Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II
Kültür & Sanat Bileşeni
Proje Adı:
Proje Numarası:
Başvuru Sahibi Adı ve İli:
Ortak Kuruluşun Adı ve Ülkesi:

Karikatürlerle Türk -Yunan Komşuluğu
TR0703.01-01/01
Nezih Danyal Karikatür Vakfı – Ankara
Karikatür Dostları Derneği – Levadia, Yunanistan
Kültür Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği (İştirakçi)
Proje Süresi:
12 Ay
Proje Bütçesi / Hibe Tutarı:
94.241,43 Euro / 84.817,28 Euro
Proje Hedefi:
Karikatür sanatının gücünü arabulucu bir araç olarak
kullanarak Türkiye ve Yunanistan’daki STK’lar
arasında uzun dönemli işbirliği ortamının kurulması ve
iletişim ağının yaratılıp korunması; karşılıklı anlayış ve
kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesine yardımcı
olunması; iki millet arasında tarihte hiç var olmamış
veya bugün geçerliliğini yitirmiş bir takım siyasi
olaylardan
kaynaklanan
önyargıların
sonlandırılmasına
katkıda
bulunulması
hedeflenmektedir.
Proje Hedef Kitlesi:
Türk ve Yunan karikatür sanatçıları, görsel sanatlar
alanında faaliyet gösteren ve/veya doğrudan veya
dolaylı olarak ilgilenen kurum ve kuruluşların
temsilcileri; dolaylı hedef kitle olarak, geniş anlamda,
Türkiye ve Yunanistan’daki medya araçları aracılığıyla
oluşturulacak kamuoyu; internet ağının kullanımı ile
AB ülkeleri veya diğer ülkelerde yaşayan Türkçe,
Yunanca ve İngilizce konuşan AB ve Türk vatandaşları
Proje Faaliyetleri
 Proje başlangıcında, Ankara ve Atina’da
 2012 yılı Ocak ve Şubat aylarında Sinop ve
düzenlenen beşer günlük atölye çalışmaları
Ordu illerinde de gerçekleştirilecek olan on
ile projeye temel oluşturacak karikatürler
beşer günlük sergiler ile Karadeniz kıyı
yaratılmıştır. Atölye çalışmalarına her iki
şeridinde yaşayan insanlar da yapılan
ülkeden dörder karikatürcünün ve yirmişer
çalışmaları görme fırsatını yakalayacaktır.
yerel temsilci katılmıştır.
 Projenin başından itibaren erişime açılmış
olan internet sitesi devamlı olarak hizmet
 Ankara ve Atina’da yetmiş katılımcı ile
“Türkiye ve Yunanistan Kültürel Etkileşimi”
vermektedir.
başlıklı paneller dörder uzman konuşmacıyla
 Proje iştirakçisi Kültür Turizm ve Çevre
düzenlenmiş ve katılımcılar Türk-Yunan
Gazetecileri Derneği’nin de katkılarıyla
ilişkileri uzmanlarınca gerçekleştirilecek
Türkiye’de iki, Yunanistan’da bir basın
konuşmalarla kültürel etkileşim konusunda
toplantısı organize edilmiş ve yine aynı
bilgi birikimlerini artırmışlardır.
dernek
tarafından
bunun
yankıları
 Panelleri takiben atölye çalışmalarında çizilen
izlenmiştir.
karikatürler altı yüz elliye yakın katılımcı ile
 Proje süresince davetiye, poster, broşür,
ve Ankara ile Atina’da yapılan olan on beşer
çıkartma, proje albümü vb. görünürlük
günlük sergilerle kamuoyuyla paylaşılmış ve
dokümanları
ile
tanıtım
faaliyetleri
karikatürler derlenerek proje albümüne
gerçekleştirilmektedir.
dönüştürülmüştür.
Proje İrtibat Kişi Bilgileri:
Hülya Danyal
E-posta: danyalhulya@gmail.com

