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Basın	  Bülteni	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  1	  –	  31	  Ekim	  2010	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
2010	  Bimeras	  Ödülü	  Beklan	  Algan’a	  verildi…	  

iDANS	  04	  bol	  ödüllü	  bir	  törenle	  sona	  erdi	  
	  
Avrupa’nın	  en	  önemli	  ve	  prestijli	  çağdaş	  dans	  ödülü	  olan	  Avrupa	  Birliği	  Çağdaş	  Dans	  Ödülü	  (Prix	  Jardin	  
d’Europe)	  bu	  yıl	  iDANS	  Uluslararası	  Çağdaş	  Dans	  ve	  Performans	  Festivali	  kapsamında	  İstanbul’da	  
garajistanbul’da	  verildi.	  
	  
31	  Ekim	  Pazar	  akşamı	  yapılan	  törende,	  10	  Avrupa	  ülkesinden	  genç	  eleştirmenlerin	  oluşturduğu	  juri,	  10	  
bin	  Avro	  değerindeki	  birincilik	  ödülünü	  Maria	  Baroncea,	  Eduard	  Gabia	  ve	  Dragana	  Bulut’tan	  oluşan	  
Romen-‐Sırp	  sanatçı	  kollektifine	  verdi.	  Birincilik	  ödülünü	  alan	  sanatçılar	  E.I.O	  adlı	  eserlerinde	  sanatın	  
günümüz	  toplumundaki	  değerini	  sorgulamışlardı.	  Yarışmada,	  İDANS	  04	  Festivali	  programında	  yer	  alan	  
11	  eser	  ödüle	  aday	  gösterilirken,	  Türkiye’den	  Filiz	  Sızanlı	  Site	  isimli	  performansıyla	  adaylar	  arasında	  
yer	  almıştı.	  	  
	  
iDANS’a	  rekor	  katılım	  	  
Disiplinlerarası	  sanat	  festivali	  iDANS’ın	  Ekim	  ayı	  boyunca	  gerçekleşen	  dördüncüsü,	  rekor	  sayıda	  sanatçı	  
ve	  projeyi	  ağırladı.	  154	  sanatçı,	  birbirinden	  yenilikçi	  ve	  iddialı	  41	  proje	  ve	  50’den	  fazla	  gösterimle	  
İstanbulluları	  yaratıcılığa	  davet	  etti.	  Bu	  yıl	  sokak	  gösterimleri	  ve	  sergileriyle	  de	  ilgi	  çeken	  iDANS’ın	  
Beşiktaş	  Meydanı’nda	  bir	  sergisi	  CHP’li	  gençlerin	  saldırısına	  uğramıştı.	  iDANS’ın	  İstanbul’un	  hayvanlarını	  
konu	  alan	  iKEDi	  etkinliğinde	  ise	  Güney	  Afrikalı	  tasarımcı	  Roger	  Titley’in	  tasarladığı	  kuklalar	  farklı	  
mahallelerde	  kurulan	  atölyelerde	  halkın	  katılımıyla	  yapıldı.	  iKEDi’ye	  yaklaşık	  beşbin	  İstanbullu	  katıldı.	  
	  
iDANS’ın	  kapanış	  akşamı	  iki	  ayrı	  ödül	  törenine	  sahne	  oldu:	  	  
iDANS’ı	  düzenleyen	  Bimeras	  Kültür	  Vakfı	  üç	  yıldır	  Türkiye’de	  çağdaş	  dans	  ve	  performans	  sanatlarının	  
gelişmesine	  katkıda	  bulunmuş	  kişileri	  hatırlamak	  amacıyla	  Bimeras	  ödüllerini	  gelenekselleştirdi.	  Bu	  ödül	  
geçtiğimiz	  yıllarda	  Şebnem	  Selışık	  Aksan	  ve	  Geyvan	  Mc	  Millan’a	  verilmişti.	  Kapanış	  akşamı	  bir	  konuşma	  
yapan	  vakıf	  başkanı	  Aydın	  Silier	  2010	  Bimeras	  Ödülü’nün	  sahibini	  şöyle	  açıkladı:	  “Daha	  hayattayken	  bu	  
ödülü	  bu	  yıl	  Beklan	  Algan’a	  vermek	  istiyorduk,	  ama	  bizi	  beklemedi.	  Zaten,	  onun	  yenilikçi	  kişiliği	  
beklemeyi	  sevmez	  ve	  kendi	  yolunda	  gitmekten	  vazgeçmezdi.”	  27	  Eylül	  2010’da	  hayatını	  kaybeden	  Beklan	  
Algan’ı	  “Değerli	  tiyatro	  insanı,	  hepimizin	  hocası,	  iDANS’ın	  en	  büyük	  destekçisi”	  olarak	  tanıtan	  Aydın	  
Silier,	  Bimeras	  Ödülü’nü	  Beklan	  Algan’ın	  eşi	  Ayla	  Algan	  ve	  kızı	  Sevi	  Algan’a	  teslim	  etti.	  Kısa	  bir	  konuşma	  
yapan	  Ayla	  Algan	  “Beklan	  Algan	  için	  vefa	  duygusu	  çok	  önemliydi,	  bu	  ödül	  onun	  için	  çok	  anlamlı”	  şeklinde	  
duygularını	  dile	  getirdi.	  
	  
Bimeras	  Kültür	  Vakfı,	  İDANS	  04	  Festivali	  kapsamında,	  bu	  yıl	  çok	  önemli	  bir	  projeyi	  daha	  gerçekleştirerek	  
Avrupa’nın	  en	  önemli	  ve	  prestijli	  dans	  ödüllerinden	  biri	  olan	  Avrupa	  Birliği	  Çağdaş	  Dans	  Ödülü’nün	  (Prix	  
Jardin	  d’Europe)	  İstanbul’da	  verilmesini	  sağladı.	  Bu	  ödül	  daha	  önce	  Viyana	  ve	  Brüksel’de	  verilmişti.	  İki	  
haftadır	  iDANS’ta	  bu	  ödül	  için	  aday	  gösterilen	  eserleri	  izleyen	  ve	  bunlarla	  ilgili	  eleştiri	  yazıları	  yazmakta	  
olan	  10	  Avrupa	  ülkesinden	  genç	  dans	  ve	  tiyatro	  eleştirmeninden	  oluşan	  jüri	  birincilik	  ödülünün	  yanında,	  



     
 

 
 

 
 
 

Inonu Cad. Indigo Apt. No: 41/5  Gumussuyu 34437 Istanbul / Turkey 
T: +90 212 244 89 33 (pbx)    F: +90 212 244 96 03 

www.bimeras.org www.idans.info 

A	  Mary	  Wigman	  Evening	  adlı	  gösterisiyle	  Kolombiya	  asıllı	  Fabian	  Barba’ya	  ve	  City	  adlı	  gösterisiyle	  Macar-‐
İtalyan	  Bloom!	  topluluğuna	  ikincilik	  ödüllerini	  verdi.	  İkincilik	  ödülleri	  yeni	  eserlerini	  hazırlamak	  için	  
sanatçılara	  ikişer	  haftalığına	  başka	  bir	  kentte	  misafirlik	  imkanı	  sağlıyor.	  Ödül	  töreninde	  jüri	  üyeleri	  
yarışmaya	  katılan	  eserlerin	  tümüyle	  ilgili	  kısa	  birer	  yorum	  okudular.	  Jürinin	  kararları	  ise	  iDANS	  küratörü	  
Gurur	  Ertem	  tarafından	  açıklandı.	  Ödül	  töreninde	  birçok	  Avrupa	  ülkesinden	  festival	  ve	  tiyatro	  
yöneticileri	  ve	  sanatçılar	  hazır	  bulundu.	  Bu	  	  arada,	  görsel	  Sanatçı	  İrfan	  Önürmen’in	  bütün	  gösterileri	  
izleyerek,	  bunlarla	  ilişkilendirerek	  gerçekleştirdiği	  sanat	  objeleri	  bütün	  sanatçılara	  hediye	  edildi.	  	  
	  
10	  ülkenin	  işbirliği	  var	  
Avrupa	  Birliği	  Kültür	  Komisyonu	  tarafından	  desteklenen	  çok	  az	  sayıda	  	  5	  yıl	  süreli	  projeden	  birisi	  olan	  
“Jardin	  d’Europe”	  projesi	  10	  Avrupa	  ülkesinden	  sanat	  kurumlarının	  bir	  araya	  gelmesiyle	  oluştu.	  Ultima	  
Vez	  (Belçika),	  CCN	  Montpellier	  (Fransa),	  Workshop	  Foundation	  (Macaristan),	  Lokomotiva	  (Makedonya),	  
Station	  (Sırbistan),	  4Culture	  (Romanya),	  Cullberg	  Ballet	  (İsveç),	  Bimeras	  Kültür	  Vakfı	  (Türkiye),	  Southbank	  
Centre	  (İngiltere),	  danceWEB	  (Avusturya)	  tarafından	  geliştirilen	  etkinlikler	  bu	  sene	  iDANS	  kapsamında	  
Bimeras	  Kültür	  Vakfı	  tarafından	  İstanbul’da	  düzenlendi.	  
	  
Yazarlardan	  oluşan	  juri	  	  
Jardin	  d’Europe	  etkinliklerinin	  en	  önemli	  parçasını	  ise	  Prix	  Jardin	  d’Europe	  (Avrupa	  Birliği	  Dans	  Ödülü)	  
oluşturuyor.	  Festival	  kapsamında	  düzenlenen	  “Kritik	  Çaba”	  çalıştayının	  katılımcıları	  aynı	  zamanda	  bu	  
ödülün	  jürisini	  oluşturdular.	  “Kritik	  Çaba”	  çağdaş	  dans	  ve	  performans	  sanatları	  yazarlığında	  
uzmanlaşmakta	  olanlara	  yönelik	  bir	  eğitim	  programıdır.	  Program,	  sahne	  sanatları	  alanındaki	  eleştirel	  
pratiklerin	  sorun,	  sorumluluk	  ve	  sorgularıyla	  yüzleşerek	  nitelikli	  fakat	  erişilebilir	  eleştirel	  bir	  yazının	  
gelişimine	  katkıda	  bulunmayı	  hedefliyor.	  
	  
Kritik	  Çaba	  çalıştayı	  katılımcıları	  ve	  Avrupa	  Birliği	  Çağdaş	  Dans	  Ödülü	  jürisi	  ise	  şu	  isimlerden	  
oluşmaktaydı.	  	  	  
	  

• Eylül	  Akıncı	  (Türkiye),	  	  
• Bükki	  Nóra	  Ildikó	  (Macaristan),	  	  
• Iulia	  Popovici	  (Romanya),	  	  
• Julie	  Rodeyns	  (Belçika),	  	  
• Lisa	  Caroline	  Smith	  (İngiltere),	  	  
• Theresa	  Elke	  Christine	  Steininger	  (Avusturya),	  	  
• Josefine	  Wikström	  (İsveç),	  	  
• Maxime	  Fleuriot	  (Fransa),	  	  
• Dean	  Damjanovski	  (Sırbistan),	  
• Martina	  Roesler	  (Avusturya)	  

	  

Detaylı	  Bilgi	  için:	  www.idans.info	  	  

Ödül	  töreniyle	  ilgili	  fotoğraflar	  şu	  linkten	  indirilebilir:	  
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http://www.dropbox.com/gallery/5039460/1/iDANS%20ODUL%20TORENI?h=283e89	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Bimeras	  Kültür	  Vakfı	  
Bimeras	  Kültür	  Vakfı,	  Türkiye’nin	  çağdaş	  sanatlarda,	  özellikle	  de	  çağdaş	  sahne	  sanatları	  alanında	  uluslararası	  ilişkilerine	  destek	  
olma	  amaçlı,	  yaklaşık	  10	  yıldır	   süren	  bir	  çabanın	  ürünü	  olarak	  kuruldu.	  Birikimini	  2007	  yılında	  en	  üst	  noktaya	   taşıyan	  vakıf,	  
Türkiye’ye	  ve	   İstanbul’a	  bir	  çağdaş	  dans	  ve	  perforans	   festivali	  kazandırdı.	  Bimeras	  Kültür	  Vakfı,	  üç	  ayrı	  Avrupa	  Birliği	  Kültür	  
Programı	  projesine	  katılma	  başarısı	  göstererek,	  Türkiye’nin	  uluslararası	  projelerde	  aktif	  partner	  olarak	  yer	  almasına	  önemli	  bir	  
katkı	  sağlıyor.	  
	  
İDANS	  Uluslararası	  Çağdaş	  Dans	  ve	  Performans	  Festivali	  
Bimeras	   Kültür	   Vakfı’nın	   on	   yıllık	   uluslararası	   tecrübesinin	   sonucu	   olarak	   İstanbul’da	   düzenlenen,	   içerik	   ve	   tarz	   olarak	  
dünyanın	  en	  seçkin	  ve	  prestijli	   festivalleriyle	  aynı	  kulvarda	  yarışan,	  Türkiye’nin	   tek	  Uluslararası	  Çağdaş	  Dans	  ve	  Performans	  
Festivali’dir.	   Çağdaş	   dansın	   bir	   sanat	   dalı	   olarak	   algılanmasına	   katkıda	   bulunmayı	   ve	   bu	   konuda	   yeni	   bir	   bilinç	   yaratmayı	  
hedefleyen	  iDANS,	  bu	  alanın	  en	  önemli	  ustalarını	  her	  yıl	  İstanbul’da	  buluşturuyor.	  	  
	  
Bimeras	  Kültür	  Vakfı	  Yön.	  Kur.	  Bşk.	  ve	  iDANS	  Festivali	  Genel	  Yön.:	  Aydın	  Silier	  
iDANS	  Festival	  Küratörü:	  Gurur	  Ertem	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ayrıntılı	  Bilgi	   :	  www.idans.info	  
	  
	  
Basın	  İletişim:	  	  
	  
Burcu	  Güçlü	  -‐	  0532	  515	  37	  35	   	   	   	  	  	  	  	  	  	   	   Önder	  Kiremitçi	  –	  0532	  425	  45	  63	  
Bimeras	  -‐	  0212	  244	  89	  33	   	   	   	   	   Denove	  PR	  –	  0216	  550	  88	  74	  
burcu.guclu@bimeras.org	   	   	   	   	   onder@denovepr.com	  	  
pr@bimeras.org	  


