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Обърнато учебно студио „Успешен иноватор“ - NOVA 
№ 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

Млади турски художници представят последиците от пандемията 
COVID-19 в произведения на изкуството 

 

.  

Произход на добрата практика: BASE, Turkey, is curated by the curator, art 
critic, and academician Derya Yücel 

Сектор: Визуални изкуства 
Вид бизнес: НПО 

Постижения в културния и творчески сектор преди пандемията  

BASE, едно от най-важните арт събития в Турция, посветено на младите творци и културен 
център в страната, събира творби на току-що дипломирали се изгряващи художници, които 
са подбрани от международно признати имена с разнообразен опит и изтъкнат авторитет 
в света на изкуството. BASE има за цел да подкрепи изгряващите артисти в прехода им към 
професионалния свят, като мисията е да помогне на младите артисти да бъдат забелязани 
от галерии, колекционери, любители на изкуството и иновативни индустрии. Всички 
участващи художници от Истанбул и извън града имаха възможност да изложат своите 
творби и да се срещнат с видни фигури от света на изкуството, а колекционерите и 
любителите на изкуството имаха възможност да открият тези млади художници, да 
общуват и да купуват техните творби без посредници. 
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Предизвикателства по време на пандемията и иновативни решения за 
преодоляването им  

Пандемията, започнала през 2020 г., предизвика тежка и продължителна блокада в 
Турция, която принуди артистите да си останат вкъщи и прекъсна всичките им дейности. 
Изложби, срещи, уъркшопи, пътувания и т.н. - всичко това беше спряно. Художниците 
поставяха под въпрос работата си и не бяха сигурни какво ще се случи през следващите 
месеци. Въпреки това те продължиха да работят и да създават своите произведения на 
изкуството от вкъщи. Настъпването на лятото на 2020 г. позволи кратка почивка от 
проблемите с пандемията и Деря Юджел, куратор на BASE, реши да започне работа по 
четвъртото издание, фокусирано върху пандемията и нейните последици от изолацията и 
самотата. В резултат на това през ноември 2020 г. художниците превърнаха своите 
тревоги и трудности, свързани с пандемията, в голямо изложение, където можеха да 
разкрият последиците от пандемията COVID-19 върху своя вътрешен свят. 

Условия за иновативност и успех 

Четвъртото издание на BASE отвори врати в Истанбул през ноември 2020 г. след тежкото 
блокиране през предходните месеци.  Над 100 млади турски художници изложиха 
последиците от пандемията в BASE, в 4-тото издание, наречено Far-Close. Мотото на 
изданието беше "Изкуството може да намали всички разстояния". През това време, когато 
феномените на времето и пространството се трансформират рязко, се променя и нашето 
възприятие и интерпретация на света. Включват се социални събития, войни, миграции, 
екологични разрушения и епидемии, оформени от технологичната еволюция и научните 
разработки, нашите тела, умове и формите на мисълта, въображението, творчеството на 
изкуството, свързани с всяко сетивно и перцептивно поле и неговите отражения. И сега 
"разстоянието" и "контактът" създават по-силни асоциации от всякога, както в реалността 
на ежедневието, така и метафорично в изкуството. Новото поколение млади художници 
поставя в скоби далечното минало и близкото бъдеще в собственото си настояще. 
Осъзнавайки факта, че в изкуството, както и в живота, няма само една посока и че 
пространствените и времевите разстояния могат да бъдат изграждани или разрушавани, те 
очертават нов хоризонт, където животът и изкуството влизат в контакт помежду си. 
Четвъртото издание на BASE беше успешно, като в тази иновативна изложба се включиха 
повече от 110 творби от общо 102 художници от различни дисциплини. 

Източници:  

• 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 
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Въпроси за размисъл 
- Какви уроци научихте от тази история? 
- Как ще използвате наученото в кариерата си? 
- Историята представлява ли източник на вдъхновение за вас? 

 

 

Тази добра практика е подготвена от CESIE.  


