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What are we doing in the city?
Şehrin yoğun ve entrikalı enerjisinden uzaklaşıp kendini
doğada bulan bir bedenin kırsala bıraktığı enerji ve
esneklik ile bizi uyandıran ve tazeleyen anlayışları fark
etmek ister miydiniz? Işık ve oksijen, ying ve yang gibi
stabilize edemediğimiz gerçekleri arada bir kapı
arasından bakıp çıkar gibi zorlamak iyidir. Günümüzde
uzun aralıklı rutinlerin verdiği ferahlıkta bırakalım herşeyi.
Orada biraz kalalım.. Dalıp çıkmak gibi nefesin yettiği
kadar. Tertipli bir zamanlamayla, şehre geri dönüşün
bilinciyle biraz suya alışmak yeterli olacaktır. Somut,
taze ve enerjik bir geri dönüşüm..
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ALMAN DIŞAVURUMCU AKIMININ TİM BURTON
FİLMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
From Caligari To Burton: Expressionism
Editör: Efe Pınar

Bu ay belki de Gotik filmlerin kralı
olarak adlandırabileceğimiz Tim
Burton’dan, onun ilk filmlerinden ve
Dışavurumcu Alman sinemasından nasıl
etkilendiğinden bahsetmek istedim.
Tim Burton 25 Ağustos, 1958 yılında
California Burbank’te dünyaya geldi.
Küçük yaşlardan itibaren korku filmleri
izleyip, çizim yapmanın, özellikle
karikatürlerin , kariyerini şekillendirmesinde çok büyük etki yarattığını, yaptığı
çoğu röportajda dile getirdi. Uzun bir
süre Disney’de animatör olarak çalıştı.
İçlerinde Frankenweenie (1984)’nin de
bulunduğu bir dizi kısa film serileri
yarattı. İlk uzun metraj filmini ise 1985
yılında çekti. Pee-Wee’s Big Adventure
filminde, çalınan bisikletini arayan bir
adamın hikayesi ile yarattığı gişe başarısı, belki de onu en iyi yansıtan ve dünyaya tanıtan filmi, Beetlejuice (1988)’u
çekmesi için zemin hazırladı. Beetlejuice
seyircisine Tim Burton’ın karanlık komedisini tanıtmakla birlikte Dışavurumcu
Alman sinema akımından nasıl etkilendiğini ve de bu akımı post-modern
sinemaya nasıl aktardığını gösterdi.
Peki bahsettiğimiz Dışavurumcu Alman
sinema akımı nedir ve bu akımın
modern sinemada bulunmasının önemi
ne seviyelerde önemlidir? Dışavurumcu
Alman Sineması sinema ve film tarihini
direkt etkileyen ve yeni akımlar yaratılmasına büyük ölçüde yardımcı olan bir
sinema akımıdır.

Birinci dünya savaşı sırasında propaganda filmleri çeken yönetmenlerin,
savaşın sona ermesi ile savaş kaybetmiş
bir toplumun yaşadığı psikolojik ve
sosyo-ekonomik bulantının birey yaşamını yerle bir edişini anlatmak istemesiyle ortaya çıktı. Bu akımın en önemli
özellikleri ışık oyunları, sürreal set tasarımları, insan dışı karakterler (Grotesk
varlıklar) ve dış mekandan uzak, hep iç
mekan çekimleridir. Sanatçıların iç
mekan çekimlerini kullanma sebepleri,
kafalarının içinde olan atmosferi seyirciye yansıtmak istemelerinden kaynaklanıyor.
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Alman dışavurumculuğunun ilk örneği
olarak 1919 tarihli The Cabinet Of Dr
Caligari kabul edilir. Tim Burton’ın bir
iki filmini izleyen bir sinemasever, Tim
Burton’ın sinemasındaki ekspreyonizmi
rahatlıkla hissedebilir. Kendisi daha
kariyerinin başındayken The Cabinet Of
Dr Caligari’yi yeniden çekmesi bile
istenmişti, bu proje hayata geçmese de
bir akımın en öncü örneğini çekmek için
seçilmesi onun konuyla ne kadar ilgili
olduğunu kanıtlamakta... Gelelim Beetlejuice filmine, belki de Tim Burton’un
en çok bilinen filmlerinden biri olabilir
ve bu filmle Tim Burton Dışavurumculuk
akımını 1918 lerden günümüze aktarmayı başardı. Tim Burton filmine derin
anlamlar yüklemek için ondan önceki
ekspresyonist sanatçılar gibi Beetlejuice
filminde de sembolizmi çok kullandı ve
bunun yanı sıra çekilen ortamı olabildiğince geometrik olarak absürd, çılgınca
ve gerçek dışı yarattı.

Bununla birlikte duvarlarda ve çevredeki
objelerde kullanılan ışık ve gölgeler
ekspresyonizm akımında geçen ‘’ışık
oyunları’’ tarzına çok benziyor. Işıklandırmada kullandığı yoğunluk, kalite ve
yönlendirme ile algılanan imaja çok
büyük anlamlar yüklemektedir. Beetljuice’da kullanılan kıyafetler ve genel renk
paletleri bu görevi görüyor. Bir başka
kullanılan element ise filmin genel
olarak ‘’ Rüya gibi’’ oluşudur.
Filmler izleyenler için tamamen yeni
dünyalar yaratabilirler ve bu filmlerin
sahip olduğu en ender rastlanan hediye
olabilir.Çünkü ekspresyonizm’in amaçlarından biri karakterin zihinsel olarak
yaşadığı sıkıntıları doğru şekilde yansıtmaktır ve bunu yepyeni bir dünya yaratarak bir sanat dalının içinde bize yani
seyirciye anlamından şaşmadan anlatabilmektir.
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Çoğu yönetmen bildiğimiz veya kendimizi içine atabileceğimiz bir mekan
kullanırken, Tim Burton reel dünyada
asla karşılaşmadığımız yepyeni bir
ortam yarattı. Bunu The Nightmare
Before Christmas filminde görebiliyoruz.
Bu filmde tanıyabileceğimiz bir tek manzara bile yoktur, her yer garip ve korkutucudur , hatta Noel Baba karakterinin
bile kendisiyle özdeşleşen kırmızı uniforması olmasa tanımak mümkün değil.
Beetlejuice Dışavurumcu Alman sinema
akımını birden fazla yönde ele almış ve
derinlemesine tasvir edebilmiş bir filmdir. Bu akımı filmde görebileceğimiz en
yoğun özellik, mekanların oldukça
rahatsız edici bozuk ve fazlasıyla dramatize edilmiş olmasıdır. Abartılmış
şekiller ve çekim açıları hem gerçek
dünyayı hem de hayalet dünyayı tasvir
etmek için kullanılmıştır.
Yoğun renkler ve yüksek kontrast kullanımı, Beetlejuice’un dolabından da
izlenebileceği şekilde filmi estetiğe ve
stilize edilmiş bir tarza dayandırıyor.
Bunlara ek olarak kostümler ve makyajlar oldukça ekspresyonist ve bütün yaratıklar eksantrik makyajlar, tuhaf kostümler ile oldukça korkutucu ve rahatsız
ediciler.
Karakterler Alman Dışavurumcu sinemasının en önemli filmleri olan ‘’ The
Cabinet of Caligari’’ ‘’ Nosferatu’’ filmlerindeki ana karakterle oldukça benzerlik göstermektedir. Tim Burton yarattığı Gotik tarzı ile hem sinemayı sinema
yapan akımlardan birini modern sinemaya taşıyan yönetmen olmuş, hem de
bunu ilk filmleri ile gerçekleştirmiştir.
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Eda Onay kimdir?
Doğma büyüme Antalyalı, 19. yaşına
birkaç ayı kalmış, çoğunlukla moda
hakkında yazılar yazan bir blogger ve
yine çoğunlukla moda hakkında videolara çeken çaylak bir YouTuberım.
Ayrıca bu sene üniversiteye başlamam
gerekiyordu aslında ama seneye
başlayacağım.

"Fashion Wonderer"
serüveni nasıl başladı?
Başlangıçta olmak istediğin
yer ile şuanki konumunu
nasıl değerlendirirsin?
Kimleri örnek alıyorsun?
Ben oldum olası Blogcu.com olsun
,Tumblr olsun Blogspot olsun her
platformda site açmış birisiyim.
2015 yazında da moda bloggerlarının Instagramlarını yavaş yavaş takip
etmeye başlamıştım. Küçüklükten beri
süslü birisiyimdir ama hayatımda ilk
defa modaya bu kadar yakından ilgi
göstermeye başlamıştım o sıralar.
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En son Tumblr'ımı da bir K-pop
grubunun fotoğraflarıyla/videolarıyla
yaptığım editleri paylaşıp fanlık
yapmak için açmıştım ama fanlığı
bırakınca tabii elim boş kaldı.
Bloggerlardan etkilenmem,
Pinterest'te vakit geçirmem ve
modaya olan ilgimin ciddileşip
artmasıyla da 21 Haziran’da bir
de "Wordpress'i deneyelim bakalım"
diyerek o günden beridir yazı
yazıyorum işte. Açıkçası konumum
belki biraz daha iyi olabilirdi, ego
olarak algılamayın lütfen,
bazen yazılarımda istediğim
okunma oranları olmadığı için
böyle diyorum. Ama bu yaşımda
en sevdiğim bloggerın stajyeri
olabildiğim için çok mutlu ve
gururluyum aslında ve yazı yazmayı
da çok sevdiğim ve sevdiğim şeyi
istediğim şekilde yapabildiğim
için olmak istediğim yere ulaşabilmek
için sabrediyorum ve her gün bunun
için uğraşıyorum, her şey zamanla,
sabırla ve emekle oluyor sonuçta.
Camille’yi, Always Judging’in sahibi
Courtney Trop'u, Pernille Teisbaek’i,
Olsen ikizlerini ve çok sevdiğim
arkadaşım Ayşegül Altun’u örnek
alıyorum kendime.

Sosyal medyada özgürce
eleştiriler yapılabiliniyor, sana
yapılan eleştiriler seni nasıl
etkiliyor? Seni en çok üzen
veya etkileyen yorum neydi?
Açıkçası blogum hakkında hiç kötü
yorum almadım şaşırtıcı bir şekilde.
Instagramda da kötü yorum geldiğini
hatırlamıyorum sanırım sadece bir ara
bir selfieme “Erkek misin?” yazan
olmuştu o baya garibime gitmişti. YouTube’da da yeni sayılırım ama kanalım
ve benim hakkımda gelen yorum sosyal
medyadan gelmemişti maalesef. Arkadaşlarımın tanıştırdığı birisi, sadece 2
gündür konuşuyor olmamıza rağmen
ben yokken benim hakkımda “Ben bu
kızı anlamıyorum hem çok çirkin hem
de çok şişman bir de modayla ilgileniyor
video çekiyor. Bir yere gelemez.” gibisinden bir şeyler demiş ona çok kırılmıştım
ve sinirlenmiştim. Ama sanırım yapacak
bir şey yok herkes konuşuyor, keşke
kırmadan konuşsalar ama… Doğal
olarak üzülüyorum ve etkileniyorum
ama yapıcı eleştirilere tabii ki varım, her
yoruma varım aslında kırıcı değillerse.
İyi yorumlara gelecek olursak da beni
çok mutlu ve motive ediyorlar ve doğal
olarak o yorumlardan oldukça pozitif
etkileniyorum.
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Moda yazarları Camille
Charriere ve Monica Ainley'in
beraber yaptıkları "Fashion:
No Filter" adlı podcast'te
stajyersin. Bu süreç nasıl
gelişti ve bilmeyen için
işinden, görevlerinden
bahseder misin?
Camille için olan stajyerliğim onun beni
keşfetmesi sayesinde olmuştu ve beni
stajyer olarak işe almasının ilk sebebi
yaptığım editlerimi ve zevkimi sevmesiydi. Önceden onun için de sadece editler
yapıyordum ama şu an her konuda
yardımcı oluyorum ona. Sanırım podcastin stajyeri olabilmem de yine editlerimi sevmesinden dolayı oldu ve bir gün
bana podcast için de yardım etmemi
istedi. Açıkçası podcast için pek bir şey
yapmıyorum, Instagramlarını yönetiyorum diyebiliriz. Paylaşılacak fotoğrafları
editliyorum, altına yazılacak açıklamaları ve sıralanışlarını ayarlıyorum. Ama
son hallerine hep beraber karar veriyoruz; açıklamalarda, fotoğrafların dizilişlerinde ve editlerde değiştirmek istedikleri yerler olursa en son haline getirip
ortak noktaya varınca da paylaşıyoruz.

"Ben bu işi yapmalıyım!"
dediğin ilk an?
Dediğim gibi Instagram, bloggerlar,
Tumblr ve Pinterest sayesinde ilgim ciddi
şekilde arttı aynı zamanda da yazı yazmayı çok sevdiğim, yeni bir platformu
denemek istediğim ve boş kalmak istemediğim için de “Hadi bakalım” diyerek
başladım, karar verdim bu serüvenime,
21 Haziran 2015'te bilgisayarın başında
yapacak bir şeyler ararken. YouTube
olarak düşünürsek ben zaten video
izlemeyi çok seven birisiyim o yüzden
sevdiğim YouTuberları izleye izleye iyice
heves ettim ve “Ben de kendi videolarımı
çekmek istiyorum” diyerek başladım.
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Görsel İletişim ve Tasarım
bölümünde okurken dijital
dünyanın göbeğinde
olacaksın. Sence dijital bir
dünya ve sosyal medyanın
eksi ve acımasız yönleri
neler ?
O konuya gelecek olursak evet garip
daha başlamadan kararımı değiştirdim
yani seneye farklı bir bölümde okuyacağım yüksek ihtimalle. Ama asıl sorunuza
gelirsek insanların empati kurmadan
hakaret derecesinde yapıcı olmayan
yorumlar yapması. Bir şeyi bir kişiyi
beğenip sevmek zorunda değiliz hiç
birimiz. Ama eleştirinin kırıcı olması şart
değil hele ki tanımadığımız, sadece
dijital olarak gördüğümüz insanlara
yapıyorsak bu eleştiriyi. Yani bu yorumların saygı çerçevesinde yapılmaması,
hakaretler, kaba sözler hatta küfürler
içermesi ve ön yargılı bir biçimde yapılması bence en en eksi ve acımasız yönlerinden birisi.

Hayatında bir dönüm
noktan var mı?
Camille’nin stajyeri olmam diyebilirim.
Sektöre daha da yakınlaştım ve daha iyi
tecrübeler edinmeye ve kendimi geliştirmeye başladım. Bir de mide ameliyatımı
da diyebilirim bence çünkü moda sektörünün kötü yanlarından birisi de bedenler. Sektörle, kıyafetlerle bu kadar ilgilenip istediğim kıyafetleri giyemiyor
olmam çok üzüyordu beni ama artık
öyle olmuyor ve tabii ki de en en önemlisi her açıdan sağlığıma kavuştum ve
doktorum Ayhan Mesci sayesinde yeni
bir hayata ve düzene başladım resmen.
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Yeni bir başlangıç için senin
"starter pack"in nedir?
Önceden olan her şeyi kafadan silmek,
yalnız kalmak, yeni başlangıç için
düzgün planlar yapmak. Yardımcı olmaları için de en sevilen içecek, kulaklıkla
en sevdiğiniz şarkıların olduğu bir playlisti açıp dinlemek ve bu başlangıcın
planlanması için kalemle not defteri de
iyi olabilir tabii.

www.fashionwonderer.com
instagram | @edaonay
youtube | edaonay
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Safa Şahin kimdir?
Lisede grafitiye olan ilgim, ayakkabı
tasarımını keşfedince bu alana kaydı.
Ayakkabı tasarımı üzerine eğitim aldıktan sonra bir kısmı İtalya 'da olmak
üzere Güzel Sanatlar Fakültesi Resim
Bölümü’nü bitirip, kendi markamı
kurdum. 3 sene kendi markamı devam
ettirdikten sonra Nike’tan aldığım iş
teklifi üzerine markamı durdurarak
Amerika’ya yerleştim.

Sence ayakkabı tasarımı hangi
sanat dalının bir öğesidir?
Türkiye'deki sanat anlayışına
karşı olan yorumun nedir?
Bence ayakkabı tasarımı bütün sanat
dallarını kapsıyor ama en çok heykel
sanatına benziyor diyebilirim. Türkiye’deki sanat anlayışını eleştirecek donanıma sahip olduğumu düşünmüyorum, fakat sanatsal yaratıcılık bireysel
bir olgudur, onun dışa vurulması uygun
koşullara bağlıdır diyebilirim.
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Hayatının hiçbir döneminde
bu konuma geleceğini
düşünmüş müydün, olaylar
nasıl gelişti?
Hayal ediyordum sadece!
Stephan Leacock, ''En fazla iş başaranlar en çok hayal kuranlar olabilir'' diyor.
Eylem olarak da “alternatifi olabilir
mi?” sorusunu prensip edindim.

Nike'la çalışma sürecin
nasıl gelişti?
Çalışmalarımı online olarak paylaşmaya başladım bu süreçte, Versace, Marc
Jacobs , Nike, Adidas ,Puma , Emporio
Armani, Balmain , Nicolas Kirkwood ,
Under Armour, Inditex grubu gibi markalardan teklifler aldım ve inovatif durumunu baz alarak Nike ile çalışmayı
seçtim.

İşinden hiç vazgeçmemeni
sağlayan üç şey?
- Her sezon yeni bir şey yapmak, yaptığın şeyin sanatın bütün dallarını barındırması, özgür hissettirmesi.

Hiç umutsuzluğa düşüp
"yapamayacağım" dediğin
anlar oldu mu, bu zamanlarda
o işi tamamlamak için kendini
nasıl motive edip devam ettin?
- Ben hayat yolunu kalbin ritimlerine
benzetiyorum, bazen yukarı bazen
aşağı!
Ancak bu şekilde olunursa yaşadığın
anlaşılır, öbür türlü düz bir çizgi ölümün
ta kendisidir.
Tabii arada umutsuzluklar da oluyor, bir
şekilde toparlanıp kaldığın yerden
devam ediyorsun.
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Bir dönüm noktan oldu mu?
Bu farklı bakış açısını
kazandıran olayı
yaşamasaydın şuan
nasıl biri olurdun?
Benim dönüm noktam ayakkabı tasarımından sonra güzel sanatlar eğitimi
almamla başladı. Nesneleri çok farklı
görmeye başladım.

İyi bir başlangıç için senin
"starter pack"in neler?
Moral, kavram, başlangıç materyalleri,
müzik , Cay J
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Gelecekte seni nerelerde
görebiliriz?
Gelecek benim kontrolümde olmadığından dolayı bunun için pek bir şey söyleyemeyeceğim. Fakat gelecek için arz
ve talep önemli bir unsur bunu
biliyorum…

#KJFashion
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Chav Royal
Viktorya Dönemi -19yy- Kadın Bedeni Politikalarına Bir Başkaldırı
Editör: Sebla Bayoğlu

19.yy İngiltere’sinde 64 yıl hüküm sürmüş bir kadın

Bu yaptırımlar içinde yaşamını sürdürmeye çalışan orta

Viktorya. Kadın olması ataerkil düzenin açtığı yolu

sınıf birkaç kadın, "kötü kadın", "iffetli kadın", "görgü

devam ettirmesine engel olmamış, aksine bir devrin belki

kuralları" tanımlamalarını reddederek kendi hayatlarında

de en korkunç yaptırımlarını uygulamıştı. Kraliçe’ye göre

söz sahibi olabilmek için mücadeleye başladı. Orta sınıf

kadın "anne"ydi, hizmet etmesi gereken, cinsel kimliğini

kadınların başlattığı bu harekete, çok geçmeden işçi

saklaması ve toplumsal hayata karışıp "ben de varım"

sınıfı kadınları da katıldı. Zor koşullar altında çalışan bu

dememesi gereken kişiydi. Yine Viktorya’ya göre; erkek

kadınlar aynı zamanda cinsiyetleri yüzünden de aşağıla-

her gördüğünden kadın figürü çıkaran, sadece haz

nıp sömürülüyorlardı. Bu dönemde kadınların oy kullan-

almaya odaklı bir canlıydı. Hayvanat bahçelerinde

ması birçok erkek ve kadın tarafından hastalıklı bir

hayvanlara pantolon giydirilmesi, masa ayaklarının

düşünce olarak görülüyordu. Kadınlar seçme konusun-

bacağa benzetildiği için örtülerle kapatılması, göğüs,

daki kararsızlıklarını parlamentoya yansıtmamalı, evdeki

bacak gibi kelimelerin yasak olması bunun en büyük

görevlerini bilmeliydiler. Büyük adaletsizliklerle dolu

göstergelerindendi. Kraliçe’ye göre Havva, Adem’i

Kraliçe Viktorya Dönemi sonunda, yoğun baskı altında

kandırarak dünyaya sürülmelerine sebep olduğu için

bırakılan her sınıftan kadın, özgürlükleri için birlikte

bütün kadınlar doğum yaparken acılar içinde

mücadele etti. Bu mücadelenin yayılmasına önderlik

kıvranmalıydı.

eden Millicent Fawcett gibi sayısız isme saygılarımızla,

Photography Emre Türkmen
Styling Buse Çubukçu & Sebla Bayoğlu
Asist Farah Dila Durmuş
Edit Melis Süer
Mua Alara Dursun
Models Didem Yüce
Sena Albayrak
Sıla Nur Özer
Special thanks to Yeşim Bayoğlu
and Riseleather, Zygielle, Pinky Lola,
Kartal Sanat Tiyatrosu.
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AWAKENESS
UYUMAK İSTEDİĞİNİZ HER AN
CREATIVE DIRECTOR
BUSE ÇUBUKÇU
MODEL
ELİF DURAN
THANKS A LOT TO
ALARA NISANOĞLU
@ALASEOFFICIAL
FOR
SPECIAL PIECES
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