
 
“ENTRE” ARADA  

 
 
“Oluş, ne geçmiştir ne gelecekte vardır; ikisinin arasında asla şimdiki 
zaman olmadan varolmaktadır. Oluş, şimdiki zamanı atlayıp “ARADAN” 
iki bakış açısının, geçmiş ve geleceğin “ARASINDAN” geçmektir. 

 
Gilles Deleuze, Fransız Filozof 

 
 
“Entre” ARADA sergisi, 26 Nisan – 13 Haziran 2003 tarihleri arasında  
Proje4L Güncel Sanat Müzesi’nde gerçekleştirilecektir.  
 
Ali Akay’ın küratörlüğünde hazırlanacak sergide, değişik dil ve köklerden  
gelen ve yolları Fransa’da kesişen 7 sanatçı (Agnes Pezeu – Villan, Anabelle 
Hulaut, Charles - Edmond Henry, Christelle Damiliari, David Michael Clarke, 
François Artiologue -Docteur Courbet- ve Seza Paker) pek çok düşünürün farklı 
biçimlerde değerlendirdiği  “ARADA” kavramını yorumlayacak. Her sanatçı, kendi 
kimliğini oluşturan kökleri ve bugün içinde yaşadığı ortamın bazen çelişen bazen 
kesişen farklı kültürleri bir araya getiren coğrafyası “ARASINDA” şekillenen öznel 
bakış açısından yola çıkarak yaşadıklarını fotoğraf, enstalasyon, performans ve 
video aracılığıyla izleyicilere yansıtacak.  
 
Serginin mekanı olan Proje4L’nin, İstanbul’un yeni finans merkezi ile kentin 
varoşlarından biri olan Gültepe “ARASINDA” bulunan konumu da, serginin 
kavramını vurgulayarak izleyiciye yeni ifade olanakları sağlıyacaktır. 
 
Sergi, kültürler arasındaki ayrılıkların, günümüzde, din, ırk ve milliyetçilik gibi 
kavramlarla gerekçelendirilerek şiddet yoluyla vurgulandığı bir ortamda, 
çokkültürlülüğe ve kültürler arasındaki ilişkiye farklı bir yaklaşım getirecektir.  
 
Müzede, sergi süresince konferans, panel, sanatçılarla söyleşiler gibi sergi ile 
bağlantılı pekçok aktiviteye de yer verilecektir.  
 
Proje4L Sergileri, yaklaşık 8.000 kişiyi kapsayan e-posta listesi aracılığıyla 
izleyiciye doğrudan ulaşmaktadır. Ayrıca, sergilerin afiş ve broşürleri, kentin ana 
arterlerinde bulunan otobüs durakları ve billboard’larda yer almakta, kültürel 
paylaşımın yoğun olduğu sinema ve tiyatrolar,kültür merkezleri, kitabevleri, 
cafe’ler, üniversiteler ve alışveriş merkezleri kanalıyla İstanbul’da yaşayan 
sanatseverlere duyurulmaktadır. Sergiler başlamadan önce yazılı ve görsel 
medyada yoğun biçimde yapılan duyurular, sergi sırasında ve sonrasında yerini 
detaylı haber ve sanatçılarla yapılan röportajlar ile sergi hakkında yapılan 
yorumlara bırakmaktadır. 
 
Bugün, ülkemizde birçok kurum, tüm dünyada olduğu gibi çağdaş sanat 
akımlarına ve günümüz sanatçılarına destek vermektedir. Şirketler, kendilerini 
sanat aracılığıyla ifade ederek, kurumsal imajlarını vurgulamaktadır. Böylece 
yalnzca mesajlarını sanatsal aktiviteler yoluyla topluma iletmekle kalmayıp, 
toplumla sürekli ve interaktif dialog kurma olanağına da sahip olmaktadırlar. 
 
Sizi, ülkemizde güncel sanat alanında önemli bir boşluğu dolduran Proje4L’de 
açılacak “ENTRE” ARADA sergisini desteklemeye davet ediyoruz. Sergiyi 
destekleyen (sponsor) kurum/ kurumlara sunacağımız olanakları ekte 
bulabilirsiniz. 
   
 



 
 
 
 
“ENTRE” ARADA SERGİSİ SPONSORLUK  BİLGİLERİ 
 
 
Sponsorluk bedeli  15.000$   
 
Sponsora sunulan olanaklar 
 

• Sergi mekanının girişindeki duvarda sponsor logosu 
• Sergi duyuruları ile ilgili tüm basılı materyalde logo (Afiş, pano, 

broşür) 
• Sergi kataloğunda logo ve teşekkür 
• Proje4L web sitesinde sergiye ayrılan bölümde logo 
• Yaklaşık 8.000 kişiye ulaşan e-posta duyurularında logo 
• Sergi davetiyelerinde logo 
• Basın bültenlerinde ve ilanlarında logo 
• Serginin açılışı nedeniyle sponsor firmanın misafirlerine özel kokteyl 

verme olanağı (Sergi mekanı kullanıma açıktır. İkram dahil 
değildir.)  


