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Performans, seramik // performance, ceramic

Resim // painting

Resim, illustrasyon // painting, illustration

Asuman Aktüy Özdemir

Romina Meriç
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Sedat Gösterikli

Lerna Babikyan - Mudita Dans
Performans, dans // performance, dance

Türkali Mahallesi, Ihlamurdere Caddesi, Yeniyol Sokak, No: 13/B, Beşiktaş

Teşvikiye Mahallesi, Av. Süreyya Ağaoglu Sokak, No: 43/7, Şişli

Şişli Merkez Mahallesi, Silahşör Caddesi. No: 26, Nur Apartmanı, Daire: 6, Bomonti

Baruthane Caddesi, Lala Şahin Sokak, No: 53, Feriköy / Şişli

Ihlamur Dere üzerindeki İş Bankası'nı geçtikten sonra ilk sol, cadde sonunda, yolun
sol tarafında kız yurdunun (Yakamoz) hemen yanında Container Atölye.
(raylı metal ve cam kapı)
//
After passing İşbank on Ihlamur Dere, turn the first left and stay on the left side of the
road till the end of the street, right next to the girls' dormitory (Yakamoz) Container
Atelier. (rail metal and glass door)

Avukat Süreyya Ağaoğlu Sokak'tan aşağı doğru inerken, Carrefour ve Mavi Otoparkı
geçtikten sonra solda. Zin Pilates isimli stüdyonun tam yanında, soldaki apartman.
(43 numara / Divan Apartmanı)
//
Pass Carrefour and Mavi Otopark going downhill on Avukat Surreyya Agaoglu street.
The building is right next to Zin Pilates, entrance on the left side. (no: 43 / Divan
Apartment)

Osmanbey metro durağında indikten sonra Bomonti çıkışından çıkıyoruz.
Bomontiada'ya giden caddenin (Silahşör) üzerinde, Sürat Kargo'nun karşısındaki
apartman.

Moc Bomonti Cafe sağ omzunuzda kalacak şekilde dümdüz yürüyün, sağ köşedeki çiçekçiden
sağa dönün, köşesinde kasap ve Rum Kilisesi olan soldaki ilk sokak. (3 dk yürüme mesafesinde)
//
3 min. walk distance to Moc Bomonti, turn your right shoulder to Moc Bomonti and walk
straight, you will see a flower shop by the right corner, then turn right and after a short walk
turn to first left, you will see a Greek Church and a bucher on the corners of the street.

asumanaktuy.com
instagram.com/asumanaktuyozdemir
instagram.com/containerbesiktas

www.rominameric.com
instagram.com/rororiddle
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Resim, video // painting, video

Resim, illüstrasyon // painting, illustration

Betül Sertkaya

Münira Merve Çelik

instagram.com/bolersedat/

www.lernababikyan.com
instagram.com/lerna_babikyan
facebook.com/lernababikyandance
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Gözde Mimiko Türkkan, SyncSociety, SYNChouse
Fotoğraf, video, sanatçı kitabı // photography, video, artist books

Kalyoncukulluğu Mahallesi, Akkiraz Sokak, No: 16, Daire: 7, Beyoğlu

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, Küçük Parmakkapı Sokak, No: 15, Beyoğlu

Cihangir Mahallesi, Aslan Yatağı Sokak, Feza Apartmanı, No: 15/7, Cihangir/Beyoğlu

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün sokağından aşağıya doğru ilk soldan dönünce aşağıya
inen yoldan da ikinci sağdaki sokak.
//
From the street of the Beyoğlu District Police Department, the road that goes down
the first left turn down the street and the second right is the street.

Taksim Meydanı’ndan İstiklal Caddesi’ne doğru ilerlediğinizde, ilk Mcdonalds'tan önceki
(Küçükparmakkapı) sokağın sonunda sol taraftaki binanın üçüncü katı. (Numara 15)
//
From Taksim Square towards İstiklal Street, you will find Küçükparmakkapı street right
before Mcdonalds. The building is at the end of the street on the left corner, no: 15,
3rd floor.

Sıraselviler Caddesi üzerinde eski Alman Hastanesi'nin hemen yukarısındaki sokakta
(köşesinde Carrefour Express market olan) Roxy'nin önünden geçerek ve yokuşu hep sağa
doğru takip ederek Cihangir Hotel'in önüne varılıyor. Otelin kapısının tam önünde durunca
sol bitişiğinde ince bir bina ve Feza apt. girişi görülebilir.
//
Walking on Sıraselviler Caddesi from Taksim to Cihangir, turn left from the corner of the
supermarket Carrefour Express and walk downhill following the right side of the street until
you see Cihangir Hotel. The building is in a hidden corner, seen only when one comes exactly
in front of Cihangir Hotel (which is the next building no:17). On its left there is a narrow
building entrance.

instagram.com/btlsertkaya
behance.net/betulsertkaya

instagram.com/merveseffort/

mimiko.net
instagram.com/mimiskinks
instagram.com/syncsociety
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syncsociety.org
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Meryem Güldürdak, Şehlem Kaçar, Dilara Kızıldağ,
Hülya Üçpınar
Fotoğraf, resim ve karışık teknik // photography, painting, mixed technique
Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi: Kuloğlu Mah. Güllabici Sokak, No: 16
Daire: 2 (girişin üstü), Cihangir
Sıraselviler Caddesi'nden Cihangir yönünde giderken Taksim İlkyardım Hastanesi’nden sağa,
ardından ilk sol sokağa giriniz. Sokağın sağ tarafındaki son binanın ikinci katı.
//
On the way to Cihangir from Sıraselviler Street, turn right from Taksim İlkyardım Hospital and
then enter the first left street. Studio is on the second floor of the last building on the right
side of the street.

05

Cihat Hıdır, Gülşah Özbek, Ömer Aydın //
Küratör: Mehmet Lütfi Şen
Resim, fotoğraf // painting, photography

Ömer Avni Mahallesi, Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya Sokak, Arı Apt, No: 17/4, Beyoğlu
Taksim Meydanı’ndan Gümüşsuyu yönünde ışıklara kadar ilerleyin. Trafik ışıklarının sonraki
sağa dönen sokak. (Best FM'in karşısı)
//
From Taksim Square, proceed in the direction of Gümüşsuyu until the traffic lights.
Turn right street next to traffic lights. Opposite of Best FM.
instagram.com/mehmetlutfisen/
instagram.com/cihathidir/
facebook.com/gulsah.ozbek.353
instagram.com/aydiomr/

instagram.com/aysetesson
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Resim // painting

Resim, sanatçı defterleri, enstelasyon // painting, artist books, installation

Mahal Galata: Bereketzade Mahallesi Camekan Sokak. Raufbey Apt. No: 5/1
Galata / Beyoğlu

Bereketzade Mahallesi, Camekan Sokak, Raufbey Apartmanı, No: 5/1 Galata, Beyoğlu

Asmalı Mescit Mahallesi, Nergis Sokak, No: 8/A, Beyoğlu

Camii Kebir Mahallesi, Mutfak Kapısı Sokak, No: 30/1, Kasımpaşa

Galata Kulesi'nin kuleye çıkılan merdivenlerinin tam karşı sokağı olan Camekan Sokak'tan
girip dükkanların önünden geçiyorsunuz. Sokak sağa doğru kıvrılıyor. Siz de sokağı takip
ediyorsunuz. 2-3 dükkan geçtikten sonra sol tarafınızda Raufbey Apartmanı'nı göreceksiniz.
//
You pass through the cosy shops when you enter Camekan Street which is located at right
across the Galata Tower's stairs. The street sweep into the right. After you pass 2-3 shops,
you will see Raufbey Apartment on your left.

Metro'nun Şişhane çıkışının karşısı.
//
Opposite the Şişhane exit of the metro.

Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nın batısında, Kurt Çelebi Camii'nin iskeleye doğru
otuz metre ileri çaprazında. Ahmet Kuaför'ün üst katı. (Alttan 1. Zil)
//
Kasımpaşa is in the west of KızIlay square, at the cross of Kurt Çelebi Mosque thirty
meters further towards the pier. Ahmet Hairdresser's upper floor is the 1st bell from the
bottom.

instagram.com/mx.ruth
instagram.com/acarsergul

instagram.com/candanumur/
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SÜPER NORMAL (Özge Çelebi & Edizalp Akın)

Seramik, enstalasyon, video, tasarım // ceramic, installation, video, design

instagram.com/gergedanartcafe/
instagram.com/atolyegergedan

instagram.com/m.r.kacar
facebook.com/mehmetkacart

instagram.com/bsrgzrstudio/

Yakup Kuyucu

Kadımehmet Mahallesi, Şeyh Veli Sokak, Eser Apartmanı, no: 24-34,
Kasımpaşa / Beyoğlu
Kasımpaşa Stadı’nın olduğu sokaktan doğrudan aşağı indiğinizde Kasımpaşa’ya varıyorsunuz.
Sağ karşıda Kasımpaşa Büyük Camii Camii’nin ötesinde ise Kasımpaşa meydanı var.
Meydana girdiğiniz sokaktan ilerleyip meydanı bitirdiğinizde sağ köşede Mutfakkapısı Sokak ve
Oğuz Eczanesi var. Eczanenin yanındaki Kurt Çelebi Camisii’nin hemen arkasındaki on katlı sarı
binanın 7. katı 34 numara.
//
When you cross the street lights and go directly down the street where Kasımpaşa Stadium is
located, you arrive at Kasımpaşa. On the right opposite, Kasımpaşa Büyük Mosque, beyond the
mosque, is the Kasımpaşa square. When you proceed from the street where you enter and finish
the square, there is Mutfakkapısı Sokak and Oğuz Pharmacy in the right corner. The 7th floor of
the ten-story yellow building just behind the Kurt Çelebi mosque next to the pharmacy is
number 34.

instagram.com/yakupkuyucu

Elif İlke Bultan

Heykel, performans sanatı, dövme // sculpture, performance art, tattoo
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Robin Edwards
Resim // painting
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Bengü Şener & Cansu Akdeniz

Kukla tasarımı ve performansı // puppet design and performance

Keçeci Piri Mahallesi, Okmeydanı Caddesi, No: 39, Hasköy / Beyoğlu

Koşuyolu Mahallesi, İbrahimağa Zaviyesi Sokak, No: 14, Daire: 1 Kadıköy

Acıbadem Mahallesi, Zeamet Caddesi, After Apt. No: 2/1 Daire:10, Kadıköy

Rasimpaşa Mahallesi, Kır Kahvesi Sokak, No: 7/A, Yeldeğirmeni / Kadıköy

Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'nin Hasköy tarafından çıkınca sağ tarafta kalan marketin alt katı.
Hasköy Maallem Sinagogu' nu sağınıza alıp yokuştan aşağı inerken de sağ tarafta kalır.
//
When you go out from Hasköy exit of the Kasımpaşa-Hasköy tunnel you will see a grocer on
the right side. Our studio takes place under that market. Also, when you take Hasköy Maallem
Synagogue to your right side and walk down, you will see that market on the right.

Ayrılık Çeşmesi Metro/Marmaray durağının çok yakınında, Elif Apartmanı.
//
Very near to Ayrılık Çeşmesi Metro/Marmaray Station. Building named Elif Apartment.

Acıbadem yolu boyunca Kadıköy istikametinden devam eden daire, Restaurant Badem Tat'ın
karşısındadır. Dairenin bir tarafında diş hekimi, diğer tarafında evcil hayvan dükkanı var.
Bina girişinin yanında Acıbadem Tekel var. Daire, 10 numara, merdivenlerin en üst kısmında.
//
Along the Acibadem road going in the Kadikoy direction, my apartment is situated after
across from the resturant Badem Tat. On one side of the apartment is a dentists and the
other is a pet shop. Next to the entrance of the building is the Acibadem Tekel. His apartment
is number 10, it is at the very top of the stairs next on the left hand-side with a brown door.

(TAK) Tasarım Atölyesi Kadıköy'den Karakolhane Caddesi'ne doğru yürürken sağdan
ilk sokakta. Sokağın başında kırmızı renkli Müjgan Cafe var. Yaklaşık 50 metre sonra
solda açık yeşil demirli yer. (Flanör Kukla Atölyesi)
//
While walking from (TAK)Tasarım Atölyesi Kadıköy towards Karakolhane Street, it is on
the first street on the right. At the beginning of the street, there is a red colored cafe
called Müjgan. Approximately 50 meters away, on the left is Flanör Puppet, with light
green iron shutter.

instagram.com/robinharryedwards/

flanorkukla.com
instagram.com/flanorkukla

instagram.com/sup.normal/

Taksim Meydanı’ndan Sıraselviler istikametine doğru giderken Firuzağa Camii’nden
sola dönülür. Atölye, yolun sonunda duvarın arkasında kalan merdivenlerden inince
soldan 2. sokaktadır.
//
Walk towards Sıraselviler from Taksim Square. Turn left from Firuzağa Mosque. At the end
of the road, walk down from the stairs behind the wall. It’s on the 2nd left.
www.elibensusan.com
instagram.com/elibensusan
www.kibeleyarman.com
instagram.com/kibeleyarman

Kılıçali Paşa Mahallesi, İlyas Çelebi Sokak, No: 19/5, Cihangir / Beyoğlu

Galata Kulesi'nin kuleye çıkılan merdivenlerinin tam karşı sokağı olan Camekan Sokak'tan
girip dükanların önünden geçiyorsunuz. Sokak sağa doğru kıvrılıyor. Siz de sokağı takip
ediyorsunuz. 2-3 dükkan geçtikten sonra, sol tarafınızda Raufbey Apartmanı'nı
göreceksiniz. (Atölye, Daire 1'de)
//
You pass through the cosy shops when you enter Camekan Street which is located at
right across the Galata Tower's stairs. The street sweep into the right. After you pass
2-3 shops, you will see Raufbey Apartment on your left. Studio at nr. 1.

Eli Bensusan & E S Kibele Yarman

Kılıçali Paşa Mahallesi, Hasibe Hanım Sokak, No: 4/1, Beyoğlu
Bina, Çukurcuma Hamamı sokağında. Zenovitch Apartmanı karşısında.
//
It's just on the street of Cukurcuma Hamamı. The buildings is face to Zenovitch
Apartment.

Mehmet Resul Kaçar

Atölye, Cihangir Roma Parkının merdivenlerinin devamındaki sokakta yer alıyor.
Kedili merdivenden (Firuzağa Caddesi’nin sonundaki merdivenler. Erik Ağacı Kafe'nin yanı,
21 Bar'ın karşısı) inenler için sola doğru devam etmek yeterli olacaktır. Münir Özkul İlkokulu’nun
tam karşısındaki bina.
//
Studio is on the street after Cihangir Roma Park / stairs. For those who descend from the cat
staircase (the stairs at the end of Firuzağa Street, next to Erik Tree Cafe, opposite 21 Bar), it
will be enough to continue to the left. Studio is in the building opposite the Münir Özkul
Primary School.

instagram.com/deniz.beser
denizbeser.com
instagram.com/bms_birmonstersevdim

Bostanbaşı Caddesi, Huzur Apartmanı, No: 20/2, Firuzağa-Tomtom / Beyoğlu

Tuğba Öztan

Heykel, fotoğraf, resim // sculpture, photography, painting

Taksim Cami inşaatının hemen karşısında bulunan Feridiye Caddesi’ne ulaştıktan sonra
(Sokağın başında Kuveyt Türk Bankası vardır) düz devam edip Piramid Sanat’ı geçip ikinci
soldan Farabi Sokak’a varırsınız. Sokağın sonunda sol sıradaki yeşil binada, en üst kat.
//
From Taksim Square go to Taxi rondel at the beginning of Tarlabasi Boulevard. You will see
Kuveyt Türk Bank, which is located at the beginning of Feridiye Caddesi. Enter this Street,
when the streets diverge, keep left, then you will see Piramid Art Center,. The second Street
on the left is ‘’Farabi Sokak’. The studio is located inside a green building on the left (Top floor)

Nesne tasarımı, 2D karışık medya, bulunan nesneler // object design,
2D mixed media, found objects

Büşra Gezer

Resim, karışık teknik // painting, mixed technique

Şehit Muhtar Mahallesi, Farabi Sokak, No: 15, Kat: 4, Taksim / Beyoğlu

Resim, kolaj, tasarım // painting, collage, design

Ayşe Tesson

Candan Umur

Fotoğraf & resim // photography, painting

Resim, video, sanatçı kitabı ve fanzin // painting, video, artist book and zine

12

Sergül Acar

Resim, heykel // painting, sculpture

Deniz Beşer & Sedef Karakaş

11

instagram.com/meryemguldurdak
instagram.com/dilaaaaaaraaa
instagram.com/sehlemluna
instagram.com/hulyaucpinar
asilyolculukgeridonmek.wordpress.com
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instagram.com/ilkebultan
instagram.com/renklimi

2-4 Ekim 2020 tarihleri arasında yedinci edisyonu gerçekleşecek olan
Açık Stüdyo Günleri'nde resim, heykel, seramik, fotoğraf, enstalasyon, performans ve
video gibi disiplinler üzerine çalışmalar gerçekleştiren görsel sanatçılar ve bağımsız sanat alanları
Taksim, Cihangir, Galata, Karaköy, Kasımpaşa, Hasköy, Beşiktaş, Kurtuluş, Kadıköy,
Burgazada ve Büyükada bölgelerinde bulunan ev, atölye ve alanlarını ziyaretçilere açıyorlar.
Ziyaretçiler, harita aracılığıyla sanatçıların çalışma ortamlarına misafir olma imkanına sahip olacaktır.

facebook.com/kuyucuyakup

2-4 EKİM // OCTOBER İSTANBUL 2020

Açık Stüdyo Günleri / Open Studio Days, kar amacı gütmeyen ve sponsorsuz
bir organizasyon olarak Deniz Beşer tarafından koordine edilmektedir.
Açık Stüdyo Günleri (1.gün): 2 Ekim 2020/ 15.00 - 21.00 (Cuma)
Açık Stüdyo Günleri (2.gün): 3 Ekim 2020 / 14.00 - 21.00 (Cumartesi)
Açık Stüdyo Günleri (3.gün): 4 Ekim 2020 / 14.00 - 21.00 (Pazar)
Daha fazla bilgi için: www.openstudiodays.com

Açık Stüdyo Günleri / Open Studio Days provides an opportunity for visual artists, artist-run
spaces and other non commercial independent art organizations to open their doors and embrace
the wider creative community and public of Istanbul. During 2-4 th of October with a map in hand,
people can wander around to explore the vivid labors, work shops and action spaces in the
backstreets of Taksim, Cihangir, Galata, Karaköy, Kasımpaşa, Hasköy, Beşiktaş, Kurtuluş,
Kadıköy, Burgazada and Büyükada which are normally not open to the public.
Açık Stüdyo Günleri / Open Studio Days is a non profit organization working since
2014 without financial support and sponsoring. The annual event is coordinated by Deniz Beşer.
Open Studio: 2nd October 2020/ 3 pm - 9 pm (Friday)
Open Studio: 3rd October 2020 / 2 pm - 9 pm (Saturday)
Open Studio: 4th October 2020 / 2 pm - 9 pm (Sunday)
For more information: www.openstudiodays.com

www.openstudiodays.com

openstudiodays

OpenStudioDays
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Heykel, resim // sculpture, painting

Deneysel ve alternatif fotoğraf baskı teknikleri // experimental and
alternative photography print techniques

İris Ergül

Nilden Aksoy

Rasimpaşa Mahallesi, İskele Sokak, No: 48/3, Kadıköy
Çeltikçi Sokak, Yalı Apartmanı, No: 3, Zemin Kat, Yeldeğirmeni / Kadıköy
Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nin önünden sahile doğru ilerlerken solda Hush Hostel'in
yanındaki kırmızı renkli tarihi binanın birinci katı.
//
Straight ahead on the direction of the sea from Yeldeğirmeni Art Center.
The first floor of historic building, next to Hush Hostel.
www.irisergul.com
instagram.com/irisergul

Kadıköy Rıhtımda bulunan Deniz Otel'in arka sokağında ahşap binanın zemin katı.
//
Ground floor of a wooden building on the back street of Deniz Hotel.
www.nildenaksoy.com
instagram.com/nilden.aksoy/
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Arda Çetin, Barış Akbay, İnci Asal, Özgür Kalender,
Metin Toplu
Video, heykel, fotoğraf, kolaj // video, sculpture, photography, collage
Canan Sokak, Kıymet Apartmanı, No: 6, Daire: 3 Osmanağa / Kadıköy
Sürreyya Opera Binası’nın solundan aşağıya inince sola dönün, 30 metre ilerde solda
kuru temizlemecinin olduğu bina.
//
Enter the left side of Surreyya opera house and turn left. After 30 m is a building
with drycleaning store, that is the one

30

Pırıl Kurbetci

Analog ve dijital kolaj // analog and digital collage
Osmanağa Mahallesi, Hasırcıbaşı Caddesi, İhlas Sokak, No: 2, Daire: 4, Kadıköy
Hasırcıbaşı Caddesi’nin ortasında Şok marketin karşısında Küff Kafe’nin yanında
altında Halkekmek var. Pembeli beyazlı 4 katlı bina.
instagram.com/otomatikafa/
behance.net/profile/pkurbetci
facebook.com/otomatikafa.art

instagram.com/metin.toplu/
https://metintoplu.com/
instagram.com/ardactn
instagram.com/cherrydomatesi
instagram.com/ozgurkalender
instagram.com/shogunbarisuart/
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Uğur Demirci, Serkan Efe, Işıl Zeynep Demir,
Alaca Katarsis
Resim, dijital sanat // painting, digital art

Fenerbahçe Mahallesi, Bağdat Caddesi, Çuhaçiçeği Sokak, No: 1, Daire: 4, Kat: 1
Artink House, Kadıköy
Kadıköy bölgesinden Kalamış Bağdat Caddesi istikametine doğru giderken Kızıltoprak
Akbank'ın üst katı ( Florence Nightingale Hastanesi'nin paralel çarprazı )
//
Kalamış from the Kadıköy District. Upper flower of Kiziltoprak Akbank, towards Bağdat
Street. (paralel across Florence Nightingale Hospital)
instagram.com/artinkhouse/
instagram.com/tattoodemirci/
instagram.com/_serkanefe/
instagram.com/_xnon__/
instagram.com/alacakatarsis/

Beşiktaş / Nişantaşı / Bomonti / Kurtuluş:
01, 02, 03, 04
Beyoğlu / Gümüşsuyu / Tophane / Cihangir
Karaköy / Galata:
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Kasımpaşa / Hasköy:
17, 18, 19
Kadıköy:
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36,39
Burgazada: 37
Büyükada:38

Video & fotoğraf // video & photography

Ersin Aldemir

Rasimpaşa Mahallesi, İzzettin Sokak, Mutlucan Apt. 59/3, Yeldeğirmeni / Kadıköy

Caferağa Mahallesi, Misbah Muhayyeş Sokak, Cevahir Apartmanı, No: 7,
Daire: 2, Kadıköy

Caferağa Mahallesi, Sakızgülü Sokak, Taranto Apt. No: 7, D: 1, Kadıköy

Osmanağa Mahallesi, Nihal Sokak, Nihal Apartmanı, No: 2, Daire: 14, Kadıköy

Boğa heykelinden tramvay yolunu takip ettiğinizde, Süreyya Operası'nı geçtikten sonra
sağ koşede Turkcell'i gördüğünüz gibi sağa dönün. Moda Caddesi'ne doğru ilerleyin
Sakızgülü Sokak'ta, solda Fil Bar'ı göreceksiniz. Hemen yanında Smile Burger ve
karşısında Bordo Şaraphanesi'nin bulunduğu Taranto Apartmanı.
//
When you follow the tram from the bull statue, you will pass Süreyya Opera Building and
turn right when you see the Turkcell shop, go towards the Moda Street, on the Sakızgülü
Street, you will see the Fil Bar on the left, the Smile Burger next to it and the Taranto
Apartment on the opposite. There is a bar called Bordo Winery under the apartment.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin olduğu sokakta Kadıköy Çikolatacısı'nın karşısındaki
sokak, Suavi Kafe'nin olduğu binada en üst kat.
//
The street opposite Kadıköy Chocolate Shop, on the street where Nazım Hikmet
Culture Center is located, is the top floor of the building where Suavi Café is located.

Rıhtım yönünden gelmek için Haydarpaşa istikametinde sağda Murat Muhallebicisi'ni geçtikten
sonraki sokaktan yukarı 150 metre yürüdüğünüzde solda Hemdat İsrael Sinagogu'ndan önceki bina.
Karakolhane Caddesi'nden gelmek için Çeşmeden Karakolhane Caddesi’ne girdiğinizde köşesinde
ekmek fırını olan soldan 3.Sokak. Yine 150 metre yürüdüğünüzde sağ kolda Sinagogu geçtiğinizdeki
ilk bina.
//
The building before Hemdat Israel Synagogue on the left when you walk 150 meters up the street
after passing the Murat Muhallebicisi on the right in the direction of Haydarpaşa to come from the
dock direction. When you enter Karakolhane Street from Çeşme to come from Karakolhane Street,
the third street is on the left with a bakery in the corner. Again, when you walk 150 meters, it is the
first building where you pass the Synagogue on the right.

Resim // painting

Kadıköy Starbucks'ın yan tarafından veya PTT binasının yanından Akmar Pasajı’na doğru
giden yolun sonundaki karşı apartman.
//
Opposite of kadıköy starbucks, from the side of PTT towards Akmar passage, at the end
of this road my studio is straight ahead. the light pink building.
www.aysekiranart.com
instagram.com/aysekiran.atelier

31

32

34

Resim, heykel, enstelasyon // painting, sculpture, installation

Yeşim Uzunöz

Performans, çağdaş dans, video, arazi sanatı, fotoğraf // performance,
contemporary dance, video art, land art, photography

Kavramsal sanat, resim, seramik // conceptual art, painting, ceramic

Resim // painting

Caferağa Mahallesi, İleri Sokak, No: 9-11, İsa Bey Apartmanı, No: 1
Bahariye, Kadıköy

Caferağa Mahallesi, Dr. Esat Işık Caddesi, No: 72, Moda / Kadıköy

Bahariye Caddesi’nden, Rexx'in sokağının kesişitiği noktada Kadıköy Halk Eğitim Merkezi
ile Ziraat Bankası arasındaki sokak. Moda Sahnesi Sokağı’ndan aşağı indiğinizde
No: 12, Daire: 1 (Bu yıl stüdyo girişi apartman bahçesinden, arka bahçeye doğru
yapılacaktır. Atölyenin sergi & dans & yoga alanı bahçede olacaktır.)
//
At Bahariye street find Kadıköy Halk Eğitim Center and Moda Sahnesi, at that corner
it is the Halil Ethem street - walk down hill , find Number:12, 1st bell. * Enter through
the garden entrance to the backyard where the exhibition &dance &yoga will take place.

Boğa'dan Bahariye Caddesi'nden (tramvay yolu) yukarı Moda'ya doğru çıkıyorsunuz.
Bahariye Caddesi'nin sonuna doğru solda Coffee Mod Kafe’nin olduğu sokağa girdiğinizde
sağda Moda Köftecisi göreceksiniz, onun karşı apartmanı.
//
Take the Bahariye Avenue (the street with the tramline) from the Bull Statue and go up
towards Moda. Towards the end of the Bahariye Avenue, on the left, when you enter the
street where Café Mod is located, a little further in the street you’ll see the restaurant
called Moda Köftecisi. It is the apartment right across it.

Esra Yılmaz

Yoğurtçu Parkı’na inen yokuşta, Duru Tiyatro’yu geçince sağdaki ilk apartmanın altı.
Şifa sokağın girişinde yer alıyor.
instagram.com/_esra_yilmaz_

instagram.com/yesimuzunoz
instagram.com/yesimuzunozart
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Resim, enstalasyon // painting, installation

Seramik // ceramic

Resim, heykel, fotoğraf, kolaj, performans // painting, sculpture, photography
collage, performance

Ayla Ay

Fikret Parlak

Zühtüpaşa Mahallesi, Güleç Çıkmazı Sokak, No: 10, Dükkan: 1, Ziverbey / Kadıköy

Burgazada Mahallesi, Fidan Sokak, No: 16/1, Burgazada / Adalar

Karadağ Sokak, No: 2, Büyükada, Adalar

Söğütlüçeşme metrobüs istasyonunda inip Bostancı istikametine doğru yürürken
sağdan ikinci çıkmaz sokakta. Anadolu yakasından geliyorsanız minibüs caddesinde
Ziverbey otobüs durağında inmeniz gerekiyor. BP benzin istasyonunun karşı çıkmaz
sokağının sonu.
//
You can get off at the Söğütlüçeşme metrobus station and walk in the direction of the
Bostanci, on the second dead-end street on the right. If you are coming from the
Anatolian side, you have to get off at the bus stop of ziverbey on the minibus street.
End of the dead end street of BP gas station.

Vapur iskelesinden indiğinizde soldan devam ediniz. Burgazada itfaiyesi solda kalacak
şekilde devam ediniz. Atölye, Hindos mevkiinde yer almaktadır.
//
When you get off the ferry port, continue on the left. Continue in Burgazaada Fire
Brigade is on your left. Studio is located in Hindos location.

Büyükada Saat Kulesi’nin sağ çaprazından ilerleyerek Karakolu bulunuz. Karakolun sol
yanında yer alan Lala Hatun Sokak'tan yukarı çıkınız. Sol kolunuzda göreceğiniz hastane
ve okulu geçtikten bir yüz metre sonra Lala Hatun biter, Karadağ Sokak başlar.
Sağdaki ilk beyaz ahşap ev.
//
Find the Police Station by proceeding from the right cross of the Büyükada clock tower.
Go up Lala Hatun Street on the left side of the police station. One hundred meters after
you pass the hospital and school on your left arm, Lala Hatun ends and Karadağ Street
begins. The first white wooden house on the right.

Gül Aslan, Yekta Yavuz, Arda Güneş

Osmanağa Mahallesi, Yoğurtçu Parkı Caddesi, No: 86/5, Kadıköy

www.mihribanmirap.com
facebook.com/mmirap

www.fikretparlak.com
instagram.com/fikretparlak

Nazlı Büberoğlu

Caferağa Mahallesi, Ferit Tek Sokak, Tevfik Taşcı Apartmanı, No: 14, Kat: 2, Daire: 3
Moda / Kadıköy
Moda Deniz Klübünün karşısı
//
Apartment in front of Moda Deniz Klübü
instagram.com/nazlibuberoglu
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instagram.com/aylaartist

www.karisdenizkara.com
instagram.com/karisello

33

Gonca Gümüşayak

Halil Ethem Sokak, No: 12, Daire: 1, Kadıköy

Karis Deniz Kara

ersinaldemir.com

Mihriban Mirap
Resim // painting

Video, ışık, tasarım // video, light, design

Ayşe Kıran

Resim // painting

http://goncagumusayak.wordpress.com
instagram.com/ggumusayak/
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Barış Gülen

barisgulen.com
facebook.com/gulenbaris/
instagram.com/brsgln/
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Atölye, metro durağının da bulunduğu Kadıköy vapur iskelesine yürüme mesafesinde ve
Yoğurtçu Parkı Caddesi’nin hemen karşısında, Yoğurtçu Çeşmesi'nin çaprazında yer
almaktadır.
//
Walking distance to the Kadikoy Ferry, where there is also a metro station.
The Yogurtcu Park is right across the street.
instagram.com/badem.sutu
instagram.com/ilk.gunah
instagram.com/arttarda

