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Νεαροί Τούρκοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν τον αντίκτυπο του 

COVID-19 μέσα από τα έργα τέχνης τους 

.  

Πηγή/-ές:  

http://www.xinhuanet.com/english/2020-11/22/c_139535193_2.htm 

https://art50.net/en/turkeys-new-emerging-artists-exhibition-base-istanbul/  

https://tinyurl.com/bch4fwu7 

Δημιουργός καλής πρακτικής, χώρα: Την επιμέλεια του BASE, Τουρκία, έχει η 

επιμελήτρια, κριτικός τέχνης και ακαδημαϊκός Derya Yücel 

Τομέας: Εικαστικές τέχνες 

Είδος επιχείρησης/απασχόλησης: ΜΚΟ 

Επιτεύγματα στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα πριν από την πανδημία 

Το BASE, ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά γεγονότα στην Τουρκία, αφιερωμένο σε 

νεαρούς καλλιτέχνες και στον πολιτιστικό κόμβο της χώρας, συγκεντρώνει έργα ανερχόμενων 

καλλιτεχνών που έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα, επιλέγονται από διεθνώς αναγνωρισμένα 

ονόματα με ποικίλη εμπειρία και ξεχωριστή φωνή στον κόσμο της τέχνης. Το BASE έχει ως στόχο 

να υποστηρίξει τους ανερχόμενους καλλιτέχνες στη μετάβασή τους στον επαγγελματικό κόσμο, 

με απώτερη αποστολή να τους βοηθήσει να ανακαλυφθούν από γκαλερί, συλλέκτες, λάτρεις της 

τέχνης και καινοτόμες βιομηχανίες. Όλοι οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες από την 

Κωνσταντινούπολη και έξω από αυτή, είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν τα έργα τους και να 

συναντηθούν με εξέχουσες προσωπικότητες του κόσμου της τέχνης, ενώ οι συλλέκτες και οι 
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λάτρεις της τέχνης είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν 

αυτούς τους νέους καλλιτέχνες, επικοινωνώντας και αγοράζοντας τα έργα τους χωρίς κανέναν 

μεσάζοντα. 

Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 

Η πανδημία που ξεκίνησε το 2020 επέφερε μακροχρόνιους περιορισμούς κυκλοφορίας στην 

Τουρκία, αναγκάζοντας τους καλλιτέχνες να μείνουν σπίτι και να διακόψουν όλες τις 

δραστηριότητές τους. Εκθέσεις, συναντήσεις, εργαστήρια, ταξίδια κ.λπ. όλα σταμάτησαν. Οι 

καλλιτέχνες δεν ήταν σίγουροι για τη δουλειά τους και για το τι θα συνέβαινε τους επόμενους 

μήνες. Ωστόσο, συνέχισαν να εργάζονται και να παράγουν τα έργα τους από το σπίτι. Το 

καλοκαίρι του 2020 επέτρεψε ένα σύντομο διάλειμμα από τα προβλήματα της πανδημίας και η 

Derya Yucel, επιμελήτρια του BASE, αποφάσισε να ξεκινήσει να εργάζεται για την 4η έκδοση με 

επίκεντρο την πανδημία και τις συνέπειες της απομόνωσης και της μοναξιάς. Ως αποτέλεσμα, τον 

Νοέμβριο του 2020, οι καλλιτέχνες μετέτρεψαν τις ανησυχίες τους και τις δυσκολίες της 

πανδημίας σε μια μεγάλη εκδήλωση, όπου είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις επιπτώσεις 

της πανδημίας COVID-19 στον εσωτερικό τους κόσμο. 

Προϋποθέσεις καινοτομίας και επιτυχίας Προϋποθέσεις καινοτομίας και 

επιτυχίας  

Η 4η έκδοση του BASE άνοιξε την πόρτα της στην Κωνσταντινούπολη τον Νοέμβριο του 2020 

μετά τον μακροχρόνιο περιορισμό κυκλοφορίας των προηγούμενων μηνών. Πάνω από 100 νεαροί 

Τούρκοι καλλιτέχνες παρουσίασαν τις επιπτώσεις της πανδημίας στην 4η αυτή έκδοση με τίτλο 

«Far-Close» (Μακριά-Κοντά). Το μότο της έκδοσης ήταν «Art can reduce all distances» (Η τέχνη 

μπορεί να μειώσει όλες τις αποστάσεις). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κατά την οποία τα 

φαινόμενα του χρόνου και του χώρου μετασχηματίζονται απότομα, η αντίληψη και η ερμηνεία 

μας για τον κόσμο αλλάζει και αυτή. Κοινωνικά γεγονότα, πόλεμοι, μεταναστεύσεις, οικολογικές 

καταστροφές και επιδημίες, διαμορφωμένες από τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις, το 

σώμα, το μυαλό μας και οι μορφές σκέψης, φαντασίας και δημιουργικότητας, που σχετίζονται με 

κάθε αισθητήριο και αντιληπτικό πεδίο και τις αντανακλάσεις του, περιλαμβάνονται σε αυτούς 

τους μετασχηματισμούς. Και τώρα, η «απόσταση» και η «επαφή» δημιουργούν ισχυρότερους 

συνειρμούς από ποτέ, τόσο στην πραγματικότητα της καθημερινής ζωής όσο και μεταφορικά στην 

τέχνη. Η νέα γενιά καλλιτεχνών συνδέει ένα μακρινό παρελθόν και ένα κοντινό μέλλον στο δικό 

της παρόν. Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι δεν υπάρχει μόνο μία κατεύθυνση στην τέχνη 

όπως στη ζωή, και ότι χωρικές και χρονικές αποστάσεις μπορούν να οικοδομηθούν ή να 

καταστραφούν, σχεδιάζουν έναν νέο ορίζοντα όπου η ζωή και η τέχνη έρχονται σε επαφή. Η 4η 

έκδοση του BASE ήταν επιτυχημένη με περισσότερα από 110 έργα τέχνης από συνολικά 102 

καλλιτέχνες από διαφορετικούς κλάδους, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτήν την καινοτόμο έκθεση. 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ετοίμασε ο οργανισμός CESIE 

 

 



 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού  

- Τι διδάγματα έχετε πάρει από αυτή την ιστορία; 

- Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτά τα διδάγματα στην καριέρα σας; 

- Τι σας ενέπνευσε περισσότερο; 

 

 

 

 

 


