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Erdim ve Eren, Beykoz Üniversitesi’nde ‘Medya, Sinema, TV ve
Oyunculuk’u anlattı
Sosyal etkinliklere her zaman yer veren Beykoz Üniversitesi’nin bu haftaki
konukları Oyuncu Ümit Erdim ve H. Hakan Eren’di. ‘Medya, Sinema, TV ve
Oyunculuk’ üzerine öğrenci ve akademisyenlerle söyleşi yapan konuklar,
öğrencilere mutlaka kendilerini geliştirmeleri üzerine tavsiyelerde bulundular.
Erdim, “Profesyonel çalışma hayatındaki üst düzey ahlakı ‘Hayat Bilgisi’nde
öğrendim” derken, Eren de yetenek ve ünlü olmanın arasındaki farkları
anlatarak “Sanat camiasının çok para kazandığı algısı doğru değil” dedi.

Oyuncu Ümit Erdim ve H. Hakan Eren, Beykoz Üniversitesi’nin konuğu oldu. Meslek
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan’ın teşviki ve Kaptan ile Öğr. Gör. Serap Bozkurt
moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte konuklar, ‘Medya, Sinema, TV ve Oyunculuk’ üzerine
tecrübe ve yorumlarını paylaştılar.
Herkesin bir hobisi olması şart
18 yaşında ‘Hayat Bilgisi’ dizisi ile televizyon ekranlarında yer almaya başladığını anlatan Erdim,
"Bana kattığı en önemli artı, profesyonel bir çalışma hayatında sahip olunması gereken üst
düzey ahlakı anlamak oldu. Perran Kutman ile çalışmak bana çok şey öğretti. Hem oyunculuk
hem de profesyonel iş hayatına bakış açım gelişti. Öncesinde tiyatro geçmişim de vardı ama
konservatuar okuyarak ve sonrasında aldığım eğitimlerle sürekli kendimi geliştirmeye çalıştım.
Geliştirmeye de devam ediyorum” dedi. Öğrencilere ne olursa olsun üniversitelerini bitirmeleri
gerektiğini belirten Erdim, “Bir döngü içerisinde yaşayıp gidiyoruz. Bir üniversite öğrencisinin
öncelikle birey olarak bir hobisi olması lazım. Önemli olan insanın mesaisi dışında kendi özel
vaktini kendi seçmiş olduğu alana kanalize etmesidir” tavsiyesinde bulundu.

Sanat camiası çok kazanmıyor
Oyunculuk sektörü hakkında bilgi veren H. Hakan Eren ise bir oyuncu için en önemli şeyin
yetenekli olmak olduğunu söyledi. “Ünlü olmak ayrı, yetenekli bir oyuncu olmak ayrı bir şey”
diyen Eren, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kimse torpil sayesinde oyuncu olamaz. Eğitimini almanız
çok önemli. Çok ciddi, zor yollardan geçmek zorundasınız. Yetenekli olduğunuzu
düşünüyorsanız da bunu geliştirmek durumundasınız. Ustaların eğitimleri, atölyeleri var.
Araştırıp size en uygun olanını seçebilirsiniz. Herkes bildiği, yetenekli olduğu işi yaparsa güzel
projelere imza atabilir.” Eren, ayrıca sanat camiasının çok para kazandığı algısının da doğru
olmadığını açıkladı.

