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Fransa, Gürcistan ve Türkiye’den Sanatçılar ‘Sınırlar Ötesine Dans 

Etmek’ Projesi için Hopa’da 
  

Fransa, Gürcistan ve Türkiye’den sanatçılar, sanat operatörleri ve akademisyenler, 

Artvin’in Hopa ilçesinde, ‘Sınırlar Ötesine Dans Etmek’ Projesi için bir arada…  12 – 19 

Haziran 2013 tarihleri arasında, Karadeniz Bölgesine canlılık getirecek olan proje süresince, 

atölye çalışmaları, gösteriler, sunumlar ve etkinlikler gerçekleşecek. Proje, Hopa ve 

Batum’da yaşayanlar, Hopa-Batum bölgesinden farklı disiplinlerde çalışan kültür 

inisiyatifleri, yerel sanatçılar, Türk, Gürcü ve Avrupalı sanatçılar, Türkiye, Gürcistan ve 

Fransa’daki sanat inisiyatifleri, uluslararası çağdaş sanat toplulukları ve kültür ve sanat ile 

ilgilenen herkesin katılımını bekliyor.  

Karadeniz zengin dans kültürüne sahip bir bölgedir. Bölgedeki dans biçimleri açık benzerlikler 
barındırmaktadır. Dans, adeta bölgedeki günlük hayatın önemli bir parçası halini almıştır. 
Buna rağmen halk çağdaş ve modern dans gibi yeni dans türlerine aşina değildir. Artvin’in 
Hopa ilçesi, Gürcistan’ın Batum şehrine olan yakınlığı sayesinde kuşkusuz kozmopolit bir sınır 
ilçesi ve merkezi bir geçiş noktası konumundadır. Avrupa ve Türkiye’den pek çok sanatçının 
da aslında tam da bu sebeplerden gözünü Hopa’ya çevirmesi tesadüf değildir. ‘Sınırlar 
Ötesine Dans Etmek’ Projesi de Türkiye, Fransa ve Gürcistan’dan sanat kurumlarının 
işbirliğinde doğmuştur. Projenin ana amacı ‘dans ve hareket’ temalı etkinliklerle beden 
farkındalığını oluşturmaktır. Proje süresince, Fransa, Gürcistan ve Türkiye’nin farklı illerinden 
gelen sanatçılar, yerel halkı da dahil ederek, dans gösterileri, atölye çalışmaları, sunumlar ve 
etkinlikler gerçekleştirecektir. Yerel izleyicilere çağdaş dans alanından parçalar aktarıldıktan 
sonra performansların içeriği tartışılacaktır. Proje esnasında sanatçılar ve araştırmacılar farklı 
disiplinlerden yerel sanatçılar ve konuya ilgi duyan yerel halkla bir araya gelerek, 
deneyimlerini, pratiklerini ve vizyonlarını paylaşma imkanı bulabileceklerdir. Atölyeler sadece 
yerel sanatçılara değil dansla ilişkisi olmayan kişilerin de katılımına açıktır. Böylelikle yerel 
halk kültür sanat, ekoloji ve yaşam arasındaki ilişkiyi sorgulayacak ve aynı zamanda beden ve 
mekan farkındalığını artıracaktır. Proje etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik özel bir 
drama atölyesi de düzenlenecektir.  
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2 

sağlamayı amaçlayan proje, bölgedeki genç dansçıların, yurt dışı ya da şehir dışı kurumlarla 
arasında sürdürülebilir ilişkiler kurmasına öncülük edecektir. Yerel sanatçılar ile Avrupa’da 
dans alanında aktif olan sanatçılar arasında iletişim kanalları açılabilecektir.  

 
Geniş katılım kitlesi hedefleyen proje özellikle (profesyonellik gözetmeksizin dansa ilgisi olan 
tüm) yerel halkın katılımını oldukça önemsiyor.  
Projenin internet sitesi: www.dancingacrossborders-project.com  
 
 
Proje, Avrupa Kültür Vakfı ve Institut Français tarafından desteklenmektedir. Projenin 
koordinatörlüğü İstanbul’dan SOM Araştırma üstlenmiştir. Projenin yerel koordinatörü 
Hopa’dan Biryaşam’dır. Projenin ortakları arasında Türkiye’den Çatı Çağdaş Dans Derneği ve 
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Fransa’dan A.I.M.E derneği ve Gürcistan’dan 
Alethea bulunmaktadır. Taldans ve Batum Güney Kafkas Çağdaş Dans ve Deneysel Sanat 
Festivali projeye iştirakçi olarak katılmaktadır. Projenin HOPA faaliyetlerinin detaylı programı 
şöyledir: 

14 Haziran- “Dolap” Dans Gösterisi- Filiz Sızanlı & Mustafa  
Kaplan 
Mekan:  Park, Hopa, Saat : 17:00 
  
14 Haziran- “Central Park” Dans Gösterisi- Julie Nioche &  
Alexandre Meyer 
Mekan:  Park, Hopa, Saat: 18:00 
 
15 Haziran- “Hikayelerimizi Keşfedelim” Gençler için Drama  
Atölyesi- Hasret Esra Çizmeci 
Mekan:  Hopa Öğretmenevi  Saat: 10:00 

 
“15 Haziran- “Acilen Hareket Etmem Gerek” Hareket Atölyesi- Filiz  
Sızanlı & Mustafa Kaplan 
Mekan: Artvin- Hopa Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, Saat: 10:00 
 
15 Haziran- “Central Park Üzerine” Doğaçlama Atölyesi- Julie  
Nioche & Alexandre Meyer 
Mekan: Artvin- Hopa Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, Saat: 14:00 

 
 

Bu proje Avrupa Kültür Vakfı ve Institut Français tarafından finanse edilmektedir. 

http://www.dancingacrossborders-project.com/

