ATELIER MUSE, FIND YOUR CALLING ISTANBUL
RESIDENCY PROGRAMI’NA KATILACAK SANATÇILAR AÇIKLANDI!
Atelier Muse Artist Residency Programı, "Find Your Calling Istanbul" temasıyla
Eylül ayında başlıyor. Üç aylık zamana ve farklı mekânlara yayılan, bedensel
formlar ile çağdaş sanat formlarını kullanarak kişisel ve toplumsal dönüşüme
aktif katılım sağlamak üzere hayata geçirilen program, yurt dışından ve
Türkiye'den çeşitli sanatçıları İstanbul’da ağırlayacak.
Atelier Muse Find Your Calling Residency Programı; çağdaş dans, performans, yeni
medya ve yazarlık alanlarında bir araştırma, üretim ve topluluk alanı olarak İstanbul’un
süregelen dönüşümünün ve yaşayan yapısının merkezinde uluslararası bir sanatçı ağırlama
programı olarak hayata geçiyor. Programdaki sanatçı projeleri, 2017 sonbahar dönemi
teması “Find Your Calling Istanbul” etrafında sanatçıların ve projelerinin özel ihtiyaç ve
özgün karakterlerine göre özel olarak ele alınıyor. Program, dünyanın en önemli metropolleri
arasında yer alan İstanbul’un dönüşümlere en çok şahit olduğu dönemde, dünya
sanatçılarının da bu dönüşüme ortaklık etmesini amaç edinerek hayata geçiriliyor.
15 Eylül – 15 Aralık 2017 tarihleri arasında üç aylık bir sürece ve çeşitli mekanlara yayılan
program kapsamında sanatçılar; İstanbul’da çalışma, araştırma ve ürettikleri eserleri
sergileme fırsatı bulacaklar. Programın kamusal çerçevesi, Atelier Muse Kurucu Direktörü
Müge Olacak tarafından sanatçıların ve yerel katılımcıların iletişim kurma, birbirinden ve
birlikte öğrenme formunu desteleyecek şekilde kurgulandı.
Programa yurt dışından katılacak sanatçılar:
-

eSKay Sanat Kolektifi’nden Amerikalı dansçı Kelly Flansburg ve müzisyen Carey
Clanton.

-

Toplum ve Kültür Çalışmaları Derneği (Institute for Studies of Society and Culture)
direktörü Kosovalı sosyal bilimci ve yazar Elife Krasniqi.

-

Çalışmalarını Katar'da sürdüren Pakistan doğumlu görsel sanatçı ve ressam Neha
Maqsood.

-

Performans ve görsel eserleri Paris'te pek çok sanat merkezinde yer alan Amerikalı
sanatçı Maureen Muse.
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Programa katkı sağlayacak sanatçılar:
-

Kontak Doğaçlama Program Danışmanı, Defne Erdur.

-

Kontak Doğaçlama Eğitmeni, Hakan Demirtürk.

-

Performans sanatçısı, yazar ve Atelier Muse Kurucu Direktörü Müge Olacak.

-

Performans ile olduğu kadar görsel çalışmalarıyla da tanınan sanatçı Fatmagül Mutlu.

-

Danimarkalı koreograf ve dansçı Jens Bjerregaard.

Editöre Notlar:
Sanatçı Biyografileri:

eSKay Sanat Kolektifi
-

Kelly Flansburg: Kariyerine balerin ve modern dansçı olarak başlayan Kelly Flansburg,
dans terapisine odaklanarak terapide yaratıcı sanatlar eğitimi aldı. Bryce Dance
Company ve Jinah Parker’s "Project : SHE" de dansçı olarak görev aldığı gibi bağımsız
dansçı olarak da kariyerine devam etti. Serüvenine şu sıralar Williamsburg Hareket ve
Sanat Merkezi’nde eğitmen sanatçı ve Steffi Nossen Dans Okulunda Modern Core
eğitmeni olarak devam ediyor. Günümüzün toplumsal konularını dansla ifade etmek ve
farklı kültürlerle dans tutkusunu paylaşmak üzere Find Your Calling Istanbul Residency
Programı’nda yer alıyor.

-

Carey Clayton: Miami Üniversitesi’nde müzik performans eğitimini tamamladıktan sonra
"Great Good Fine Ok", "David Wax Museum", "Carbon Mirage", "Mary AKpa" ve "Ian
Abel" gibi birçok müzik grubuyla çalıştı. Müzik yapımcısı ve müzisyen kimliğiyle Kelly
Flansburg’e eşlik edecek.

Elife Krasniqi
Kosovo’da doğup büyüyen yazar Priştine Üniversitesi’nde sosyoloji eğitimi aldı. Şuan Graz
Üniversitesi’nde Güneydoğu Avrupa Tarihi ve Antropoloji Bölümü'nde doktorasını yapan
Elife, aynı zamanda Toplum ve Kültür Çalışmaları Derneği'ni yönetiyor. Şu ana kadar aile ve
toplumsal cinsiyet üzerine araştırmalar yaptı ve eleştirel düşünme ile problem çözme üzerine
dersler verdi. Hayatın sosyo-politik, kültürel, tarihi ve her şeyden önce feminist yönlerine
odaklanarak kitabı Singer Woman üzerine çalışırken kamusal programlar kapsamında
yazarın sosyal girişimci ve sanatçı bakış açısıyla paylaşım ortamları açılacak.
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Neha Maqsood
Katar’da yaşayan Pakistanlı ressam, özgürlüğün çokça rastlanmadığı bir ortamda büyüdü ve
bu onun hayatının ve sanatının şekillenmesinde büyük bir rol oynadı. Sanatçı gizleme ve
işleme gibi süreçleri renk katmanları ve estetiksel bir formla betimliyor ve eserlerine aynı
zamanda video gösterimleri ekliyor. Renk, doku, kompozisyon, uygulama metodu ve yüzeyle
deneyler yapan sanatçı, Find Your Calling Istanbul Residency Programı’nda resim yapma
sürecinin araştırması ve paylaşımına yoğunlaşıyor.
Maureen Muse
Paris Parsons the New School’daki eğitimini burslu tamamladıktan sonra, Maureen hem
performans hem görsel sanatlarla ilgilendi. Aynı zamanda araştırmacı olan sanatçı, insan
davranışını ve hareketini etkileyen psikolojik ve fiziksel limitleri üzerine çalışıyor . Paris’te bir
çok yerde performans sergilediği gibi, görsel eserleri de birçok sergide yer aldı.Toplum
tarafından şekillendirilmiş rutin hareketlere başkaldırış olarak dansı kullanan sanatçı "Relash,
I could not resist" isimli projesini Find Your Calling Istanbul Residency Programı kapsamında
Istanbul’a taşıyor.
Atelier Muse
Yaratıcı ve yenilikçi yöntem ve projeleri ile Türkiye’de sanat alanında ilklere imza atan;
özellikle çağdaş dans, performans, yeni medya sanatları ve yazarlık odağıyla pazarlama ve
sanat yönetimi danışmanlığı veren Atelier Muse, özelve kamu sektörleri, sivil toplum
kuruluşları ve sanat dünyası arasında bir araştırma, buluşma ve birlikte üretme alanı olarak
Müge Olacak tarafından kurulmuş ve hizmet vermektedir.
Atelier Muse, birlikte ürettiği iş ortakları ile, özgün projeleri Türkiye’de ve uluslararası olarak
daha geniş kitlelere ulaştırmak üzere bir misyon üstlenerek kişi veya kurumun karakterine
özgün, butik projeler üretmektedir. Bu doğrultuda üretilen projelerin, özellikle araştırmaya
dayalı, sosyal etki ve etkileşimi ön plana alan, hayatta var olmanın sorumluluğunu aktif bir
şekilde üstlenerek ve paylaşarak hayata geçirilmesini hedeflemektedir.
İletişim:

E-mail: hello@ateliermuse.org
Adres: Fulya Mah. Büyükdere Cad. No:42, Doğuş İş Hanı / Kat:5 Mecidiyeköy, Istanbul
www.ateliermuse.org
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