ATELIER MUSE FIND YOUR CALLING ISTANBUL
SANATÇI REZİDANS PROGRAMI
NEHA MAQSOOD’U AĞIRLIYOR!
Atelier Muse, Find Your Calling Istanbul Sanatçı Rezidans Programı kapsamında 2-9
Ekim tarihleri arasında Katar’da yaşayan Pakistanlı görsel sanatçı Neha Maqsood’u
ağırlıyor!
Atelier Muse, Find Your Calling
resim ve video projeksiyonu ile
Neha Maqsood çalışmalarını
programı kapsamında, sanatçı
belgelenmesine odaklanacak.

Istanbul Sanatçı Rezidans Programı kapsamında
deneysel çalışmalar yürüten genç bir sanatçı olan
genişletmek üzere İstanbul’a geliyor. Rezidans
Galeri BU’da resim yapma süreci ve o sürecin

Zamanın betimlemesi üzerine kurduğu işlerinden oluşan ‘The Series 99’ bu süreçte
Galeri BU’da sergilenecek. Sanatçı metin, renk ve kompozisyonla denemeler
yaparken, video gösterimiyle bizi resim yapma sürecinde bir gezintiye çıkaracak.
Program kapsamında sanatçının üretim süreci ve araştırmasına dair sanatçıyla
söyleşi niteliğinde Galeri BU’da 4 Ekim, Çarşamba günü herkesin katılımına açık bir
Stüdyo Buluşması etkinliği gerçekleşecek.
Türkiye’nin ilk hareket odaklı rezidans programı, Atelier Muse Find Your Calling
Rezidans Programı; çağdaş dans, performans, yeni medya ve yazarlık alanlarında
disiplinlerarası bir araştırma, üretim ve topluluk alanı olarak İstanbul’un süregelen
dönüşümünün ve yaşayan yapısının merkezinde global bir çerçevede 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.
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 yaparak arastirma sureclerini
yurutuyor.

Etkinlik linkleri:
Stüdyo Buluşması: http://bit.ly/2hxTvHl
Find Your Calling Istanbul / Fall’17: http://bit.ly/2yGUOHQ
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ATELIER MUSE
Yaratıcı ve yenilikçi yöntem ve projeleri ile Türkiye’de sanat alanında ilklere imza
atan; çağdaş dans, performans, yeni medya sanatları ve yazarlık odağıyla pazarlama
ve sanat danışmanlığı veren Atelier Muse, özel ve kamu sektörleri, sivil toplum
kuruluşları ve sanat dünyası arasında bir araştırma, buluşma ve birlikte üretme alanı
olarak Müge Olacak tarafından kurulmuş ve çalışmalarını sürdürmektedir.
Atelier Muse, birlikte ürettiği iş ortakları ile, özgün projeleri, Türkiye’de ve global
olarak daha geniş kitlelere ulaştırmak üzere bir misyon üstlenerek kişi veya
kurumların 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 geçirilir.
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