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Nar Sanat
T.C. M.E.B. Özel Nar Sanat Eğitim Kursu

İstanbul Sergi Takvimi – Ocak 2015
İstanbul’da Ocak ayı içerisinde gerçekleşen sergileri sizin için bir araya toplamaya
çalıştık. Burada bulunmasını istediğiniz sergi bilgileri için bize ulaşın.
info@narsanat.com

Mehlika Baş – Camaltı Resim Sergisi
06 Ocak 2015 ~ 24 Ocak 2015

Kedi, kuş, çiçek, böcek, insan… Onları son derece yetkin bir biçim algısıyla resme
dönüştürüyor Mehlika. İç çizgilerinin doğal yansımalarını, hiç zorlanmadan, nerdeyse
hazır bir halde buluyor zihninde. Portrelerinde bile… Õyle karşılarına geçip uzun boylu
seyretmeden… Bu oluş sürecini, elbette onun olağanüstü duyarlılığı ile birlikteestetik
kaygısı da tamamlıyor.

●

●

●

Yer:Arkeo Pera Sanat Galerisi
Adres:Yeni Çarşı Cad.66 / A Galatarasaray Beyoğlu İstanbul
Mail:info@arkeopera.com
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Faks:0212 244 31 64

Sabahat Çıkıntaş – De-şif-re
23 Aralık 2014 ~ 24 Ocak 2015

İstanbul Mine Sanat Galerisi, Nişantaşı mekânında küratörlüğünü Lütfiye Bozdağ’ın
yaptığı Sabahat Çıkıntaş’ın resim, video ve enstalâsyonlarından oluşan “de-şif-re”
başlıklı sergisi yer alıyor.
Sabahat Çıkıntaş, sezgileriyle sanat üreten bir sanatçı. Üretimlerinde etkilendiği ve
resimlerinin arketipinde yer alan varlık ve zaman sorunsalı, O’nun tüm sanat
anlayışının bir özeti olarak okunabilir.
Çıkıntaş, “de-şif-re” sergisi için ürettiği işlerinde; geçmiş anların donmuş kanıtları olan
görüntülerin üzerine boya müdahaleleri ve yerleştirdiği kare biçimler ile dikkati
çekiyor. Pisagor’a göre; ateş-hava-su-toprak gibi evreni oluşturan dört temel elementin
sembolü olan kare, sanatçının resimlerinde yer alan en asal öge. Sabahat Çıkıntaş için
kare, nesneler dünyasının sembolik durumlarını temsil ediyor. Kare üzerinden yaptığı
biçimsel soyutlamalar sanatçının öznelci ve ifadeci bir tavırla gerçekleştirdiği
kompozisyonlarında resim yüzeyini bölen, parçalayan, bazen de tümleyen yüzeyler
olarak, onun kozmos içinde evrenselliği aradığı bir neoplastisizmi gözler önüne
seriyor.
Sabahat Çıkıntaş’ın üretimleriyle yaşamı aynı paralelde ilerleyen, gelişen bir paralel
süreç olarak ortaya çıkıyor. Üretimlerinde kendini ve yaşamından kesitleri
soyutlayarak dışavuran sanatçı, kendi tasarladığı kostümü giymesiyle kendi varlığını
sanatıyla bütünleştiriyor. Tam ve bütün olarak, görünen ve görünmeyen, algılanan ve
algılanmayan yanlarıyla içsel sezgilerini, duyumlarını “de-şif-re” ediyor, dudak
hareketlerinden oluşan videosu ile kesik kesik heceler şeklinde serginin tematiği olan
“de-şif-re” repliğini heceliyor.
d-e-ş-i-f-r-e————de-şif-re—–d-e-ş-i-f-r-e—-de-şif-re—deşifre—deşifre—–
Sabahat Çıkıntaş’ın “de-şif-re” başlıklı sergisi 17 Aralık 2014 – 24 Ocak 2015 tarihleri
arasında Mine Sanat Galerisi Nişantaşı mekânında görülebilir.
●

●

Yer:Mine Sanat Galerisi
Adres:Teşvikiye Mah. Prof. Dr. Müfide Küley Sok. No:1/1 Yasemin Apt. D:5
Nişantaşı Şişli İstanbulMail:info@minesanat.com
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Ezgi Cömert – Zamana Direnen Hisler
06 Ocak 2015 ~ 26 Ocak 2015

Genç sanatçı Ezgi Cömert’in ikinci kişisel sergisi doğadan uzaklaşan ve doğanın yok
oluşuna seyirci kalan biz metropol yaşayanlarına farklı ve masum duygular yaşatacak.
‘Zamana Direnen Hisler’ 6 Ocak 2015-26 Ocak 2015 tarihleri arasında Galeri/Miz’de
sanat severlerle buluşacak.
Doğaya ve doğada yok olan bitki ve hayvanların yaşama çabasını bilinç altını
sorgulayarak ve bunu tamamen boya ve organik malzemeler kullanarak güçlü desen
algısıyla hiç bir dijital baskı aracına ihtiyaç duymadan yaratım ve üretimde bulunması
ayrıca serginin başka bir güçlü yanını oluşturmaktadır. Sanatçının iç güdüsel ve bilinç
altını sorgulayarak hiç bir ön tasarım ve kurgusal yaratımda bulunmaması da
eserlerde farklı yaklaşımların yanında kendine has tekrara düşmeyen özgün nadir
eserler ortaya cıkmasına sebep olmuştur.
6 Ocak’ta başlayacak olan Ezgi Cömert’in “Zamana Direnen Hisler” adlı kişisel sergisi
26 Ocak tarihine kadar Galeri/Miz’de görülebilir.
●

●

●

●

Yer:Galerimiz Teşvikiye
Adres:Ahmet Fetgari Sok. No:28 A Teşvikiye Şişli İstanbul
Mail:info@galerimiz.com
Faks:0212 241 73 89

70’lerin/ 70’li Yılların Objektifinden
‘GÖRENLER’
17 Ocak 2015 ~ 27 Ocak 2015

Çok sayıda ünlü sanatçının,ve koleksiyonerlerin katılımının beklendiği bu çarpıcı,ve bir
o kadarda değerli sergide, 1972- 1973 yıllarında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Bölümü mezunu sanatçılardan oluşan fotoğraf sergisini 17-27 Ocak
2015 tarihleri arasında Galeri Eksen’de gezebilirsiniz. Ahmet Elhan, Barbaros Günsel,
Tanju Sağlam, Nazan Erkmen, Edip Hakkı Cemali, Erhan Yalvaç, Alp İşmen isimli
sanatçıların dışında, o dönemdeki diğer sanatçıların eserleri de bu sergide yer
almaktadır. O yıllara ait bir sanat anlayışı ile çekilen fotoğrafları yine o senelere ait
mekanlarda izlemenin keyfini yaşamak isterseniz 17-27 Ocak 2015 tarihlerinde Galeri
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Eksen’de yapılacak olan sergiyi görmelisiniz. Bu sergide ayrıca Sabit Kalfagil, Ara
Güler, Zeki Faik İzer, İzzet Keribar,İsa Çelik,Gültekin Çizgen,Sedat Antay isimlerinin
eserlerinden örnekler de görebilirsiniz. Bir döneme ve tarihe tanıklık etmek için Galeri
Eksen’de ‘GÖRENLER’ isimli sergiye tüm sanatseverleri bekliyor.
●

●

●

Yer:Galeri Eksen
Adres:Maçka Cad. No :29 Nişantaşı Şişli İstanbul
Mail:info@galerieksen.com

Çetin Bilgin Resim Sergisi
17 Ocak 2015 ~ 30 Ocak 2015

1955 Yılında doğdu.
1975 Haydarpaşa Erkek Lisesinden Mezun oldu.
1977-1982 Profesyonel tiyatro Faaliyetleri.(Oyunculuk,dekor ve kostüm).
1978 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine girdi.
1984 Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Neşet Günal
Atölyesinden Yüksek Lisansla mezun oldu.
1996 İskoçya / Edinburg Printmakers Workshop & Gallery.Gravür Uygulama Atölye
Çalışmalarında bulundu.
Kişisel Resim ve Gravür Sergileri /ödüller :
1984 Günümüz Sanatçıları 5.Açık Hava Sergisi. ’’ödül’’ Devlet Resim Heykel Müzesi.
1992 Galeri Baldem-İstanbul.
1994 Yeni eğilimler Sergisi-‘’Onur Belgesi’’-İstanbul.
1995 Ekol Sanat Galerisi—İstanbul.
1995 Fethiye Kültür Merkezi Sanat Galerisi.
2000 Hobi Sanat Galerisi-İstanbul.
2001 Atatürk Kültür Merkezi-İstanbul.
2001 Levissi Sanat Galerisi -Dünya Dostluk ve Barış Köyü Kayaköy –Fethiye.
2003 Ziraat Bankası ‘’Tünel Sanat Galerisi’’-İstanbul.
2003 13. İstanbul Sanat Fuarı-Tüyap-İstanbul.
2004 14. İstanbul Sanat Fuarı-Tüyap-İstanbul
2004 Küyad Sanat Galerisi-İstanbul.
2005 Galeri Soyut-Ankara.
2005 ‘’Aslolan Ruhsal Olandır’’15.İstanbul Sanat Fuarı-TÜYAP
2007-2008 ‘’Parçalanmalar’’Atatürk Kültür Merkezi.İstanbul
Karma Resim ve Gravür Sergileri :
1982 Günümüz Sanatçıları 3.Açık Hava Sergisi.Devlet Resim Heykel Müzesi.
Nar Sanat

- 4 / 27 -

20.01.2015

5

1983 Viking Kağıt veSelilöz A.Ş – İstanbul
1984 Galeri Lebriz-İstanbul
1987 MSÜ 1937-1987 Gravür Çalışmaları-Atatürk Kültür Merkezi.
1992 Sanatçılar Dayanışma Sergileri.-MSÜ-İstanbul.
1992 Plastik Sanatlar Sergisi-MSÜ-Ankara
1992 İstanbuldan Sanatçılar Sergisi-Fethiye Arkeoloji Müzesi.
1992 2. İstanbul Sanat Fuarı-İstanbul.
1994 Ekol Sanat Galerisi-İstanbul.
1994 4.Uluslararası Sanat Fuarı- Tüyap -İstanbul.
1994 55.Devlet Resim Heykel Sergisi.-Ankara.
1994 MSÜ 52 Türk Sanatçısı Newyork ve Washington Sergileri.
1995 Art Activities.Ocakköy 10 .Anniversery-Fethiye
1995 DYO . Yaşar Eğitim ve Kültür VAKFI –İstanbul.
1996 Nuans Sanat Merkezi-İstanbul
2001 ‘’Başlangıcından Bugüne Türkiyede Gravür Sergisi-45 sanatçı’’Karşı Sanat Çalışmaları -İstanbul.
2002’’ Mahmut CUDA ‘ nın anısına’’-tanıtım sergisi – Fethiye Arkeoloji Müzesi.
2002 12.Uluslararası Sanat Fuarı-Lütfi Kırdar Kongre Salonu-İstanbul.
2005 ‘’Resmin Haysiyeti’’-Kargaşa 5-Kargart-İstanbul.
2005‘’Artrol’’-İstanbul Modern Sanatlar Galerisi.
2005 ‘’Çizgi’’ Deniz Müzesi Sanat Galerisi-İstanbul.
2006 Uluslar arası Çağdaş Sanat Fuarı(Contemporary İstanbul Art Fair)-Lütfi Kırdar
Kongre Salonu.
2007 Uluslar arası Çağdaş Sanat Fuarı (Contemporary İstanbul Art Fair)-Lütfi Kırdar
Kongre Salonu.
2011 Eskişehir Anadolu Üniversitesi (Gravür)
2012 Işık Üniversitesi İstanbul (Gravür )Eskişehir Üniversitesi organizasyonu.
Sanatçı, çalışmalarını halen İstanbul ve Kayaköy deki atölyelerinde sürdürmektedir.
●

●

●

Yer:Düş Yolcusu Sanat Duragı
Adres:Bağdat Caddesi Plaj Yolu Haldun Taner Sok.No:16/B Caddebostan kültür
merkezi çaprazı Caddebostan Kadıköy İstanbul
Mail:dusyolcususanatduragi@gmail.com – memetkina@gmail.com

5 Kadın Sanatçının Gözünden,
Anlatılmayan Hikayeler
08 Ocak 2015 ~ 31 Ocak 2015

Yükselen beş kadın sanatçının, saklı hikayeleri resmettiği eserler, Art50’nin
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“Anlatılmayan Hikayeler” sergisinde! Keşfedilmeyi bekleyen hikayeleri görünür kılan
“Anlatılmayan Hikayeler” sergisi; sanata kesintisiz desteğini sürdüren TEB Özel
Bankacılık’ın Etiler’deki binasında sanatseverlerin ziyaretine açık.
Köklü geçmişine yakışan özel seçimlerle kültür-sanata destek vermeyi sürdüren TEB
Özel bu defa; sanatçı, koleksiyoner ve sanatseverleri aynı çatı altında buluşturan
çağdaş sanat platformu Art50’nin “Anlatılmayan Hikayeler” başlıklı resim sergisine ev
sahipliği yapıyor.
Özellikle genç sanatçıları desteklemeyi hedefleyen TEB Özel’in Etiler’deki binasında
düzenlenen sergide; Art50 sanatçılarından Ayşegül Karakaş, Begüm Mütevellioğlu,
Melike Kılıç, Lale Delibaş ve Güliz Baydemir’in eserleri yer alıyor. Sözlü ve yazınsal
olarak anlatılmayan, ancak resmedilebilen hikayelere işaret eden “Anlatılmayan
Hikayeler” sergisi; günlük hayatın temposunda gözden kaçan öyküleri, gerçekliğin
baskısında unutulan masalları ve keşfedilmeyi bekleyen nice hikayeleri görünür
kılmayı amaçlıyor. “Anlatılmayan Hikayeler”de; yükselen beş kadın sanatçının, her
birinin kendine özgü tarzıyla saklı hikayeleri resmettiği eserleri sanatseverleri
bekliyor.
“Anlatılmayan Hikayeler” sergisi; 31 Ocak 2015 tarihine kadar, hafta içi her gün
çalışma saatleri içinde TEB Özel Etiler Binası’nda sanatseverlerin ziyaretine açık.
●

●

Yer:TEB Özel
Adres:Nispetiye Cad. Dilhayat Sok. No: 8 Etiler Beşiktaş İstanbul

Laleper Aytek / Non Paris
17 Aralık 2014 ~ 31 Ocak 2015

Laleper Aytek’in “Non Paris” başlıklı 14. kişisel sergisi 17 Aralık 2014’de İstanbul
Fransız Kültür Merkezi’nde açılıyor. 31 Ocak 2015’e kadar açık kalacak olan sergide
fotoğrafçının Paris’te iki yıl boyunca sürdürdüğü fotoğraf çekimlerinden 63 siyahbeyaz fotoğraf yer alıyor. Sergiyle birlikte fotoğrafçının “non paris” adlı bir fotoğraf
albüm kitabı da Aralık başında yayımlanmış olacak.
Laleper Aytek, 2012 ile 2014 arasında Paris’e dört kez gitti. Çekimlerini Paris’te
yapmakla birlikte Paris’i çekmedi. Bu projesinde bir turist olarak geldiği bu şehir
üzerinden “non” görüntüleri aracılığıyla aynadaki kendine bakmaya çalıştı. 2012’deki
ikinci ziyareti birinciden oldukça farklı, şehrin ruhuna dokunduğunu, şehir üzerinden
kendine de biraz daha içerden bakmaya başladığını düşündüğü bir ziyaret oldu.
Projesine bu yolculukla birlikte (adını çok sonradan koysa da) başlamıştı bile…
Fotoğrafçı “non paris”le birlikte; hiç tanımadığı, dilini bilmediği bir coğrafyada; bazen
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kırılgan, kimi eğreti olsa da, uzun zamandır belki de ilk defa cesaretli bir iç(e) bakışın,
kendine ait duymayı beklediği bir sesin ya da itirazlarının kapısını aralamaya çalıştı.
Görüntüler kendi tekinsizliklerinde, zoraki buluşmalara teslim edilmediklerinde; bir
fotoğrafçı için unuttuğu bir ses, hiç görmediği bir yüz ya da beklenmedik bir
karşılaşma olabilir, ilk defa yürüdüğü bir sokaktaki bir görüntünün kenarındaki ufacık
bir ayrıntıdan hiç tanımadığı bir duyguya dair de olabilir, kaçılmış, göz ardı edilmiş,
hatta yok sayılmış ve belki yıllardır yüzleşilmemiş.
Fransız Kültür Merkezi’yle birlikte Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi tarafından da desteklenen projesinde Laleper Aytek yeni (dışardan) bir
ziyaretçi olarak Paris’te çektiği “non” görüntülerinde Hoffmannstall’ın söylediği gibi,
“hiç yazılmamış olanı okumayı”, farklı bir kayıt yapmış olmayı az da olsa becerebilmiş
olmayı diliyor.
Laleper Aytek Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi
Bölümü’nü bitirdikten sonra, Sosyal Ekonomi alanında yüksek lisans çalışmalarına
devam etmek üzere gittiği Oslo Üniversitesi’nde daha çok fotoğrafa yöneldi. Fotoğrafla
üniversite yıllarında başlayan ve giderek derinleşen ilgisi nedeniyle 90’lı yılların
başında Türkiye’ye döndü ve kendi stüdyosunu açarak reklam fotoğrafçılığı yapmaya
başladı. 1998’de Türkiye’nin ilk kapsamlı dijital fotoğraf stüdyosunun kuruluşunda
fotoğraf ve reklam yönetmeni olarak görev aldı. 2009’da bu yana Koç Üniversitesi,
Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde (MAVA) fotoğraf üzerine dersler vermektedir.
2000 yılından bu yana fotoğraf yazılarında, öznellik kapsamında “görme biçimleri” ve
“fotoğraf tarihi” üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu temel yaklaşımını “Fotoğraf Tarihi
Kanonunu Yeniden Düşünmek: Öznellik Üzerine Bir İnceleme” başlıklı yüksek lisans
tezinde ayrıntılandırarak geliştirmiştir. Yayınlanmış çalışmaları arasında fotografik
düşünce üzerine yazılarını biraraya getirdiği Kendine Ait Bir Fotoğraf (2005) ile
Palimpsest Istanbul (2010) ve Issız (2013) fotoğraf albümleri sayılabilir. Aytek
1991’den bu yana 13 kişisel sergi açtı ve 22 grup sergisine katıldı.
●

●

●

Yer:Fransız Kültür Merkezi
Adres:İstiklal Cad. NO:4 Taksim Beyoğlu İstanbul
Web:http://ifturquie.org

Karanlıkta Diyalog
18 Ocak 2015 ~ 31 Ocak 2015

Dünya üzerinde 130 kentte 7 milyondan fazla insana “dokunmuş” olan “Karanlıkta
Diyalog”, şimdi ve ilk defa Türkiye’de ve İstanbul’da…
Nar Sanat
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TTNET’in ana sponsorluğu ve Dünya Göz Hastanesi’nin stratejik ortaklığı ile Dialogue
in the Dark İstanbul tarafından hayata geçirilen “Karanlıkta Diyalog” sizi parkta
dolaşmak, bir caddede karşıdan karşıya geçmek, vapura binmek gibi günlük hayat
deneyimlerine sokar; ama tümüyle karanlıkta, duyularınızı uyandırarak ve
farkındalığınızı derinleştirerek…
Görme engelli rehberler, sizin dokunarak, koklayarak, tadarak ve duyarak “yeni ve
farklı” bir biçimde görmenizi sağlayacak ve sizi unutulmaz bir yolculuğa çıkartacaklar.
“Karanlıkta Diyalog”, 1988’de Almanya’da Prof. Dr. Andreas Heinecke tarafından
oluşturulup, hayata geçirildi.
Bu eşsiz ve ilham verici deneyim, İstanbul’da üç yenilikçi formatla karşımıza çıkacak:
Deneyimsel Sergi – Herkese Açık
Öğrenciler İçin Atölye Çalışmaları – Okullara Özel
İş Dünyası İçin Atölye Çalışmaları – Şirketlere Özel

●

●

●

Yer:Gayrettepe Metro İstasyonu Dialog Sergi Alanı
Ücret:Tam 28.00 TL İndirimli 19.00 TL
Nereden Alınır:Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 00 Biletix Satış
Noktaları,www.biletix.com ve Mekan gişe

Ters Köşe / Gobsmacked
13 Ocak 2015 ~ 01 Şubat 2015

Dilan Bozyel, Ugur Çakı, Genco Gülan, Tuğberk Selçuk
Küratör: Gülben Çapan
Astronot: Uzay adamı.
Araba: Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı.
Çerçeve: Bir yere resim asılabilecek duruma getirmek için resimlere geçirilen
kenarlık.
Miki Fare: 1928’de Walt Disney tarafından yaratılmış ve seslendirilmiş sevimli
karikatür karakteridir.
Her kelimenin bir sözlük anlamı bir de benlik anlamı vardır. Sözlük genel terimidir,
benlik ise sizin için ne anlam ifade ettiğidir. Aslında her ikisi de kurgulanmıştır. Biz de
bu sergiyle kurgulanmış olan ne varsa bozmak için biraraya geldik. Hazır mısınız?
Galeri İlayda 8 Ocak – 1 Şubat 2015 tarihleri arasında senenin ilk sergisini
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gerçekleştiriyor. Küratörlüğünü Gülben Çapan’ın yaptığı “Ters Köşe” adlı sergi, farklı
disiplinlerde ilerleyen, çağdaş sanatımızın önde gelen iki kuşak sanatçılarını biraraya
getiriyor. Genco Gülan, Uğur Çakı, Dilan Bozyel ve Tuğberk Selçuk’un katılımıyla
gerçekleşecek olan sergi, bilincimize kodlanmış imgeleri, alışık olduğumuzun çok
dşında yorumlayarak, yıkıyor. Ters Köşe, çağdaş sanat izleyicisini şaşırtmaya,
şaşırtırken de sorgulamaya davet ediyor.
Dilan Bozyel, astronot serisiyle, “uzay adamı”nı İstanbul sokaklarına ışınlıyor;
vapurda, metroda ve sahilde görüntülenen astronot, mekan kavramıyla ilgili algımızı
yineliyor. Tuğberk Selçuk klasik altın varaklı çerçevelerin içine yerleştirilmesi
beklenen resimler yerine heykellerle karşınızda. Uğur Çakı, araba serisiyle alışılmış
araba imgesine, çağdaş bir yorumla altın bir dokunuş yapıyor. Genco Gülan ironinin
hakim olduğu işleriyle politik ve sosyal olarak seyirciyi düşündürecek. Özellikle
uluslararası boyutta her nesil tarafından mutluluk olarak kodlanmış bir figür olan Miki
Fare’nin “Sakat Miki” yorumu izleyiciyi şüphesiz şaşırtmaya hazır.
“Sadece estetik kaygısı ile sergi gezmek isteyenler, bu sergiyi gelip görme
tenezzülünde bile bulunmasınlar, üzülürler. Ters Köşe, beğenilmekten çok anlaşılmayı
bekleyen bir sergi. Bilincimizde alışılagelmiş ne varsa silip atmak üzerine işler üreten
sanatçılar sayesinde; dünyayı sanatçıların gözünden yeniden kodluyoruz. Beyninizi
boşaltın, çocukluk anılarınızı silin, eğitim siteminin ezberlerini bozun, hayat
tecrübelerinizi unutun ve sergiye öyle adım atın.”
●

●

●

Yer:Galeri İlayda Tesvikiye
Adres:Hüsrev Gerede Cad. No:37 34330 Tesvikiye Şişli İstanbul
Mail:info@galleryilayda.com

Dilan Bozyel – Dichomoty Of Past and
Futur- exhibitoni
29 Aralık 2014 ~ 01 Şubat 2015

Serdarı Ekremin Archive Galata’ sı sanata ve sanatçıya destek vermeye davam ediyor.
23 Aralık-01 Şubat tarihleri arasında ünlü fotoğrafçı Dilan Bozyel’ in “Dichomoty Of
Past and Futur- exhibitoni” sergisi Archive Galata’ da sizleri bekliyor.
Dünyaca ünlü markaların eşsiz mobilya koleksiyonları, zamansız tasarımları, dünyanın
dört bir yanından şeçilen objeler ve Türk tasarımcıların özel objelerin vazgeçilmez
adresi “ARCHIVE” sanata ve sanatçıya destek vermeye devam ediyor..
Fotoğraf ve sanat eğitimini London College of Communication ve London Academy of
Media & Art okullarında tamamladıktan sonra kariyerine, Londra ve Türkiye’de devam
eden Dilan Bozyel, bu defa özel fotoğraflarıyla, ARCHIVE Galata’ nın duvarlarını
süslüyor olacak. 2012 yılında Galata’ da Mimar Cağla Daş, Kutay Yorulmaz ve Güven
Nar Sanat
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Yalın tarafından kurulan ARCHIVE; sektörü yakından takip ederek, sektörde yer etmiş
marka ve tasarımları bünyesinde bulundururken, bir yandan da sanata ve sanatçıya
destek veriyor.
23 Aralık 2014 – 01 Şubat 2015 tarihleri arasında Archive Galata’ da yer alacak olan
Dilan Bozyel sergisini ziyaret edebilirsiniz.
●

●

●

Yer:Archive Galata
Adres:Serdar-ı Ekrem No:19 Galata Beyoğlu İstanbul
Telefon:0212 292 11 40

Karma Sergi – Yok-Yer
19 Aralık 2014 ~ 01 Şubat 2015

Sanatçılar: Aslı Narin, Egemen Tuncer, Hasan Deniz
Mehmet Kahraman’ın küratörlüğünü üstlendiği karma sergi “yok-yer”, her yerde
oluşları, birbirlerine benzemeleri ve bağlamlarından kopuk olmalarıyla dikkat çeken
havaalanları, eğlence ve alışveriş merkezleri gibi çağımızın ‘yok-yerleri’ni konu alıyor.
Çağdaş dünyanın hareketli öznesinin mekanları deneyimleme şeklini etkileyen yokyerler, insanların bir araya gelerek sosyalleşmelerine olanak sağlarken aynı zamanda
yalnızlık duygusu yaratmalarıyla bireylere varoluşsal bir çelişki alanı sunarlar.
Bu bağlamda sergide yer alan sanatçılardan Aslı Narin’in fotoğrafik soyutlamaları bu
geçiş alanlarını tanımlamaya çalışırken Egemen Tuncer’in ürettiği imajlar mekanların
dönüşüm sonrası aldıkları yeni formlara odaklanmamızı sağlıyor. Hasan Deniz’in
fotoğrafları ise değişen veya yok olan yerlerin belleğine dair bir günlük olarak
karşımıza çıkıyor. Üç farklı bakış açısı etrafında yapılacak olan yerleştirme, Mixer’in
sergi alanının mimari yapısı ile ilişkilendirilerek mekana özgü bir nitelik kazanıyor
olacak.
●

●

Yer:Mixer Arts
Adres:Boğazkesen Cad. No:45 Bodrum Kat Tophane Beyoğlu İstanbul
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Joan Miro’nun Sembolleştirdiği
Kadınlar, Kuşlar ve Yıldızlar
30 Eylül 2014 ~ 01 Şubat 2015

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Barselona doğumlu Katalan ressam ve heykeltıraş
Joan Miró’nun eserlerinden oluşan kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 20.
yüzyılın çok yönlü, çığır açan sanatçısı Joan Miró’nun olgunluk dönemine odaklanan
sergi, Joan Miró. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar adıyla sanatseverlerle buluşuyor. Sabancı
Holding sponsorluğu ile düzenlenen ve Barselona’daki Joan Miró Vakfı, Mallorca’daki
aile koleksiyonu Successió Miró ve yine Mallorca’daki Pilar ve Joan Miró Vakfı
işbirliğiyle gerçekleştirilen sergi 23 Eylül 2014 – 1 Şubat 2015 tarihleri arasında
ziyaret edilebilecek. Akdeniz coğrafyası ve insanına dair gözlemlerinden ilham alan
Miró’nun, kadın, kuş ve yıldız temalarına yoğunlaşan sergi, resim, baskı, heykel ve
seramiklerin bulunduğu zengin bir seçkiyle sanatçının sembolik dilini anlama olanağı
sunuyor. Miró’yla İstanbul’da buluşacak olan sanatseverler, sanatçının Akdeniz
kültüründen aldığı enerjinin farklı formlardaki izdüşümlerine tanık olacaklar.
Sergiyle ilgili bilgi veren SSM müdürü Dr. Nazan Ölçer, “Bu önemli Katalan sanatçının
eserlerini müzemize getirmek üzere Barcelona’daki Miro Vakfı ile üç yıl önce
görüşmelere başladık. Müze olarak hayalimizde, Pablo Picasso ile başlayıp Salvador
Dali ile devam eden İspanya’nın büyük ustalarının üçlemesinde son halkayı
tamamlamak vardı. Bugün bu sergi ile bunu başarmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu
süreçte Barcelona’daki Joan Miro Vakfı ile sanatçının olgunluk dönemine odaklanan,
onun vazgeçemediği kadınlar, kuşlar ve yıldızları merkeze alan ve sanatçının çok
yönlülüğünü ortaya çıkaran bir seçki yapmaya karar verdik. Bu çok yönlülüğü ortaya
çıkarmak için ayrıca, Mallorca’daki aile koleksiyonunda yer alan eserlerle yine
Mallorca’daki Pilar ve Joan Miro Vakfı’nda bulunan atölye malzemelerini de ödünç
aldık. Sanatçının farklı tekniklerdeki kimi eserleri ve bazı kişisel eşyaları ise dünyada
ilk defa Türkiye’de Sakıp Sabancı Müzesi’nde sergilenecek. Ayrıca sergide yer alan bir
dizi belgesel filmde Joan Miro’nun yaşamını, iç dünyasını, değişimlerini, dostlarını,
ülkesindeki ve dünyadaki siyasi olaylara duyduğu öfke ve tepkisini izleyerek sanatçının
kolay ele vermediği gizli dünyasını tanıma imkanına sahip olacağız.” dedi.
Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim için
sadece ekonomik faaliyetlerimiz değil, kültür-sanat alanında da var olmak, bu
kapsamdaki projeleri desteklemek her zaman öncelikli. Sabancı Holding olarak, Türk
müzeciliğinde çığır açan Picasso Sergisi’nden bu yana büyük ustaların sergilerine
destek veriyoruz. Bunu kurumsal vatandaşlık yaklaşımımızın bir gereği ve
sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız toplumsal sorumluluk
penceresinden, topluma bir katkı yapma isteği ve inancıyla yapılıyor. Ne mutlu bize ki,
halkımız da bizim bu isteğimize yürekten karşılık veriyor. İnanıyorum ki, bu sergimiz
de öncekilerde olduğu gibi yoğun ilgi görecek, kapıda kuyruklar olacak. Miro; Picasso,
Rembrandt ve Monet’den sonra halkımızla buluşmasına aracılık ettiğimiz dördüncü
büyük usta oldu. Sabancı Holding’in vizyonu farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler
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sağlamak. Miro da sanatıyla, eserleriyle fark yaratmış bir sanatçı. Sergi aracılığıyla bu
büyük ustayı sadece eseriyle değil tüm yaşamıyla yakından tanıma ve anlama fırsatı
bulacağız.” dedi.
●

●

●

●

Yer:Sakıp Sabancı Müzesi
Adres:Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan Sarıyer İstanbul
Telefon:012 277 22 00
Faks:0212 229 49 14

Yusuf Taktak – Yukarıdanaşağıya
Soldansağa 19152015 Sergisi
20 Ocak 2015 ~ 07 Şubat 2015

Sergi 3 alanda değerlendirildi. Merdivenlerden inildiğinde, galerinin ana mekanında
ve arka alanda bir olmak üzere 3 iş, yerleştirildi. Söz konusu yapıtların ortasında yer
alan aynı zamanda sergiye adını veren düzenlemenin önüyle arkasındaki çalışmalar:
serginin birer işareti niteliğinde ve sanatçının uzun süredir kullandığı “dikilitaş”
biçimlerinin yorumu niteliğinde.
Yukarıdan aşağıya-soldan sağa bulmacalarda kullanılan yönlendirmelerdir. Toplumsal
açıdan baktığımızda da, görsel ve yazılı medyayı da kullanarak iktidardakilerin
buyurgan tavrıdır. Sahip olunan bir düşünce; yukardaki söz sahiplerinden en
aşağıdakilere ve sol düşünceden sağa, baskın çıkma çabaları bulmacaya dönüşmüştür.
Aynı şekilde, Türk –Ermeni sorununu da bu bağlamda ele alındı. Birçok aydın, sıradan
insan, okuduğumuz kitaplar, medya, iktidar ve muhalefetteki siyasiler 100 yıllık
sorunu; işin içinden çıkılmaz hale sokmuşlardır. Düzenlemeye baktığınızda bulmaca ve
aralarında toplumumuzda derin iz bırakan ermeni bir ustanın (Varojan Orancı) elinden
çıkan ahşap ayakkabı kalıpları… Artık yerini plastiğe bırakmış bu değerli nesneler
bulmacanın içinde gezinmektedirler tıpkı ermeni vatandaşlarımız gibi.
Galerinin kendine has özelliği olan kare seramikler ister istemez işlerin içine girdi ve
ana motif (leitmotiv) olarak her iş’de kendini gösterdi. Kareler; kimi zaman
bulmacanın bir öğesi, kimi zaman da hiyeroglif yerine geçtiler.
●

●

●

●

Yer:Maçka Sanat Galerisi
Adres:Eytam Cad. 31/A ?34357 Maçka Şişli İstanbul
Mail:mackasanatgalerisi@ttmail.com
Faks:0212 234 40 51
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Genç Küratörler Soruyor: Pardon,
Kaçıncı Kat?
10 Ocak 2015 ~ 07 Şubat 2015

Küratörler / Melike Bayık & Mergüze Günay
Sanatçılar: Recep Akar, Mustafa Duymaz, Didem Erbaş, Murat Germen, Şifa Girinci,
Emre Kantaşlı, Volkan Kızıltunç, Manbor, Ali İbrahim Öcal, Saliha Yılmaz
Küreselleşen dünya düzeni ve kent hayatının baskıcı dinamikleri karşısında sanat
konjonktürü dâhilinde ne türden önermeler yapılabilir? “PARDON, KAÇINCI KAT?”,
kent ve doğa ilişkisi üzerinden sanat alanında dönüşümün olanaklarını sorgulayan
genç küratörlerin yönelttiği meşru soruları irdeliyor. Sergi bu sorular ve onlara
getirilebilecek yanıtların peşine düşüyor.
Bu sergi kent ve doğa üzerine izleyiciye bir rapor sunma hevesinde değil. Serginin iki
bölümünü mümkün olduğunca birbirinden koparmak; buna karşın diyalog alanlarını da
korumak üzere tasarladık. Yaygın olarak işlenmiş kent-doğa ikiliğini iki genç küratör
olarak aslında yapıtaşlarına ayırıp; küratörlük mekanı mı, eserleri mi, ilişkileri mi ön
plana alarak bizi en çok heyecanlandıran şeyi ortaya koyar diye sorduk.
Küreselleştirme biçimlerinin somut etkilerinin tam da gözünün içine bakan bir
jenerasyondan post-modern ütopyaların, mega kentlerin, sanat ve izleyici arasında
açılan mesafenin ve bu yersiz-yurtsuzluğun bizi sürüklediği ruh durumunu gayri-resmi
bir çerçevede yalın bir soru olan, ama betonun ve yabancılaşmanın tınısını taşıyan
“Kaçıncı Kat?” ile aktarmak istedik.
Sanatçılar Recep Akar, Mustafa Duymaz, Didem Erbaş, Murat Germen, Şifa Girinci,
Emre Kantaşlı, Volkan Kızıltunç, Manbor, Ali İbrahim Öcal ve Saliha Yılmaz’ın
eserlerinin yer alacağı serginin açılışı 10 Ocak’ta gerçekleşecek. Sergi 07.02.2015
tarihine kadar MERKUR’de görülebilir.
Sergi Koordinatörü / Düzelti: Sena Danışman

●

●

●

●

Yer:Galeri Merkur
Adres:Mim Kemal Öke Cad. Erenler Apt. No: 12 D: 2 Nişantaşı Şişli İstanbul
Mail:galeri@galerimerkur.com
Faks:0212 225 37 37
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Muhteşem Yüzyıl: Teşhir-i İhtişam
29 Aralık 2014 ~ 10 Şubat 2015

“Muhteşem Yüzyıl” şimdi de dünya çapında bir sergi prodüksiyonu ile Maslak’ta yeni
açılan Uniq İstanbul Kültür ve Sanat Merkezi içinde yer alan UNIQMÜZE’de
ziyaretçilere kapılarını açtı.
TİMS Productions ve Istanbul Exhibitions tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen
“Muhteşem Yüzyıl: Teşhir-i İhtişam” sergisi, Muhteşem Yüzyıl’ın ruhuna dokunma ve
dünyasını yakından hissetme şansı veriyor.
Muhteşem Yüzyıl’ın büyüleyici atmosferi; dekorları, kostüm ve aksesuarları, mücevher
ve taçlarıyla sergiye aktarıldı.
Ziyaretçiler, 4 sezon boyunca hafızalardan silinmeyen büyüleyici atmosferin
zenginliğini ve içinde bulunma deneyimini yaşayacak ve daha önce hiç görülmemiş,
sadece bu sergi için üretilen çok özel sürprizler ile karşılaşacaklar.
“Muhteşem Yüzyıl: Teşhir-i İhtişam” sergisinde ziyaretçileri zengin bir içerik, şaşırtıcı
multimedya uygulamaları ve çok daha fazlası bekliyor.
- 0-6 yaş grubu Uniq Müze’ye ücretsiz girebilir.
– Biletler üzerinde yazan gün geçerlidir.
– Uniq Müze’ye profesyonel kamera, fotoğraf makinası, ses cihazı vb. ile giriş özel izne
tabiidir.
– Öğrenci indiriminden yararlanan kişilerin resmi ve geçerli bir öğrenci kimliği ibraz
etmesi yeterlidir.
– Uniq Müze’ye yiyecek-içecek ile girilemez.
– Uniq Müze bilet fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

●

●

●

Yer:UNIQMÜZE
Ücret:Tam 35.00 TL – Öğrenci 28.75 TL
Nereden Alınır:Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 00 Biletix Satış
Noktaları,www.biletix.com ve Mekan gişe
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Bilim Tüneli Sergisi
25 Aralık 2014 ~ 12 Şubat 2015

Bilim Tüneli Sergisi, 1 Aralık 2014 – 12 Şubat 2015 tarihleri arasında Mall Of İstanbul
– 1’de son buluşları teknolojiseverlerin beğenisine sunacak.
Bilim ve teknolojiyi laboratuvarın dışına taşıyan, son 13 yılda 18 ülkede, 30 şehirde, 10
milyon ziyaretçinin gezdiği Bilim Tüneli Sergisi, son araştırma buluşlarını ve
perspektiflerini dünya çapında başarılı bir şekilde tanıtıyor.
Küreselleşen bilim, bilim iletişiminde yeni nesil, multimedya sergi içerikleri ve çok
daha fazlası sizi bekliyor!
Bilim ve teknolojinin geleceği nasıl değiştireceğini gösteren Bilim Tüneli Sergisi’nde
büyüleyici bir deneyim yaşayacak, evren, madde, yaşam, karmaşıklık, beyin, sağlık,
enerji ve toplum konularında gelecekte neler olacağını bugünden öğreneceksiniz.
Adını Nobel ödüllü Alman fizikçiden alan Max Planck Topluluğu, kar amacı gütmeyen
ileri bilim için çalışan bağımsız bir araştırma kuruluşu. Max Planck Topluluğu, dünya
çapında tanınmışlığı ile bilim ve teknoloji araştırmalarına önderlik ediyor. 2006 yılında
yapılan bir araştırmada üniversite olmayan enstitüler arasında kurum, bilim
araştırmaları alanında 1., teknoloji araştırmaları alanında 3. seçildi.
01.12.2014 – 12.02.2015 tarihleri arası her gün saat:10:00 – 22:00 arası ziyaret
edebilirsiniz.

●

●

●

●

Yer:Mall Of İstanbul-1
Adres:Süleyman Demirel Bulvarı. TEM Basın Ekspres kavşağı. Başakşehir
İstanbul
Ücret:Tam 23.00 TL Öğrenci 13.00 TL
Nereden Alınır:Biletix Çağrı Merkezi: 0216 556 98 00 Biletix Satış
Noktaları,www.biletix.com ve Mekan gişe
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Nejat Kavvas – Saydam Masallar Cam
Sergisi
15 Ocak 2015 ~ 15 Şubat 2015

Yeni Zelanda’da yaşayan Türk sanatçı Nejat Kavvas’ın İstanbul’daki ilk kişisel sergisi
“Saydam Masallar” Galeri Selvin 2’de açılıyor.
Camı bir simyacı gibi işleyip adeta bambaşka bir anlama büründüren Nejat Kavvas
kadını, doğayı, soyut formları hayatı boyunca içinde yaşadığı çok kültürlülükten
beslenerek yeniden yorumluyor. Mükemmel bir tekniği estetikle buluşturan sanatçı
dışavurumcu renkleri holografik bir yaklaşımla camın içinde özgür bırakıyor,
malzemenin yapısıyla oynayıp onu farklı dokulara dönüştürüyor. Camı bir madde
olarak tarihten beri kullanılageldiği pratik bağlamından koparıp ona ruh vererek bir
nesneden öteye taşıyor ve ona sanat pratikleri içinde hak ettiği yeri vererek
onurlandırıyor.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan Nejat Kavvaş, cam
eğitimini Stipglass Cam Okulu, Tilburg Hollanda 2010, Cam Ocağı İstanbul 2009,
California Polytechnic State University, San Louise Obispo California, Pilchuck Cam
Okulu, Seattle, Washington, 2009, Art Station Sanat Okulu, Auckland Yeni Zelanda,
2008 de yaptı.
Ayrıca Claudia Borella Cam Okulunda uzman kalıp yapım teknikleri kursu, 2012, Cam
Ocağı, İstanbul “A dan Z ye kalıp yapım teknikleri ve fırında cam döküm” kursları
verdi.
Armaggan Gallery, Art 24/7 Volume: 2 sergisi, İstanbul,Armaggan Gallery, İstanbul
Gurup Sergisi, İstanbul, 2011, SOFA Chicago Sanat Fuarında Sergi, Türk Kültür Vakfı
2011, Ron Şang Gallery sergisi, 2011, Red Spot Gallery, “Cam Ustaları” sergisi 2011,
Armaggan Gallery, İstanbul grup sergisi 2011, Flagstaff Gallery, Auckland Yeni
Zelanda, “Glassification” sergisi 2010, Ron Şang Gallery, Auckland Yeni Zelanda,
Group sergisi 2010, Uxbridge Creative Centre, “Exposed” Sergisi, Auckland, Yeni
Zelanda 2010, Molly Morpeth Canaday Ödül sergisi Yeni Zelanda 2010, Ranamok Ödül
Sergisi, Avustralya 2009, Art Station Sanat Okulu, “Ten Year of Glass” sergisi, Yeni
Zelanda 2009 da sergilerine katıldı.
Masif cam yapıların işlenme sürecindeki büyük zorluk ve zahmetlere yenilmeden
ustalığını sanatçı ruhuyla birleştiren Nejat Kavvas’ın “Saydam Masallar” adlı
kaçırılmayacak sergisi 15 Ocak – 15 Şubat 2015 tarihlerinde Galeri Selvin 2’de
görülebilir.
●

●

●

Yer:Galeri Selvin 2
Adres:Bebek Arnavutköy Cad. (1. Cadde) 20/A Arnavutköy Beşiktaş İstanbul
Mail:www.galeriselvin.com
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Şahin Kaygun Sergisi
20 Kasım 2014 ~ 15 Şubat 2015

İstanbul Modern, Türkiye fotoğrafçılığında farklı arayışlarıyla öncü bir rol üstlenen
Şahin Kaygun üzerine, sanatçının 1992’de vefatından sonra düzenlenen en kapsamlı
sergiyi hazırlıyor.
Disiplinlerarası kavramının Türkiye’de henüz gündeme gelmediği 1980’li yıllardaki
fotoğraf kültüründe resim, grafik, fotoğraf ve sinema gibi farklı alanları birbirine
yakınlaştıran Şahin Kaygun, fotoğrafın tekniğine ilişkin yeni ve şaşırtıcı uygulamalar
gerçekleştirdi. Türkiye’de fotoğraf çalışmalarının farklı sanat dallarıyla bağını çağdaş
bir yorumla arayan sanatçı, teknikler arasındaki sınırları zorlamaya devam etti.
Detaylı bir arşiv çalışmasının ardından gerçekleşecek sergi, Kaygun’un 1980’lerden
itibaren fotoğraf üzerinde ilk deneysel müdahalelerde bulunduğu, Türkiye’de bir ilk
teşkil eden Polaroid çalışmalarından en son dönemine kadar uzanıyor. Sanatçının
fotoğraf üzerine katmanlar ekleyerek ilerlediği teknik arayışlara paralel olarak,
Kaygun’un ele aldığı yaşam ve ölüm temaları üzerinden bilincin sınırlarında, rüya ve
gerçeklik arasında bir anlatının izleri sürülüyor. 80’lerin politik ortamında yaşanan
bireysel bunalım ve içe kapanmanın sanat alanındaki yansımalarının hissedilebildiği
dönemi ele alan sergide, Kaygun’un çalışmaları zamanın ruh halini kişisel bir bakış
açısıyla dışa vuruyor.
Lise yıllarında resim yaparak hayatını kazanmaya başlayan Şahin Kaygun, 1969 yılında
Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde grafik eğitimine başlar. Üniversite
yıllarında fotoğrafla sanatsal anlamda ilgilenen sanatçı için grafik ve fotoğraf birbirini
besleyen, tamamlayan iki alan olur. Kaygun’un fotoğraf üzerinde ilk manipülasyon
denemelerini yaptığı Polaroid serisinden parçalar Uluslararası Polaroid koleksiyonuna
dahil edilir ve çalışmaları önemli müze ve sanat kurumlarında sergilenir.
“Ben fotoğraf çekmiyorum, fotoğraf yapıyorum” diyen sanatçı için, ortaya çıkan her
kare onun tasarladığı bir sahnedir. Önce zihninde kurguladığı kompozisyonu tasarlar,
sonra fotoğrafı çeker; karanlık odada devam eden süreçte, rastlantılara yer yoktur.
Kaygun, kazıyarak, renklendirerek, çizerek fotoğraftaki istemediği detayları siler,
kendi istediklerini ekler. Baskıları üst üste bindirir, kolajlar yapar, akrilik boya ile
boyar ve nihayetinde ortaya kendi iç dünyasını koyar. Burada önemli olan, zamanında
tartışıldığı gibi, bu çalışmaların resim mi yoksa fotoğraf mı olduğu değildir. Kaygun’un
amacı tam da disiplinlerarası bir sanat dili oluşturmaktır.
Küratör: Sena Çakırkaya
Nar Sanat
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Yer:İstanbul Modern
Adres:Meclis-i Mebusan Cad. Liman İşletmeleri Sahası Karaköy Beyoğlu İstanbul

Eliff Karadayi – Portreler
16 Ocak 2015 ~ 19 Şubat 2015

Tüm çağdaş sanat oluşumlarının sergilerine ev sahipliği yapan Gama Art Gallery,
ressam Eliff KARADAYI’nın PORTRELER başlığı altındaki kişisel sergisini 16 Ocak- 19
Şubat tarihleri arasında sanatseverler ile buluşturuyor.
Sanat’ı kendisi için kendini tarif ve tamir etme aracı olarak gören Eliff Karadayı’nın
Portreler adını verdiği sergisi hayatına girmiş, hayatından teğet geçen veya hayatında
çok ciddi etkileri olmuş insanların seneler içinde birikmiş çizimlerinden oluşuyor.
Portrelerinde naif ve çocuksu öğeler ağır basıyor, ara renkleri tercih etmeden ve
boyaları birbirine karıştırmadan çoğunlukla ana renklerle yalın ve basit bir dil içinde
tanıdığı bu insanları yansıtıyor, çocuksu bir dille çocuksu olmayan olgunluktaki
insanları anlatıyor.
Sanatçı diyor ki; Bana göre sanatın amacı sınırları kaldırmak olmalı. Bir sanat
yapıtının dili, dini, milliyeti, ırkı yoktur. Sanat, insanlar ve ülkeler arasındaki sınırları
ortadan kaldıran en doğru mecra. Sanat üretimlerimi herhangi bir kategoriye dahil
etmeden soyutlayıcı bir dışavurum üzerinden modernist bir anlayışta ele aldığımı
söyleyebilirim. Sanatın, iyileştirici, özgürleştirici enerji ve güç veren yanına
inanıyorum. Resim benim bitmek tükenmek bilmeyen yaşam kaynağım…
Eliff Karadayı Kimdir? Yeditepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’nden
mezun oldu, ancak küçüklüğünden bu yana resme olan ilgisini hiç kaybetmedi. Bir
dönem Nevin Çetin Atölyesi’nden eğitim aldı. İşin ilginç yanı eserleri büyük beğeni
toplasa da o hiçbir zaman yaptıklarının kayda değer olduğunu düşünmedi. taaki
üniversitede okurken bir arkadaşının yönlendirmesiyle yurtdışında başvurduğu bir
bursun kabul görmesine kadar. San Francisco School of Art kendine güven duymasını
sağladı. Daha sonra NYU’ da asistanlik teklifi aldı ve bunu takiben kendisinden
Sciences Po Paris de secmeli ders olarak Collage and Sculpture dersi vermesi istendi.
Bu süre zarfında Türkiye’deki sanat piyasasınının, özellikle genç sanatçılara eğilen
koleksiyonerleri arasında hızla yükselen bir başarı grafiği yakaladı. Pop Art’ın
Türkiye’deki genç temsilcisi olarak tanındı. ‘’MAAİLE” 14. solo sergisidir.
Çalışmalarına Balat’taki atölyesinde ve Gama Gallery’ de devam etmektedir.
●

●

●

Yer:Gama Galeri
Adres:Turnacıbaşı sok. No:21 Beyoglu Taksim Beyoğlu İstanbul
Mail:info@gamagallery.com
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Şehir: Uzunlamasına Sergisi / Mağara
27 Aralık 2014 ~ 19 Şubat 2015

İstanbul’un alışılagelmiş şehir manzaraları bu kez farklı bir fotografik anlatımla
karşımıza çıkıyor… Fotoğrafçıların, uzun pozlamalar ve siyah/beyaz bir anlatım diliyle
yorumladığı tanıdık mekanlar, farklı görsellikleriyle 27 Aralık – 19 Şubat arasında
“Şehir: Uzunlamasına” sergisinde MAĞARA’da ziyaretçilerini bekliyor.
Fotoğrafçı ve eğitmen Muammer Yanmaz’ın 40 Haramiler fotoğraf grubuna eğitim
verdiği stüdyosu MAĞARA’da, Coşar Kulaksız’ın danışmanlığında, “2. Fine Art
Fotoğraf Atölyesi” gerçekleşti. Atölye sonunda oluşan “Şehir: Uzunlamasına” başlıklı
sergi, klasik sokak fotoğrafçılığı temeli üzerine sanat fotoğrafının nasıl inşa
edilebileceği hakkında fikirler veriyor.
Küratörlüğünü de Coşar Kulaksız’ın üstlendiği sergi, alışılagelmiş İstanbul şehir
manzaralarını, uzun pozlandırmalar ve siyah/beyaz bir anlatım dili ile farklı bir
fotografik yaklaşımda izleyiciye sunuyor. Sergide yer alan her fotoğraf aslında sağdan
ve soldan çekilen iki farklı açının tek bir noktada görsel birleşimi üzerine kurgulandı.
Böylece, izleyicilere bir mekanın, uzun pozlama ve ikili anlatım diliyle görsel olarak
nasıl algılandığı ve hissettirdikleri aktarılıyor.
Fine Art fotoğraf atölyesi ve sonunda oluşturulan bu sergi; fotoğrafın sadece anlık bir
tespit değil, aynı zamanda bir sanat mecrası olarak algılanabileceğine dair izlenimler
vermesi açısından da önem taşıyor.
Fotoğrafçılar: Ali Efe Yılmaz, Alican Ekin, Aysun Hürol, Burcu Hakman, Gökçe Halulu
Çevikoğlu, Gülşah Gencer, Gürkan Kurban, Ilgın Yaroğlu, Kübra Karaçizmeli, Selin
Devran, Serli Hamamciyan, Şeyda Soydamal Türk.
●

●

●

Yer:Mağara
Adres:Eski Osmanlı Sok No: 21 / 1 Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Telefon:0212 266 66 74
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Jacques Tange – Yabancı Topraklarda
08 Ocak 2015 ~ 21 Şubat 2015

Jacques Tange 1960’da Vlissingen’de doğmuştur. Hollandalı sanatçı, Rotterdam Sanat
Okulu’nu bitirdikten sonra 1984 yılı itibariyle aktif olarak eser üretmektedir.
Sanatçının yeteneği, 2005-2006 yıllarında Hollanda’da ‘’Yılın Sanatçısı’’ seçilmesiyle
tescillenmiştir. Tange’nin eserleri ortaçağın resimlenmiş el yazmalarına
dayanmaktadır fakat zaman içinde, bugünkü dünyaya ve insanın dünyadaki yerine
yorumlanmıştır.
Jacques Tange’nin kişisel sergisinin başlığı olan ‘Yabancı Topraklarda’ , sanatçının ilk
kez tanımadığı ve yabancı olduğu bir ülke olan Türkiye’de sergi gerçekleştirecek
olmasından doğmuştur. Bu sergi onu alışık olduğu ve yaşadığı Avrupa kıtasından bir
adım dışarıya çıkarmaktadır.
Tange’nin eserleri hayatın kendisinden etkilenmektedir ve en önemlisi, aşktan ilham
almaktadır. Kadınları övme yoluna gitmesinin nedeni ise onların gücünün dünyayı
kurtaracağını düşünmesinden ötürüdür. Tange’nin eserlerindeki kadınlar güzel,
kuvvetli ve azimlidir. Sanatçı, kadınlara olan sevgisini onları eserlerinde arzu nesnesi
olarak değil, anne ve sevgili olarak göstererek yansıtır. Kadınların erkekler gibi güç
tutkunu olmadığını fakat aslında gücün kendisi olduklarını düşünmektedir.
Eserlere yansıyan başka bir konu ise sanatçının evrene ve geleceğe ilişkin kaygılarıdır.
Evrenin hepimizin koruyucu ve besleyicisi olduğunu söyleyen Tange, onu yeteri kadar
koruyamadığımızı belirtmektedir. Bizi koruyan evrene sahip çıkamamamız kendimize
de sahip çıkamamak anlamına gelmektedir. Hava kirliliğini yaratan, ormanları yok
eden, hayvanları ve hatta birbirimizi öldüren bizlerin betonla kaplı bir ormanda
yaşadığımızı, şehirlerimizi giderek büyüttüğümüzü ve bir zamanlar olduğumuz saf
halimizden giderek uzaklaştığımızı düşünmektedir; bir zamanlar güneşin altında özgür
olan ve doğanın geri kalanıyla da uyum içinde yaşayan bizlerden…
Neyse ki, sanatçının eserlerinde her zaman bir çıkış yolu vardır ve bu bir kaçış
alanıdır; bir parça mavi gökyüzü, özgür ve düz bir alana çıkış yolu, bizi başka bir yöne
uçurabilecek bir balon, ya da aşk veya mutluluk için ufak bir işaret…
●

●

●

Yer:ART350
Adres:Bağdat Caddesi No: 350 34738 Kadıköy İstanbul
Web:www.art350.com
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Merve Hasman – Bana Baktığını
Biliyorum / I Know You Are Looking At
Me
15 Ocak 2015 ~ 28 Şubat 2015

Son dönemin genç ve sıradışı fotoğraf sanatçılarından Merve Hasman’ın, ‘Bana
Baktığını Biliyorum’ (I Know You Are Looking At Me) adını verdiği ve The Istanbul
Edition Otel ile işbirliği yaptığı son fotoğraf sergisi 15 Ocak akşamı verilecek kokteyl
sonrası açılacak. Hasman, Edition marka konseptinin ana unsurları olan “büyüleyici
zarafet, doğallık ve tutku”yu fotoğraflarına yansıttı.
Sanatçı, The Istanbul Edition’da gerçekleştireceği fotoğraf sergisi için ‘modern
yaşamın yoğun temposundaki kişinin şehirden kaçışını, iç dünyasına gerçekleştirdiği
yolculuğu, ve huzuru keşif sürecini’ objektifine yansıttığını söyledi.
The Istanbul Edition için özel olarak hazırlanan sergisinin açılış kokteyline sanat,
cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor. Doğal ve çarpıcı
karelerin yer aldığı fotoğraf sergisi gezecek katılımcılar kısa film gösteriminin
ardından sergiyi dolaşabilecek ve fotografları sanatçıyla birlikte
değerlendirebilecekler. Sergi ve film gösterimi Şubat ayının sonuna kadar The
Istanbul Edition’da izlenebilecek.
Teknik eğitimlerini İsviçre, Milano ve Amerika’da alan genç sanatçı fotoğrafçılıkta
öğrenme sürecinin devamlılığına değinerek: ‘Her gün yeni bir şey öğreniyorum, bunun
yaşla ve tecrübeyle de alakası yok. Teknoloji de, hayat da çok hızlı ilerliyor. 80 yaşına
kadar fotoğraf çekmek istiyorum ve eminim o yaşta da hâlâ öğrenecek bir çok şeyler
bulacağım’ açıklamasında bulundu.
The Istanbul Edition’da gerçekleştireceği fotograf sergisi için; doğal güzelliği ve
kişinin iç dünyasına gerçekleştirdiği huzurlu yolculuğu hikayeleştirdiğini, bunun
günümüz temposunda yoğun çalışan modern insan profili için uygun ortam ve koşullar
sağlandığında şehrin merkezinde bile mümkün olabileceğini aktarmaya çalıştığını
sözlerine ekledi.
●

Yer:The Istanbul Edition
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Nesren Jake – SINS / GÜNAHLAR sergisi
08 Ocak 2015 ~ 28 Şubat 2015

“Her Şeyi Sorgula” mesajı veren işlerini Pop-Propaganda olarak tanımlayan Nesren
Jake, günahların kime ve neye göre olduğunu sorgulattığı SINS / GÜNAHLAR sergisi,
7 Ocak 2015 Çarşamba G-art Beyoğlu’nda…
Amacı, var olan toplumsal düzen(ler)i ve verdiği hasarları insanlara anlatabilmek olan,
işlerinin tarzını pop-propaganda olarak tanımlayabildiğimiz Nesren Jake eleştirel
zekası ile dikkat çekiyor. Ürettikleri bir taraftan güncel olanla hesaplaşırken, diğer bir
taraftan da daha derin katmanlarla zamana yayılan eleştirel anlamlar barındırıyor.
Siyasal ve ekonomik düzenlerin propagandalarını, kullandığı ironik sembolleri
aracılığıyla dezenformasyona uğratıyor. Yani kullandığı popular kültür imajlarının
verdiği bilinçaltımıza yerleşen toplumsal mesajları, kendine has yöntemleriyle tekrar
sorgulamamıza yardımcı oluyor.
Bu sergide üzerine oldukça düşünmemiz gereken Günah kelimesi, genellikle dini
bağlamda Tanrı’nın arzu ve emirlerine uygunsuz her şeyi tanımlamak için kullanılır.
Tanrı’nın açıkladığı standartlara ve emirlere karşı yapılan bilinçli ihmalkarlık veya
inkar olarak da açıklanabilir. Birçok farklı inanç ve felsefede, dini nitelik taşısın
taşımasın, günah kavramı mevcuttur. Günah sözlükte; “isyan, karşı gelme, suç,
kabahat” manalarına gelir. Peki bu karşı gelme sadece Tanrı’ya karşı mıdır, yoksa
insanlar da birbirlerine karşı günah işlemekte midir? Önemli olan inanç mı, yoksa
kime veya neye karşı sorumlu olmanın bilinci midir? İşte bu noktada Nesren Jake
günahların kime ve neye göre olduğunu sorguluyor ve kadim bilgelik zincirinin
halkalarını birer birer aralıyor.
1984 doğumlu sanatçı, 2010 yılında aktif olarak sanatsal tasarılarını ve düşüncelerini
hayata geçirmeye başladı. Genelde bir seriyi tamamlamak ya da tek bir iş çıkartmak
yerine karışık düzende farklı formatlarda ve konularda işler yapmayı tercih eden
sanatçı, böylece belli bir noktaya odaklanmaktan kaçınarak, çoğunluğun benimsediği
bakış açılarına eleştirel olarak bakıyor. Anlatım dili bazen ağır, bazen de hafif bir
şekilde eleştiri-alay çerçevesinde kurgulanıyor.
●

●

●

Yer:G-Art Galeri
Adres:Tomtom Mah. Kumbaracı Yokuşu No: 37/A Beyoğlu İstanbul
Mail:info@g-artgaleri.com

Nar Sanat

- 22 / 27 -

20.01.2015

23

Lozan’dan Cumhuriyet’e İsmet İnönü
Sergisi
29 Aralık 2014 ~ 28 Şubat 2015

Lozan Antlaşması’nın imzalanmasının 90. yılı etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz yıl
İnönü Vakfı tarafından hazırlanan “Lozan’dan Cumhuriyet’e İsmet İnönü” sergisi
İnönü Vakfı’nın arşivlerindeki belge ve fotoğraflarla, Lozan’ın imzalanmasından
Cumhuriyet’in ilanına, erken Cumhuriyet yıllarından, iç ve dış politikaya kadar çeşitli
toplumsal, ekonomik ve kültürel dönüşümleri İsmet İnönü ekseninde gözler önüne
seriyor. Sergide ziyaretçiler; dokunmatik ekranlar ve video enstalasyonları aracılığıyla
interaktif olarak belge ve Atatürk ve İsmet İnönü’nün hayatlarının kronolojisi,
yazışmalar, telgraflar, fotoğraflar hatta kamera görüntülerinin yer aldığı, gazete ve
dergi kapakları, mühürler, madalyalar, nişanlar, imzalanan antlaşmalar, resmi
yazışmalar, müzakerelere ait birçok belgenin de yer aldığı sergi, Caddebostan Kültür
Merkezi Sanat Galerisi’nde 24 Aralık 2014- 28 Şubat 2015 tarihleri arasında
gezilebilir. Kadıköy Belediyesi Etkinliği
●

●

●

Yer:Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi
Adres:Bağdat Cad. Haldun Taner Sok. No:11 Kadıköy İstanbul
Mail:info@ckm.gen.tr

Balkan Naci İslimyeli – Bir Şey Söyle
13 Ocak 2015 ~ 28 Şubat 2015

EKAV / Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı yeni yılın ilk sergisine çağdaş sanatın önemli
temsilcilerinden Balkan Naci İslimyeli’nin son yapıtlarından oluşan “Bir Şey Söyle” ile
13 Ocak – 28 Şubat 2015 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.
Sanatçı bu projesinde tuval, video, fotoğraf, giysi heykel ve metnin birlikte
oluşturduğu ortak bir dil kullanıyor.
Balkan Naci İslimyeli 1990’ların başından bu tarafa yoğunlaştığı temel bir izleğin
alanını son sergisiyle daha da genişletiyor ve şöyle diyor “Küresel iletişim ağının
ürkünç boyutlarda yükselen gücü karşısında kısılan insan sesini yeniden duyabilecek
miyiz… Konuşan biz miyiz, duyduğumuz sesler bizim mi… Ses tellerimiz hangi
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biodigital kontrol noktaları arasında gerili duruyor… Bu sergi susmak konuşmak ve
susturulmanın ara sesleri üzerine görsel bir soruşturmadır.”
Balkan Naci İslimyeli sergi süresince galeri mekânında yapacağı iki söyleşide bu
kavramla ilgili diğer sergilerini de izleyicilere tanıtıp tartışacak. Sergiyi Türkiye’nin ilk
online sanat televizyonu www.ekavart.tv de izleyebilirsiniz. ZİYARET SAATLERİ :
Pazartesi – Cuma 11:00-18:30 / Cumartesi 12:00-18:30
●

●

●

●

Yer:Ekavart Gallery
Adres:Askerocağı cad. Ritz Carlton Otel, Süzer Plaza No:15 Gümüşsuyu Beyoğlu
İstanbul
Mail:info@ekavartgallery.com
Faks:0212 252 81 31

İrem Sözen’in Objektifinden Geri Bak
21 Ocak 2015 ~ 21 Mart 2015

Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi “Operation Room”, İrem Sözen’in “Geri Bak” adlı
sergisine 21 Ocak – 21 Mart 2015 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. Bir dönemin
tahlilini fotoğraflarla sunan sanatçının seyircisini davet ettiği sergisi Pazar günleri
hariç her gün 10:00-19:00 saatleri arasında Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi
“Operation Room”da gezilebilir.
İrem Sözen “Geri Bak”la eski albümlerden bulduğu hem kendisinin hem de aile
bireylerinin çekmiş olduğu kimi fotoğraflarla kişisel kayıtlarını birleştirerek, bir
dönemin tahlilini yapıyor. Hafızanın kronolojiden saparak yığılmasından yola çıkarak,
belli bir dizin olmaksızın ileri ve geri sıçrayışlarla zihinsel hafriyatını bir sonradan
bakma eylemi halinde gerçekleştiriyor.
Sanatçının kişisel kayıt olarak adlandırdığı bu belgelerde, temas edilmiş karakterlerin
portrelerinin kapladığı alanın büyüklüğü, aslında hafızanın sadece zamanda değil,
özneler arasında da sıçrayışlar gerçekleştirdiğini gösteriyor. Yakınlığa dayalı ortak
tarihin içindeki paydaşların bireyin kendisine bahşettiği anıları bulanıklaştırmak
pahasına karşısındakinin tarihini sahiplenişine, ona tutunuşuna şahit oluyoruz.
Yakınlık nerede başlayıp nerede biter? Bir eylem olarak fotoğraflama halindeki
yalnızlık ne kadar esastır? Başkasından ne kadar beslenmekte veya onun ne kadar
kuşatması altındadır?
●

●

Yer:Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi
Adres:Güzelbahçe Sok. 20. Nişantaşı Şişli İstanbul
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●

Mail:info@amerikanhastanesi.org

1. Dünya Savaşı’nda İttifak Cephesinde
Savaş ve Propaganda
29 Aralık 2014 ~ 22 Mart 2015

1. Dünya Savaşı’nın 100. yılını anmak üzere İttifak cephesinde yer alan devletlerin
yürüttüğü halkla ilişkiler süreçlerini, bir başka deyişle propaganda kampanyalarını
anlatan sergi, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde
(ANAMED) açıldı. “1. Dünya Savaşı’nda İttifak Cephesinde Savaş ve Propaganda”
ismini taşıyan sergide posterlerden, kartpostallara, sembolik ödüllerden madalyalara
kadar pek çok tarihi doküman ve obje yer alıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun savaş
döneminde müttefikleriyle geliştirdiği ilişkileri de gözler önüne seren sergi 22 Mart
2015 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Ömer M. Koç Koleksiyonu’ndan seçilen
eserlerin yer aldığı serginin küratörlüğünü Bahattin Öztuncay üstleniyor.
●

●

●

Yer:Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi
Adres:İstiklal Cad. Nuru Ziya Sok. Beyoğlu İstanbul
Telefon:0212 393 60 00

Pabuç, Sadberk Hanım Müzesi
Koleksiyonundan Sergisi
03 Aralık 2014 ~ 31 Mayıs 2015

Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi, kadınların vazgeçilmez tutkusu olan
ayakkabıların geçmişine uzanan eşsiz bir sergiye ev sahipliği yapacak. 19. yüzyıldan
20. yüzyılın başına kadar geçen zamana ait ayakkabıların yer aldığı ‘Pabuç, Sadberk
Hanım Müzesi Koleksiyonundan’ adlı sergi, 27 Kasım’dan itibaren Sadberk Hanım
Müzesi’nde görülebilecek.
Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi, 19. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar
geçen döneme ait pabuçların yer aldığı tarihi koleksiyonu ziyaretçileriyle
buluşturmaya hazırlanıyor. 27 Kasım’da ziyarete açılacak ‘Pabuç, Sadberk Hanım
Müzesi Koleksiyonundan’ adlı sergi, 31 Mayıs 2015 tarihine kadar gezilebilecek.
Nar Sanat
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‘Pabuç, Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan’ sergisinde; çoğunluğu Osmanlı’nın
son döneminde üretilen ayakkabı ve terlikler oluştururken, Orta Asya, İran, Kuzey
Afrika, Hindistan ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden de örnekler yer alıyor.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında üretilen ayakkabıları da kapsayan 127 parçalık koleksiyon,
geleneksel anlayışın yanı sıra Batı modasını yansıtan çizme, bot, ayakkabı, terlik ve
nalın gibi çeşitli modelleri de bir araya getiriyor.
Deri ve kumaştan yapılmış, çoğu sırma, gümüş, tel, kılabdan ve boncuk ile süslenmiş
ürünler arasında Mısır Hıdiv ailesinden Prenses Atiye’ye ait olan gelin ayakkabısından,
Bursa Valisi Ahmet Münir Paşa ile Pervin Hanım’ın kızı Memduha Hanım’ın 3-4
yaşlarındayken giydiği çocuk potinine kadar ilginç hikâyelere sahip birçok eser
bulunuyor. Ahşaptan oyularak yapılmış, sedef, fildişi ve gümüş malzemelerle süslenmiş
nalınlar da sergide dikkat çekiyor. Koleksiyondaki etiketli ayakkabı örnekleri ise
Osmanlı’nın son dönem ayakkabı üreticileri ve satıcıları hakkında bilgi veriyor.
‘Pabuç, Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan’ sergisi, Çarşamba günleri hariç her
gün 10:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
●

Yer:Sadberk Hanım Müzesi

Picture The World – Burhan Doğançay’ın
Objektifinden Dünya
25 Kasım 2014 ~ 07 Haziran 2015

Ressam Burhan Doğançay’ın çektiği fotoğraflar; TEB Özel’in desteğiyle ilk kez
Doğançay Müzesi’nde sergileniyor! İnsanın izini, kentin duvarlarından başlayarak
süren sanatçının fotoğraflarının yer aldığı “Picture The World” başlıklı serginin resmi
açılışı; 25 Kasım Salı akşamı özel bir davetle gerçekleştirilecek.
Türkiye’nin en önemli sanatçılarından Burhan Doğançay’ın fotoğrafları; TEB Özel’in
desteğiyle ilk kez sanatseverlerle buluşuyor. “Picture The World” başlıklı sergide bu
kez; eserleri dünyanın en önemli müzelerinin daimi koleksiyonlarında yer alan
sanatçının ilham kaynağını oluşturan fotoğrafları sergileniyor.
Burhan Doğançay’ın objektifine yansıyan eserlerin yer aldığı sergiye Türkiye’nin ilk
çağdaş sanat müzesi olan Doğançay Müzesi ev sahipliği yapıyor. 100’e yakın fotoğrafın
yer aldığı sergi; sanatçının 85. doğum yıldönümünde Doğançay Müzesi’nin 10. yılını
kutlamak amacıyla, 12 Eylül’de sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Serginin resmi açılışı
ise, özel davetlilerin katılımıyla 25 Kasım Salı akşamı gerçekleşecek.
Kent duvarlarını ait olduğu ülkenin, şehrin, mahallenin ve sokağın sosyo-ekonomik
yüzü ve toplumun aynası olarak gören Doğançay’ın fotoğraf karelerinde; New York’tan
Togo’ya dünyanın dört bir yanından izler bulunuyor.
Nar Sanat
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Brooklyn Köprüsü’nün 1986-1987 yıllarındaki ilk büyük bakımı sırasında köprünün
üzerine çıkmasına izin verilen tek sanatçı olan Burhan Doğançay’ın çektiği çok özel
New York fotoğrafları, serginin en değerli parçaları arasında gösteriliyor. Sanatçının,
New York’un “gökyüzünün kovboyları” olarak bilinen “ironworker”larıyla birlikte
geçirdiği tehlikeli anlarının fotoğraflarının da yer aldığı sergide; Doğançay’ın
gözünden kentlerin ve insanların sosyal ve psikolojik izleri sürülüyor.
“Picture The World” sergisinde yer alan fotoğraflar; önümüzdeki aylarda düzenlenecek
bir müzayede ile satışa çıkacak. Sanatın ve sanatçının yanında yer alan, Türkiye’de en
köklü özel bankacılık hizmetini sunan TEB Özel’in desteğiyle gerçekleşecek
müzayededen elde edilecek gelir ise UNICEF’e bağışlanacak.
Burhan Doğançay’ın, farklı coğrafyalardan tanıklık ettiği ve sanat yaşamında izleri
olan anları yansıtan “Picture The World” sergisi; 7 Haziran 2015 tarihine kadar her
gün 10:00 – 18:00 saatleri arasında Doğançay Müzesi’nde görülebilir.
●

Yer:Doğançay Müzesi

Kaynak: Nar Sanat
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