
* Sanat yonetimi nedir? Yaptiginiz isin 
kapsamini ozetleyebilir misiniz?

Sanat Yönetimini, kültür - sanatı kamuoyuna, değer 
verilecek, saygı duyulacak ve benimsenecek şekilde 
ulaştırmanınmetodları olarak tanımlayabilirim. 
THEPARTNERS olarak biz Türkiye’de bir ilke imza 
atarak sanatı, eğlenceyi eğitimle de birleştirererk 
farklı bir boyut da kazandırdık. Gerçekleştirdiğimiz 
etkinlik ve sergileri mümkün olduğunca anlaşılır, 
ilginç ve ulaşılır kılarak cazip hale getiriyor ve daha 
geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz.

* Herkes sanat yonetimi ile ugrasabilir mi?

Bana göre herkes sanat yönetimi yapamaz. 
İşimizin büyük ve önemli bir kısmı, kültür - sanat 
etkinliklerini gerçekleştirirken detaylar üzerinde 
emek sarfetmeyi, dolayısı ile konuya hakim olmayı 
gerektirir. Kültür ve sanat konusunda yeterliliği 
olmayanların, geçirilmesi gereken bu süreci 
anlamsız ve önemsiz bulması olasılıkla muhtemeldir. 
Dolayısı ile uygulanacak sanat yönetimi de 
katılımcıya farklı beklentilerle ulaşılmasına, tüm 
olgunun doğru deneyimlenmemesine ve neticede 
izleyici tarafında hayal kırıklığına sebep olacaktır.

Sanat yönetimi ile ilgili pek çok okul ve kurs 
bulunmakla birlikte bu dalda, ancak kültür sanata 
ilgi duyan, seven ve takip edenler uzmanlaşabilir.

* Bu isi yapmak icin hangi yeterliliklere sahip 
olmak gerekir?

Daha önce de belirttiğim gibi, bu işi hakkıyla 
yapabilmek için kültür ve sanatı anlamak, takdir 
etmek, sevmek, heves ve gayret göstermek gerekir. 
Gerçekleştirilen işin seyirci tarafından zevkle 
izlendiğini, beğeni ile çevrelerine aktarıldığını 
gördüğünüzde bundan manevi bir tatmin de 
duymalısınız. Sanat yönetimi bir iştir, dolayısıyla 
kültür sanatı sevmek, anlamak ile birlikte işletme 
becerilerinin de gelişmiş olması şarttır.

* Sanat yonetiminde nelere dikkat  
edilmesi gerekiyor?

Sanat bütçelerini yönetmek zorlu bir iştir, kar 
elde etmek ise çok daha zordur.  Bu yüzden, bütçe 
yönetimi konusunda bilhassa dikkatli olunması 
gerekmektedir. 

Özellikle işbirliği içinde olunan sanatçıların dünya 
görüşleri ve bakış açıları daha farklı olduğundan 
sanatçılarla çalışırken amaç, iyi performans elde 
edebilmek ve sonuca odaklanmak kadar müşfik 
yaklaşmak da önemlidir.

Gözünüzün kulağınızın daima açık olması, kitlelerin 
ilgi alanlarına dikkat edilmesi ve sürekli nabız tutarak 
potansiyel katılımcıların neleri kabul edebileceğine 
dair bir sezginizin de olması gerekir. Ancak bu 
şekilde projelerin etkili biçimde  kitlelere nasıl 
ulaştırabileceğine dair doğru karar verilebilir.

* Turkiyede sanat yonetimiyle ilgili yanlis 
bilinenler veya yanlis uygulamalar neler? 

Bu, yanıtlaması zor bir soru. Çünkü bence karşılaşılan 
zorluklar ve yanlışlar çoğu zaman dünyanın her 
yerinde aynı. Ama Türkiye’de yeterli araştırma 
yapılmadan, seyircinin kabul edip etmeyeceğini 
anlamadan yapılan her işin başarılı olacağını 
farzetmek gibi bir eğilim var. Proje sahiplerinin sevdiği 
birşeyi herkesin seveceğini düşünmesi çok yaygın bir 
yanlış maalesef. Bu yanlış da hedef kitleyi ıskalamayı 
ve beraberinde finansal problemleri getirir. 

Sanat yönetimi bir iştir ve ciddiyetle ele alınmalıdır. Proje 
sahiplerinin konuya herhangi bir iş ya da bir pazarlama 
aracı olarak yaklaşmaları da yanlışları doğurmakta. 

Öte yandan kültür-sanat cemaatinin topluma 
yeni, daha once duymadıkları işler getirmek gibi 
bir misyonu da vardır. Ancak bunun için de bir ön 
araştırma yapılması, üzerinde çalışılan projenin ilgi 
görüp görmeyeceğinin kavranması, ardından da 
toplumun bu konuda doğru bir şekilde eğitilmesi için 
yapılacak tanıtımlara yatırım yapılması gerekmektedir. 
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* Sanat yönetimiyle ilgilenmek isteyen bir 
kişi kendisini akademiye gitmeden, usta 
çırak ilişkisiyle olgunlastırabilir mi, yoksa 
akademik eğitim şart mıdır?

Sanat Yönetimini hangi dalda yapmak istediğinize 
bağlı. Müze Küratörlüğü mü ya da Kültürel Etkinlik 
Organizatörlüğü mü? Bu dallardan biri akademik 
eğitim gerektirirken diğeri gerektirmez.

Ayrıca sanatla neyi kastettiğinize de bağlı biraz. 
Sanat Yönetiminde müzelerde ve büyük kurumlarda 
bir kariyer planlıyorsanız bu pozisyonlar bir çok özel 
beceri gerektirdiğinden, akademik eğitim almanız 
şart. Müzelerde çalışmak için, sanat tarihi ve kökeni 
konusunda sanat eserlerinin korunması ve kuratörlük 
konusunda derinlikli bilginiz olması gerekir.

Eğer sanatla, canlı etkinlikler, konserler, gösteriler 
kastediliyorsa, bunlar bahsi geçen bilgi birikimini ve 
eğitimi gerektirmez ama kullanılan teknolojiler ve 
kavramlar da sürekli bir değişim ve gelişim içinde 
olduğundan sözkonusu eğitimler, usta-çırak ilişkisiyle 
yetişmiş kişilere göre büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Günümüzde, ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilen, 
en çok ilgi gören, en ilginç ve en heyecanlı sanat 
etkinlikleri, video projeksiyonlar ve özel ses-ışık 
efektleri ile oluşturuluyor. Böylesine dinamik 
bir alanda, ne kadar eğitimli ve bilgili olursanız, 
gelişmeleri takip edereniz o derece başarılı olursunuz.
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