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Tinerii artiști turci prezintă impactul pandemiei COVID-19 în opere de 

artă 

.  

Sursă(e):  

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 

Creator al bunei practici, țară: BASE, Turkey, este coordonată de coordonatorul, 

criticul de artă și academicianul Derya Yücel 

Sector: Arte vizuale 

Tipul afacerii / ocupație: ONG 

Realizări în CCS înainte de pandemie  

BASE, unul dintre cele mai importante evenimente de artă din Turcia dedicat tinerilor interpreți și 

centru cultural din țară, reunește lucrări ale artiștilor emergenți proaspăt absolvenți, care sunt 

selectați de nume recunoscute internațional, cu experiență diversificată și voce distinsă în lumea 

artei. BASE își propune să sprijine artiștii emergenți în tranziția lor către lumea profesională, cu 

misiunea de a ajuta artistul tânăr să fie reperat de galerii, colecționari, iubitori de artă și industrii 

inovatoare. Toți artiștii participanți din Istanbul și din afara orașului au avut ocazia să-și expună 

lucrările și să se întâlnească cu figuri marcante ale lumii artei, iar colecționarii și iubitorii de artă 

au avut ocazia să-i descopere pe acești tineri artiști, comunicând și cumpărându-le lucrările fără 

intermediari. 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-11/22/c_139535193_2.htm
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Provocări întâmpinate în timpul Pandemiei și soluții inovatoare pentru a le depăși  

Pandemia începută în 2020 a provocat o izolare severă și lungă în Turcia, care a forțat artiștii să 

rămână acasă și le-a întrerupt toate activitățile. Expozițiile, întâlnirile, atelierele, călătoriile etc. s-

au oprit. Artiștii își puneau la îndoială munca și nu erau siguri despre ce se va întâmpla în 

următoarele luni. Cu toate acestea, au continuat să lucreze și să-și producă operele de artă de acasă. 

Sosirea verii în 2020 a permis o scurtă pauză de la problemele legate de pandemie și Derya Yucel, 

coordonatorul BASE, a decis să înceapă să lucreze la cea de-a 4-a ediție concentrându-se pe 

pandemie și consecințele izolărilor și singurătății. Drept urmare, în noiembrie 2020, artiștii și-au 

transformat grijile și dificultățile legate de pandemie într-un mare spectacol, unde au putut expune 

efectele pandemiei de COVID-19 asupra lumilor lor interioare. 

Condiții pentru inovație și succes 

Cea de-a patra ediție a BASE și-a deschis porțile la Istanbul în noiembrie 2020, după lockdown-

ul sever din lunile precedente. Peste 100 de tineri artiști turci au expus efectele pandemiei în BASE, 

în ediția a IV-a numită Far-Close. Motto-ul ediției a fost ”Arta poate reduce toate distanțele”. În 

acest timp, când fenomenele timpului și spațiului se transformă brusc, percepția și interpretarea 

noastră asupra lumii se schimbă și ele. Sunt incluse, de asemenea, evenimente sociale, războaie, 

migrații, distrugeri ecologice și epidemii, modelate de evoluția tehnologică și evoluțiile științifice, 

corpurile noastre, mințile noastre și formele de gândire, imaginație, creativitate ale artei legate de 

fiecare domeniu senzorial și perceptiv și reflectările acestuia. Și acum, ”distanța” și ”contactul” 

creează asocieri mai puternice decât oricând, atât în realitatea vieții de zi cu zi, cât și metaforic în 

artă. Noua generație de tineri artiști are un trecut îndepărtat și un viitor apropiat în propriul lor 

prezent. Fiind conștienți de faptul că nu există o singură direcție în artă ca și în viață și că distanțele 

spațiale și temporale pot fi construite sau distruse, ei trasează un nou orizont în care viața și arta 

intră în contact una cu cealaltă. Cea de-a patra ediție a BASE a fost un succes, cu peste 110 lucrări 

de artă dintr-un total de 102 artiști din diverse discipline s-au alăturat acestei expoziții inovatoare.. 

Această poveste de bună practică este pregătită de CESIE 

 

Întrebări de auto-reflecție 

- Ce lecții ați învățat din această poveste? 

- Cum veți folosi lecțiile învățate pentru progresul în carieră? 

- Care v-a inspirat mai mult? 

 

 

 

 



 

 


