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AÇIKLAMASI:

Kültür  yaşamımızın  tüm  çeşitliliğini  içeriyor.  Dolayısıyla  iktidar  baskısını  en  çok  kültür  alanında 

deneyimliyoruz. Yani kullandığımız dil  başta olmak üzere, tüm kurumlarımız, sanat,  edebiyat ve popüler 

kültür araçları bu baskının yoğunlukla hissedildiği/uygulandığı alanlar.  Bu durum bireyler olarak bizlerin 

kültürel  özerkliğini,  yani  yaşamımızı  kendi  kendimize  idare  etme  hakkımızı  tehdit  ediyor.  Kültürel 

çeşitliliğimizin desteklenmesi yerine hepimiz tek tipleştirici, aynılaştırıcı genel bir söyleme maruz kalıyoruz. 

Bu durum maalesef öfke duygumuzu çoğaltıyor. Halbuki insani duygularımızı, kimlik ve yönelimlerimizi 

rahatça yaşayacağımız neşeli, sevgi dolu "ortak" alanları çoğaltmamız ve geleceğimizin dünyası için çoğulcu 

demokratik yaşamı tekrar tanımlamayı inatla talep etmemiz gerekiyor.

İşte bu etkinlik; ortak yaşamımızın biricik savunma aracı, direnişi olan olağanüstü “aşk” duygusuna sahip 

çıkarak;  üzerinde  düşünmeyi  öneriyor.  “Aşk”  sözcüğünü  kullandığımızda  asıl  kastettiğimiz  duygu  olan 

“sevgi”nin çeşitliliğine dikkat çekiliyor ve böylece yeniden keşfedilmeye hazır sevgi alanlarını araştırarak, 

bunların  çoğaltılmasının ve barışın  önemi  üzerinde duruluyor.  “Alain Badiou'nun  Aşka Övgü kitabından 

ilhamla: "Dünya birden değil de ikiden hareketle sınandığında ne olur? Dünya benzerlikten değil de farktan 

hareketle  incelendiğinde,  gerçekleştirildiğinde  ve  yaşandığında  nasıl  bir  yer  olur?"  sorularını,  dahası, 

Badiou'nun aşk hakkında söylediklerini, yani: "[Aşk] binbir türlü şeyi; deneyim, farktan hareketle bir bakış 

açısıyla yaşandığında her şeyi içeren bir tasarıdır. [Ve] dünya gerçek anlamda yeniliklerle dolu, aşk da bu 

yenilenmenin içinde yerini almalı. Güvenliğe ve rahatlığa karşı riski ve serüveni yeniden icat etmeli[yiz]." 

konusunu  toplu  şekilde  düşünüp/düşündürmenin  önemini  vurguluyor.  Etkinlik;  kültür  ve  gelenek 

kurumlarının baskısı altında kalmaksızın özgür bireyler olarak, kendi rızamızla, ötekinin gözünden dünyaya 

bakıp; o dünyayı da görmek ve değerlendirmek, geleceği bu yaşam çeşitliliğini dikkate alarak onurlu bir 

şekilde hazırlamak konusunda yeni yollar yaratmak için ilham vermeyi hedefliyor. 

İzleyicilerin de katılımı ile bir olay halinde gerçekleştirilecek etkinlik sırasında isteyenler, kendi başlarına ya 

da  istedikleri  kişi(ler)  ile  sanatçı  tarafından  hazırlanan―insan,  hayvan,  sembol,  kavram  vb. 

ile―Sevgi/Bağlılık/Koekzistans Anlaşması yapmak üzere formları imzalayabilecekler. Bu anlaşma; çıkarı, 

güvenliği  her  şeyin üstünde tutan günümüz dünyasında serüvenci  ve inatçı  bir  birlikte  var olma zemini 

yaratarak, kendimizden başlayarak “ortak” sevgi alanlarımızı yeniden yapılandırmayı öneriyor. 


