
Türkiye Fransız Kültür Merkezi İzmir Şubesi, sizleri 

YASAMAK, INSA ETMEK, KORUMAK: 

SEHIRLERIN SORUNLARI

 etkinliğiyle şehirle bir randevuya davet etmekten mutluluk duyar. 

Türkiye Fransız Kültür Merkezi tarafından Ankara (15–16 Kasım) ve İzmir’de düzenlenen ulusal bir projedir. Proje, 
sürdürebilir şehircilik, sürdürülebilir kültür endüstrileri, şehir alanlarının ve kültür mirasının değerlendirilmesi, 
korunması gibi başlıkları da içine alan yeni işbirliği öncelikleri kapsamında düzenlenmektedir. Bu çerçevedeki bu-
luşmalar iki temel eksende şekillenmektedir: 

• Bir seri konferans ve yuvarlak masa toplantıları 
• Sanat projesi

Amacımız konuyla ilgili her iki ülkenin ilgili aktörleri arasında fi kir değiş tokuş ortamı yaratmak ve sürdürülebilir 
şehircilikle ilgili sorunlara dair deneyimlerin paylaşımını sağlamaktır. 

IZMIR
Konferans ve yuvarlak masa toplantıları 
Bu buluşmaların ilkinde, İzmir Fransız Kültür Merkezi iki düşünce eksenini öne çıkarmaktadır: İlk eksende kentsel 
planlama, koruma, ve inşaya dair yapılanmalar ele alınırken, ikinci eksende ise kentsel dinamikler (ortak kültürle-
rin oluşturulması, kentleşme süreci), kent sakinlerinin söz konusu sorunlara katılımları, sahip çıkmaları ve kültür 
mirasının önemi konuları ele alınacaktır. 

Sanat müdahalesi
Sanatçılar bir süre yaşadıkları İzmir’de gerçekleştirdikleri fotoğraf çekimlerinde ortaya çıkan kareler aracılığıyla 
şehri kendi bakış açılarıyla sundular. Bu görüntülerin üzerinde yeniden çalışılarak ortaya çıkarılan dev boyutlu afi ş-
ler, Kadifekale’den Antik Agora’ya kadar olan bir parkurda birçok duvarın üzerine yapıştırıldı. Söz konusu parkur 
şehrin farklı kültürel aşamalarını yansıtmanın yanı sıra, gelişimine dair sorunlarını da kapsamaktadır.  Sanatçılar, 
şehrin üstüsteleğini hemen kavrayıp, kültür mirası olarak tanımlanan ya da bu sınıfa girmese de, insana ve mi-
mariye dair hikayeleri, şehrin genişliğinin ve belleğindeki karmaşıklığının anlaşılmasında son derece belirleyici 
buldular. 

Elde edilen bilgiler, hikâyeler, şahitlikler: Söz konusu sanatsal müdahale, bu bölgede yaşayanlara ve ziyarete ge-
lenlere İzmir’de yaşanan hayatları ve varolmuş şehirleri  metinlerarası söylemlerle birlikte görme imkânı sağlıyor. 

Etkinlik dâhilinde, İzmir Fransız Kültür Merkezi sergi salonunda, Doç. Dr. Emel Kayın’ın küratörlüğünde Mimarlar 
Odası İzmir Şubesi tarafından hazırlanan « Modern ve Bellek: Silinen İzler » adlı sergi de izlenebilir. 
(5–17 Kasım 2012). 
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