
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), festival ve etkinlikleriyle 

40 yıldır İstanbul’un kültür ve sanat yaşamında önemli bir rol 

üstleniyor. 2012 yılında 40. yaşını kut-

layan İKSV, bu yıl için planladığı özel 

etkinliklerini ve geleceğe yönelik çalış-

malarını 17 Ocak Salı günü düzenlediği 

bir basın toplantısıyla açıkladı.

Basın toplantısında İKSV 40. yıl filmi-

nin gösteriminin ardından, İKSV Yöne-

tim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, 

40. yıl kutlamaları kapsamında yıl bo-

yunca yapılacak özel etkinliklerin yanı 

sıra İstanbul Film, Tiyatro, Müzik ve Caz Festivalleri, Leyla 

Gencer Şan Yarışması, Filmekimi ve ilk defa düzenlenecek İs-

tanbul Tasarım Bienali ile ilgili bilgileri paylaştı.

Toplantıda yaptığı konuşmada İKSV’nin geçen 40 yıl içinde 

uluslararası nitelikte dört festival ve iki bienal düzenleyen, yıl 

boyunca da özel etkinlikler gerçekleştiren bir kurum haline 

geldiğini söyleyen İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ecza-

cıbaşı, “Yola bir “İstanbul Festivali” düzenleme hedefiyle çıkan 

İKSV, geçtiğimiz 40 yıl içinde uluslararası nitelikte dört festi-

val, iki bienal ve yıl boyunca özel etkinlikler gerçekleştiren bir 

kurum haline geldi. Türkiye’de kültür-sanat alanında çalışan ve 

kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak 40. yaşımıza ulaşma-

nın gururunu taşıyoruz. Biz, 40. yılımıza nitelikli sanat etkinlik-

leri düzenlemekten de öte hayallerle giriyoruz; İKSV etkinlik-

leriyle genç bireylerin gelişimini desteklemek, alanında uzman 

sanatçılar yetiştirmek, sanatçıların ve sanatseverlerin yurtdı-

şıyla bağını kuvvetlendirebilmek, ülkemiz için katılımcı ve sür-

dürülebilir kültür politikalarının geliştirilmesini sağlamak ve 

Türkiye’deki güncel sanat üretimine katkıda bulunabilmek is-

tiyoruz.” dedi.

40 yılın hikâyesini anlatacak bir kitap

İKSV, 40. yaşı için, bu 40 yıllık birikimin, kurucuları, çalışan-

ları, destekçileri, sanatçılar ve izleyiciler 

tarafından anlatılacağı bir kitap hazırlı-

yor. Vakfın kuruluş yıl dönümünün kutla-

nacağı Haziran ayı içinde yayımlanacak 

kitapta, vakfın kuruluşundan bugüne ge-

çirdiği dönüşümler, öne çıkan etkinlik-

ler ve önemli dönemeçler, bu süreçle-

re katkıda bulunmuş kişilerin tanıklık-

ları aracılığıyla anlatılacak. İstanbul’un 

kültür-sanat yaşamına yön veren bir ku-

rum olarak İKSV’nin 40 yıllık tarihini, bu 

tarihin yapılmasında emeği geçen kişilerin ifadeleriyle, çok-

sesli bir biçimde yansıtmayı amaçlayan kitap, Türkiye’nin ilk 

kâr amacı gütmeyen kültür-sanat kurumunun kuruluş, kurum-

sallaşma ve büyüme hikâyesini, doğrudan deneyimler yoluyla 

kayda geçirecek. 

İstanbul Festivalleri 2012’de tüm hızıyla devam edecek

İKSV, 2012 yılında, 40. yıl özel etkinliklerinin yanı sıra, İstan-

bul Film, Tiyatro, Müzik ve Caz Festivalleri, Leyla Gencer Şan 

Yarışması, Filmekimi ve ilki düzenlenecek İstanbul Tasarım 

Bienali’ni gerçekleştirecek.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı

İKSV celebrates 40th 

Anniversary 

Istanbul Culture and Art Foundation (İKSV) 

has played an important role in Istanbul’s culture 

and art life through its festival and events for 40 

years. Celebrating its 40th age in 2012, İKSV 

made public the special events it plans for this 

year and its future works, in a press meeting it 

held on 17 January Tuesday.

40.yılını
kutluyor...
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Salon da yıl boyunca güncel müziğin merakla beklenen isimle-

rinin yanı sıra tiyatro ve edebiyat etkinliklerine de ev sahipliği 

yapmaya devam edecek.

İKSV Tasarım Mağazası’ndan 40. yıl özel koleksiyonu

İKSV binasının giriş katında, tasarım ve sanat tutkunları-

na özel armağan alternatifleri sunan İKSV Tasarım Mağaza-

sı, İKSV’nin 40. yılına özel bir koleksiyon hazırlıyor. Mağazada 

yapılacak özel bir tanıtımın ardından Nisan ayında satışa su-

nulacak İKSV 40. yıl özel koleksiyonunda 20’ye yakın Türk ta-

sarımcının İKSV için özel olarak hazırlayacağı cam, seramik, 

kâğıt gibi yapılmış aksesuar ve takılardan oluşan 40 parça 

ürün yer alacak.

“BiTamBiÖğrenci” projesi yeniden hayat buluyor, daha 

fazla genç sanatla buluşacak

İKSV, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleşti-

receği “BiTamBiÖğrenci” projesi kapsamında, sanata duyarlı 

herkesi, kültürel etkinliklere katılma şansı bulamayan öğrenci-

leri sanatla buluşturmaya davet ediyor.

İKSV, 2007 yılında başlattığı projenin kapsamını 2012 yılından 

itibaren genişleterek, işbirliği içinde olduğu sivil toplum kuru-

luşlarını çeşitlendirmeyi ve bu sayede daha fazla gencin bu 

imkândan yararlanmasını hedefliyor. “BiTamBiÖğrenci” proje-

si kapsamında, İKSV’nin işbirliği yaptığı sivil toplum kuruluşla-

rı aracılığıyla belirlenecek, 21 yaşını henüz tamamlamamış 10 

bin gence projeden faydalanma imkânı yaratılacak.

ART SANAT

87Ocak - Şubat • 2012 • January - February   HAZIR BETON   


