
Ressam K�rkor Sahakoğlu’nun yen� 
serg�s� ‘Pass�on’, 11 N�san’da M�llî 

Reasürans Sanat Galer�s�’nde açıldı. 
Serg�de, sanatçının son dönem çalış-
maları arasında yer alan 50’den fazla 
eser sanatseverlerle buluşacak.

B�r öncek� serg�s� ‘Utop�a’da 
Adorno’nun, “Hak�kat�n yalan, yalanın 
hak�kat g�b� göründüğü dönemeçtey�z 
ş�md�” sözünden yola çıkan Sahakoğ-
lu, bu serg�s�nde Schönberg’�n “Der�-
ne, der�ne, daha der�ne...” sözünden 
�lham almış. 

Serg� 25 Mayıs’a dek z�yaret ed�-
leb�l�r.

Sahakoğlu’nun 
yen� serg�s� 

‘Pass�on’ açıldı

HABER MERKEZİ

Ermenice edebiyatın en 
önemli isimlerinden Taniel 

Varujan doğumunun 135. yılın-
da film gösterimi ve kitap tanı-
tımıyla anıldı. 

Hrant Dink Vakfı Havak 
Salonu’nda 19 Nisan Cuma 
akşamı yapılan etkinlikte ilk 
olarak, yönetmenliğini Garo 
Berberian’ın yaptığı, Varujan’ın 
hayatından bir kesitin anlatıldı-
ğı, yaklaşık 20 dakikalık ‘Tani-
el’ adlı film gösterildi. Ardın-
dan, tiyatro sanatçıları Yeğya 
Akgün ve Lara Narin, Varujan’ın 
bazı şiirlerini ve mektuplarını 
Ermenice ve Türkçe olarak ses-
lendirdiler. Daha sonra yönet-
men Garo Berberian ve filmin 
şiir prodüktörü Tatevik Ayvaz-
yan film üzerine bir sohbet ger-
çekleştirdiler ve izleyicilerin 
sorularını yanıtladılar. 

Londra’da doğup büyüyen 
Garo Berberian Ermenilerin 
başına gelen felaketi Ermeni 
olmayanlara da duyurmak için 
bir yol aradığını, Varujan’ın şiir-
leriyle karşılaştığında bunu onun 
hakkındaki bir filmle yapabile-
ceğini gördüğünü söyledi. Ber-
berian, Varujan’ın şiirlerinden 
çok azının İngilizceye çevrildi-
ğini, şiirlere ilişkin araştırma-

ları Tatevik Ayvazyan’ın yap-
tığını söyledi. Berberian filmi 
Türkiye’de çekmek istedikle-
rini ancak bunun zor olacağını 
anladıklarında dönemin havası-
nı yansıtmak amacıyla çekimleri 
Gümrü’de yaptıklarını belirtti. 

Etkinlikte, Varujan’ın, Aras 
Yayıncılık tarafından yayım-
lanan ‘Hatsin Yerkı’ [Ekmeğin 
Şarkısı] adlı kitabı ve Türkçe 
çevirisinin tanıtımı da yapıldı. 
Kitabı Türkçeye çeviren Ohan-
nes Şaşkal ve kitabın Ermeni-
ce baskısının editörlüğünü 
yapan Sevan Değirmenciyan, 
hem Varujan’ın edebi kimliği 
ve 1915’te öldürülmesiyle sona 
eren hayatı üzerine konuştular, 
hem de ‘Ekmeğin Şarkısı’ kita-
bının Varujan’ın eserleri içinde 
taşıdığı önemi anlattılar. Değir-
menciyan, Varujan’ın salt 1915’te 
öldürülen bir şair olduğu için 
okunmasının doğru olmadığı-
nı, onun Ermenice edebiyatta 
başlıbaşına bir değer olduğunu 
vurgularken, Ohannnes Şaşkal 
da kitabı Türkçeye çevirirken 
yaşadığı süreçten ve Varujan’ın 
şiirinin öneminden bahsetti.

Konuşmaların ardından, 
Aras Yayıncılık’ın kurucula-
rından Yetvart Tovmasyan’ın 
yönetiminde yapılan ‘kinetson’ 
töreniyle, kitap şarapla kutsandı. 

Şef Levon Torosyan yönetimindeki Eski İstanbul Sesleri Türk 
Sanat Müziği Korosu, Sivaslı Ermeniler ve Dostları Derne-

ği yararına bir konser verecek. Hripsime Karapekmez tarafından 
kurulan koro, 12 Mayıs Pazar günü 20.00’de Nazım Hikmet Kül-
tür Merkezi’nde sahne alacak.

Bimen Şen, Tatyos Efendi, Udi Hrant, Nigoğos Ağa gibi Ermeni 
bestekârların eserlerini seslendirecek olan koroya, udda Arman 
Pınarbaşı ve Tatyos Ş. Karapekmez, kanunda Sevan İnyapan, 
kemanda Özcan Özkurt, klarnette Erkan Özkurt, ritim enstrü-
manlarında Evren Ölmez eşlik edecek.

ABD’li müzisyen Jeff Buckley’in kişisel hayatına odaklanan 
bir kitap hazırlanıyor. Buckley’nin uzun yıllar özenle tut-

tuğu günlüğünden bölümlerin yanı sıra, daha önce hiçbir yerde 
görülmeyen fotoğraf ve şarkı sözlerinin yer alacağı ‘Jeff Buckley: 

His Own Voice’ [Jeff Buckley: 
Kendi Sesi] adlı kitap, önümüz-
deki sonbahar yayımlanacak. 
Kitapta, müzisyenin çocuklu-
ğundan Mayıs 1997’deki ölü-
müne kadar, hayatının bilin-
meyen detaylarını gün yüzüne 
çıkaracak.

bantmag ’den Merve 
Coşkun’un haberine göre 
kitabın iki yazarından biri, 
Buckley’nin annesi Mary 
Guibert, diğeri ise Rolling 
Stone dergisinin kıdemli 
yazarı David Browne.

Bu yıl 14-25 Mayıs arasın-
da yapılacak olan 72. Can-

nes Film Festivali’nin programı 
açıklandı. 

Jim Jarmusch’un yeni filmi 
‘The Dead Don’t Die’ ile açıla-
cak olan festivalde Altın Palmi-
ye için Almodóvar’ın ‘Pain and 
Glory’, Dardenne Kardeşler’in 
‘Young Ahmed’, Xavier Dolan’ın 
‘Matthias and Maxime’, Terren-
ce Malick’in ‘A Hidden Life’ ve 
Ken Loach’un ‘Sorry We Mis-
sed You’ adlı filmleri de dahil 
olmak üzere 19 film yarışacak. 
Bunlara Quentin Tarantino’nun 

‘Once Upon a Time in Hollywo-
od’ adlı filminin de eklenmesi 
bekleniyor.

Jüri başkanlığını ‘Ana Yarış-
ma’  bölümünde Alejandro 
González Iñárritu, ‘Belirli Bir 
Bakış’ bölümünde ise Nadine 
Labaki üstlenecek.

Festivalin bu yılki afişinde 29 
Mart’ta yaşamını yitiren yönet-
men Agnés Varda’nın ilk filmi 
olan ‘Paralel Hayatlar’ın setin-
den bir fotoğraf yer alıyor.

Festivalde Altın Palmiye Onur 
Ödülü, usta oyuncu Alain Delon’a 
verilecek.

1-7 Mayıs arasında yapılacak 
olan 14. Uluslararası İşçi Film-

leri Festivali’nde gösterilecek film-
ler açıklandı. 74 filmin gösterile-
ceği festivalin bu yılki teması, şair 
Arkadaş Z. Özger’in ‘Pencere’ adlı 
şiirinin “Perdeyi aç sesin sarsın 
dünyayı” dizesi oldu.

Festivalin açılışı, 2 Mayıs 
Perşembe günü saat 19.00’da 
Şişli Cemil Candaş Kent Kül-
tür Merkezi’nde yapılacak. Açı-
lışta, Ayşe Tütüncü Üçlüsü sahne 
alacak.

14 ülkeden 32’si kurmaca, 
39’u belgesel, üçü de canlan-
dırma olmak üzere toplam 74 
filmin gösterileceği festivalde, 
Japonya’dan Kaneto Şindo’nun 
1960 yapımı ‘Hadaka No Shima’, 
Meksika’dan Javiar Garcia’nın 
‘La Cocina de Las Patronas’, 
Arjantin’den Ana Bovino’nun 
‘Marzo’, İngiltere’den Ken Loach 
ve Franny Armstrong ’un bir-

likte yönettiği ‘Mclibel’, Iciar 
Bollein’in ‘El Olivio’, İsveç’ten 
Patrik Öberg ve Emil Ramos’un 
‘Antifascisterna’ adlı filmleri 
Türkiye’de ilk kez izleyiciyle 
buluşacak.

Fe s t i v a l d e ,  d a h a  ö n c e 
Türkiye’de gösterime giren ancak 
az sayıda sinema salonunda yer 
bulabilen, Mehmet Aktaş’ın ‘Çir-
kin Kral Efsanesi’, Özcan Alper’in 
‘Yıkıntılar Arasında’ ve Tolga 
Karaçelik’in ‘Kelebekler’ adlı 
filmleri de gösterilecek.

İstanbul’un çeşitli semtle-
rinde, 24 ayrı salonda yapılacak 
olan gösterimler ücretsiz olacak. 

Tan�el Varujan ş��rler� 
ve b�r f�lmle anıldı

‘Ermen� Bestekârlar’ 
konser�

Jeff Buckley’n�n hayatı, 
kend� ses�nden

72. Cannes F�lm Fest�val� �ç�n ger�sayım

İşç� F�lmler� Fest�val� kapsamında 74 f�lm

Londra’da Ara Güler serg�s� 
Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler sergisi Londra’da 

açıldı. 23 Nisan Salı gü-nü Londra’nın ünlü sanat galerisi Saatc-
hi Galeri’de açılansSergide Güler’in İstanbul fotoğrafları ile Winston 
Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin port-
releri de dahil olmak üzere 53 fotoğraf bulunuyor.

İngiltere’nin Avrupa Birliği Bakanı Alan Duncan, serginin açı-
lışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kendini hiçbir zaman 
sanatçı diye tanımlamadı, bir görsel tarihçi, bir foto muhabiri ola-
rak gördü. Çağdaşlarının kaderini kendi görsel tarihinin kalbine yer-
leştirdi. Özellikle de siyah-beyaz İstanbul portrelerinde bunu yaptı.”

Cumhurbaşkanlığı ile Doğuş Grubu Ara Güler Müzesi Arşiv ve 
Araştırma Merkezi işbirliğinde hazırlana serginin Londra’nın ardın-
dan sırasıyla Paris, Kyoto, New York, Roma ve Mogadi-şu’da sanat-
severlerle buluşması öngörülüyor.

Garo Berber�an, Tatev�k Ayvazyan,Sevan Değ�rmenc�yan ve Ohannes Şaşkal
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