akademisyen
ve sanatçı Özgül Kılınçarslan ile sanatçı ve küratör Borga Kantürk’ün
moderatörlüğünü üstlendiği iki ayrı oturumda masaya yatırıldı. Bu
oturumlara; 49A, Açık Stüdyo, Büyük Siyah Kapı, Darağaç, İzmir Kültür
Platformu Girişimi (İKPG), karantina, Karton Kitap, Kültür için Alan,
LOKALL, Monitor İzmir, No:238, NomadMind/ Oturma Odası, Shelter
Artists Run Space ve Yüksek Oda temsilcileri katılım sağladı.
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Art Scene in the provinces of Daire Artist-in-Residence Program”. In the
two sessions, associates and beneficiaries from the 8 target cities of
the project (those except İzmir) gave information about their cities and
the independent and/ or institutional contemporary art scene – actors,
activities, audience, collaborations, etc. – in their cities and shared
their experiences. The audience had a chance to get an idea about the
situation in those provinces and ideas about possible collaboration
areas were formed.
Followingly, Miha Kelemina – Head of World of Arts School for
Curatorial Studies and Critical Writing, SCCA-Ljubljana Center for
Contemporary Arts, made a presentation titled “Artist-in-Residence
Programs in Slovenia, Metelkova and SCCA”, giving the audience a
chance to have a comparative understanding of the contemporary art
scene in regard to artist in residency programs and different practices
around the concept.
After that, two sessions were held with the title “Artist-in-Residence
Program Implementations, Problems and Suggestions for Solutions”,
moderated by an academic & artist. The panelists were İnci Eviner
– Artist, Halil Altındere – Artist, T. Melih Görgün – Artist, Curator,
Consultant, Academic, Seyhan Boztepe – President of Troya Culture
Association, Academic, Gizem Aksu– Choreographer, Dancer, Lecturer
and Cansu Çakar – Artist. The panelists from different parts of Turkey
shared their experiences, impressions from their own perspectives.
They put forward the problems of artist-in-residence program
implementations and suggested solutions for them.
On September 22nd, the final day of the event, an Evaluation Meeting
was realized with the beneficiaries and the Provincial Associates of Daire
Artist-in-Residence Program. In this meeting, participants shared their
impressions, experiences from the beginning to the end of the whole
event as well as discussing the project activities in all the 9 cities.

daire Artist-in-Residence Program
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9 İldeki Daire
Konuk Sanatçı Programları

Daire Artist-in-Residence
Programs in 9 Cities

Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale konuk sanatçı programı, programın yürütücüsü olan sanatçı
Nezaket Ekici ile açık çağrı sonucu belirlenen konuk sanatçılar Eda
Sütunç, Gülçin Karaca ve İlke Şahin’in yanı sıra Çanakkale’den sanatçı
Deniz Toka’nın katılımıyla, 14-21 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşti.

14 Ekim 2019
Nezaket Ekici Sanatçı Konuşması

14 October 2019
Nezaket Ekici Artist Talk

Nezaket Ekici, Çanakkale programına 14 Ekim 2019 tarihinde MAHAL’de
gerçekleştirdiği Sanatçı Konuşması ile başladı. Hem Türk hem de Alman
kültüründen etkiler taşıyan üretimlerinden örnekler veren sanatçı, farklı
ülkelerde, kentlerde, kırsal alanlarda, nehir, deniz ve okyanuslarda
mekâna özgü birçok çalışmasından örnekler vererek, davet edildiği
fiziksel ortamın taşıdığı kültürel, tarihsel ve ekolojik katmanları da
performanslarında nasıl yorumladığını anlattı.
Sunumun son kısmında Çanakkale’de yürüteceği konuk sanatçı
programının içeriğiyle ilgili bilgi verdi. Çanakkale’ye konuk sanatçı programı
yürütücüsü olarak davet edildiğinde, Ağustos ayında gerçekleştirdiği keşif
ziyaretinde doğal ve tarihsel derinliğinden çok etkilendiği Assos ve Troya’yı
birbirine bağlayacak ve odağında yürüyüş fikrinin olduğu bir çalışma
yapmaya karar verdiğini belirtti. 2018 yılında hayata geçirilen 120 kilometre
uzunluğundaki Troya Kültür Rotası’nı diğer konuk sanatçılarla birlikte bir
hafta süresince yürüyerek kat edeceklerini, bu süreçte doğadan, bölgedeki
köylerdeki yaşamdan ve bölgenin tarihsel ve kültürel belleğinden ilhamla
projeler geliştirmeyi öngördüğünü dile getirdi.
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The Artist-in-Residence Program in Çanakkale, conducted by artist
Nezaket Ekici, was realized on October 14-21, 2019 with the participation
of artists Eda Sütunç, Gülçin Karaca and İlke Şahin, selected through the
open call and artist Deniz Toka, based in Çanakkale.
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Nezaket Ekici started the Çanakkale program with her Artist Talk at MAHAL on October 14, 2019. Giving examples of her works with influences
from both Turkish and German cultures, the artist gave examples from
her many site-specific works in different countries, cities, rural areas,
rivers, seas and oceans, and explained how she interpreted the cultural,
historical and ecological layers carried by the physical environment she
was invited to in her performances.
In the last part of the presentation, she gave information about the content of the artist-in-residence program she will conduct in Çanakkale.
She stated that when she was invited to Çanakkale as a conducting artist-in-residence, she decided to make a work that would connect Assos
and Troy, of which she was very impressed by the natural and historical
depth, and that the idea of walking was the focus, during her discovery
visit in August. She stated that they will walk the 120-kilometer-long Troy
Culture Route, which was implemented in 2018, with other artists-in-residence for a week, and in this process, they plan to develop projects
inspired by the nature, the life in the villages in the region and the historical and cultural memory of the region.

daire Artist-in-Residence Program
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15 – 21 Ekim 2019
Şimdiden Geçmişe
Assos / Aristo’dan Troya / Homeros İlyada’ya
Yolculuk / Yürüyüş 120 km

15 – 21 October 2019
From Now to Back
From Assos / Aristoteles to Troy / Homer Illiad
Journey / Walk, 120 km

Konuk sanatçılar: Eda Sütunç, Gülçin Karaca, İlke Şahin
Çanakkale’den katılımcı sanatçı: Deniz Toka
Çekim ekibi: Saygın Mavinil, Burak Topçakıl, Ülkü Sönmez
Rehber: Egemen Çakır
Teorik danışmanlık: Prof. Rüstem Aslan, Dr. Andreas Dammertz
Assos’tan Truva’ya 120 kilometrelik yolculuk Truva Kültür Rotası’nın izinden
gitti. Yolculuk 15 Ekim’de başladı ve 7 gün sürdü. Gösteri grubu her gün yaklaşık
17 km yürüdü ve yolculuk fotoğraflar ve videolarla belgelendi. Assos, eşsiz bir
antik anıt olan Athena’ya adanmış Küçük Asya’nın tek Dor tapınağını sunuyor
ve aynı zamanda Aristo’nun ilk felsefi akademisinin yeri olarak biliniyor. Troya,
Homeros destanı İlyada’da anlatılan savaşın gerçekleştiği ve arkeolog Schliemann
tarafından 19. yüzyılda keşfedilen yerdir. Bu iki yeri birbirine bağlayan 120 km
uzunluğundaki yol, Doğu ve Batı’nın felsefe ve kültür tarihinin önemli bir tanığıdır.
Nezaket Ekici, yolculuk performansıyla kültürel ve tarihi olayların, mekanların ve
hikayelerin zengin çeşitliliğini göstermeyi hedefledi. Assos ve Truva’nın bulunduğu
Çanakkale bölgesi, zengin tarihini sanatsal temsile taşımak için araştırıldı.
Yolculukta amaç, izdi. Sadece performans hakkında ya da Aristoteles ve Homeros
hakkında değil, aynı zamanda manzara ve köylerdeki insanlar hakkında konuşulan
bir yolculuktu. Performans Yolculuğu, performans fikirleri ve bunların Truva’ya
giderken ve vardıklarında uygulanması için bir ilham kaynağıydı. Katılımcılar farklı
performans konsantrasyonu egzersizleri yoluyla, performans sanatının temel
bileşeni olan, bedenin eylemiyle mekânda yaratılan etkiyi deneyimleme şansı
buldular. Performans egzersizlerinin yanı sıra, köylülerle resim yaptılar, okudular,
düşündüler, yemek yediler ve etkileşim kurdular, doğa ile baş başa vakit geçirdiler
ve Aristo, Homeros, İlyada, sanat, mitoloji ve felsefe üzerine konuştular.

21 Ekim 2019
Final Performansı
Yeniköy Papazın Plajı, 15.00-18.00

The 120 km long trip from Assos to Troy follows the trail of Troy Culture
Route. The journey started on October 15th and took 7 days. Every day
the performance group walked approximately 17 km and the journey was
documented with photos and videos. Assos offers the only Doric temple of
Asia Minor dedicated to Athena, a unique monument of antiquity and is
also known to be the site of the first philosophical academy of Aristotle. Troy
is the place where the war described in Homer’s epic Illiad took place and
which is discovered by archaeologist Schliemann in the 19th century. The
120 km long road that connects these two places is an important witness of
philosophy and cultural history of Orient and Occident.
Nezaket Ekici aimed to show the rich diversity of cultural and historical
events, places and stories with her journey performance. The region of
Çanakkale with Assos and Troy is explored in order to bring its rich history to
artistic representation. In the journey, the trail was the goal. It was a journey
in which one not only talked about performance or about Aristotle and
Homer but also about the landscape and the people in the villages. The
performance Journey was a source of inspiration for performance ideas
and their implementation on the way and upon arrival in Troy. Participants
took part in various performance concentration exercises. It was central
to understand the basic craft of performance art and to develop an
awareness of one’s own actions and effects in space: Performance is
always a room taking action. The participants drew, read, thought, ate
and interacted with the villagers, spent time alone with nature and got into
dialogue with Aristotle, Homer, Illiad, art, mythology and philosophy.

21 October 2019
Final Performance
Yeniköy Papazın Plajı, 15.00-18.00

Yolculuğun sonunda, tüm katılımcıların bu deneyimden derledikleri
izlenimler, Troya’nın Antik limanında, Akhileus Tümülüs’ün eteklerinde
gerçekleştirilen, yaklaşık 3 saatlik kolektif bir performansta bir araya
getirildi. Performansçılar Eda Sütunç, Gülçin Karaca, İlke Yılmaz ve
Deniz Toka, taş, kerpiç, su, çalı gibi farklı doğal malzemeleri kullanarak
yaşadıkları süreci ve deneyimlerini aktardılar.
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Participating artists-in-residence: Eda Sütunç, Gülçin Karaca, İlke Şahin
Participating artist from Çanakkale: Deniz Toka
Photo and video documentation: Saygın Mavinil, Burak Topçakıl
Guide: Egemen Çakır
Special Thanks: Prof. Rüstem Aslan, Dr. Andreas Dammertz and the
farmers, gardeners and shepherds along the way.
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On the last day, the participants crystallized their 7-day long experience
on the collective performance of approximately 3 hours that took place
on the ancient harbor of Troy, on the shores of the Achilleus tumulus
(Yeniköy Papazın Plajı). The performance by Eda Sütunç, Gülçin Karaca,
İlke Yılmaz and Deniz Toka took place on October 21st and it was a
semi-improvised presentation of this experience trough their body and
natural materials such as stones, adobes, bushes and water.
daire Artist-in-Residence Program

37

38

daire Konuk Sanatçı Programı

daire Artist-in-Residence Program

39

Diyarbakır

Diyarbakır

Daire Diyarbakır Konuk Sanatçı Programı, 6-13 Ocak 2020 tarihlerinde
sanatçı Zeynep Günsür Yüceil’in program yürütücülüğünde; Fatih
Gençkal, Nadir Sönmez ve Serenay Oğuz’un konuk sanatçı olarak;
Bermal Ergün, Leyla Deveci, Mekiye Kızılkaya, Nurcihan Yılmaz, Özge
Üçdağ, Semra Çeçen, Seren Akbalık, Sipan Matyar, Veysel Aslan,
Mustafa Zeren ve Savaş Işık’ın yerel sanatçı olarak katılımıyla Mordem
Sanat Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşti.
Sanatçılar, bir hafta süreyle güncel gösteri sanatları alanında farklı
yaklaşımları içeren bir çalıştay kapsamında bir araya geldiler. Bir
haftalık çalışmanın sonucunda, 12 Ocak’ta Mordem Sanat Merkezi’nde,
aşağıdaki sorular etrafında “Oyun Alanı / Ötesi – Berisi” başlıklı bir
sanatçı konuşmasını izleyiciye açtılar.

Güncel sanatta performansın meseleleri nelerdir?
Kendimiz hakkında sanatsal üretim yoluyla nasıl bilgi üretebiliriz?
Diyarbakır’daki ortak çalışma dinamikleri bize ne gösteriyor?
Üretim pratiklerimizin ana meseleleri nelerdir?
Sanata neyi konu ediyoruz?
Kişisel ve genel ihtiyaçlarımız nelerdir?
Meta tiyatro pratikte güncel ihtiyaçlarımıza cevap verebilir mi?
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The Daire Artist-in-Residence program in Diyarbakır was held between
January 6th and 13th, 2020 in Mordem Art Center. Zeynep Günsür
Yüceil was the conducting artist-in-residence of the program, while the
participating artists selected through the open call were Fatih Gençkal,
Nadir Sönmez and Serenay Oğuz. Diyarbakır based artists Bermal
Ergün, Leyla Deveci, Mekiye Kızılkaya, Nurcihan Yılmaz, Özge Üçdağ,
Semra Çeçen, Seren Akbalık, Sipan Matyar, Veysel Aslan, Mustafa Zeren
and Savaş Işık contributed to the program as well.
The artists came together for a week in a workshop which consisted
of different approaches in the field of contemporary performing arts.
As a result of a week’s work, they organized an artist talk open to the
audience, titled “Playground / Beyond – Near” on January 12th, at
Mordem Art Center, around the following questions:

What are main issues of performance in contemporary art?
How can we produce information about ourselves through artistic production?
What do the collaborative production dynamics in Diyarbakır show us?
What are the main issues of our production practices?
What do we discuss in art?
What are our personal and general needs?
Can meta theatre meet our current needs in practice?

daire Konuk Sanatçı Programı
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Hatay

Hatay

Daire Hatay Konuk Sanatçı Programı, 3-11 Şubat 2020 tarihlerinde,
sanatçı Gülçin Aksoy’un yürütücülüğünde, sanatçılar Tuğçe Ulugün
Tuna, Harika Esra Oskay-Malicki ve Erdal Sezer’in katılımıyla, proje
ortağı Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle gerçekleşti.
Konuk sanatçılar, programın ilk günlerinde Hatay Arkeoloji Müzesi,
Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi, tarihi Titus Tüneli ve Uzun Çarşı
gibi Hatay’ın tarihi ve kültürel unsurlarını ziyaret ettiler. Hatay
Büyükşehir Belediyesi’nin HATMEK Kurs Merkezi’nde kendilerine
tahsis edilen odayı, program süresince atölye olarak kullandılar.
Resim, görsel sanatlar, çağdaş dans gibi farklı disiplinlerden dört
konuk sanatçı, Hatay’da geçirdikleri bir haftalık süre boyunca şehrin
tarihi, doğal, kültürel ve sosyal özelliklerinden etkilenerek ve kişisel
deneyimlerinden hareketle çeşitli çalışmalar ürettiler. İstanbul,
Çanakkale ve Ankara’dan Hatay’a gelen konuk sanatçıların yaptığı
bu çalışmalar, 10 Şubat’ta HATMEK konferans salonunda sunuldu.
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The Artist-in-Residence program in Hatay was held between February
3rd and 11th of 2020 in collaboration with Hatay Metropolitan
Municipality, co-beneficiary of the project. Gülçin Aksoy was
the conducting artist-in-residence of the program, while the
participating artists-in-residence selected through the open call were
Tuğçe Ulugün Tuna, Harika Esra Oskay-Malicki and Erdal Sezer.
In the first days of the program, guest artists visited historical and
cultural locations in Hatay, such as the Hatay Archaeology Museum,
Necmi Asfuroğlu Archaeology Museum, the historical Titus Tunnel
and Uzun Çarşı. They used the room allocated to them in the
HATMEK Course Center of Hatay Metropolitan Municipality as their
studio throughout the program.
Four guest artists from different disciplines, namely painting, visual
arts, and contemporary dance produced various works, influenced
by the historical, natural, cultural and social features of the city
and based on their personal experience during a week in Hatay.
These works from the participating artists from İstanbul, Çanakkale
and Ankara were presented through an exhibition at the HATMEK
conference hall on the 10th of February.
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İstanbul

İstanbul

Daire İstanbul Konuk Sanatçı Programı, 15-22 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlendi.
Programda çalışma mekânı olarak, Hasköy Yün İplik Fabrikası kullanıldı.
Programın yürütücülüğünü, sanatçı İnci Eviner gerçekleştirdi. Yapılan açık
çağrı sonucunda belirlenen sanatçılar Ahmet Mansuroğlu, Buse Mutan,
Umut Azad Akkel ve Zekiye Buğurcu, programın katılımcı konuk sanatçıları
oldular. Programa İstanbul dışındaki farklı illerden katılan konuk sanatçıların
her biri, program süresince Eviner’in yol göstericiliğinde, İstanbul’a ve Hasköy
Yün İplik Fabrikası’na özel çalışmalar ürettiler.
Ahmet Mansuroğlu, İstanbul’da ülke genelinden daha yoğun hissedilen
Doğu-Batı melezlenmesini, resim-yazı ikiliği bağlamında, aldığı Batı sanatı
eğitimini kişisel belleği ile de bağlantılı olan Doğu kaligrafik unsurlarıyla
birleştirerek anlamsal ve biçimsel olarak katmanlı eserler üretti.
Buse Mutan, Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda üretilmiş iplikleri kullanarak
mekâna yaptığı yerleştirmede, iki boyutlu bir yüzeyle üç boyutlu etki yarattı,
iplerin konumlandırılışı ve tercih edilen renklerin kontrastlığından dinamik
bir görüntü oluşturdu; bu dinamizminden kaynaklanan gerilimle, üretimini
durdurmuş fabrikayı yeniden harekete geçirmeyi amaçladı. Mutan’ın,
mekânın zemininde birikmiş suların etrafına yaptığı müdahale ise, degrade
geçişlere sahip kontrast renklerdeki iplerin kullanıldığı amorf şekillerde ve üç
farklı boyutta oluşturulmuş bir yerleştirmeydi.
Umut Azad Akkel’in çalışması, Akkel Beyoğlu’nun sokaklarında/
kamusal alanlarında yaratılmış özel alanları gözlemlerken ortaya
çıktı. Akkel bu iş ile beraber, sokak ve cinselliğin kesişiminde varolan
riyakarlık üstüne de düşünmeye çalıştı.
Zekiye Buğurcu’nun fabrika duvarına kömür füzen tekniğiyle yaptığı resim,
insan yaratıcılığının bir sonucu olan hükmetme, yıkma, yeniden inşa etme
ve ortadan kaldırma tutumu karşısında, yaşayan her şeyin nefes almaya
devam etme refleksini sorguladı.
İstanbul’dan sanatçılar Gonca Gümüşayak ve Sevgi Aka da programa
katkıda bulundular. Gonca Gümüşayak ile Merey Şenocak (ses tasarımı),
Hasköy Yün İplik Fabrikası’nın ruhunu dinleyen bir ses-beden performansı
gerçekleştirdiler. Sevgi Aka’nın fabrikadaki kullanılmayan, karanlık ve pasif
alanı örten yarı saydam yerleştirmesi, sızan ışıkla, ulaşamadığımız karanlık
tarafı etkin hale getirmeyi amaçladı.
Şehirle etkileşimde bulunan, 16. İstanbul Bienali’ni de ziyaret eden katılımcı
sanatçılar, izlenimlerini ve deneyimlerini Eviner’le birlikte değerlendirdiler.
Farklı disiplinlerden sanatçıları aynı çatı altında bir araya getiren daire
Konuk Sanatçı Programı’yla tarihi fabrika, atölyeye dönüşmüş oldu.
Programın son günü olan 22 Ekim’de düzenlenen “açık atölye” etkinliğinde,
yapılan çalışmalar ve üretim süreci izleyiciyle buluştu. Etkinliğin
ziyaretçileri arasında İstanbul Bienali ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi temsilcileri de yer aldı.
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Daire İstanbul Artist-in-Residence program was realized in October 15
-22, 2019 in the historical Hasköy Wool Thread Factory. Four participating
artists-in-residence and two İstanbul based artists turned the place into
an artists’ co-working space for the duration of the program. Senior artist
İnci Eviner took a mentoring role in the process and Ahmet Mansuroğlu,
Buse Mutan, Umut Azad Akkel and Zekiye Buğurcu were the participating
artists selected through the open call. All the participating artists-inresidence created site-specific artwork on the authentic context of the
Hasköy Wool Thread Factory.
Ahmet Mansuroğlu produced semantic and formal layered works by
combining the eastern calligraphic elements and the western art education
he acquired in the context of picture-writing dualism. He represented the
East-West hybridization, which is felt most intensely in İstanbul.
Buse Mutan created a three-dimensional effect on the two-dimensional
surface in her installation where she used the yarns produced at the Hasköy
Wool Thread Factory, creating a dynamic image through the positioning
of the yarns and the contrast of the preferred colors. With the tension
stemming from this dynamism, she aimed to reactivate the factory that
has stopped production. The intervention made by Mutan around the water
accumulated on the floor of the space was an installation where she used
contrasting ropes with gradient transitions to bring out amorphous
shapes and three-dimensionality.
The work of Umut Azad Akkel emerged from his observations in the private
spaces created in public spaces on the streets of Beyoğlu. Akkel tried to think
about the hypocrisy that exists at the intersection of street and sexuality.
Zekiye Buğurcu made a fusain mural on an inner wall of the factory
where she questioned the reflex of everything that continues to breathe
in the face of the dominating, demolishing, rebuilding and eliminating
power of human creativity.
İstanbul based artists also participated in workshop and creation
processes: Gonca Gümüşayak and Merey Şenocak (sound design)
realized a sound-body performance that listened to the spirit of the
Hasköy Wool Wool Thread Factory. The translucent installation of Sevgi
Aka that covered the unused, dark and passive area in the factory
aimed to activate the dark side that we could not reach, through the
leaking light it generated.
On the 22nd of October, the last day of the workshop, the process and
artwork were shared with the public through an “open studio” event.
Among the visitors were representatives of the İstanbul Biennial and
Mimar Sinan Fine Arts University.
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İzmir

İzmir
Daire İzmir Konuk Sanatçı Programı, sanatçı Tomislav Brajnović’in
yürütücülüğünde; Ayçe Su Duran, Şebnem Yüksel ve Ufuk Şenel’in konuk
sanatçı olarak katılımı ve Cansu Pelin İşbilen, Fatih Gençkal, Serenay
Oğuz ve Sarp Keskiner’in yerel sanatçı olarak katkılarıyla, 2-9 Şubat
2020 tarihlerinde gerçekleşti.
Sanatçılar bir hafta süreyle bağımsız sanat mekânı Karantina’da
buluşarak çalıştılar ve sürecin sonunda, 8 Şubat’ta İzmir Fransız
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdikleri “Dance in Between” başlıklı
konferans yoluyla çalışma çıktılarını seyirciyle paylaştılar. Fransız Kültür
Merkezi’nde gerçekleşen konferans şu sorular etrafında şekillendi:

Kendimizi dijital diktatörlükten nasıl koruyabiliriz?
Sanatın amacı nedir?
Konuşmanın amacı nedir?
Etik öğretilebilir mi?
Sanatı geçerli kılan nedir?
Geçerli olmak ne demektir?
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The Daire Artist-in-Residence program in İzmir was held between February
2nd and 9th, 2020. Tomislav Brajnović was the conducting artist-inresidence of the program, while the participating artists-in-residence
selected through the open call were Ayçe Su Duran, Şebnem Yüksel and
Ufuk Şenel. İzmir based artists Cansu Pelin İşbilen, Fatih Gençkal, Sarp
Keskiner and Serenay Oğuz contributed to the program as well.
The artists worked together for a week in Karantina independent art
space, and at the end of the process, they shared their work with the
audience through the conference titled “Dance in Between” at the İzmir
French Institute on the 8th of February. The performative conference
was shaped around the following questions:

How can we protect ourselves from digital dictatorship?
What is the purpose of art?
What is the purpose of conversation?
Can ethics be taught?
What makes art relevant?
What does it mean to be relevant?

daire Konuk Sanatçı Programı

daire Artist-in-Residence Program

53

54

daire Konuk Sanatçı Programı

daire Artist-in-Residence Program

55

Mardin

Mardin

Mardin’de, Ali M. Demirel’in yürütücülüğünü yaptığı ve Burak Topçakıl,
Hüma Utku ve Balkan Karışman’ın katılımcı konuk sanatçı olduğu,
Mardin’den ise iki yerel sanatçının (Amar Kılıç ve Cebrail Özmen) aktif
olarak katıldığı Daire Konuk Sanatçı Programı, 28 Ekim – 3 Kasım 2019
tarihlerinde gerçekleşti.
Bir haftalık süreçte Artuklu Belediyesi, Mardin Müzesi ve Artuklu
Üniversitesi gibi kamu kurumlarının yanı sıra Rograf, 13 m2, Mardin
Bienali ve AtölyeFF gibi yerel sanat oluşumlarıyla iletişim ve iş
birlikleri kuruldu. AtölyeFF ve 13m2, mekanlarını katılımcı sanatçıların
kullanımına açtı. Sanatçı Ali M. Demirel, 1 Kasım tarihinde, Mardin
Artuklu Üniversitesi’nde “Sinematik Mimari” başlıklı bir konuşma yaptı.
Program sürecinde, Mardin’den fotoğraf, hareketli görüntü ve ses
derlemeleri yapıldı. Elde edilen görüntü ve seslerden hareketle, Mardin
şehrinin insanlar üzerinde bıraktığı etkileri farklı duyulara hitap edecek
dijital görüntü ve ses tasarımlarıyla temsil edecek bir ortak çalışma
üretildi. Ortaya çıkan video ve ses performansı, 3 Kasım’da AtölyeFF’in
terasında sunuldu. Etkinliğe Mardin’den yaklaşık 50 kişi katıldı.
Katılımcılarla sunumun ardından ayrıntılı görüşmeler yapıldı, Ali M.
Demirel üniversite öğrencileriyle deneyimlerini ve görüşlerini paylaştı.
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The Daire Artist-in-Residence Program held in Mardin between
October 28 and November 3, 2019, was conducted by artist Ali M.
Demirel and Burak Topçakıl, Hüma Utku and Balkan Karışman were
the participating artists-in-residence. Two Mardin based artists, Amar
Kılıç and Cebrail Özmen also contributed actively to the program.
In the one-week process, communication and collaborations were
established with public institutions such as Artuklu Municipality,
Mardin Museum and Artuklu University, as well as art initiatives
such as Rograf, 13 m2, Mardin Biennial and AtölyeFF. AtölyeFF and
13m2 opened their spaces for the use of the program. Artist Ali M.
Demirel gave a speech on “Cinematic Architecture” at Mardin Artuklu
University on the 1st of November.
During the program, photographs, moving images and sounds were
collected from Mardin. Based on those collected images and sounds, a
collective work was produced in order represent the effects of the city of
Mardin on people. The resulting audio-video performance was presented
on the terrace of AtölyeFF on the 3rd of November to an audience of
around 50 people. After the performance, a Q&A session was held where
Ali M. Demirel and the participating artists answered the audience’s
questions and exchanged their thoughts about the process. Demirel also
shared his experience and ideas with university students.
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Mersin

Mersin

Mersin’de 14-21 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenen Daire Konuk
Sanatçı Programı, Kültürhane ve Yenişehir Belediyesi Kültür İşleri
Müdürlüğü iş birliğiyle Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde
düzenlenen sergiyle tamamlandı.
Program yürütücüsü konuk sanatçı Murat Germen; katılımcı konuk
sanatçılar Eyhan Çelik, Rafet Arslan ve Sinan Kılıç; katkı sağlayan yerel
sanatçılar Abdulla Sert, Ahmet Karabulak, Bengisu Muazzez Kurtuluş,
Murat Çiçek, Nilgün Yardımcı ve Taner Tunga ile üç gün kamusal
alanlarda çalışma yürüttü. Ardından dört gün boyunca sergi alanının etkin
kullanımı yoluyla sanatçılar kent, bellek, mimari ve kamusal alan, kültürel
miras gibi çeşitli boyut ve konularda çalışarak biriktirdikleri materyali
kolaj/ montaj/ asamblaj formatında bir sergileme ile paylaşıma açtılar.
“Mersin’e Dair” başlıklı güncel sanat sergisi, 20 Ocak’taki açılış
gününde kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu ve kültür-sanat inisiyatifi
temsilcilerinin de bulunduğu izleyici kitlesiyle buluştu.
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The Daire Artist-in-Residence program in Mersin was held between
January 14th and 21st, 2020. Murat Germen was the conducting
artist-in-residence of the program, while the participating artists-inresidence selected through the open call were Eyhan Çelik, Rafet Arslan
and Sinan Kılıç. Mersin based artists Abdulla Sert, Ahmet Karabulak,
Bengisu Muazzez Kurtuluş, Murat Çiçek, Nilgün Yardımcı and Taner
Tunga contributed to the program as well.
Murat Germen worked for three days in public spaces with the
participating artists and contributing Mersin based artists. Then,
for four days, through the effective use of the exhibition space, the
artists worked on various dimensions and subjects such as city,
memory, architecture and public space, cultural heritage, and shared
the material they collected in the format of collage / montage /
assemblage. The program was finalized with an exhibition titled “About
Mersin” at Atatürk Cultural Center of Yenişehir Municipality on the 20th
of January. The exhibition opening event was highly attended by civil
society members, academics and public representatives from Mersin.
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Nevşehir

Nevşehir

Daire Nevşehir Konuk Sanatçı Programı 28 Eylül – 5 Ekim 2019 tarihleri
boyunca gerçekleşti. Program yürütücüsü sanatçı Aydın Teker’e, yapılan
açık çağrı sonucunda katılımcı konuk sanatçı olarak belirlenen Pınar
Özer, Fırat Kuşçu ve M. Metehan Kayan eşlik ettiler. Ayrıca Nevşehir’den
katılan sanatçılar Gamze Güleç, Yağmur Telli Yücel, Can Sümbül ve Fatih
Çankaya da sürece çeşitli katkılarda bulundular. Müzisyen Nick Rothwell
ise, konuk sanatçı programı uygulamasının Londra’dan konuğuydu.
Süreç boyunca sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar çalışan
farklı disiplinlerden sanatçılar, bir haftalık süre içinde “Tozuntu” adlı
bir performans hazırladılar. Basılan afişler ile el ilanları Avanos ve
Ortahisar ilçelerinde dağıtıldı. Performans için Ortahisar Belediyesi,
performans günü dahil öncesindeki iki gün ile birlikte toplam üç gün
boyunca ilçede sesli duyuru desteği verdi. Yerel sanatçıların kendi
iletişim ağları içinde performansın duyurusu yapıldı. Ortahisar Kalesi’nin
girişindeki mağarada, 4 Ekim’de sergilenen kamusal alan performansını
Nevşehir’den yaklaşık yetmiş kişilik seyirci grubu büyük bir ilgiyle izledi.
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The Daire Nevşehir Artist-in-Residence Program took place between
September 28 and October 5, 2019. Aydın Teker was the conducting
artist-in-residence, while Pınar Özer, Fırat Kuşçu and M. Metehan Kayan,
who were selected as a result of the open call were the participating
artists-in-residence. Artists from Nevşehir Gamze Güleç, Yağmur Telli
Yücel, Can Sümbül and Fatih Çankaya also made various contributions
to the process. Musician Nick Rothwell was the guest artist who
participated from London and designed the sound for the program.
Throughout the process, artists from different disciplines, working from
early morning to late at night, prepared a performance called “Tozuntu”
within a week which was designed to be performed in the cave at the
entrance of Ortahisar Castle. Posters and flyers of the performance
were distributed in the districts of Avanos and Ortahisar. Ortahisar
Municipality made audio announcements of the performance for three
days. In the cave at the entrance of Ortahisar Castle, an audience of
seventy people from Nevşehir watched the public space performance
exhibited on October 4 with great interest.
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Sinop

Sinop

Daire Sinop Konuk Sanatçı Programı, 6-13 Ocak 2020 tarihlerinde
düzenlendi. Programın yürütücülüğünü, Türkiye’de güncel sanatın önde gelen
isimlerinden olan, İstanbul’da yaşayan ve üreten sanatçı ve akademisyen
Ferhat Özgür üstlendi. Daha önce yapılan açık çağrı sonucunda belirlenen,
farklı disiplinlerden sanatçılar Cansu Pelin İşbilen, Gizem Ünlü ve İlyas
Odman, programın katılımcıları oldular.
Sinop Merkez, Hamsilos ve Erfelek’te yapılan keşif gezilerinden sonra, farklı
illerden gelen üç konuk sanatçı, Sinop’ta bulundukları sırada iletişime geçmiş
oldukları esnafı, bir kez daha ziyaret ederek yeni diyalog kanalları geliştirdi.
Alınan görüntü ve ses kayıtlarının, kendi stüdyolarına döndüklerinde yeni
üretimler ya da süreç analizi için ilham vermesi arzu ediliyor.
Oldukça yoğun ve etkileşimli geçen atölye çalışmasının ardından, sanatçı
Ferhat Özgür, “Hal Buluşma Merkezi binasının bir ofisinin ana atölye olarak
kullanıldığı bu programda sanatçılar düzenli buluşmalara katıldılar. Burada
çağdaş sanat kuramları üzerine bilgi alışverişinde bulunduktan sonra, Sinop
kent merkezi ve onun doğal güzelliklerle dolu coğrafyasını keşfe çıktılar. Atölye
buluşmaları ve gezilerden edindikleri izlenimlerin sonucunda sanatçılar
‘Rota Deneyimleri’ adlı kamusal katılımcılık esasına dayalı bir sanat projesini
hayata geçirdiler.” diye konuştu.
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The Daire Artist-in-Residence Program in Sinop was held between
January 6th and 13th, 2020. The conducting artist-in-residence of the
program was Ferhat Özgür, while the participating artists-in-residence,
selected through the open call were Cansu Pelin İşbilen, Gizem Ünlü
and İlyas Odman.
After the exploration trips in Sinop city center, Hamsilos and Erfelek,
three participating artists visited the artisans they had been in
contact with while they were in Sinop in order to develop new dialogue
channels. The captured images and sound recordings during these
processes were desired to inspire new productions or analyses when
the artists returned to their own studios.
According to Ferhat Özgür it has been an intense and interactional
workshop process: “During the program, an office of the Hal Meeting
Center building was used as the main studio where artists attended
regular meetings. After exchanging ideas on contemporary art
theories, they discovered the city center of Sinop and its geography
full of natural beauty. As a result of the workshop meetings and the
impressions they gained from the trips, the artists realized an art
project based on public participation, called ‘Route Experiences’”.
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Daire Konuk Sanatçı Programı
Deneyim / Paylaşım Günleri

Daire Artist-in-Residence Program
Experience/ Sharing Days

Daire Konuk Sanatçı Programı kapsamında, Çanakkale, Diyarbakır,
Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin, Nevşehir ve Sinop olmak üzere
Türkiye’nin 9 ilinde konuk sanatçı programı uygulamaları gerçekleştirildi.
Bu programlarda yürütücü veya katılımcı olarak yer alan konuk
sanatçıların yanı sıra, K2 ekibi, proje ortakları ve il temsilcilerinin
fiziksel olarak veya uzaktan erişimle katılımıyla, 1-11 Ekim 2020
tarihlerinde İzmir-Urla’da Daire Deneyim/ Paylaşım Günleri düzenlendi.
Programların son aşamasını oluşturan bu faaliyet, proje çıktılarının yanı
sıra, konuk sanatçı programlarının çevrimiçi konuşmalar aracılığıyla
değerlendirildiği bir platform da teşkil etti.
COVID-19 salgınının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler çerçevesinde,
sınırlı katılımla ve izleyiciye kapalı olarak gerçekleştirilen buluşma,
kısmen çevrimiçi olarak düzenlendi ve daha geniş bir izleyiciyle
paylaşılabilmesi için titizlikle dokümante edildi.
Buluşma çerçevesinde, 9 ilin her birinde yapılan çalışmalar ve elde edilen
deneyimler; ilgili sanatçılar, proje ortakları ve il temsilcileri tarafından
sunumlar ve performanslar aracılığıyla aktarıldı. Aynı zamanda, dört
farklı çevrimiçi konuşma düzenlenerek K2 Güncel Sanat Merkezi’nin
YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı ve konuşmaların kayıtları
kanal üzerinden izleyiciye sunuldu.
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Within the context of Daire Artist-in-Residence Program, artist-inresidence programs were implemented in 9 cities of Turkey, namely
Çanakkale, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin, Nevşehir
and Sinop. With the physical and online participation of conducting
and participating artists-in-residence who took part in these programs,
K2 project team, project partners and associates, Daire Experience/
Sharing Days were organized in İzmir-Urla between October 1st and
11th, 2020. This activity, which constituted as the last phase of the
programs, also served as a platform where project outputs as well as
artist-in-residence programs were evaluated in online talks.
The gathering which was realized with limited participation and as
closed to audience due to precautions for preventing the spread of the
COVID-19 pandemic, was partially organized online and meticulously
documented to be shared with a larger audience.
During the activity, the works conducted and experiences gained
in each of the 9 cities were delivered through presentations and
performances by related artists, project partners and associates.
Additionally, four online talks were streamed live on the YouTube
channel of K2 Contemporary Art Center and their recordings were
shared with the audience via the channel.
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Trainings
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Güncel Sanat ve Konuk Sanatçı
Programı Eğitimleri

Daire Artist-in-Residence
Program Introduction Days and
Contemporary Art Meetings

Güncel Sanat Eğitimi

Training on Contemporary Art

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü çok amaçlı salonunda, 28 Ağustos 2019
tarihinde saat 14:00 ile 16:00 arasında gerçekleştirilmiş olan eğitime, 22
kişi katıldı. Sunumları; sanat tarihçisi, eleştirmen, bağımsız küratör ve
eğitmen olarak İstanbul’da çalışan Fırat Arapoğlu ile yazar ve eğitmen,
Sosyolog Nusret Polat gerçekleştirdiler.
İki uzman tarafından, güncel sanat alanına dair güncel meselelerin ele
alındığı konuşmalar yapıldı. Görsel sunumların eşlik ettiği iki konuşmada,
güncel sanatın kavramsal çerçevesine, güncel sanatta malzeme
kullanımına, biçim çeşitliliğine, aktörlerine ve güncel sanat ortamlarına
değinildi. “Güncel sanat nedir?” “Güncel sanat, biçim ve anlatı çeşitliliği
ile önceki dönemlerden nasıl ayrışır?” “Teknolojik gelişimlerin, politik ve
sosyal değimin sanata etkileri nasıl olmuştur?” soruları ele alındı.
Eğitimin ikinci bölümünde, ilk bölümde yapılan sunumlarda işlenen
konular hakkında dinleyicilerin soru ve yorumları alınarak bir
tartışma platformu oluşturuldu.
Eğitim, Daire projesinin ortak ve paydaşlarının, güncel sanatın temel
kavramları konusunda ortak bir görüş ve kavram bütünlüğüne
ulaşmasına yardımcı oldu. Ayrıca güncel sanatla ilgili olarak ülkemizde
ve dünyadaki güncel meseleler konusunda fikir sahibi olunmasını
sağladı. Bu bilgilerin konuk sanatçı programı tasarım ve uygulamalarına
etkileri de ayrıca değerlendirildi.
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The training on “Contemporary Art” was realized on August 28th, 2019
in İstanbul Research Institute, Beyoğlu, between 14:00 and 16:00 with
the participation of 22 people. The training was given by academics
Fırat Arapoğlu and Nusret Polat. The concept of contemporary art in
historical context, the Istanbul Biennial, the place of art in Turkish society,
Çanakkale Biennial were among the topics that were discussed.
Two expert academics talked about current issues in the field
of contemporary art. In both speeches accompanied by visual
presentations, the conceptual framework of contemporary art, the use of
materials, variety of forms, actors and contemporary art environments
were mentioned. Questions such as “What is contemporary art?” “How
does contemporary art differ from previous periods with its variety of
forms and narratives?” “How did technological developments, political
and social change affect art?” were discussed.
In the second part of the training, a discussion platform was created by
taking the questions and comments of the audience about the topics
covered in the presentations made during the first part. The training
helped partners and stakeholders of the Daire Project achieve a common
view and conceptual integrity on the basic concepts of contemporary art.
In addition, it provided an idea about current issues in our country and
in the world regarding contemporary art. The effects of this information
on the design and implementation of Daire Artist-in-Residence Program
were also evaluated.
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Eğitmenler ve Sunum Başlıkları
Trainers and Topics

Katılımcılar

Participants

Alican Atıcı - Fotoğraf sanatçısı Photographer
Aysu Arıcan - Anadolu Kültür
Ayşegül Kurtel - K2 Çağdaş Sanat Derneği K2 Contemporary Art Association
Begüm Tatari - K2 Çağdaş Sanat Derneği K2 Contemporary Art Association
Deniz Fatma Erbaş - Troya Kültür Derneği Troy Culture Association
Emre Yıldız - Göçebe Akıl TSU Derneği NomadMind DAA Association
Eren Sevim - Yaşar Üniversitesi, öğrenci Yaşar University, student
Erhan Seçkin - K2 Çağdaş Sanat Derneği K2 Contemporary Art Association
Gökçe Dervişoğlu - Okandan İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademisyen Istanbul Bilgi University, academic
Halil Petuk - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, öğrenci Tekirdağ Namık Kemal University, student
Merey Şenocak - K2 Çağdaş Sanat Derneği K2 Contemporary Art Association
Murat Yıldırım - Göçebe Akıl TSU Derneği NomadMind DAA Association
Orkide Salar - K2 Çağdaş Sanat Derneği K2 Contemporary Art Association
Recep Tuna - K2 Çağdaş Sanat Derneği K2 Contemporary Art Association
Saliha Yavuz - Hayy Open Space, İzmir
Sefa Catuk - Sakarya Üniversitesi, öğrenci Sakarya University, student
Seyhan Boztepe - Troya Kültür Derneği Troy Culture Association
Şafak Ersözlü - K2 Çağdaş Sanat Derneği K2 Contemporary Art Association

Öğr. Üyesi Nusret Polat - Okan Üniversitesi
“Çağdaş Sanatı Anlamak”
Academic Nusret Polat - Okan University
“Understanding Contemporary Art”

Tuna Ortaylı - İstanbul Kültür Sanat Vakfı Istanbul Foundation for Culture and Arts
Veli Başyiğit - Anadolu Kültür

Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu - Altınbaş Üniversitesi
“Çağdaş Sanatta Biçim ve Anlam”
Academic Fırat Arapoğlu - Altınbaş University
“Form and Content in Contemporary Art”
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Konuk Sanatçı
Programı Eğitimi

Training on Artist-in
Residence Programs

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü çok amaçlı salonunda, 29 Ağustos
2019 tarihinde saat 14:00 ile 16:00 arasında gerçekleştirilen panele;
dernek direktörleri, proje yürütücüleri, inisiyatif kurucuları ve daire Konuk
Sanatçı Program ekibi üyelerinden oluşan 20 kişi katıldı.
Türkiye’de konuk sanatçı programları alanında çalışan kurumların
temsilcileriyle bir araya gelinen etkinlik, Daire Konuk Sanatçı
Programı’nın, K2 Çağdaş Sanat Derneği Başkanı Ayşegül Kurtel
tarafından yapılan bir sunumla katılımcılara anlatılmasıyla başladı.
Ardından, katılımcıların bu alandaki bilgi, deneyim ve görüşleri alındı. My
City Projesi (British Council), İstanbul’da Yaşıyor ve Çalışıyor (İstanbul
2010 ECOC Ajansı), Boğaziçi Chronicles (Bogaziçi Üniversitesi) gibi
geçmiş projelerin yanı sıra, Paris Cite des Arts ve Be Mobile-Create
Together (İKSV), Connect for Creativity (British Council), Berlin Senatosu
Bursu (Anadolu Kültür), Tarabya Akademi (Goethe Enstitüsü) gibi
halihazırda devam etmekte olan konuk sanatçı programları yürütücüsü
kurumların temsilcileri ve alanın uzmanları, Daire projesi ortak ve
paydaşlarıyla bir masa etrafında bir araya geldiler.
Konuk sanatçı programı yürütücüsü kurum temsilcileri ve alanın
uzmanlarıyla, bugüne kadar Türkiye’de hayata geçirilen farklı projelerden
örnekler ışığında, iyi uygulama ve etik çerçeve ilkeleri, kamu kurumlarıyla
etkileşim ve iş birliği, sanatçı ile kent etkileşiminde ve deneyim
aktarımında yaşanan süreçler gibi konu başlıkları ele alındı.
Etkinlik, hem Daire projesi ortak ve bileşenlerinin konuk sanatçı
programları konusunda derinlikli bilgi edinmelerini sağladı hem de
projenin Türkiye’nin en etkin çağdaş sanat kurumlarının üst düzey
temsilcilerine tanıtılmasını sağladı. Toplantı katılımcıları, Daire projesini
Türkiye’nin farklı illerine yayılması dolayısıyla önemli bir eksikliği
giderecek, yenilikçi bir proje olarak gördüklerini belirterek süreç
içerisinde olası iş birliklerine açık olduklarını dile getirdiler.
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The training on “Artist-in-Residence Programs” was realized on August
29th, 2019 in İstanbul Research Institute, Beyoğlu, between 14:00 and
16:00 with the participation of 20 people including project beneficiaries,
representatives of Anadolu Kültür, British Council, İstanbul Foundation for
Arts and Culture (İKSV), Hayy Open Space and İstanbul Bilgi University.
First, K2 Contemporary Art Association members presented the project
and its activities in details. Then a discussion was held on the content and
approach of the project as well as artist-in-residence programs in general.
In light of the previous artist-in-residence implementations in Turkey,
representatives of institutions working on artist-in-residence programs
and experts from this field discussed subjects such as best practices
and ethical frameworks, communication and collaboration with public
institutions, processes of interactions with city contexts and transfer of
experience between different generations of artists.
The training helped partners and beneficiaries of Daire project gain
in-depth knowledge on artist-in-residence programs and has been an
occasion to introduce Daire Project to the senior representatives of
Turkey’s most influential contemporary art institutions.
The representatives have stated that they see Daire as an innovative
project and that they are open to collaborating in the process.
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Katılımcılar

Participants

Alican Atıcı - Fotoğraf sanatçısı Photographer
Aysu Arıcan - Anadolu Kültür
Ayşegül Kurtel - K2 Çağdaş Sanat Derneği K2 Contemporary Art Association
Begüm Tatari - K2 Çağdaş Sanat Derneği K2 Contemporary Art Association
Bige Örer - İstanbul Kültür Sanat Vakfı Istanbul Foundation for Culture and Arts
Çelenk Bafra - Saha Derneği Saha Association
Deniz Fatma Erbaş - Troya Kültür Derneği Troy Culture Association
Emre Yıldız - Göçebe Akıl TSU Derneği NomadMind DAA Association
Erhan Seçkin - K2 Çağdaş Sanat Derneği K2 Contemporary Art Association
Esra A. Aysun - British Council
Ezgi Yılmaz - İstanbul Kültür Sanat Vakfı Istanbul Foundation for Culture and Arts
Gökçe Dervişoğlu Okandan - İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademisyen İstanbul Bilgi University, academic
Merey Şenocak - K2 Çağdaş Sanat Derneği K2 Contemporary Art Association
Murat Yıldırım - Göçebe Akıl TSUDerneği NomadMind DAA Association
Orkide Salar - K2 Çağdaş Sanat Derneği K2 Contemporary Art Association
Recep Tuna - K2 Çağdaş Sanat Derneği K2 Contemporary Art Association
Saliha Yavuz - Hayy Açık Alan Hayy Open Space
Seyhan Boztepe - Troya Kültür Derneği Troy Culture Association
Şafak Ersözlü - K2 Çağdaş Sanat Derneği K2 Contemporary Art Association
Tuna Ortaylı - İstanbul Kültür Sanat Vakfı Istanbul Foundation for Culture and Arts
Veli Başyiğit - Anadolu Kültür
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İnisiyatiflere Yönelik Kapasite
Geliştirme Eğitimi

Capacity Development
Training for Initiatives

Daire Konuk Sanatçı Programı çerçevesinde, 27-28 Ağustos 2020
tarihlerinde İzmir Mimarlık Merkezi’nde İnisiyatiflere Yönelik Kapasite
Geliştirme Eğitimi düzenlendi.
Eğitim ile, İzmir’de çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum
inisiyatifleri, platformları gibi yapılanmaların kendi sivil toplum
kuruluşlarını oluşturabilmeleri için gerekli bilgileri edinmeleri ve kurumsal
kapasitelerini geliştirmeleri amaçlandı. Katılımın ücretsiz olduğu eğitime;
tiyatro, görsel sanatlar, kültür eğitimi, performans sanatları, doğa sanatı,
video oyunları, felsefe, edebiyat, müzecilik, doğa hakları ve ekolojik kriz
gibi alanlardan 20 kişi katılım sağladı.

Within the context of Daire Artist-in-Residence Program, Training on
Capacity Building for Initiatives was organized on August 27th and
28th, 2020 in İzmir Architecture Center.
The aim of the training was to enable formations such as civil society
initiatives and platforms active in various fields in İzmir to obtain
the necessary information and build their institutional capacities for
establishing their own CSO’s. Participation to the training was free and
20 people from fields such as theater, visual arts, cultural training,
performing arts, video games, philosophy, literature, museum studies,
nature rights and ecological crisis attended the two-day event.

Program

Program

27 Ağustos Perşembe
14:00-17:00 Hukuksal Hususlar

August 27th, Thursday
14:00-17:00 Legal Aspects

28 Ağustos Cuma
11:00-14:00 Finansal Hususlar
15:00-18:00 Sosyal ve Örgütsel Hususlar

August 28th, Friday
11:00-14:00 Financial Aspects
15:00-18:00 Social & Organizational Aspects

Eğitimin “Hukuksal Hususlar” başlığı Av. Ahmet Dokucu, “Finansal
Hususlar” ile “Sosyal ve Örgütsel Hususlar” başlıkları Kevser Çimenli’yle
birlikte Sanem Erdil Kocaman tarafından aktarıldı.
Av. Ahmet Dokucu, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararlarından örneklerle, örgütlenme özgürlüğü, kişisel
verilerin korunması, bilim ve sanat özgürlüğü, sanatın ve sanatçının
korunması gibi konulara değindi.
Kevser Çimenli ile Sanem Erdil Kocaman ise, örgütlenme; savunuculuk,
lobicilik; insan kaynakları ve gönüllü yönetimi; kurumun/ oluşumun
kendini tanıması (değişim teorisi, hedef kitle, finansal kaynaklar,
paydaşlar); görünürlük, kurum içi ve kurum dışı iletişim mekanizmaları;
finansal sürdürülebilirlik önlemleri, kaynak geliştirme yöntemleri, fonlar,
hibeler, bireysel bağışlar, sponsorluklar; karar alma mekanizmaları;
proje döngüsü, proje temelli düşünme aşamaları ve kurumsal sosyal
sorumluluk alt başlıklarında teorik ve pratik bilgiler aktardılar. Corona
Günlerinde İyilik Platformu, Başka Bir Okul Mümkün, Ege Çağdaş Eğitim
Vakfı gibi sivil yapılanmalardan örnekler de vererek, mevzuat, işleyiş,
uzmanlaşma, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi hususlara değindiler.
Katılımcıların gruplara ayrılarak birer projenin mantıksal çerçevesini
oluşturup sunmalarıyla, eğitim tamamlandı.
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The “Legal Aspects” training was given by Atty. Ahmet Dokucu, while the
“Financial Aspects” and “Social & Organizational Aspects” trainings were
jointly given by Kevser Çimenli and Sanem Erdil Kocaman.
Making use of examples from constitutional court decisions and
European Court of Human Rights decisions, Atty. Ahmet Dokucu touched
upon subjects such as freedom of organization, protection of personal
data, freedom of science and the arts and protection of art and artists.
Kevser Çimenli and Sanem Erdil Kocaman delivered theoretical and
practical information on the issues of organization; advocacy, lobbying;
human resources and volunteer management; the organization’s/
formation’s knowing itself (change theory, target group, financial
resources, stakeholders); visibility, internal and external communication
mechanisms; financial sustainability precautions, fund raising methods,
funds, grants, individual donations, sponsorships; decision-making
mechanisms; project cycle, project-based thinking phases and corporate
social responsibility. Giving practical examples from civil formations
in Turkey, they touched on aspects such as legislation, expertise,
transparency and accountability. The training was completed after
participants, who were divided into groups developed, then presented
logical frameworks for projects they came up with.
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Daire
Çevrimiçi

In order to make use of the time well during the compulsory social isolation period which started
in mid-March 2020 in our country, it was decided to organize a series of online talks with the title
“Daire Online.” In the first phase, a talk for each of the artist-in-residence programs in 9 cities was
organized with the participation of conducting and participating artists-in-residence, local artists,
associates and representatives from related public institutions. The talks realized via Zoom, continue
on different subjects with various speakers. They are streamed live on the YouTube channel of K2
and their recordings are published permanently on the channel.

Daire
Online

Ülkemizde 2020 Mart ayının ortalarında başlayan zorunlu tecrit dönemini verimli bir şekilde
değerlendirmek amacıyla, çevrimiçi söyleşilerden oluşan “Daire Çevrimiçi” adlı bir seri
düzenlenmesine karar verildi. İlk etapta, 9 ilde gerçekleştirilen konuk sanatçı programlarının her birine
ilişkin, yürütücü, konuk ve yerel sanatçıların, il temsilcilerinin ve ilgili kamu kurumlarından temsilcilerin
katılımıyla birer söyleşi gerçekleştirildi. Farklı başlıklar ve konuşmacılarla süren, Zoom aracılığıyla
yapılan söyleşiler, K2’nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor ve söyleşilerin kayıtları, kanalda
kalıcı olarak paylaşılıyor.
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Dokuz İlde Gerçekleştirilen
Konuk Sanatçı Programlarına
Dair Söyleşiler

Talks Regarding the
Artist-in-Residence
Programs in Nine Cities

Mardin - “Bir Zamanlar Mardin’de”,
14 Mayıs 2020

Mardin - “Once Upon a Time in Mardin”,
14 May 2020

Programda, Daire Mardin Konuk Sanatçı Programı Atölyesi yürütücü
sanatçısı Ali M. Demirel; konuk katılımcı sanatçılar Balkan Karışman,
Burak Topçakıl ve Hüma Utku; Mardin’den katılımcı sanatçılar Amar
Kılıç ve Cebrail Özmen ile projenin il temsilcisi sanatçı Canan Budak yer
aldı. K2 Çağdaş Sanat Derneği Başkanı Ayşegül Kurtel’in de katıldığı
konuşmanın moderatörlüğünü ise proje ekibinden Recep Tuna üstlendi.
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Participants of the talk were conducting artist-in-residence of the
Daire Mardin Artist-in-Residence Program Ali M. Demirel, participating
artists-in-residence Balkan Karışman, Burak Topçakıl and Hüma Utku,
participating artists from Mardin Amar Kılıç and Cebrail Özmen, and
Mardin associate of the project, artist Canan Budak. The talk in which
President of K2 Contemporary Art Association Ayşegül Kurtel also
participated, was moderated by Recep Tuna, member of the project team.
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İstanbul - “Açık Atölyeden Dört Duvara”,
15 Mayıs 2020
“İstanbul’da konukluk, Hasköy deneyimi, sanatın mekânsal ve kavramsal
dönüştürücülüğü, paylaşılan geçmişin bugüne taşıdığı ilham” başlıklarının
ele alındığı söyleşide, Daire İstanbul Konuk Sanatçı Programı’nın yürütücü
sanatçısı İnci Eviner; konuk katılımcı sanatçılar Ahmet Mansuroğlu,
Buse Mutan, Umut Azad Akkel ve Zekiye Buğurcu; İstanbul’dan katılımcı
sanatçılar Gonca Gümüşayak ve Sevgi Aka, projenin il temsilcisi sanatçı
Merey Şenocak ile görsel yönetmen İlyas Hayta yer aldı. K2 Çağdaş
Sanat Derneği Başkanı Ayşegül Kurtel’in de katıldığı konuşmanın
moderatörlüğünü, proje ekibinden Recep Tuna üstlendi.
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İstanbul - “From Open Studio to Four Walls”,
15 May 2020
Participants of the talk were conducting artist-in-residence of the Daire
İstanbul Artist-in-Residence Program İnci Eviner, participating artistsin-residence Ahmet Mansuroğlu, Buse Mutan, Umut Azad Akkel and
Zekiye Buğurcu, participating artists from İstanbul Gonca Gümüşayak
and Sevgi Aka, and İstanbul representative of the project, artist Merey
Şenocak. The talk in which President of K2 Contemporary Art Association
Ayşegül Kurtel also participated, was moderated by Recep Tuna, member
of the project team. Topics discussed were “being residents in İstanbul,
Hasköy experience, how art spatially and conceptually transforms,
inspiration that the shared past brings to the present”.
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İzmir - “Karantina, İzmir’de Bir Semt”,
19 Mayıs 2020
Daire İzmir Konuk Sanatçı Programı’nın yürütücü konuk sanatçısı
Tomislav Brajnović’in İzmir için kurguladığı “Dance in Between” projesi
deneyimleri üzerinden gerçekleştirilen söyleşide, “Konuk sanatçı
programı çıktılarına ait kavramlarla güncel yaşam gerçekliğinde
karşılaşmak nasıl hissettiriyor? Dijital diktatörlük hakkında bugün bir
konferans yapmak nasıl olurdu? Eğer tekrar ‘normal’ olamazsak ne
olacak? Ya şimdi?” soruları, İzmir Programı deneyimleri ile güncel yaşam
koşulları ekseninde irdelendi. Programda, Tomislav Brajnovic; katılımcı
konuk sanatçı Ayçe Su Duran, İzmir’den katılımcı sanatçılar Cansu
Pelin İşbilen, Fatih Gençkal, Serenay Oğuz ve Sarp Keskiner yer aldı. K2
Çağdaş Sanat Derneği Başkanı Ayşegül Kurtel’in de katıldığı söyleşinin
moderatörlüğünü, proje ekibinden Şafak Ersözlü üstlendi.
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İzmir - “Karantina, a Neighborhood in İzmir”,
19 May 2020
In the talk that was realized around the “Dance in Between” project
that Tomislav Brajnović, conducting artist-in-residence of the Daire
İzmir Artist-in-Residence Program, developed for İzmir, the questions
of “How does it feel to come across concepts from the outputs of the
artist-in-residence program in the current reality of life? How would it be
to organize a conference on digital dictatorship today? What if we are
never ‘normal’ again? How about now?” were scrutinized within the scope
of İzmir Program experiences and current life conditions. Participants
of the talk were Tomislav Brajnović, participating artist-in-residence
Ayçe Su Duran, participating artists from İzmir Cansu Pelin İşbilen, Fatih
Gençkal, Serenay Oğuz and Sarp Keskiner. The talk in which President of
K2 Contemporary Art Association Ayşegül Kurtel also participated, was
moderated by Şafak Ersözlü, member of the project team.
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Nevşehir - “The Habitat of Performance”,
20 May 2020

Nevşehir - “Performansın Habitatı”,
20 Mayıs 2020
“Performans hangi koşullarda vücut bulur? Bir habitatı var mıdır? Varsa
nasıl tanımlanabilir? Siber alana özgü ya da duyarlı performansın
ölçütleri nelerdir? Sembollerin anlamları zamanla nasıl dönüşür?”
sorularının Nevşehir Konuk Sanatçı Programı deneyimleri ile güncel
yaşam koşulları ekseninde irdelendiği söyleşide, Daire Nevşehir Konuk
Sanatçı Programı’nın yürütücü konuk sanatçısı Aydın Teker; katılımcı
konuk sanatçılar Fırat Kuşçu, Metehan Kayan ve Pınar Özer; katılımcı
sanatçılar Can Sümbül ve Yağmur Telli Yücel ile Daire Konuk Sanatçı
Programı Nevşehir il temsilcisi Gamze Güleç yer aldı. K2 Çağdaş
Sanat Derneği Başkanı Ayşegül Kurtel’in de katıldığı söyleşinin
moderatörlüğünü, proje ekibinden Şafak Ersözlü üstlendi.
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In the talk, the questions of “Under what conditions does performance
come into existence? Does it have a habitat? If so, how can it be
defined? What are the criteria of performance intrinsic or sensitive to
cyber space?” were scrutinized within the scope of Nevşehir Program
experiences and current life conditions. Participants of the talk were
Aydın Teker, conducting artist-in-residence of the Daire Nevşehir Artistin-Residence Program; participating artists-in-residence Fırat Kuşçu,
Metehan Kayan and Pınar Özer, participating artists from Nevşehir Can
Sümbül and Yağmur Telli Yücel, and Nevşehir associate of the project,
Gamze Güleç. The talk in which President of K2 Contemporary Art
Association Ayşegül Kurtel also participated, was moderated by Şafak
Ersözlü, member of the project team.
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Diyarbakır - “iç-ses / ötesi berisi”,
21 Mayıs 2020

Diyarbakır - “inner-voice/ back and forth”,
21 May 2020

“Performans hangi koşullarda vücut bulur? Bir habitatı var mıdır? Varsa
nasıl tanımlanabilir? Siber alana özgü ya da duyarlı performansın
ölçütleri nelerdir? Sembollerin anlamları zamanla nasıl dönüşür?”
sorularının Nevşehir Konuk Sanatçı Programı deneyimleri ile güncel
yaşam koşulları ekseninde irdelendiği söyleşide, Daire Nevşehir Konuk
Sanatçı Programı’nın yürütücü konuk sanatçısı Aydın Teker; katılımcı
konuk sanatçılar Fırat Kuşçu, Metehan Kayan ve Pınar Özer; katılımcı
sanatçılar Can Sümbül ve Yağmur Telli Yücel ile Daire Konuk Sanatçı
Programı Nevşehir il temsilcisi Gamze Güleç yer aldı. K2 Çağdaş
Sanat Derneği Başkanı Ayşegül Kurtel’in de katıldığı söyleşinin
moderatörlüğünü, proje ekibinden Şafak Ersözlü üstlendi.
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In the talk that was realized around the “playground / as above, so below”
project that Zeynep Günsür Yüceil, conducting artist-in-residence of the
Daire Diyarbakır Artist-in-Residence Program, developed for Diyarbakır
with the participating artists-in-residence, the questions of “How do we
organize time in lockdown? How do we adapt to changing conditions?
What is happening inside of us?” were scrutinized within the scope of
Diyarbakır Program experiences and current life conditions. Participants
of the talk were Zeynep Günsür Yüceil, participating artists-in-residence
Fatih Gençkal, Nadir Sönmez and Serenay Oğuz, Diyarbakır Associates
of the project Mustafa Zeren and Savaş Işık. The talk in which President of
K2 Contemporary Art Association Ayşegül Kurtel also participated, was
moderated by Şafak Ersözlü, member of the project team.
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Mersin - “Kolektif Üretim Süreçleri”,
22 Mayıs 2020

Mersin - “Collective Production Processes”,
22 May 2020

Daire Mersin Konuk Sanatçı Programı katılımcı sanatçılarıyla yürütücü
sanatçısı Murat Germen’in Mersin için kurguladığı “Mersin’e Dair” projesi
deneyimleri üzerinden gerçekleştirilen söyleşide, “Salgın dolayısıyla,
fiziksel birlikteliğin yokluğunda oluşan mesafeler, sanatçılar arasındaki
iş birliğini nasıl etkiliyor? Değişen yaşam deneyimimiz görsel üretim
süreçlerimizi nasıl dönüştürüyor? Misafir sanatçı programları dışında
sanatçıların bir araya gelmesi nasıl sağlanabilir?” soruları, Mersin
Programı deneyimleri ile güncel yaşam koşulları ekseninde irdelendi.
Programda, Murat Germen; katılımcı konuk sanatçılar Eyhan Çelik,
Rafet Arslan, Sinan Kılıç; Mersin’den katılımcı sanatçılar Abdulla Sert,
Ahmet Karabulak, Muazzez Kurtuluş, Murat Çiçek, Nilgün Yardımcı,
Taner Tunga ile Mersin il temsilcisi Galip Deniz Altınay yer aldı. K2
Çağdaş Sanat Derneği Başkanı Ayşegül Kurtel’in de katıldığı söyleşinin
moderatörlüğünü, proje ekibinden Şafak Ersözlü üstlendi.
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In the talk that was realized around the “About Mersin” project that Murat
Germen, conducting artist-in-residence of the Daire Mersin Artist-inResidence Program, developed for Mersin with the participating artists-inresidence, the questions of “How do the distances created because of the
pandemic, due to lack of physical togetherness affect the collaboration
between artists? How does our changed life experience transform our
visual production processes? How can artists be brought together other
than by means of artist-in-residence programs?” were scrutinized within
the scope of Mersin Program experiences and current life conditions.
Participants of the talk were Murat Germen, participating artists-inresidence Eyhan Çelik, Rafet Arslan and Sinan Kılıç, participating artists
from Mersin Abdulla Sert, Ahmet Karabulak, Muazzez Kurtuluş, Murat
Çiçek, Nilgün Yardımcı, Taner Tunga and Mersin Associate of the project
Galip Deniz Altınay. The talk in which President of K2 Contemporary Art
Association Ayşegül Kurtel also participated, was moderated by Şafak
Ersözlü, member of the project team.
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Sinop - “Rota Deneyimleri”,
27 Mayıs 2020

Sinop - “Route Experiences”,
27 May 2020

Söyleşide, Daire Sinop Konuk Sanatçı Programı deneyimleri ışığında,
“Sinop’un kentsel hafızasının günümüzdeki izleri, coğrafi izolasyonun
toplumsal yaşama etkisi, şehir ekonomisinin rotası ve esnafla sanat
alanında işbirliği” başlıkları ele alındı. Programda, Daire Sinop Konuk
Sanatçı Programı’nın yürütücü sanatçısı Ferhat Özgür; konuk katılımcı
sanatçılar Cansu Pelin İşbilen, Gizem Ünlü ve İlyas Odman ile projenin
Sinop il temsilcisi Erkan Akliman yer aldı. K2 Çağdaş Sanat Derneği
Başkanı Ayşegül Kurtel’in de katıldığı konuşmanın moderatörlüğünü,
proje ekibinden Recep Tuna üstlendi.
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Participants of the talk were conducting artist-in-residence of the Daire
Sinop Artist-in-Residence Program Ferhat Özgür, participating artists-inresidence Cansu Pelin İşbilen, Gizem Ünlü and İlyas Odman, and Sinop
associate of the project Erkan Akliman. The talk in which President of
K2 Contemporary Art Association Ayşegül Kurtel also participated, was
moderated by Recep Tuna, member of the project team. Topics discussed
in light of the Daire Sinop Artist-in-Residence Program were “The
traces of the urban memory of Sinop today, the impact of geographical
isolation on societal life, the route of city economy and collaboration with
tradesmen in the field of art”.
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Hatay - “H”,
28 Mayıs 2020

Hatay - “H”,
28 Mayıs 2020

Daire Hatay Konuk Sanatçı Programı deneyimlerinin ele alındığı
söyleşide, Program’ın yürütücü konuk sanatçısı Gülçin Aksoy; katılımcı
konuk sanatçılar Tuğçe Ulugün Tuna, Harika Esra Oskay-Malicki ve Erdal
Sezer ile proje ortağı Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Belediye
Genel Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Maden ve projenin
Hatay İl Temsilcisi Erhan Seçkin yer aldı. K2 Çağdaş Sanat Derneği
Başkanı Ayşegül Kurtel’in de katıldığı konuşmanın moderatörlüğünü,
proje ekibinden Begüm Tatari üstlendi.
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At the conversation where the experiences of Daire Hatay Artist-inResidence Program was discussed, the Program’s conducting artistin-residence Gülçin Aksoy; participating artists-in-residence Tuğçe
Ulugün Tuna, Harika Esra Oskay-Malicki and Erdal Sezer and also
Hasan Maden, the General Coordinator and Board Member, as the
representative of the Project partner Hatay Metropolitan Municipality
and project’s Hatay associate Erhan Seçkin took part. Ayşegül Kurtel,
President of K2 Contemporary Art Association, also participated in the
conversation which was moderated by Begüm Tatari.
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Çanakkale - “Yolculuk”,
30 Mayıs 2020

Çanakkale - “Journey”,
30 May 2020

Etkinlikte, Daire Çanakkale Konuk Sanatçı Programı katılımcı
sanatçılarıyla, Nezaket Ekici’nin Çanakkale için kurguladığı “Şimdiden
Geçmişe / Troya’dan Assos’a / Yolculuk - Yürüyüş / 120 km” projesi
deneyimleri konuşuldu. Programda, “Doğada Yürüyüş ve Devinme
Günleri - Karantina Günleri, Hareket - Hareketsizlik, Doğanın Hafızası
- Bedenin Hafızası, Dokunma, Temas Etme - Sosyal Mesafe, Canlı
Performans - Çevrimiçi Performans” karşıtlıkları, Çanakkale Konuk
Sanatçı Programı deneyimleri ile güncel yaşam koşulları ekseninde
irdelendi. Programda, Daire Çanakkale Konuk Sanatçı Programı’nın
yürütücü sanatçısı Nezaket Ekici; konuk katılımcı sanatçılar Eda
Sütunç, Gülçin Karaca ve İlke Şahin ile Çanakkale’den katılımcı sanatçı
Deniz Toka yer aldı. K2 Çağdaş Sanat Derneği Başkanı Ayşegül
Kurtel’in de katılım sağladığı canlı söyleşinin moderatörlüğünü, proje
ekibinden Deniz Erbaş üstlendi.
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During this event, with the participating artists of the Daire Çanakkale
Artist-in-Residence Program, the experiences of the Project which
was designed by Nezaket Ekici for Çanakkale “From present to past/
From Troya to Assos / Travel - Walk / 120 km” was spoken. In this
program, “Days of nature Walks and Movement- Quarantine Days,
Movement - Stillness, Nature’s Memory – Body’s Memory, Touching,
Contacting – Social Distance, Live Performance – On-line Performance”
opponents were discussed at the axis of Çanakkale Artist-in-Residence
Program experiences and everyday life conditions. During this program,
Nezaket Ekici, the conducting artist of the Daire Çanakkale Program;
participating artists-in-residence Eda Sütunç, Gülçin Karaca and İlke
Şahin with Deniz Toka, the participating artist from Çanakkale, took
part. Ayşegül Kurtel, President of K2 Contemporary Art Association, also
participated in the conversation which was moderated by Deniz Erbaş.
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Diğer Çevrimiçi
Söyleşiler

Other Online
Talks

Çanakkale ve Sinop / “Konuk Sanatçı
Programları ve Bienaller”
2 Temmuz 2020
Programda, Sinopale’nin Kurucusu ve Küratör T. Melih Görgün,
Avrupa Kültür Derneği’nin Genel Sekreteri Mahir Namur, Uluslararası
Çanakkale Bienali’nin Kurucu Direktörü Seyhan Boztepe ve Kurumsal
Küratörü Deniz Erbaş yer aldı. K2 Çağdaş Sanat Derneği Başkanı
Ayşegül Kurtel’in de katıldığı konuşmanın moderatörlüğünü, proje
ekibinden Recep Tuna üstlendi. Söyleşide, konuşmacıların uzun
yıllara dayanan deneyimleri ışığında, “konuk sanatçı programları
ve bienallerin ilişkisi, bienallerde yer alan konuk sanatçıların şehirle
olan etkileşimi, üretim pratikleri açısından imecenin önemi ve yerel
yönetimlerin rolü” gibi başlık ele alındı.
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Çanakkale and Sinop / “Artist-in-Residence
Programs and Biennials”
2 July 2020
In this program, the Founder and Curator of Sinopale, T. Melih Görgün,
Secretary General of European Culture Association, Mahir Namur,
International Çanakkale Biennial’s Founding Director Seyhan Boztepe
and Institutional Curator Deniz Erbaş took part. Ayşegül Kurtel, the
President of K2 Contemporary Art Association also participated in the
conversation which was moderated by Recep Tuna, from the project
team. During the conversation, such topics as; “the relation of artistin-residence programs and biennials, the interaction of the guest artists
of the biennials with the city, the importance of collaborative work and
the role of local administrations on the production practices” were
discussed under the light of long time experiences of the speakers.
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Ljubljana / “Konuk Sanatçı
Programları ve Açık Stüdyo”
14 Temmuz 2020

Ljubljana / “Artist in Residence
Programs & Open Studio”
14 Temmuz 2020

Programda, DobraVaga Galeri’nin başkanı ve Kino Šiška Kent Kültür
Merkezi’nin proje yöneticisi Anja Zver ile SCCA – Ljubljana Çağdaş
Sanat Merkezi’nin yöneticisi Lara Plavčak yer aldı. K2 Çağdaş
Sanat Derneği Başkanı Ayşegül Kurtel’in de katıldığı konuşmanın
moderatörlüğünü, proje ekibinden Recep Tuna üstlendi. 2016 yılında
DobraVaga’nın Açık Stüdyosu’nu ilk kullanan sanatçı olan Helena
Tahir de konuk sanatçı programları ve benzer uygulamalar hakkında
tecrübelerini paylaştı. Söyleşi, DobraVaga Galeri’nin misyonu, geçmiş
ve şimdiki programı ile salgın koşullarında konuk sanatçı programı
uygulamaları üzerine odaklandı.
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Programda, DobraVaga Galeri’nin başkanı ve Kino Šiška Kent Kültür
Merkezi’nin proje yöneticisi Anja Zver ile SCCA – Ljubljana Çağdaş
Sanat Merkezi’nin yöneticisi Lara Plavčak yer aldı. K2 Çağdaş
Sanat Derneği Başkanı Ayşegül Kurtel’in de katıldığı konuşmanın
moderatörlüğünü, proje ekibinden Recep Tuna üstlendi. 2016 yılında
DobraVaga’nın Açık Stüdyosu’nu ilk kullanan sanatçı olan Helena
Tahir de konuk sanatçı programları ve benzer uygulamalar hakkında
tecrübelerini paylaştı. Söyleşi, DobraVaga Galeri’nin misyonu, geçmiş
ve şimdiki programı ile salgın koşullarında konuk sanatçı programı
uygulamaları üzerine odaklandı.
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“Salgın Sürecinde Yaratıcılık ve Paylaşım”
15 Temmuz 2020
Söyleşide, Daire projesi kapsamında Sinop konuk sanatçı programının
yürütücüsü sanatçı Ferhat Özgür ile Mersin konuk sanatçı programının
yürütücüsü sanatçı Murat Germen yer aldı. K2 Çağdaş Sanat Derneği
Başkanı Ayşegül Kurtel’in de katıldığı konuşmanın moderatörlüğünü,
proje ekibinden Recep Tuna üstlendi. Alanlarında derin bir deneyime
sahip olan sanatçılar ile, zorlayıcı koşullar oluştuğunda, üretim ve sunum
yöntemlerinin değişim ve uyumlaşma süreçleri ele alındı.
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“Creativity and Sharing during
the Pandemic Period”
15 July 2020
The conducting artist of the Daire Sinop Artist-in-Residence Program,
Ferhat Özgür and the conducting artist of the Daire Mersin Artist-inResidence Program Murat Germen took part in this conversation. Ayşegül
Kurtel, President of K2 Contemporary Art Association participated in this
conversation which was moderated by Recep Tuna, from the Project team.
The transformation and consistency processes of the production and
presentation methods when stringent conditions occur were discussed
among the artists who have deep experiences in their fields.
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“Sanat Üretiminde Kolektif
Yaratım ve Laboratuvar Süreçleri”
17 Temmuz 2020

“Collective Creation and Laboratory
Processes in Art Production”
17 July 2020

Söyleşide, Daire Nevşehir Konuk Sanatçı Programı’nın yürütücüsü
sanatçı Aydın Teker ile Daire Diyarbakır Konuk Sanatçı Programı’nın
yürütücüsü sanatçı Zeynep Günsür Yüceil yer aldı. K2 Çağdaş
Sanat Derneği Başkanı Ayşegül Kurtel’in de katıldığı konuşmanın
moderatörlüğünü, proje ekibinden Şafak Ersözlü üstlendi. Programda,
sanatçılar tarafından atölye çalışmalarındaki araştırmacı bakış
açısının eser üretimindeki yansımaları, deneysel bir alanı paylaşan
bireylerin çalışmalarını bir ortaklık içinde nasıl yoğunlaştırabileceği,
karşılıklı öğrenme ve dönüşümün sürece dayalı bir yaratıcı alandaki
yeri konuları ele alındı.
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Aydın Teker, the conducting artist of the Daire Nevşehir Artist-inResidence Program and Zeynep Günsür Yüceil, the conducting artist
of the Daire Diyarbakır Artist-in-Residence Program took part in
this conversation. Ayşegül Kurtel, President of K2 Contemporary Art
Association participated in the conversation which was moderated by
Şafak Ersözlü, from the Project team. In this program, the reflections of
the researching point of view over the art work production, during the
workshop activities; how the individuals would concentrate their works
in cooperation in a shared, experimental space; the position of mutual
learning and transforming, in a process based creative space were
discussed among the artists.
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“Kaffeeklatsch - Kahve Molası”
21 Temmuz 2020

“Kaffeeklatsch – Coffee Break”
21 July 2020

Söyleşide, Daire Mardin Konuk Sanatçı Programı’nın yürütücüsü
sanatçı Ali M. Demirel ile Daire Çanakkale Konuk Sanatçı Programı’nın
yürütücüsü sanatçı Nezaket Ekici yer aldı. K2 Çağdaş Sanat Derneği
Başkanı Ayşegül Kurtel’in ve Troya Kültür Derneği Kurumsal Küratörü ve
Proje Yöneticisi Deniz Erbaş’ın da katıldığı konuşmanın moderatörlüğünü,
proje ekibinden Recep Tuna üstlendi. Nezaket Ekici’nin 2019 tarihli
“Kaffeeklatsch” başlıklı video performansına atıfta bulunan programda
sanatçılar, kahve ve kek eşliğinde konuk sanatçı programları ve üretim
süreçleri üzerine samimi bir söyleşi gerçekleştirdiler.
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The conducting artist of Daire Mardin Artist-in-Residence Program
Ali M. Demirel and the conducting artist of Daire Çanakkale Artistin-Residence Program Nezaket Ekici took part in this conversation.
Ayşegül Kurtel, President of K2 Contemporary Art Association
and Deniz Erbaş, the Curator and Project Director of Troy Culture
Association contributed in the conversation which was moderated
by Recep Tuna from the Project team. In this program which had
references from Nezaket Ekici’s 2019 dated video performance
“Kaffeeklatsch”, the artists performed a friendly conversation about the
artist-in-residence programs and their production processes while they
have coffee and cake.
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Ljubljana / “SKALINADA Konuk Sanatçı Programı”
21 Ağustos 2020
Programda, SKALINADA ve RAVNIKAR Galerisinin kurucusu Piera
Ravnikar, 2020 yılının Haziran ayında SKALINADA’da konuk sanatçı
olarak bulunan Nevena Aleksovski ile SCCA – Ljubljana Çağdaş Sanat
Merkezi’nin yöneticisi Lara Plavčak yer aldı. K2 Çağdaş Sanat Derneği
Başkanı Ayşegül Kurtel’in de katıldığı konuşmanın moderatörlüğünü,
proje ekibinden Recep Tuna üstlendi. Söyleşi, SKALINADA odağında
farklı konuk sanatçı programı uygulamaları, görsel sanatlar üzerine
çalışan sivil toplum kuruluşlarının karşılaştığı güçlükler ve fırsatlar ile
temelden yeni alanlar oluşturulması üzerine odaklandı.
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Ljubljana / “SKALINADA Art Residency”
21 August 2020
Participants of the talk were Piera Ravnikar (SIovenia), founder of
SKALINADA and RAVNIKAR GALLERY SPACE, artist Nevena Aleksovski
(SIovenia), who took part at AiR SKALINADA in June 2020 and Lara
Plavčak, reprsentative of SCCA - Center for Contemporary Arts
(Ljubljana, Slovenia). Ayşegül Kurtel, President of K2 Contemporary
Art Association joined the talk as well, while the talk was moderated
by Recep Tuna, team member of the project. They, among others
discussed different types of artist-in-residence programs, difficulties or
opportunities non-governmental organizations in the field of visual arts
face, and establishing new spaces and projects from the ground up.
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Daire Deneyim / Paylaşım Günleri Kapsamında
Gerçekleştirilen Çevrimiçi Söyleşiler

Online Talks within the Context of Daire
Experience / Sharing Days

“Misafir Sanatçı Programları:
Neden ve Nasıl?”
9 Ekim 2020

“Hareket halindeki sanatçılar veya konuk sanatçı
programları dünyayı (sanat dünyasını) nasıl değiştirdi”
9 Ekim 2020

Çelenk Bafra
Küratör, SAHA Direktörü

Saša Nabergoj - Sanat Tarihçisi,
Škofja Loka Müzesi Direktörü
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“Artist-in-Residence Programs:
Why and How?”
9 October 2020

“Artists on the move or how the art residence
have changed the world (of art)”
9 October 2020

Çelenk Bafra
Curator, Director of SAHA Association

Saša Nabergoj - Art Historian,
Director of Škofja Loka Museum
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“Eşitsiz Gelişme Yasası ve
İzmir Sanat Ortamı”
10 Ekim 2020

“Yarın için Tohumlar Ekmek”
10 Ekim 2020
Maria Tuerlings
TransArtists Kurucusu

Serhan Ada
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür
Yönetimi Bölüm Başkanı

“Uneven Development Rule and
İzmir Art Environment”
10 October 2020

“Sowing Seeds for Tomorrow”
10 October 2020

Serhan Ada
İstanbul Bilgi University, Head of
Cultural Management Department
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Maria Tuerlings
Founder of TransArtists
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Daire Konuk Sanatçı Programı
Sanal Sergisi

Virtual Exhibition of Daire Artist-inResidence Program

Projenin görünürlüğünü ve yaygın etkisini arttırarak daha fazla kişiye
ulaşmasını sağlamak amacıyla, “Daire Konuk Sanatçı Programı Sanal
Sergisi” oluşturuldu. Daire Deneyim/ Paylaşım Günleri kapsamında
sanatçıların İzmir-Urla’daki etkinlik alanında yaptıkları sanatsal
üretimler ve etkinlik sırasında sunumu yapılan tüm proje çıktıları, etkinlik
alanının 360o çekimleri yapılarak, sanal gerçeklik teknikleriyle sanal
ortama aktarıldı. Ek olarak, 9 ildeki konuk sanatçı programları esnasında
yapılan sanatsal üretimler ve Daire Çevrimiçi serisi kapsamında 9
ildeki programlara ilişkin düzenlenen söyleşiler de sanal sergide yer
alıyor. Böylece, proje kapsamında yapılan tüm sanatsal üretimler ile
konuk sanatçı programı süreçleri, tüm dünyadan izleyicilerin erişerek
görebileceği bir platformda toplanmış oldu.
İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen sanal sergi
projesinin danışmanlığını Güzden Varinlioğlu üstlenirken, proje ekibi
Furkan Sinan Üğütmen ile Nezihe Gökçe Kökcan’dan oluştu.
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With the aim of increasing the visibility and widespread impact of the
project, and reaching more people, the “Virtual Exhibition of Daire
Artist-in-Residence Program” has been created. The documentation of
the artistic production and project outputs presented during the Daire
Experience/ Sharing Days in İzmir-Urla has been transferred to a virtual
platform by making 360o shoots of the event venue and using virtual
reality techniques. Additionally, artistic production made within the
scope of the artist-in-residence programs in 9 cities as well as the talks
realized regarding the programs in 9 cities are included in the virtual
exhibition. Thus, all the artistic production and artist-in-residence
program processes are collected in one platform which can be reached
and viewed by all visitors in the world.
The virtual exhibition was actualized in collaboration with İzmir
University of Economics. The advisor of the project is Güzden
Varinlioğlu, while the project team consists of Furkan Sinan Üğütmen
and Nezihe Gökçe Kökcan.

daire Artist-in-Residence Program

127

128

daire Konuk Sanatçı Programı

daire Artist-in-Residence Program

129

Daire İletişim Ağı

Daire Communication
Network

Dünyadaki geçmişi bir asır önceye kadar uzanan konuk sanatçı programı
uygulamaları günümüzde, birçok sanatçının kariyerinin parçası haline geldi.
Sanat eğitimini henüz tamamlamış birçokları tarafından sanatçı olma
yolunda önemli bir adım olarak görülürken, daha deneyimli sanatçılar için
ise kariyerlerinin ortasındaki bir mola veya adım olarak değerlendirilebiliyor.
Sanatçıların rutin hayatlarından çıkarak bir süreliğine farklı bir coğrafya
ve mekânın yanı sıra yeni tanışacakları kişilerle iletişim ve etkileşim
içine girerek yaşamaları, üretim süreçlerine yansıyor. Konuk sanatçı
programlarına katılan bir sanatçıyı; farklı kültürlerden bir şeyler
öğrenme, hayal gücünün tetiklenmesi, yeni bakış açıları geliştirme, özel
beceriler edinme, kendi ortamında hayata geçiremeyeceği bir projeyi
gerçekleştirme, ilham alma, tutkusunu keşfetme gibi olasılıklar bekliyor.
Daire Konuk Sanatçı Programı’nın Türkiye’nin 9 ilinde gerçekleştirdiği
konuk sanatçı programları aracılığıyla, kamu sektörü ve sivil toplum
arasında geniş bir ağ oluşturuldu. Proje internet sitesinde, yeni iş birlikleri
ve ortaklıklara da vesile olan bu ağda yer alan kişilerin bilgileri sunuluyor.
Dünyadaki konuk sanatçı programı uygulamaları hakkında ayrıntılı
bilgiye ise, aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

Artist-in-residence programs which have a worldwide history of a
hundred years, became a part of career for many artists in today’s world.
Considered as an important step by many of the artists who are not yet
through with their education; this application is valued as a break or a step
taken on the half way point of their career by the more experienced ones.
The effect of moving out of routine and living in different geographic
regions and locations in communication and interaction with new
acquaintances are reflected in the production processes of such artists.
For an artist who has participated in an artist-in-residence program, lies
ahead many possibilities such as learning from different cultures, provoked
imagination, development of new paradigms, acquiring new skills, bringing
about a project which could not be brought about in native environment,
being inspired and discovering his/ her passion.
Through the artist-in-residence programs held in 9 cities of Turkey, a
wide network between the public sector and the civil society has been
established. On the website of the Project, information about the people
who took part in this network which has created new collaborations and
partnerships can be found.
On the other hand, detailed information on worldwide artist-in-residence
program implementations can be reached through the following links.

Res Artis: Worldwide Network of Arts Residencies
https://resartis.org/
DutchCulture | TransArtists
https://www.transartists.org/
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Proje Ekibi

Project Team
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Recep Tuna - Daire Proje Danışmanı - Daire Project Advisor
Şafak Ersözlü - Daire Proje Danışmanı - Daire Project Advisor

Ali Kemal Ertem
K2 Çağdaş Sanat Derneği Proje Koordinatörü
Project Coordinator, K2 Contemporary Art Association
Dr. Öğr. Üyesi Assistant Professor Borga Kantürk
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Dokuz Eylül University, Faculty of Fine Arts, Department of Drawing and Painting

Hatay Büyükşehir Belediyesi | www.hatay.bel.tr
Hatay Metropolitan Municipality
Hasan Maden - Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hatay Metropolitan Municipality General Coordinator and Member of Executive Board
Erhan Seçkin - Daire Hatay İl Temsilcisi - Daire Associate in Hatay
SCCA - Ljubljana Çağdaş Sanat Merkezi | www.scca-ljubljana.si
SCCA, Center for Contemporary Arts – Ljubljana

Doç. Associate Professor Ceren Bulut Yumrukaya
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
Dokuz Eylül University, Faculty of Fine Arts, Department of Graphics Illustration and
Printmaking
Dr. Öğr. Üyesi Assistant Professor Mehmet Kahyaoğlu
Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü
Yaşar University, Faculty of Art and Design, Department of Graphic Design

Dušan Dovč - SCCA Kültür Yöneticisi - Cultural Manager
Miha Kelemina - SCCA Küratörü - Curator
Lara Plavčak - SCCA Proje Yöneticisi - Project Manager

Dr. Öğr. Üyesi Assistant Professor Sevcan Sönmez
Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı
Yaşar University, Head of Film Design and Directing Department

Troya Kültür Derneği | www.canakkalebienali.com
Troy Culture Association
Seyhan Boztepe - Troya Kültür Derneği Başkanı - President of Troy Culture Association
Deniz Erbaş - Çanakkale Bienali İnisiyatifi Yönetici Küratörü, Daire Proje Asistanı Executive Curator of Çanakkale Biennial Initiative, Daire Project Assistant
Göçebe Akıl Tasarım ve Sanat Uygulamaları Derneği | www.nomadmind.org
NomadMind Design & Art Applications Association
Çiçek Ş. Tezer Yıldız - NomadMind Eş-Kurucusu - Co-founder of NomadMind
Emre Yıldız - NomadMind Eş-Kurucusu - Co-founder of NomadMind
Murat Yıldırım - Daire Proje Asistanı - Daire Project Assistant
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İl Temsilcileri

Associates

Diyarbakır

Mersin

Mordem Sanat Merkezi - Mordem Art Center
facebook / instagram / twitter: mordemsanat
Mustafa Zeren, Savaş Işık

Kültürhane | https://kulturhane.org/tr/
Galip Deniz Altınay, Nilgün Yardımcı
Nevşehir

İstanbul

İnsan ve Doğa Derneği Human and Nature Association |
www.insanvedoga.org
Gamze Güleç
Kapadokya Sanat İnisiyatifi - Cappadocia Art Initiative |
https://fatihcankaya.wordpress.com/
Fatih Çankaya

Anadolu Kültür | www.anadolukultur.org
Aysu Arıcan
İstanbul Bilgi Üniversitesi - İstanbul Bilgi University | www.bilgi.edu.tr
Gökçe Dervişoğlu Okandan
Mardin

Sinop

13Metrekare Sanat Kolektifi - 13Metrekare Art Collective |
www.13metrekare.org
Amar Kılıç, Canan Budak
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Hal Kültür Sanat - Hal Culture Art | www.facebook.com/sinopskd/
Erkan Akliman
Uluslararası Sinop Bienali - International Sinop Biennial |
www.sinopale.org
Mert Karaçıkay

daire Konuk Sanatçı Programı

daire Artist-in-Residence Program
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