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Lefkoşa’daki Görsel Sanatlar ve Araştırma Merkezi
Avrupa’nın en önemli kültürel miras ödülünü aldı
Turku, 15 Mayıs 2017 – Kültürel miras alanında Avrupa’nın en önemli ödülü olan Avrupa Birliği Kültür Mirası
Ödülü / Europa Nostra Ödülleri’nin 2017 yılı ödül töreni bugün Turku’daki (Finlandiya) Aziz Michael Kilisesi’nde
yapıldı. Ödül törenine dünyaca ünlü tenor ve Avrupa’nın önde gelen kültürel miras kuruluşu Europa Nostra
Başkanı Plácido Domingo ve Avrupa Birliği Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Tibor Navracsics
ev sahipliği yaptı. Domingo ve Navracsisc bu yılın ödül kazanan 29 projesi arasından 7 Büyük Ödül ve Halkın
Seçimi ödüllerini duyurdular.
7 Büyük Ödül sahibi uzmanlardan oluşan bağımsız bir jüry tarafından belirlendi ve her bir proje 10.000 Euro’luk
para ödülüne layık görüldü. Büyük ödüller:
Koruma Kategorisi
Barok Külliye ve Bahçeleri, Kuks, Hradec Králové Bölgesi, ÇEK CUMHURİYETİ
Filefiell Kral Yolu, NORVEÇ
Blaj Kültür Sarayı, Transilvanya, ROMANYA
Aziz Juan Manastırı Kalıntıları Koruyucu Çatı Örtüsü, Burgos, İSPANYA
Araştırma Kategorisi
Bosch Araştırma ve Konservasyon Projesi, ‘s-Hertogenbosch, HOLLANDA
Üstün Hizmet Kategorisi
Mr. Ferdinand Meder, Zagrep, HIRVATİSTAN
Eğitim ve Bilinç Geliştirme Kategorisi
Görsel Sanatlar ve Araştırma Merkezi, Lefkoşa, KIBRIS
6.’cısı verilen Halkın Seçimi Ödülü bu yıl, büyük bir özveriyle 70 yıldan fazla süreyle Transilvanya’daki Macaristan,
Romanya, Saksonya ve Roman topluluklarının müziklerini, danslarını, hikâyelerini ve zanaatlarını derleyen
Mr. Zoltán Kallós’ a verildi. Şimdiye kadar ilk defa bu kategorideki bir ödül en fazla halk oyunu aldı. 11.500’den
fazla kişi Avrupa’daki kültürel miras alanındaki bu önemli başarıyı ödüllendirmek için Europa Nostra’nın internet
üzerinden yürüttüğü ankete katıldı.
Ödül töreni sırasında Avrupa Birliği Yaratıcı Avrupa Programı’na dahil 18 ülkeden 29 projeye Avrupa Birliği Kültür
Mirası Ödülü / Europa Nostra Ödülü verildi. Ek olarak, bu programda yer almayan İsviçre ve Türkiye’ den iki
nitelikli projeye de ödül verildi.
Ödül törenindeki konuşmasında tanınmış opera sanatçısı ve Europa Nostra’nın başkanı Plácido Domingo
şunları belirtti; “Finlandiya’nın bağımsızlığını kazanmasının 100. yılında bu güzel tarihi kent Turku’da bütün ödül
kazananları tanımak ve onları ödüllendirmek büyük bir ayrıcalık oldu. Her bir ödül kazanan, ortak mirasımızı
önemseyen ve koruyan bizler için parlayan birer örnek. Turku’daki ödül töreni, ödül kazananları, üyelerimizi ve
destekçilerimizi 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı’na aktif olarak destek vermeleri konusunda cesaretlendirmek için
önemli bir fırsat oldu. Ortak kültürel mirasımızı ait olduğu yere – tekrar canlandırmak istediğimiz Avrupa projesinin
kalbine- yerleştirmek için bu tarihi fırsatı kaçırmamalıyız!”.
Ödül törenindeki konuşmasında Avrupa Birliği Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Tibor
Navracsics şunları belirtti; “Avrupa Birliği Kültür Mirası Ödülü / Europa Nostra Ödülleri, kültürel mirasın
yaşanması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışan yetenekli zanaatkarların ve profesyonellerin, yorulmak
bilmeden çalışan gönüllülerin, eğitimcilerin adanmış çabalarının bir kez daha kutlanmasını sağladı. Kültürel
miras Avrupa’nın en değerli kaynaklarından birisi. Sadece sembolik bir değeri yok, yaşama kalitemize,
ekonomimize ve toplumumuza olumlu etkileri var. 2018’in Avrupa Kültürel Miras Yılı olarak kutlanacak
olmasından dolayı çok mutluyum. 2018 yılı, çok çeşitli geçmişleri olan Avrupa Birliği vatandaşlarının ortak
kültürel mirasın değerini, karşı karşıya olduğu riskleri ve toplumsal kapsayıcılığı sağlayıp geleceğin nesillerini
yaratmadaki imkanlarını anlamaları için büyük bir şans olacaktır”.
Turku’daki ödül töreni aralarında kültürel miras profesyonellerinin, gönüllülerin, destekçilerin, Avrupa kurumlarının
Avrupa Birliği üyesi devletlerin ve ev sahibi ülkenin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Ödül töreni Avrupa Kültürel Miras Kongresi’nin kapanış etkinliği olarak 11-15 Mayıs tarihleri arasında yüzlerce
kültürel miras paydaşını Turku’da bir araya getirdi. Europa Nostra ve ülke temsilcisi Europa Nostra Finlandiya
tarafından organize edilen kongre, Turku kent yönetimi, Finlandiya’dan çok sayıda özel ve kamu kurumu, diğer
Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği Yaratıcı Avrupa Programı tarafından desteklendi.
2018 yılında Avrupa Birliği Kültür Mirası Ödülü / Europa Nostra Ödülleri Avrupa Kültürel Miras Yılı’nın ana
amaçlarının ve mesajlarının yaygınlaştırılması için ana etkinliklerden birisi olacak. 2018 yılına özel ödül
programı çağrıları 1 Haziran 2017’de ödüllere ait sayfada duyurulacak:
www.europeanheritageawards.eu/apply.
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Görsel Sanatlar ve Araştırma Merkezi, Lefkoşa
Dr. Rita Severis, rita.severis@severis.org
+357 22 300999, +357 99 630872

www.cvar.severis.org/en

Görsel Sanatlar ve Araştırma Merkezi, Lefkoşa, KIBRIS
25 yılı aşkın süreden beridir, Costas ve Rita Severis Avrupalı sanatçıların 18’inci, 19’uncu ve 20’inci yüzyıllarda
Kıbrıs’ın görsel betimlemelerine dair zengin ve tamamen özgün bir koleksiyon yaratmak için yoğun bir şekilde
çalışmıştır. Bu koleksiyonun içeriği, Kıbrıs’ın kültürel mirasını barışcıl bir çerçevede bir araya getirmektedir.
2014 yılında, bu fevkalade koleksiyon bir un fabrikasının yeniden düzenlenmesiyle kendisine bölünmüş tarihi
Lefkoşa’nın merkezinde bir ev bulmuştur. Müze, kendine uygun olarak, yüzyıllardır Lefkoşa’nın ticari ekseni
üzerinde bir yerde konumlanmıştır. Bu bölge vatandaşların sosyalleştiği ve aynı zamanda gezginlerin
hikayelerinde anlattığı bir yerdir. Görsel Sanatlar ve Araştırma Merkezi, dört katlı olup, Kıbrıs’ın, bunun yanında
Türklerin ve Rumların yanyana, barış içinde yaşadığı 1,500 adet resmi, 500’ün üzerinde kostüm ve kumaş
ürününü ve sayısız hatırlanmaya değer eşyayı içermektedir. Araştırma merkezi ise müze bünyesinde yer
almakta ve tarih, sanat ve seyahate ilişkin binlerce kitap ve fotoğrafa ev sahipliği yapmaktadır.
Koleksiyonuna kalıcı bir ev sahipliği yapmasının yanında, Severis Vakfı iki toplum için ortak kültürel mirasın ve
tarihin farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda Merkez, iki toplumu bir araya getirme ve iki
toplumun birbirlerini anlaması adına araştırma ve tartışmalar için bir toplanma mekanı sunmaktadır. Merkezin
amacı, iki toplumun yıllarca bir arada barış içinde yaşadığını, dini ve kültürel açıdan saygılı olduklarını ve
Kıbrıslılar’ı bölen unsurlardan daha çok birleştiren unsurların altını çizmektir.
Sergi, konferans, seminer ve öğretici turların organize edilmesi ve kalabalık gruplara ev sahipliği yapılmasıyla
bu amaç gerçekleştirilmiştir. Jüri şunları söylemiştir “Kıbrıs halkları ve Avrupa halkları için muazzam özel bir
kurum. Temelini sağlam bir araştırmaya oturtan, çok çeşitli alan ve objeler içermekte, bunun yanında binasının
ilgi çekici koruma özellikleriyle, müze sembolik bir konumda ve dikkatlice restore edilmiş. Tüm bunlar önemli
aktivitelerle ve araştırma imkanlarıyla desteklenmiş, projenin özelliğine özellik katmıştır.”
“Görsel Sanatlar ve Araştırma Merkezi, Kıbrıs’ın paylaşılan kültürel mirasının daha iyi algılanması adına
gayretle çalışmış ve sonucunda iki toplumlu bu şehirde elle tutulur sonuçlar alınmıştır ve bu şeffaf örgütsel yapı
sayesinde toplum üyelerinin kendilerini ifade etmesi sağlanmakta ve uzlaşmacı atmosfer teşvik edilmektedir”
şeklinde jüri bir karar vermiştir.

Tarihçe
Avrupa Birliği Kültür Mirası Ödülü / Europa Nostra Ödülleri
Avrupa Birliği Kültür Mirası Ödülü / Europa Nostra Ödülleri, 2002 yılında Avrupa Komisyonu tarafından
başlatıldı ve o zamandan beri Europa Nostra tarafından yürütülmektedir. Kültürel mirasın araştırılması,
yönetilmesi, gönüllülüğü, eğitimi ve iletişimi alanlarındaki en iyi uygulamaları ödüllendirir ve destekler. Bu
sayede Avrupa ekonomisinin ve toplumunun stratejik kaynağı olan kültürel mirasın toplum tarafından daha
güçlü bir şekilde sahiplenilmesine katkıda bulunur. Ödüller Avrupa Birliği’nin Yaratıcı Avrupa Programı
tarafından desteklenmektedir.
2002 yılında bu yana bağımsız jüriler tarafından 34 farklı ülkeden 455 projeye ödül verildi. Ödül alan projeler
arasından öne çıkan 102 projenin her birine 10.000 Euro değerinde Büyük Ödül verildi.
Avrupa Birliği Kültür Mirası Ödülü / Europa Nostra Ödülleri, en iyi uygulamaları öne çıkararak, sınır ötesi bilgi
paylaşımını destekleyerek ve geniş bir ağ içindeki değişik paydaşları birbiri ile ilişkilendirerek Avrupa’daki
kültürel miras sektörünün kapasitesinin daha da güçlenmesini sağladı. Ödül alanlara da, daha büyük ulusal ve
uluslararası görünürlük, yeni maddi kaynaklar ve artan ziyaretçi sayısı gibi katkıları oldu. Ek olarak ödül
programı, Avrupa’nın esas karakterini vurgulayarak daha geniş bir toplum kesiminde ortak kültürel mirasımıza
yönelik bilinci artırdı.

Europa Nostra
Europa Nostra geniş bir ağdaki özel ve kamu kurumları ile bireylerin desteklediği Avrupa’nın kültürel miras
kuruluşları federasyonudur. Avrupa ve dışında 40 ülkeyi kapsar. Organizasyon, Avrupa kültürel ve doğal mirasını
korumaya ve tanıtmaya kendisini adamış sivil toplum kuruluşlarının sesidir. 1963 yılında kurulmuş olan Europa
Nostra bugün Avrupa’nın en çok temsil kabiliyeti olan ve etkileyici miras ağıdır. Başkanlığı dünyada ünlü opera
sanatçısı ve şefi Plácido Domingo tarafından yürütülmektedir.
Europa Nostra, Avrupa’nın tehlike altındaki anıt, alan ve peyzajını korumak için özellikle, Avrupa Yatırım Bankası
Enstitüsü ile ortak olarak yürüttüğü ‘The 7 Most Endangered’ programı ile de ilgili bir kampanya yürütmektedir.
Ödül programı sayesinde mükemmeliyeti ödüllendirmektedir. Avrupa Kurumları ile diyalog halinde Avrupa’nın
kültürel miras politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasına katkıda bulunmakta ve Avrupa Miras İttifakı 3.3’ün
koordinasyonunu yapmaktadır.

Yaratıcı Avrupa Programı
Yaratıcı Avrupa Programı kültür ve yaratıcı sektörleri destekleyip, bu sektörlerin istihdama ve büyümeye olan
katkısını artırmayı hedefleyen Avrupa Birliği’nin yeni programıdır. 2014-2020 yılları arasında kullanılacak 1.46
milyar Euro’luk bütçe ile kültürel miras, sahne sanatları, güzel sanatlar, disiplinler arası sanat, yayıncılık, film,
televizyon, müzik ve video oyunları alanlarındaki kurumları ve onlarca sanatçı, kültür ve görsel işitsel sanat
profesyonellerini desteklemektedir. Fon bu kişi ve kurumların Avrupa çapında faaliyet göstermelerine, yeni kitlelere
ulaşmalarına ve dijital çağda ihtiyaç duyacakları becerileri kazanmalarına destek olmaktadır.

