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Bu dergi geri dönüştürülebilir kağıda basılmıştır.

Andy Warhol,
UniqExpo’da
sanatseverlerle
buluşuyor.

kış 2020
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Dünyanın
En Sıra Dışı
Konsept
Restoranları
Okyanusun beş metre
derinliğindeki Ithaa’dan
misafirlerini gökyüzüne
çıkaran Dinner in the Sky’a,
yemeklerin bir volkan
kraterinde piştiği El Diablo’ya
dünyanın en sıra dışı
konsept restoranlarıyla ilginç
deneyimlere yelken açın.

10

2020’nin
En Popüler
Destinasyonları
Seyahat trendlerinin
ışığında 2020’nin en
gözde destinasyonlarını
yakından tanıyın, Yaklaşan
yeni yıl için seyahat
planlarınızı yapmaya
başlayın.

3.

sevdik

1.

4.
Sergide Warhol
eserlerinin yanı sıra
Pop Art sanatının diğer
öncüleri Keith Haring,
Roy Lichtenstein, James
Rosenquist ve Robert
Indiana’nın 40 eseri de
ilk defa sergileniyor.

2.

Pop Art sanatını
ve sanat dehası
Andy Warhol’u tüm
yönleriyle tanıtmayı
hedefleyen sergi
çeşitli atölye
çalışmaları ve
sanat söyleşileriyle
ziyaretçilere
interaktif bir
deneyim sunuyor.
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Sergide, yaşasaydı
2019’da 90 yaşında
olacak sanatçının 90
orijinal eseri yer alıyor.
Sanat takipçileri, Begüm
Alkoçlar küratörlüğüyle
gerçekleşen sergide
Warhol’un Marilyn
Monroe, Campbell Soup
ve Flowers gibi ünlü
eserlerini görme şansına
erişiyor.

Odeabank’ın ana
sponsorluğundaki
sergide genç sanatçı
kuluçka platformu McArt.
ist koordinatörlüğünde
Türk Pop Art’nın genç
temsilcileri de kendilerine
yer buluyor.

20. yüzyılın
en etkili sanat
akımlarından Pop
Art’ın kurucusu

Andy
Warhol,

UniqExpo’da
sanatseverlerle
buluşuyor. İşte,
29 Mart 2020’ye
kadar süren sergiye
dair beş çarpıcı
detay…

5.

1500 metrekarelik sergi
alanında çocuklara
özel etkinlikler de
gerçekleşiyor. Çocuklar,
Roy Lichtenstein’ın
Van Gogh odasında,
New Yorklu sokak
sanatçısı Keith Haring’in
grafitileriyle, 1960’lı
yılların diskoteklerine
benzer bir ortamda
dans ederek Warhol’un
renkli dünyasını
keşfediyor.

Görünenden Fazlası: Sanat Eserlerinde

Göz zevkinize
hitap eden,
ruhunuzu
okşayan sanat
eserlerinde sizin
gördüklerinizin
ötesinde
anlamlar gizli
olabilir. İşte,
dünyaca ünlü
sanatçıların
ikonik
tablolarında
saklı sırlar.

Saklı Sırlar

Arnolfini’nin Evlenmesi,
Jan van Eyck
Hollandalı ressam Jan van Eyck, en ünlü eseri Arnolfini’nin Evlenmesi’nde
Brugge’de yaşayan Giovanni di Nicolao Arnolfini isimli bir İtalyan tüccarı ve karısını
model olarak kullanmış. Canlı renkleri, hayranlık uyandıran detayları ve kusursuz
geometrisiyle ünlenen eser, bugün Londra’daki National Gallery’de sergileniyor. Her
ne kadar adı, bir evlilik törenini resmettiğini düşündürse de National Gallery, bu
tablonun zaten evli bir çiftin portresi olduğunu söylüyor. Kuzey Rönesansı’nın güçlü
bir yönü olan sembolizm, bu tabloda zirveye ulaşıyor. Sanat tarihçileri tablodaki
pek çok unsurun sembolik bir anlamı olduğunu öne sürüyor. Örneğin pencerenin
önündeki portakallar çiftin zenginliğini gözler önüne sererken, köpek figürü ise
sadakatlerini temsil ediyor. Ayakkabıların çıkmış olması çiftin kutsal bir mekanda
oluşunu, ellerinin birleşme şekli ise misafir karşıladıklarını işaret ediyor. Tablonun
arka kısmındaki yuvarlak aynada ise kapının eşiğindeki iki ziyaretçinin siluetleri
yansıyor. Bu iki ziyaretçiden birinin ressamın kendisi olduğu düşünülüyor. Aynanın
üstünde “Jan van Eyck buradaydı, 1434.” yazması da bu iddiayı güçlendiriyor.
Eserde saklı semboller bunlarla da bitmedi: Şamdanlı avizede tek bir mum
olması Tanrı’nın birliğine, bu mumun gündüz vakti yanması ise onun her şeyi
görebildiğine dair birer sembol olarak yorumlanıyor.
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Mona Lisa,
Leonardo da
Vinci
Sanat tarihinde hakkında bu kadar
çok sayıda teori ortaya atılan başka bir
eser daha yok. Leonardo da Vinci’nin
en ünlü eseri Mona Lisa; kitaplara,
belgesellere konu olan şifreleriyle
sanat tarihçilerini hala meşgul ediyor.
Louvre Müzesi’nde “Francesco del
Giocondo’nun karısı La Gioconda”
ismiyle sergilense de ressama modellik
yapan kadının kim olduğuna dair
net bir görüş mevcut değil. Tablonun
Leonardo da Vinci’nin otoportresi
olduğu, modelin ressamın annesi ya
da idealindeki kadın figürü olduğu
da iddialar arasında yer alıyor. 2015’in
son günlerinde Fransız bilim insanı
Pascal Cotte, ortaya bambaşka bir
iddia attı ve Mona Lisa’nın arkasında
başka bir kadın figürü olduğunu
söyledi. Tabloyu 10 yıl boyunca farklı
frekanslardaki hassas ışıklarla inceleyen
Cotte, tuvaldeki asıl portrenin Pacifica
Brandona isimli Floransalı bir kadına
ait olduğunu iddia etti. Cotte’nin
iddiaları sanat tarihçilerini ikiye böldü.
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Mavi Oda,
Pablo
Picasso
Pablo Picasso, ilk dönem
eserlerinden biri olan Mavi Oda’yı 19
yaşında, Paris’te yaşarken tamamladı.
Sanatçının ‘Mavi Dönem’ olarak
adlandırılan sanatsal döneminin
başyapıtlarından biri olan eser,
bugün Washington’daki The Phillips
Collection’da sergileniyor. 2014
yılında önemli bir gelişme yaşandı
ve tabloyu kızıl ötesi ışınlarla
inceleyen bilim insanları, yüzeyin
altında papyon takan ve çenesini
eline yaslayarak dinlenen bir adam
portresi olduğunu keşfetti. Bu
adamın büyük ihtimalle Picasso’nun
Paris’teki ilk sergisini düzenleyen
Ambroise Vollard isimli sanat taciri
olduğu düşünülüyor. Mavi Oda’nın
bu portrenin üstüne yapılmasının
nedeni ise, çok büyük ihtimalle
sanatçının boş tuval alacak parasının
olmaması.

Yıldızlı Gece,
Vincent van
Gogh
Hollandalı ressam Vincent van
Gogh’un 1889 tarihli başyapıtı
Yıldızlı Gece, bugün New York’taki
Modern Sanatlar Müzesi’nde (MoMA)
sanatseverlerle buluşuyor. Ressam,
bu tabloyu hayatının son günlerini
geçirdiği akıl hastanesindeki
odasında tamamlamış ve odasının
penceresinden görünen SaintRémy-de-Provence köyünün gece
görünümünü resmetmiş. Hakkında
pek çok teori olan Yıldızlı Gece
ile ilgili en çarpıcı iddia, tablonun
bilimsel yönüne ışık tutuyor. Bilim
insanları Yıldızlı Gece başta olmak
üzere Van Gogh’un birçok resminde
“çalkantılı akışkan yapıların” ayrı
bir desen olduğunu ortaya koydu.
Bu tez doğruysa Van Gogh, kişisel
gözlemleriyle bilimdeki en karmaşık
ve anlaşılması zor fenomenlerden biri
olan türbülansı keşfetmiş olabilir.

gust

Okyanusun
beş metre
derinliğindeki
Ithaa’dan
misafirlerini
gökyüzüne
çıkaran Dinner
in the Sky’a,
New York’un
Ninja konseptli
Japon restoranı
Ninja’dan
yemeklerin
bir volkan
kraterinde piştiği
El Diablo’ya
dünyanın en
sıra dışı konsept
restoranlarıyla
ilginç
deneyimlere
yelken açın.

Dünyanın
En Sıra Dışı
Konsept
Restoranları

The Rock Restaurant,
Zanzibar
Zanzibar’ın Michamvi Pingwe kumsalının açıklarında, Hint Okyanusu’nun ortasında
bir kayalığın üzerine kurulu The Rock, dünyanın en sıra dışı restoranlarından
biri. 2010’da kurulan The Rock, gerçek üstü lokasyonuyla olduğu kadar dünya
mutfaklarından örnekler sunan ve özellikle deniz mahsulleri üzerine yoğunlaşan
menüsüyle de beğeni topluyor. Oldukça mütevazı bir atmosfere sahip olan mekan,
sadece 20 kişiyi ağırlayabildiğinden rezervasyon yaptırmak şart.
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Dinner in the Sky
Akşam yemeğinizi gökyüzünde
yemek ister misiniz? Dinner in the
Sky, 2006’dan bu yana İstanbul’un da
dahil olduğu dünya metropollerinde
lezzet tutkunlarına yaşayabilecekleri en
sıra dışı lezzet deneyimlerinden birini
sunuyor. 22 kişilik bir yemek masası
devasa bir vinç yardımıyla yerden
50-60 metre yükseğe çıkarılıyor.
Böylece bir yandan nefes kesici
manzaraları izlerken diğer yandan
gastronomi dünyasının yıldız şefleri
tarafından hazırlanan yemeklerinizin
tadını çıkarabiliyorsunuz.

Ithaa Undersea
Restaurant, Maldivler
Dünyanın ilk su altı restoranı unvanına sahip olan Ithaa
Undersea Restaurant, Conrad Maldives Rangali Island
bünyesinde faaliyet gösteriyor. Okyanusun yüzeyinden
beş metre derinde yer alan restoranın panoramik mercan
kayalıkları manzarasına rengarenk balıklar eşlik ediyor. Yerel
mutfağın Batı esintileri ile yeniden yorumlandığı menüsü de
bu tabloya dahil olunca restoran, misafirlerine duyusal bir
şölen yaşatıyor.

Ninja New York,
New York
Ninja kültürüne adanmış ve her detayına
bunu yansıtmayı başarmış bir restoran Ninja
New York. Restorana girdiğinizde bir asansör
sizi adeta gizli saklı bir Japon kasabasına
taşıyor. Görsel şovlarla zenginleşen sunumları
gerçekleştiren servis ekibi, Ninja kıyafetleri
içerisinde çalışıyor. Menü ise elbette geleneksel
Japon mutfağı, en çok da suşi odaklı.
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El Diablo, İspanya
Kanarya Adaları’ndan Lanzarote Adası’nın
Teguise isimli kasabasında yer alan El Diablo
isimli sıra dışı restoran, tüm dünyadan gezginleri
cezbediyor. El Diablo’yu sıra dışı kılan ise türünün
tek örneği mutfağı. El Diablo şefleri, yemeklerini
yer yüzeyindeki volkanik bir delikte, lavın ısısıyla
pişiriyor. Devasa bir ısı kaynağının üzerinde
bir restoran kurmak çok kolay olmasa da El
Diablo’nun mimarları Eduardo Caceres ve Jesus
Soto bu zorluğun üstesinden dokuz kat bazalt
kaya ile gelmiş. Çığır açan ve merak uyandıran
pişirme tekniklerinin yanında restoranın bir diğer
ayrıcalığı, kırmızı kumlarıyla adeta Mars’ı andıran
Timanfaya Milli Parkı’ndan benzersiz manzaralar
sunması.

Devil Island Prison
Restaurant, Çin
Devil Island Prison Restaurant, her şeyiyle gerçek bir
hapishaneyi andırıyor. Paslı demir parmaklıklardan sürgülü
metal kapılara, restoranın tüm iç mekanı bir hapishaneyle
bire bir benzer. Restorana giren tüm misafirlerin mahkum
fotoğrafları çekiliyor, parmak izleri alınıyor ve hatta isteyenler
kelepçeleniyor. Yemek masaları hapishane hücrelerinde yer
alıyor, servisi ise gardiyan kostümlü garsonlar yapıyor.
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moda

1990’ların
en güçlü
akımlarından
‘grunge’
moda
sahnesinde
adeta
yeniden
dirildi. Asi ve
havalı grunge
görünümü
için stil
ipuçları…
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Yine ve Yeniden

Grunge

Zara

Prada

Gucci

Mango

Baskılı Tişörtler Dolaptan
Çıkıyor

Umursamaz asi bir duruş ve havalı bir
tarz... 1990’larla özdeşleşen grunge, 20
küsur yıldan sonra tekrar gündemde.
Elbette birçok moda akımının
zamanla yeniden dirilmesine tanıklık
ediyoruz ama grunge diğerlerinden
biraz daha farklı. Çünkü, 1981-1996
doğumlu Y kuşağı kadar 1996’dan
sonra doğan Z kuşağının hayata karşı
tavrını da yansıtıyor.

Grunge denildiğinde ilk akla gelen
stil ögelerinden biri olan baskılı
tişörtler de yine çok revaçta. Akla ilk
olarak Nirvana baskılı tişörtler gelse
de esasında baskılar çok daha geniş
kapsamlı düşünülebilir. Örneğin, bir
süredir kıyafetlerde ve aksesuarlarda
sıklıkla tercih edilen kuru kafa ve
iskelet teması da grunge giyimde
kendine yer buluyor. Bir Amerikan
futbol takımının, bir markanın veya
bir içeceğin logosu gibi derin anlam
taşımayan baskılar da seçenekler
arasında.

Grunge Nasıl
Ortaya Çıktı?

Kelime anlamı ‘dağınıklık, pislik’ olan
grunge, aslında bir müzik türü ve bir
alt kültür olarak 1980’lerde ABD’nin
Seattle şehrinde ortaya çıktı. Fakat
popülerliği 1990’larda, Nirvana ve
Pearl Jam gibi müzisyenler ve gruplar
sayesinde yakaladı. Müzik-moda
etkileşiminin kusursuz bir yansıması
olan grunge, çok geçmeden stil
sahnesinde de kendine yer buldu.
Kurt Cobain ve Eddie Vedder gibi
müzisyenler, hem erkekler hem
de kadınlar için birer stil ikonuna
dönüşürken Bridget Fonda’nın 1992
yapımı ‘Bekarlar’ filmindeki tarzı kadın
modasına yol gösterici oldu. İkinci el
kıyafet dükkanından alınan veya yeni
olsa bile şıklıktan önce dayanıklılığı,
rahatlığı gözeten kıyafetler, vücut
hatlarını belli etmeyen bol çizgiler,
grunge giyim tarzının temel özellikleri
arasında yer aldı.

Grunge’ın Geri Dönüşü

Grunge, 2020 koleksiyonlarına
damga vursa da bu asi tavırlı akımın
moda sahnesine ilk dönüşü değil.
2013 yılında Yves Saint Laurent
daha genç, renkli, sokak tarzında
bir koleksiyonla ve Dries van Noten

daha olgun ve resmi bir koleksiyonla
grunge’ı podyumlara tekrar taşımak
için kolları sıvadı. Görünüşe göre ikisi
de başarılı oldu. 2020 de tıpkı 2013
gibi grunge’ın yeniden doğuşuna
sahne oluyor. Modern grunge akımı,
1990’lara saygı duruşunda bulunsa da
feminen detaylarla farklılaşıyor.

Rahatlık ve Tarz Bir Arada:
Oduncu Gömlekleri

Bol kesimi ve ekoseli desenleriyle
dikkat çeken uzun oduncu gömlekleri
grunge’ın ilk akla gelen parçalarından.
Üstelik oldukça kullanışlı. Üstte tek
gömlek, altta yırtık bir kot pantolon
ile rahatlıkla kombine edilebilir. Başka
bir kombin önerisi ise şöyle: Gömleğin
içine, onunla hemen hemen aynı
uzunlukta olan bol siyah bir elbise ve
onları destekleyen uzun bir kolye ile
hafif topuklu ayakkabılar. Son bir öneri
de ince askılı bir bluz giyip gömleği
bele bağlamak. Evet, gömleği bele
bağlamak da geri döndü!

Asker Botları ve
Converse Yan Yana

Converse 1990’ların grunge’ının
neredeyse resmi ayakkabısıydı,
hala da öyle. Gerek kısa gerekse
uzun modeller sevilerek giyiliyor.
Üstelik siyah ve beyaz renklerin
dışında kırmızı dahil birçok rengi
ve deseni var. Sprey boyalar veya
asetat kalemlerle kişiselleştirmeye
de uygun bu ayakkabıların grunge’la
birlikte anılmasına şaşırmamalı.
Asker botları da akımın rahata önem
veren yönünü vurguluyor. Ayaklarının
yere sağlam basmasını isteyenlerin
tercihi olan bu botlar, soğuk ve
yağışlı havalarda da grunge kalmaya
yardımcı.
Hayata karşı tepkili bir duruşu yansıtan
grunge, söyleyecek bir şeyleri olan
herkese kendilerini ifade etme fırsatı
sunuyor. Grunge, 2020’de sokaklardan
gece kulüplerine, yazdan kışa varana
kadar her ortama ve her mevsime
damga vurmaya hazırlanıyor.
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seyahat

2020’nin
En Popüler

Destinasyonları

Seyahat trendlerinin
ışığında 2020’nin en gözde
destinasyonlarını yakından
tanıyın, yaklaşan yeni yıl için
seyahat planlarınızı yapmaya
başlayın.
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Maastricht, Hollanda

Antik Roma medeniyetinden kalan izleri,
tarihi binaları, romantik yürüyüş rotaları sunan
Maas Nehri ve çok sayıda ilgi çekici müzesiyle
Maastricht, Amsterdam’ın en büyük rakibi. Son
yıllarda ziyaretçi sayısı hızla alan kent, 2020’de
dünyanın en büyük sanat fuarlarından biri olan
The European Fine Art Fair’e (TEFAF) ev sahipliği
yapıyor. Dolayısıyla 2020’de Maastricht’in
yıldızının parlayacağı şüphe götürmez bir gerçek.

Tokyo, Japonya

Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan
Tokyo, geleneksel Japon kültürünü modern
çağın sunduklarıyla harmanlıyor. Kendine özgü
atmosferiyle en popüler destinasyonlardan biri
olan Tokyo, yeni yılda daha da fazla gezgini
kendisine çekecek. Zira Japonya’nın başkenti 24
Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında 2020
Yaz Olimpiyatları’nı ağırlıyor. Son zamanlarda
çevre dostu bir şehir olma yolundaki atılımlarıyla
gündeme gelen Tokyo, olimpiyatlar süresince de
bu tavrını sürdürecek.

Cape Canaveral, Florida, ABD

Global konaklama rezervasyonu platformu
AirBnB’nin 2020’nin en popüler destinasyonları
arasında gösterdiği Cape Canaveral’a duyulan ilgi
son yıllarda giderek artıyor. AirBnB istatistiklerine
göre Cape Canaveral rezervasyonları son bir yılda
%136 arttı. Bu ilgi artışında kentin ormanlarla ve
kumsallarla çevrili doğası kadar, Cape Canaveral
Uzay Üssü İstasyonu’nun da büyük payı var. Üstelik
istasyon, 2020’de NASA’nın Mars Keşif Programı’nı
ağırlamaya hazırlanıyor.

Xi’an, Çin

Son yıllarda Şangay’ın ve Pekin’in tahtına oturan
Xi’an’a gösterilen ilgi, AirBnB istatistiklerine göre
bir yılda %255 oranda arttı. Çin uygarlığının doğum
yeri olan Xi’an, hak ettiği ilgiyi görmeye başladı.
Bu ilgide dünyaca ünlü ‘Terracota Savaşçıları’
heykellerinin rolü büyük. “Çin’in açık hava müzesi”
olarak adlandırılan Xi’an’ın zengin kültürel ve tarihi
birikimini görmenin en güzel yollarından biri gece
düzenlenen şehir turlarına katılmak.
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Panama
Braşov

Braşov, Romanya

Ekosistem canlılığı açısından dünya çapında 15.
sırada yer alan Romanya’nın kalbi Braşov, büyüleyici
güzellikteki ormanları ve birbirinden sevimli köyleriyle
tanınıyor. Ülkenin bohem ruhunu da başarıyla yansıtan
şehir, korku meraklıları için de kaçırılmayacak bir
destinasyon. Çünkü Braşov, Drakula’nın Kalesi olarak
da bilinen Bran Kalesi’ne ev sahipliği yapıyor.

Panama

Panama, seyahat trendleri arasında önemi gitgide
artan ekoturizmi başarıyla hayata geçiren ülkeler
arasında başı çekiyor. Ülkenin eşsiz güzellikteki doğal
zenginliğini gezginlere açan tesisler, bunu çevre dostu
yöntemlerle yapıyor. Panama’nın enerjisini güneşten
alan, geri dönüşümü önemseyen, atık suları tekrar
kullanan ve tüm bunları yaparken konfordan zerre
ödün vermeyen ekolojik tesisleri, tüm dünyaya ilham
veriyor.

Beyrut, Lübnan

Geçen yıllarda yer aldığı coğrafyanın karışıklığı
nedeniyle gezginlerin rotasından çıksa da Lübnan,
adeta yarıda kalan altın çağını yeniden yaşamaya
başladı. 2019’un başlarından beri yeniden
hareketlenen ülkenin en önemli turist destinasyonu,
elbette başkent Beyrut. Kültürel ve tarihi zenginliğiyle
göz kamaştıran Beyrut, birinci sınıf restoranları, çarpıcı
sanat sahnesi ile modern hayatın temposunu da
yakalıyor.
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Beyrut

Galway

Galway, İrlanda

Tüm gözler 2020 Avrupa Kültür Başkenti Galway’in
üzerinde… İrlanda’nın batı kıyısındaki bohem şehir,
hayatının baharını yaşıyor. Galerileri, sanat odaklı
kafeleri ve dopdolu etkinlik takvimiyle Galway,
2020’ye hazır. 2018’de ise Avrupa Gastronomi
Destinasyonu seçilen şehir, kültür-sanat açısından
zenginliği ile olduğu kadar yıldız şefleri, başarılı
restoranları ve yemek festivalleriyle de gezginleri
cezbediyor.

Göbeklitepe, Şanlıurfa

12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski
anıtsal tapınağı olan Göbeklitepe Şanlıurfa’nın
yaklaşık 22 km kuzeydoğusundaki Örencik Köyü
yakınlarında bulunuyor. 1963’te İstanbul ve Chicago
üniversitelerindeki araştırmacılar tarafından
keşfedilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan
Göbeklitepe, insanlık tarihine meraklı gezginlerin ilgi
odağı.

Göb

Eskişehir

Geleneksel evleriyle tarih kokan Odunpazarı
sokakları, Porsuk Çayı kenarında akıp giden sosyal
hayatı ile Eskişehir, son yılların en sevilen yurt içi
destinasyonlarından. Çocuklu ailelerin keyifle vakit
geçirebildikleri Sazova Parkı, şehrin albenisini daha
da artırıyor. 2019 Eylül ayında bu tabloya bir de
şehrin modern müzesi Odunpazarı Modern Müze
eklenince Eskişehir’in cazibesi katlanarak artıyor.

i te
ekl

pe

Eskişehir
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Sürdürülebilirlik
Trendleri
Çevreyi sevin, sürdürülebilir olun… İşte,
gezegenin geleceği için umut üreten
çevreci girişimlerden toplumsal akımlara
sürdürülebilirlik trendleri…

Oksijen’e Geçin
Rahat Edin!

yaşam

Oksijen Hesap ile paranız
sadece başlangıçta değil,
her zaman çok kazanır.
Nakde ihtiyacınız
olduğunda belirlediğiniz
vadesiz kullanım tutarına
7 gün 24 saat ulaşabilir,
ister para çekebilir
ister ödemelerinizi
gerçekleştirebilirsiniz.
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Sürdürülebilirlik, günümüzün ihtiyaçlarını
karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını
da garanti altına almak, bugünden
yarını düşünmek demek. Kâr gütmeyen
organizasyonlar, büyük şirketler, toplumsal
ve bireysel girişimler, bizden sonraki
nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak
amacıyla sürdürülebilirlik için yıllardır çaba
sarf ediyor. İşte, gündemde yerini alan geniş
çaplı sürdürülebilirlik trendlerinden bazıları...
Laboratuvarda Et Üretimi
Hayvan haklarına verilen önem ve olası bir
besin kıtlığına dair endişeler bu alandaki
alternatifleri değerlendirmeyi ve yeni
seçenekler üretmeyi zorunlu kılıyor.
Laboratuvar eti, başka bir deyişle
kültür eti devrim niteliğinde bir
buluş. Bu kavram, 2000’li yılların
başında Jason Matheny’nin
makalesiyle popüler hale geldi,
ardından laboratuvarda et üretimini
desteklemeye kendini adayan ilk kâr
gütmeyen organizasyon New Harvest
kuruldu. Maastrict Üniversitesi’nden bir
profesör olan Mark Post, 2013’te doğrudan
hücrelerden hamburger köftesi üretebildi.
Post’un kurduğu Mosa Meat isimli şirketin
bu ürünleri 2021’de piyasaya sürmesi
bekleniyor.
Yatay İlerleyen MULTI Asansör
Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nda Willie
Wonka’nın her yöne giden Wonkavator’ı artık
hayal değil. Alman TyssenKrupp şirketinin
MULTI asansörü yatay olarak ilerleyebiliyor.
Kulağa sürdürülebilirlikle alakasız ve tuhaf
gelebilir, ama değil. Hayat yerde, yerin
altında ve yerin üstünde sürse de yollar ve

binalar genelde iki boyuttan faydalanıyor.
Mega şehirlerde farklı çözümlere ihtiyaç
var. Yatay asansör gibi girişimler hem
alanları verimli değerlendirmeyi hem de
enerji tasarrufu yapmayı sağlayabilir.
Elon Musk’ın Attığı Adımlar
SpaceX , Tesla ve son olarak beyin-makine
ara yüzleriyle insan beynini bilgisayarlara
bağlamayı hedefleyen Neuralink ile
tanınan dünyaca ünlü girişimci Elon
Musk, sürdürülebilirlik adına dev adımlar
atmaktan da geri kalmıyor. Tesla, geleceğin
teknolojileri arasında belki de en yakını
olan elektrikli ve sürücüsüz arabalarda
yeni bir sayfa açtı. Ama şirketin çalışmaları
arabalardan ibaret değil; Tesla güneş
panelleri gibi yenilenebilir enerji sistemleri
başta olmak üzere sürdürülebilir yaşama
geçişi hızlandıracak birçok ürüne sahip.
Freecycle Takipçileri ve Freeganlar
Sürdürülebilirliğe dair atılımları sadece
girişimcilerden ve büyük şirketlerden
beklememek gerekiyor. Freecycle Network,
tam anlamıyla bir halk girişimi ve kâr
amacı gütmüyor. Halihazırda 10 milyon
üyesi olan girişim, herkesin kullanmadığı
eşyaları yakınındakilerle ücretsiz olarak
paylaşmasını amaçlıyor. Böylece hem
imkanı olmayanlar ihtiyacı olan şeylere
sahip olabiliyor hem de atıkların önüne
geçilebiliyor. Eşya dışında yiyecek israfı
da aslında önemli bir sorun. Freeganizm,
atılan birçok gıdanın aslında yenilebilir ve
değerlendirilebilir olduğunu ileri sürüyor
ve freeganlar yeme içmeleri ile giyim
kuşamlarını çöplerden çıkardıklarıyla
idame ettiriyorlar.

neler oluyor?

Sergi
Altı Üstü @O’Art
13 Aralık’a kadar

Yedi sanatçının katılımıyla gerçekleşen Altı Üstü
sergisi, görünür olanın insanın temel ihtiyaçları ile
ilişkisini irdelerken neyin görünür olduğuna dair
kapsamlı bir analiz yapıyor. Çevre kirliliği, görünür
hale geldiğinde şok edici bir etki yaratsa da,
insanlar iklim krizi gibi büyük sorunlara her an tanık
olmadıkları için görmezden gelme eğilimine giriyor.
Gelecek kaygısıyla mücadele eden toplum, ekolojik
problemleri yok sayıyor. Altı Üstü sergisinin eser
seçkisi, tam olarak yok sayılan bu sorunları odağına
alıyor ve görünür hale getiriyor.

kitap

Talebe, Tara Westover
Domingo Yayınevi
New York Times tarafından ‘2018’in En İyi 10 Kitabı’
arasında gösterilen ve yine aynı sene Goodreads
Okur Ödülü alan Talebe (Educated) Duygu Akın
çevirisiyle Türkçeye kazandırıldı. Domingo Yayınevi
tarafından yayınlanan kitap ile Tara Westover, kendi
hayat öyküsünü anlatıyor. Mormon bir ailede büyüyen,
bağnazlığa ve şiddete maruz kalan Westover, 16
yaşında kendi kendini eğitmeye karar vererek ailesinin
evinden ayrılıyor.

sergi

tiyatro

konser

BİR YOL ÖYKÜSÜ
5 ARALIK 2019-1 MART 2020
Küratörlüğünü Engin Özendes’in üstlendiği
Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180
Yıl sergisi, 1839’da gerçekleşen, bilinen ilk
fotoğraf gezisinin 180. yılında aynı rotayı
günümüz teknikleriyle yeniden keşfeden
10 fotoğraf sanatçısını bir araya getiriyor.
Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı,
Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf
Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan
ve Cem Turgay, bu tarihi yolculuğun
duraklarına yaptıkları gezilerde çektikleri
fotoğraflarla ziyaret ettikleri yerlere güncel
bir bakış açısıyla yaklaşıyor.

JOSEPH K. @DASDAS
ÇEŞİTLİ TARİHLER
Franz Kafka’nın başyapıtı Dava, İngiliz
yazar Tom Basden’ın modern ve kara
mizah yüklü uyarlamasıyla DasDas
sahnesinde. Joseph K, otuzuncu yaş
gününü eve sipariş ettiği pizzayla
kutlamak üzereyken pizzasını getiren iki
adam ona tutuklu olduğu bilgisini verir.
Joseph K’nın suçunun ne olduğuna dair
hiçbir bilgisi yoktur ama kendini temize
çıkarmak zorundadır. Özgürlüğüne
yeniden kavuşmaya çalışan Joseph K,
adalet sistemiyle savaşa girer.

NONA ENSEMBLE
@BORUSAN MÜZİK EVİ
29 ŞUBAT
Klasik batı müziğine ait orkestra
anlayışını benimseyen Nona
Ensemble, Türkiye’nin çeşitli
yerlerinden dokuz müzisyeni bir
araya getiriyor. Yaylı çalgılar dörtlüsü,
obua, klarnet, korno, basklarnet ve
vurmalı çalgıdan oluşan topluluğun
repertuvarında yerli ve yabancı
bestecilerin ünlü yapıtları yer alıyor.
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İtalya

Yılbaşı gecesi kırmızı iç
çamaşırı giyme geleneği,
kırmızının şans getirdiğine
inanan İtalyanlardan geliyor.

Kolombiya

Seyahat dolu bir yıl için
Kolombiyalılar 31 Aralık
günü boyunca yanlarında
boş bir valiz ile geziyor.

İrlanda

İrlandalılar yeni yılda
kötü ruhları kovmak için
ekmekle duvara vuruyor.
Yeni yılda yeni aşk isteyenler
yastıklarının altına ökseotu
koyarak uyuyor.

Japonya

Japonya’da yeni
yıla girerken Budist
tapınaklarının çanları, 108
dünyevi arzuyu temsilen
108 kere çalınıyor.

Danimarka

Danimarkalılar, önceki
yılın kötü enerjisini atmak
için kullanmadıkları
tabakları yeni yıl gecesi
misafirliğe gittikleri evin
kapısında kırıyor.

Yeni Yıl

Gelenekleri
Yeni yılı hangi ülke,
nasıl karşılıyor? Tüm
dünyadan ilgi çekici yeni yıl
gelenekleri.

İspanyollar, yeni yılda şans
getirdiğine inandıkları
için saat gece yarısını
vurduğunda 12 üzüm
tanesi yiyor.

Rusya

İsviçre

Yeni yıl için iyi
dileklerini bir kağıda
yazan Ruslar, bu
kağıdı yakıyor ve
külleri bir içeceğe
katarak içiyor.

Yeni yılı bereketli ve
huzurlu geçirmek isteyen
İsviçreliler, yeni yılı yere bir
top dondurma düşürerek
kutluyor!

Brezilya

Yeni yılda her günün
bolluk içinde geçmesi
için Brezilyalılar, haftanın
yedi gününü temsilen yedi
dalganın üzerinden atlıyor.

Yapım
İmtiyaz Sahibi
Ajans Medya
Odeabank adına
Zeynep Karaman
Kurumsal İletişim
ve Pazarlama Grup
Müdürü
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İspanya

Genel Yayın Yönetmeni
Deniz Huysal

Yazi İşleri Müd.
(Sorumlu)
Elif Eren Altınarık
Art Direktör
Belma Saraççı

Hollanda

Hollandalılar eski
yılı uğurlamak ve
yenisini karşılamak için
yılbaşı gecesi yeni yıl
ağaçlarından şenlik ateşi
yakıyor.

Ajans Medya
Mim Kemal
Öke Cad. Arel Apt.
No:6 D:5
34367 Harbiye/Şişli
Tel: 0212 287 19 90

Baskı A4 Ofset Matbaacılık
San. ve Tic. A.Ş.
Tel: 212 281 64 48 / 131
Yayın Türü Üç aylık, süreli, yerel
Basım yeri ve tarihi
İstanbul, KASIM 2019

