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Yeni Bir Sinema Hareketlenmesi: CAVA Enstitü 
Ankara’nın modern sanatlar merkezi CerModern sinema ve audiovizüel sanatlar alanındaki 
faaliyetlerini CAVA adı altında birleştiriyor. CerModern ve Yapım-eki işbirliği ile ortaya 

çıkan CAVA Enstitü, görsel-işitsel sanatlar alanında Türkiye’nin ihtiyacını giderecek 
projelerle geliyor. 

Türkiye’nin sinema ve audiovizüel sanatlar alanında etkili bir kurumsallaşmayı hedefine alan 
CAVA (Cinema and Audio Visual Arts) hem bir sanat inisiyatifi hem de bir enstitü olarak 
hizmet verecek. 

CerModern ve Yapım-eki işbirliğiyle, Program Yönetmenliğini Tufan Taştan’ın 
gerçekleştireceği Enstitü’de, Ahmet Uğurlu, Ahmet Gürata,  Barış Pirhasan, Erdal 
Beşikçioğlu, Ezel Akay, Meltem Cumbul, Mert Fırat, Onur Ünlü, Ümit Ünal, Yeşim 
Ustaoğlu, Yüksel Aksu gibi alanlarında usta isimler de danışman olarak derslere katkı 
sunacak. Teorik ve uygulamalı çalışmalarıyla, katılımcılarına hem öğrenim hem de üretim 
süreçlerinde modern bir sinema ortamı sunacak olan CAVA, Dünya Sineması’ndan da birçok 
ismi ağırlayacak.  

Yaratıcı fikirlerin sanatsal disiplinle buluşmasını hedefleyen CAVA Enstitü, ilk dönemde dört 
ayrı atölye çalışması ile başlayacak. Tufan Taştan tarafından yürütülecek “Bir Film 
Yaratmak” sinema atölyesi, Evren Barış Yavuz tarafından yürütülecek “Düşten Kağıda” 
senaryo atölyesi, Ahmet Uğurlu tarafından yürütülecek “Kameraya Oynamak” oyunculuk 
atölyesi ve  Ahmet Gürata tarafından yürütülecek olan “Sinema Okur Yazarlığı” eleştirmenlik 
atölyeleriyle CAVA Enstitü sinema ve audiovizüel sanatlar alanında güçlü bir kurumsallaşma 
için ilk adımı atacak. 

CAVA Enstitü'nün I. Dönem Atölyeleri 13 Ekim-30 Aralık 2012 tarihleri arasında 
katılımcılarıyla buluşacak ve kontenjanları sınırlı olan atölyelerin son başvuru tarihi ise 8 
Ekim 2012. 

CAVA Enstitü, katılımcılarına projelerini geliştirme olanağı sunarken, atölyelerin programları 
kapsamında her ay halka açık söyleşiler, film gösterimleri ve workshoplar düzenleyerek 
Ankara’nın kültürel ve sanatsal iklimine katkı sağlayacak. 

İlk dönemini tamamladıktan sonra bir ileriki aşamasını tartışacak ve ikinci dönemini 
oluşturacak olan CAVA Enstitü, kalıcı bir okula dönüşmesi hedeflenen atölyelerin yanı sıra, 
Türkiye’de alana dair çalışması eksik kalan, Sinema Müziği, Görüntü Yönetmenliği, Sinema 
Sanat/Tasarım, Yaratıcı Yapımcılık gibi atölyeleri kurmak için de çalışmalarına başladı. 

 



	  

 

 
 
 
CAVA Enstitü 
CerModern’in bünyesinde süren sinema ve audiovizüel sanatlar çalışmalarının çatısı olan CAVA 
Enstitü (Cinema and Audio Visual Arts), CerModern ve Yapım-eki iş birlikteliğiyle bir sanat inisiyatifi 
olarak çalışmalarını başlatıyor. Türkiye’de uzun süredir tartışılan yeni sinema arayışlarına katkı 
sağlayacak olan ve bağımsız bir sanat inisiyatifi olarak biçimlenen CAVA Enstitü, panel, seminer, 
gösterim ve festivallerle Türkiye’nin görsel-işitsel sanatlar atmosferine düşünsel ve pratik üretimlerle 
katkı sağlayacak. 
 
Medya&İletişim:                   
Özge Ekmen Maden                                Tufan Taştan 
Medya Koordinatörü         CAVA Program Yönetmeni 
T: 0312 310 00 00 / 127                T: 0312 310 00 00 /125 
M: 0506 763 74 85                 M: 0532 628 23 90   
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Detaylı bilgi için; 

http://www.cermodern.org/cava-tr.html 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


