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İzmir Sanat ve Kültür Projesi
TR0703.01-01/137
İzmir Kültür ve Sanatı Geliştirme Derneği, Türkiye
1. Pro Xpert Derneği-Romanya
2. Women Lyceum of Drama- Yunanistan
12 Ay
148.285,95 Euro / 133.457,35 Euro

İzmir’de sokak sanatları ve pandomim sanatının
gelişmesine yardımcı olunması; Türk geleneksel halk
hikayelerinin Yunanistan ve Romanya’da, bu iki
ülkenin geleneksel halk hikayelerinin de Türkiye’de
tanıtılmasına yardımcı olunması; İzmir’de şiir
sanatının gelişmesine yardımcı olunması; Türk,
Romanyalı ve Yunan kültür operatörleri arasında
diyalog, işbirliği ve deneyim paylaşımını sağlayacak bir
ortamın oluşmasına destek olunması; uygulayıcı ve
ortak katılımcılar arasında uzun dönemli diyalog,
işbirliği
ve
network
ağı
oluşturulması
hedeflenmektedir.
Proje Hedef Kitlesi:
Faydalanıcı ve ortak ülkelerden toplam 46 kültür ve
sanat operatörü (6 yazar; 6 şair; 12 sokak sanatçısı ve
12 pandomim sanatçısı); Izmir, Kastoria ve Ramnicu
Valcea’da yaklaşık olarak 3.5 milyon katılımcı.
Proje Faaliyetleri
 İzmir Kültür ve Sanatı Destekleme
 İzmir’de pandomim sanatını geliştirmek
Derneği’nin düzenlediği açılış toplantısı proje
amacıyla Romanya ve İzmir’den üçer tane
ortakların katılımıyla 22 Eylül 2011 tarihinde
pandomim sanatçısı ile biri Romanya’da
İzmir’de gerçekleştirildi.
diğeri İzmir’de iki tane atölye çalışması
gerçekleştirildi. Ayrıca, altısı Yunanistan ve
 Her bir katılımcının kendi ülkesinde
altısı da Türkiye’den olmak üzere on iki sokak
dağıtımından sorumlu olduğu Romence,
sanatçısı İzmir’de resim, müzik ve kukla
Türkçe ve Yunanca 3000 adet broşür
sanatı alanlarında çalışma yaptılar.
hazırlanacaktır.
 İzmir’de bir araya gelen Yunanistan,
 Proje ile ilgili çeşitli bilgileri içerecek bir web
Romanya ve Türkiye’den ikişer hikaye
sitesi hazırlanacaktır. Her ay düzenli olarak
yazarının beraberce yazdığı aşk ve
katılımcı illerdeki ilgilere dağıtılacak basın
kahramanlık üzerine halk hikayelerinden
bültenleri hazırlanacaktır. 300 adet basılması
oluşan bir kitap basılacaktır. Üç farklı dilde
planlanan broşürlerin 100 tanesi Romanya
toplam 300 kitap basılacaktır.
ve Yunanistan’daki ilgililere gönderilecektir.
Yerel ve ulusal gazetelerde yer alacak basın
 İzmir’in kültürel ve sanatsal atmosferine
bildirileri hazırlanacaktır. İzmir Kültür ve
dikkat çekmek amacıyla yedi gün sürecek bir
Sanatı Geliştirme Derneği flama, poster, afiş,
“Uluslar arası Kültür ve Sanat Festivali”
bayrak gibi çeşitli görsel materyaller
düzenlenecektir. Festivalin 3, 4, ve 5.
hazırlayacaktır.
Günlerinde hikaye günleri ve şiir dinletileri
düzenlenecektir. Ayrıca festivale dair çeşitli
fotoğrafların yer aldığı albüm çalışması
gerçekleştirilecektir
Proje İrtibat Kişi Bilgileri:
Yeşim Gençel
E-Posta: yesgencel2001@yahoo.com

