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Bodrum Ruhunu Yaşatmak
Bodrum’un hâlâ, her şeye rağmen onu her yerden
farklı kılan ezber bozmaya açık bir ruhu var
Necmi Cavlı
Art Ajanda Bodrum, var olan koşullarda 30
aydır düzenli çıkan, ulusal düzeyde tanınan ve
beğenilen bir prestij dergisi haline geldi. Temel
işlevi etkinliklerin duyurulması olan bir dergi
olarak önemli bir boşluğu doldurmak, derginin
başarısında anlamlı bir rol oynadı. Bunu
başarmak çok da zor değildi, azmeden herkes
yapabilirdi. Başarılı her şeyin taklit edilmesi
de gayet doğaldır ve bu nedenle kısa sürede
benzerlerimize rastlamaya başladık.
Ancak bizi diğerlerinden ayrıştıran temel
özellik, yola çıkarken önceliğimizin maddi
kazanç olmamasıdır. Yaptığımız bütün işlerde,
egemen olan kültür/sanat anlayışından farklı
bir yaklaşım sunmaya çalışıyoruz. Örneğin
ilk karnaval sloganımız “Sanat Sokakta” idi
ve bu çizgide devam ediyoruz. Bazıları gibi
bunu sadece moda olan bir slogan olarak
görmedik ve samimiyetimizi her yaptığımız işte
göstermeye devam ediyoruz.
Bodrum demografik olarak orta yaş ve üzeri
orta tabakanın ağırlıklı olarak yerleştiği bir yer
olmuştur. Bütün galeri açılışlarına, klasik müzik
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konserlerine gelen kitlenin yaş ortalaması
50’nin üzerindedir! Kolay başarının formülü,
bu yaş kesimine hitap eden etkinlikler ve
projeler yapmaktır. Elbette bu yaş grubu
içinde de statükodan memnun olmayan,
sanatın geleceğe dönük hedefinin Ezber
Bozmak olduğunu gören bir kesim de vardır.
Bizim tercihimiz, beyaz evler ve begonvil
çizimlerinin ötesinde, ezber bozan bir kültür/
sanat anlayışıdır. Ancak kaçınılmaz olarak biz
de bir ölçüde Bodrum’u yansıtıyoruz. Sizi
heyecanlandıran, zihninizi açan farklı sanat
aktiviteleri genellikle İstanbul’da oluyor.
Sadece küçük bir kısmı yaz aylarında
Bodrum’a taşınıyor özel kuruluşlar tarafından.
Hâlâ, her şeye rağmen Bodrum’u her yerden
farklı kılan ezber bozmaya açık bir ruhu var ve
bu ruhu korumak için yanımızda olacağınıza
inanıyoruz. Çevremizi korumaya gücümüz
yetmese de bu alternatif ruhu ve geleneği
yaşatıp, geliştirebiliriz.
Bedenimize sahip olabilirler ama ruhumuza asla!
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SEMPOZYUM

Bodrum’un En Özel Sanat Etkinliği:
XIII. Aspat Uluslararası Resim ve
Taş Heykel Sempozyumu
Sempozyumun yer aldığı Aspat Koyu, Türkiye’nin ilk açık
hava heykel parkı olma özelliğini taşıyor.
Bu yıl on üçüncüsü düzenlenen Aspat Uluslararası
Resim ve Heykel Sempozyumu, her yıl olduğu gibi
ressam, heykeltıraş, yazar ve diğer sanatçıların
yanı sıra sanatsever Bodrum halkını bu etkinlik
çerçevesinde bir araya getirmeye devam ediyor.
Bodrum’un önemli bir çağdaş sanat etkinliği olan
Aspat Uluslararası Resim ve Heykel sempozyumu
bu yıl da 7 ressam ve 7 heykeltıraşın katılımıyla 30
Ağustos’ta başlıyor. Bu yıl on üçüncüsü düzenlenen
AspatArt Uluslararası Açıkhava Taş Heykel ve Resim
Sempozyumu’na katılan sanatçılar:
Ressamlar: Nihal Martlı, Jonathas Nazareth, M. Sadık
Altınok, Hasan Pekmezci, Şükran Pekmezci, Bobur
Ismoilov ve Sokir Zokirov.
Heykeltıraşlar: Evrim Kılıç, Tülay Çakmak, Carole
Turner, Engin Sarı, Hakan Çınar, Kurbon Norkhurazov
ve Ulash Urakov.
Türkiye’nin ilk açık hava heykel parkı olma özelliğini
taşıyan AspatArt, resim sergileme alanlarını da
içeren programı ve sanat projeleriyle dünya örnekleri
arasında yer almaktadır.

SEMPOZYUM
Geçen on iki yıl içinde bir Açık Hava Heykel
Parkının oluşumunu gerçekleştiren Heykel
Sempozyumu ve AspatArt Çağdaş Sanat
Müzesinin koleksiyonunu gerçekleştiren
AspatArt Sanat etkinlikleri, Bodrum/Aspat’a
gerçek bir sanat merkezi kimliği kazandırmış
bulunmaktadır.
AspatArt, 12 yıl boyunca yapılmış olan
heykellerin bütün bir yıl boyunca devam eden
sergisine, Bodrumluları, Bodrum severleri
ve yolu Bodrum’dan geçen herkesi davet
ediyor. Aspat koyu Bodrum’da bozulmamış,
doğasına dokunulmamış tek koy olma
özelliğini taşır.

Bodrum’da bir Çağdaş Sanatlar Merkezi ve
Müzesi yaratmaya devam eden
AspatArt Resim ve Heykel Sempozyumu
heykel ve resim atölyeleri çalışmaları 19
Eylül’e kadar devam edecek. Farklı ülkelerden
gelen sanatçıların aynı atölye ortamında
buluşmaları sempozyuma uluslararası bir
nitelik kazandırıyor ve bu da sanatın evrensel
dili ve ortak bilincin ışığında ortaya çıkan
eserlere de yansımakta.

Sanatçı ve konuklar Aspat
sahilinde olduğu gibi korunmuş
eski bir Rum evini görebilir,
doğa ile uyumlu bungalovlarda
kalabilirler. Dışarıdan günlük
kullanıma da açık olan plajı,
kafe, bar ve lokantası ile sanat,
doğa, güneş ve denizi bir arada
yaşayabileceğiniz tek yer Aspat
koyudur! www.aspat.com.tr / 0533 734 04 26

SÖYLEŞİ

“Olumsuzu içimde 		
tutsam çocuklarıma
güzel masallar 		
anlatamam ki ben...”
Gülben Ergen Çelik, kısa bir süre
önce ilk kitabını çıkardı. “Öğrendim
ki...” Yaşadıklarını, hayata bakışını,
hissettiği gibi son derece içten ve
samimi yazmış. Yeni albümü de
Eylül ortası gibi piyasaya çıkacak.
Biraz kitaptan, biraz başka şeylerden konuşalım istedik ve Gülben’in Bodrum
tatili esnasında bu söyleşiyi yaptık. Gülben, saat kaç olursa olsun maillerine
anında cevap veren, bugünün işini yarına bırakmayan biri olduğu için söyleşinin
soru ve yanıt trafiği aksamadan sürdü.
Oldukça çalışkan bir kadın ve zaten kitabında da “İçimdeki benleri keşfetmeye
çalışırken en büyük kazancım çalışkan olmaktı,” diye yazmış.
O, aklına koyduğunu yapan cinsten…
Gül Mutlu Hırslı, ama aklı hırslarını yönetmeyi başaranlardan…
Ve tabi biraz hiperaktif...
Aliyev Begoviç’in çok sevdiğim bir sözü vardır: “Ve
her şey bittiğinde hatırladığımız düşmanlarımızın
söyledikleri değil, dostlarımızın sessizliğidir.”
Kendi hayatına dönüp baktığında sen hangisini
hatırlıyorsun?
Benim kötüyü hatırlamamak gibi bir kabiliyetim var.
Olumsuzu barındıramıyorum beynimde, hissimde ve
zihnimde. Hatırladığım güzellikler her şeyden daha
baskın...
Bir söyleşide de “Hafızam olumsuzu depolamıyor,”
demiştin; nasıl bir format attın da başardın bunu?
Hafif bir saflık mı desem... Çabasız kilo almayanlar
vardır; hani yer yer ama hep 36 beden. İşte onlar gibi
bir özellik bu. Tutamıyorum, barındıramıyorum. Hatta
“Niye küsmüştüm ben bu insana?” diye asistanıma

sorduğumu çok bilirim. Olumsuzu içimde tutsam
çocuklarıma güzel masallar anlatamam ki ben...
Hep böyle miydin? Kin, nefret ve öfkeyi
barındırmadı mı bünyen?
Kin, nefret tanımadığım duygular benim. Kırılmayı
bilirim, iyi de tanırım ama kin bende barınmaz.
Barındırmam! Barındırırsam ben, ben olamam. Öfkeyi
tanıyorum ama onun da bendeki adı kızgınlık, asla öfke
değil. Geç kalana, işini iyi yapmayana, düşüncesizliğe
çok kızarım. Öfke, hoyratlığı getirir... Bana uymaz.
Tasavvufa yönelmende bir dönüm noktası var mı?
Tasavvuf bir yönelme değil aslında, yaratılmış her
canlının fıtratında var olan bilgiler. Benim kendi dönüm
noktam Elif Şafak’ın Aşk kitabıdır. Var olan bilgilerin
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açığa çıktığı, yüzleştiğim gerçekler ve tanıdığımı
zannettiğim Tebrizli Şems...
Tasavvufla tanıştıktan sonraki Gülben, önceki
Gülben’e baktığında en çok neyi eleştiriyor?
Hala acelem var benim... Sabrı öğrendim de daha
çok yolum var. Öğrencinin öğrencisiyim. Daha neyim
ki, kimim ki tasavvuf yolunda ben? Gerçek Sufilerin,
yürekli dervişlerin kendinden geçme hallerini okuyunca
“ben” ile başlayan cümleler kuramıyor insan.
Elinde sihirli bir değnek olsa önce neyi değiştirmek
istedin?
Hiç düşünmeden Dünya’nın tüm çocukları için fırsat
eşitsizliğini ortadan kaldırmayı isterdim. Dili, dini, ırkı
ne olursa olsun çocukların canını yakan her zerreyi
tarumar ederdim.
Peki, kendinle ilgili değiştirmeyi başardığın en
önemli şey ne?
Hayatı olduğu gibi kabul edişim. Ben bir hamal, hayat
bir Küfe! Düşe kalka da olsa taşıyorum. Bir yandan
çaktırmadan yaralarımı sarıyorum, diğer yandan
gülmeye devam ediyorum.
Kitabını yazarken nasıl bir süreç yaşadın? Teknik
anlamda destek aldığın kişiler oldu mu?
Editörüm “bize anlatır gibi yazın” dedi. Kitabı, bu
şahane tüyoyu dikkate alarak, konuşur gibi yazdım.
Eğer laf dinlemeseydim, edebi debelenmelerim ve
denemelerim bana olumsuz dönerdi. Teknik, mekanik
geliyor bana. Giriş sebep sonuç falan diyenler oldu.
Onları bilerek yazsam sonuç böyle olmazdı. İçimden
gelen geçen ne varsa yazdım. Bazen tabletime,
bazen cep telefonuma notlar aldım. Ben yazarken
çocuklarımın sesleri, sessizlikleri, onların odasına
bırakacağım bir kitap fikri yeterince destekledi ve
besledi beni.
En çok satanlar listesinde başarı grafiği oldukça
iyi. Böyle bir tepki bekliyor muydun?
Bu sana neler hissettiriyor?
Samimiyet er-geç gereğini buluyor diye düşünüyorum.
Çıktığı günden bugüne- ki iki ay oldu- hiç inmedi en
çok satanlar listesinden. Bunu bekliyor muydum?
Bilmiyorum... Albüm, cd, single, klip sorsan makinalı
tüfek gibi cevapları sıralarım, ama bu kitap satışı

bilmediğim bir alandı. Yüzümü okurlar güldürdü.
Başım yerde, mahcup kalabilirdim. Üç beş binlik
satışla hevesim boğazıma dizilebilirdi. Böyle olmadı,
başardım... Evet, mutluyum, çok mutluyum. Çünkü
çaba sarf ettim, yüreğimi kattım. Gözyaşım da düştü
sayfalara, kahkaham da düştü... Güzel hissediyorum
tabi ama yazar değilim, 444 fırın ekmek yemem lazım
yazar olabilmek için... Denedim, deniyorum, belki yine
denerim.
Yeni kitaplar gelebilir mi yani?
Bu sefer neyi yazarsın?
Besteci arkadaşlarıma “Yeni şarkı var mı?” dediğimde
ne cevapsız bir soru sorduğumu anlıyorum şimdi.
Siparişi yokmuş yazmanın... Gelirse yüreğime yazarım
elbet. İnşallah gelir diyelim.
Albüm heyecanıyla kitap heyecanı arasında
belirgin fark var mı? Hangisi kalbinin daha hızlı
atmasına neden oldu?
Hiç aynı değil ve çok aynı. İkisi de ben... Yüreğim ha
kaleme değmiş, ha sesime. Söz müzik yapabilsem
minik 4 dakikalık kitaplarım olurdu... Ama o marifetim
yok. Başka arkadaşlarımın hikâyelerine ses veriyorum.
Ses, stüdyo, mix, mastering, okumalar, repertuar
bunları 16 yıldır kendimi yenileyerek, dünyayı
dinleyerek yapıyorum. Kitap, matbaa, arka kapak, giriş
yazısı allak bullak olarak öğrendim. Doğru yayın evi
ve doğru bir ekiple çalıştım. Benim dilimden, benim
cümlelerimden yeni bir kişilik yaratma çabasına hiç
girmediler. Magazin başlığı olacak hassasiyetlerime
özen gösterdiler. Ben gibi olmama hiç müdahale
etmediler. Bunlar beni çok rahatlattı. Gelelim kalp
atması meselesine. Benim kalbim zaten hızlı atmaya
yer arıyor. Heyecanım kapıda, elim kapının zilinde.
Ay kaç sayfa, aman olmadı, hadi bir daha, çıktı mı,
rafta mı? Ağrı’da var mı? Konya’ya dağıtım ulaştı mı?
Mardin’de bulamayan varmış, Bakü’ye nasıl gider gibi
türevi ve beteri sorularım bitmez benim.
Tabi bir de seni heyecanlandıran sosyal
sorumluluk projen var: “Başka Çocuklar Gülsün
Diye”. Yeni okullar açmaya devam edilecek değil mi?
Edilmezse bil ki yoğun bakımdayım... Tanımadığım
çocukları sevindirmek benim Allah’a sözüm... Okul
öncesi eğitimin farkındalığı, önemi ve hassasiyeti için
çalışıyoruz. Derneğimiz minik ama 28 anaokulumuz var.
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Bu projede yaşadığın zorluk, sıkıntı, hatta
‘keşke’lerin oldu mu?
Dolu sıkıntı, dolu engel, dolu eleştiri... Bundan ne
çıkartıyoruz özetle? Yolumuz doğru! İnşaatı, onayı,
iç donanımı, bahçe düzenlemesi, parkı, sınıfı,
boyası, ısıtması, çatısı, perdesi, engelli tuvaleti,
evcilik köşesi, müzik köşesi, bir açılış öncesi hazırlık
detaylarımızın yüzde onu desem anlar mısın neyle nasıl
uğraştığımı? Onlarca üniversiteye öğrencilerle sohbete
gittim. Sadece konserlerime gelen hayranlarımı
ayaklandırdım. Onları “Çocuklar Gülsün Diye”
gönüllüsü yaptım. Açılışlarımızda bizzat çalışıyorlar.
Albüm, konser yıllardır var ve yıllarca olacak, asıl
mesele önce iyi insan olmakta... Sonrası gelir, sonrası
hallolur...
Sence iyi insan olmanın temelinde ne var? İyi insan
kimdir?
İyi insan, yaratılmış her şeye saygıyla bakandır. Olan,
yaşanan her şeyin bir sebebi olduğuna inanandır. İyi
insan tüm dinleri, tüm inanışları kucaklar, iyi insanlar
iyi sebepler bulmanın, yardım etmenin fırsatını, bir
yolunu ararlar... Biri hayvanları sever, diğeri çocukları,
başkası yaşlıları sever, bir başkası doğa aşığıdır...
Herkes sevdiği kendine yakın bulduğu konunun
sevdalısı olsa yaşam daha dingin olur. Savaş var
hâlâ dünyada! İnsanlar öldürülüyor ve buna kayıtsız
kalabilen bir sistem var. Düşene el verir iyi insanlar,
susayana bir bardak suyu hazırdır iyi insanların...
Düşene gülünmez. Ayıp görürsen ört der tüm iyi
insanlar ve tüm kutsal kitaplar...

Kendini en huzurlu hissettiğin yer neresi?
Dünyanın neresinde olursam olayım evimi sever,
evimi özler, evimi isterim ben. Senelerdir annemde
kalırdık Bodrum’da. Çocuklar çoğaldıkça annemin
yakınlarında ev kiralamaya başladık ve sonunda geçen
sene ev sahibi olabildik. Evimde huzurluyum. Sitemizi,
komşularımı çok seviyorum. Çocukların yazlık evde,
yazlık arkadaşlıklar kurmalarını seviyorum.
Bodrum’da nereleri seversin? Favori mekânların
nereler?
Gündoğan’ın Çarşamba pazarı, gezdiğim gördüğüm en
sıcak, en şahane pazar… Bizim bir Kemancı Amcamız
var, tüm pazarı boylu boyunca gezer ve klasik müzik
çalar... Pazarın sadece sebze-meyvesine değil,
baharatı, kahvaltılığı, zeytini, yufkası, havlusu, kısaca
her şeyine ayrı bayılırım... Yalıkavak’ ta çocuk parkı
var çok sık gideriz. Salıncak bizim çocukluğumuzdaki
gibidir. Jetonla değil bilek gücüyle döndürülür.
Trampolinde zıplar ter içinde kalır çocuklar, müthiş
zevklidir. Favori mekânım mutlu olduğum her yer ama
en çok evim.
Bodrum’un olmazsa olmazı ne sence?
Begonvil, olmazsa olmazı Bodrum’un…
Ah bir de ne olsa Bodrum’da?
Daha az bina ve daha az alışveriş merkezi olsa ve
tamamen doğanın içinde tamamen spor ağırlıklı bir
yaz okulu olsa. Buraya tatile gelen çocukların disiplin
ve eğlenceyle tüm sporları yapabilecekleri, donanımlı
öğretmenlerin olduğu bir yaz okulu...

SANATÇI

Artist-on-Site:

Eda Taşlı

“Üretirken Masallardan,
Rus edebiyatından, çizgi
filmlerden etkileniyorum”
Heykel yapmaya 2004 yılında Mimar
Sinan Üniversite’si Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde Ahşap Atölyesi’ne girerek
başlayıp çalışmalarına halen devam eden
Taşlı, bu yılki Casa dell’Arte Artist-on-Site
programında izleyebileceğimiz bir sanatçı.
Eda Taşlı, çalışmalarını nasıl
gerçekleştirdiğini şöyle anlatıyor:

“Heykellerime etrafımdaki insanlardan,
onların kişiliklerinden ve kendi kişiliğimden
etkilenerek başlıyorum. İnsanların katı,
bencil, saf, kötü, ezilmiş, korkak, egolu..
vs. özelliklerini, duruşlarını inceliyorum.
Ellerini kollarını nasıl hareket ettiriyorlar,
durumları nasıl, küçük vücut jestlerine
bakıyorum. Aynı şekilde bu özellikleri
kendimde de inceliyorum ve ona
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göre karakter ortaya çıkartmaya
çalışıyorum. Teknik olarak sadece
ahşap kullanıyorum. Sonra
heykellerimin üzerlerini boyuyorum.
İşlerimi üretirken masallardan, Rus
edebiyatından, çizgi filmlerden,
psikolojiden ve özellikle Jung’dan
etkileniyorum.”
Casa dell'Arte Artist-on-Site
programına katılma nedenini ve
program sürecini şöyle anlatıyor:
"Bir ay boyunca atölyemden çıkıp
çok farklı bir ortamda atölyeye
girmenin kendi açımdan da farklı bir
deneyim olacağını düşündüm. Casa
dell'Arte'de geçirdiğim sürede boyut
olarak yeniden büyük heykel yapma
fırsatım oldu. İstanbul'daki atölyemde
bu kadar büyük bir heykel yapma
olanağım kısıtlı. Kendimi tamamen
özgür bırakıp heykelime odaklandım.
Hiç bir kısıtlamam yoktu," diyor.
Eda Taşlı’nın çalışmasını Casa
dell’Arte Residence bahçesinde
izleyebilirsiniz.

Casa dell’Arte:

İtalyanca ‘Sanat Evi’ anlamına gelen Casa dell’Arte, sanata odaklanmış bir marka
olarak 2007 yılında, Türkiye’nin en önemli sanat koleksiyonlarından birine ev sahipliği
yapan Büyükkuşoğlu ailesi tarafından kuruldu. Bünyesinde aile koleksiyonunun
sergilendiği ‘Casa dell’Arte Residence’, çocuklar ve yetişkinler için sanat ve seramik
atölyelerinin yapıldığı ‘Casa dell’Arte Luxury Family Resort’ ve Konuk Sanatçı Programı
bulunmaktadır. Faaliyetleri arasında çeşitli sergiler ve sanatsal etkinlikler düzenlemek
de olan ve ‘The Art Department’ gibi yapılandırmaları bulunduran marka, sanat ve
turizmi buluşturarak Türk sanatının yurtiçinde ve yurtdışında temsil edilmesini ve
desteklenmesini amaçlamaktadır.
www.cda-art.com
www.casadellartebodrum.com

CLUB

2015 Yaz Sezonunda da Bodrum’un En Popüler
Yeri Olmayı Sürdüren Efsane Kulüp Halikarnas,
Eylül’de de Starları Getirmeye Devam Ediyor...

1979 yılından beri Bodrum’un efsane mekanı Halikarnas
The Club, bu sezon da Türkiye’nin eğlence hayatına yön
veren bir dünya markası olmaya devam etti.
36 yıl boyunca dünyaca ünlü şöhretlerin ziyaret ettiği Halikarnas, ayrıca her sezon
en hit ve popüler olan sanatçıları da müzikseverlerle buluşturmuştur. Her konserin
büyük ilgi topladığı, binlerce yerli ve yabancı tatilcinin sabahlara kadar eğlendiği,
kapılarda izdihamın yaşandığı Halikarnas The Club, ayrıca dans showları, ünlü
DJ’leri ve popüler sanatçıları ağırladığı organizasyonları ile 2015 yılına da damgasını vurdu.

Gülşen

Duman

Inna

Sezon boyunca her gece DJ Ayhan, DJ Carlos, Hollandalı Mc Chelsea ve Mc
Emily ile “Best Music in Town”, her pazartesi Ozan Doğulu, her çarşamba Kübalı
dansçılardan Salsa Show, her salı ve perşembe ünlü DJ ve şarkıcıların sahne aldığı
Halikarnas The Club, eylül ayında ve özellikle bayramda muhteşem bir program ile
Bodrum’u sallayacak görünüyor.
Bu yıl Halikarnas The Club başta Gülşen, Duman, Inna, Roger Sanchez, Edis, Ozan
Çolakoğlu, Ayşe Hatun Önal, Merve Özbey, Erdem Kınay, Duman, DJ Fajah gibi
isimlerin performanslarıyla binlerce tatilciye unutulmaz geceler yaşatan Halikarnas
The Club, eylül ayında yine ünlü isimleri ağırlamaya devam edecek. Eylül ayında
sahne alacak olan Ece Seçkin, Gülşen, Emrah Karaduman, Ozan Doğulu gibi
isimlerin yanı sıra çok sürpriz isimler de ay boyunca ve bayramda muhteşem 2015
vedasında yer alacaklar.

ART AJANDA 				
EYLÜL

01
Film, Maidentrip
D-Marin Deniz Filmleri Festivali Turgutreis
www.denizfilmlerifestivali.com
01-17 Eylül / Seramik, Ayşen Savcı
Erdinç Bakla Sanat Galerisi - Dibeklihan
01- 03 Eylül / Resim, Karma Sergi,
Galeri Bohem Sanatçıları
Burcu Erkal Salman
Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi

2 Eylül / Film-Belgesel,
Son Süngerci & Derinlerden Yansımalar
D-Marin Deniz Filmleri Festivali Turgutreis
www.denizfilmlerifestivali.com
02 - 31 Eylül / Resim Sergisi,
Özdemir Altan,
Soy Ağacı - Mine Sanat Galerisi
2-8 Eylül / Resim Sergisi,
Gümüş İplik, Ufuk Yılmaz
Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi
EYLÜL

03

EYLÜL

01-15 Eylül / Resim Sergisi,
Hakan Derya Ömürlüoğlu - Midtown Sanat Galerisi
(MSG)

Eylül

04

Film, Soul Surfer
D-Marin Deniz Filmleri Festivali Turgutreis
www.denizfilmlerifestivali.com

Konser, Mehmet Erdem,
Mandalin Bar
0549 226 48 48 / www.mandalinbodrum.com

01-17 Eylül / Resim, Karma Sergi
Yıldız Kenter Sanat Galerisi - Dibeklihan
EYLÜL

02

Tiyatro,
Yalandan Kim ölmüş,
Müjdat Gezen Tiyatrosu, saat 21.00
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği

4 - 26 Eylül / Resim Sergisi, Tunç Tanışık
“Bodrum Başka Türlü” Bodrum Nurol Sanat Galerisi
Açılış / Kokteyli : 4 Eylül, saat 19.00
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04 - 18 Eylül / Resim Sergisi,
Renklerin Dokunuşu, Tayfun Önel
Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi

Eylül

EYLÜL

06

Müzik, Les Accords Extraordinaires
Topluluğu (Avusturya)
saat 21.00, Antik Tiyatro
Tel: 0532 2123356
EYLÜL

07
04 Eylül / Müzik,
Karya Türk Müziği Topluluğu
saat 21.00,
Antik Tiyatro
Karsanat
Tel: 0532 2123356
04 Eylül / Konser,
Cihangir Moralı & Orkestra Albatros
her perşembe
www.marinayachtclub.com / 0252 316 12 28
EYLÜL

05

2. Uluslararası Sanat Çalıştayı
Seba Sanat Galerisi, Hapimag Sea Garden

07 Eylül / Tiyatro,
Bir Delinin Hatıra Defteri, Erdal Beşikçioğlu
Saat: 12.00-24.00
Artçı Sanat / 0532 691 54 38
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği
07-13 Eylül / Heykel Sergisi,
Gülsüm Keskinoğlu - Defne Sanat Galerisi
EYLÜL

El Sanatları Sergisi,

08

Melike Atay, Nalan Bingöl
Gümüşlük Sanat Evi

EYLÜL

09

Konser,
Yol Project
her çarşamba-cuma
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

Müzik, Karya Barok Topluluğu,
solist Esen Demir
saat 21.00, Antik Tiyatro / Tel: 0532 2123356
05 Eylül / Konser,
cumartesi özel performans,
Carlton J. Smith / Atiye
www.marinayachtclub.com / 0252 316 12 28

09-11 Eylül / Konser,
İskender Paydaş ve Orkestrası
her çarşamba ve cuma
Helva Bar / 0541 315 86 25
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Eylül

EYLÜL

11

Konser,
Skrillex,
saat 15.00
Küçük Çiftlik Park İstanbul
12 Eylül /

11 Eylül / Konser,
Mabel Matiz,
Mandalin Bar
0549 226 48 48 / www.mandalinbodrum.com
11 Eylül / Müzik, Jessie J, saat 21.30
VW Arena - İstanbul, Biletix

Konser,

Brooklyn Funk
Essentials
Babylon Bomonti
İstanbul
12 Eylül / 2. Uluslararası Bodrum Sanat BİENALİ
Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi
Bodrum Kalesi - Myndos Kapısı
EYLÜL

13

Konser,
Fatih Erkoç,
her pazar-pazartesi
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

13 - 14 Eylül / Konser,
Non Stop,
her pazar ve pazartesi, Mandalin Bar
0549 226 48 48 / www.mandalinbodrum.com
11-17 Eylül / Resim,
Seramik Sergisi
Nigar Dilek
Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi
EYLÜL

12

EYLÜL

15

Konser,
İdil Biret
Bodrum Oda Orkestrası
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği

Konser, Neco
her salı, Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

ART AJANDA 				
15 - 21 Eylül / Seramik Sergisi,
Nilgün Cebeci Sülün
saat 18.30,
Defne Sanat Galerisi
EYLÜL

16

Eylül

EYLÜL

22

Sempozyum, Doğrusal Olmayan
Düşünceler ve Uygulamaları Düzensiz
Sistemler Çalışma Grubu
0 532 452 1405 / Yalıkavak-Bodrum

16 Eylül / Fotoğraf,
İbrahim Göksungur - Üyeler Ortak Gösterisi
“Dünyanın Ucu” “Gezi” Sezon Açılışı-BODFAD

Osho Meditasyon ve Şifa Festivali
Caraway Retreat
Gümüşlük - www.karakayaretreat.com
EYLÜL

24

Konser, Necati ve Saykolar
her çarşamba,
Mandalin Bar, 0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

EYLÜL

25
Konser, Mehmet Erdem, Mandalin Bar
0549 226 48 48 / www.mandalinbodrum.com
EYLÜL 19 - 30 Eylül /

19

Zeki Müren Haftası Etkinlikleri
Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi

EYLÜL

26
Bağ Bozumu Şenliği
Mumcular
EYLÜL

30
19 Eylül / Müzayede,
saat 19.00, 69. Resim Müzayedesi
Oasis Toplantı Salonu
EYLÜL

21

Sergi,
3 Yapılı Cam Sergisi
Adil Demirören
Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi

Zeki Müren Anma Etkinlikleri Konseri
Türk Eğitim Vakfı
0553 376 73 73 - Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği

FESTİVAL

D-Marin

DENİZ FİLMLERİ FESTİVALİ
D-Marin Turgutreis, eşsiz maviliğin üzerinde ve altında yaşananları
su üstüne çıkartan 8 filmle “D-Marin Deniz Filmleri Festivali”ni 28
Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında ikinci kez hayata geçiriyor.
D-Marin Turgutreis; kurmaca, belgesel ve animasyondan oluşan
birbirinden ilgi çekici filmlerle bu yıl da deniz ve macera tutkunlarını
Cinemarine Açıkhava Sineması’nda 28 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında
ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşturuyor. İnsana dair tüm duyguların
deniz sevdasıyla birleştiği filmlerle ülkemizin açık hava sinemasına sahip
tek marinası olan D-Marin Turgutreis’te. Festival, denizi sadece mekan
olarak kullanan değil onun öğreten, geliştiren, büyüten, korkutan, güldüren
tüm yanlarını kısaca deniz yaşamını yansıtan filmlerden derlenen özel bir
seçkiyle yazın sıcak günlerine mavi bir mola veriyor. Festival programını
ajandamızdan da takip edebilirsiniz.
www.denizfilmlerifestivali.com
Maidentrip

Contemporary
İstanbul’dan
“Highlight İstanbul”
etkinliği

		

Contemporary İstanbul, on yıldır dünyanın
sanatını İstanbul’a getiriyor. Art Ajanda
Bodrum dergisinin de medya ortağı
olduğu bu sanat fuarı bu yıl yenilenmiş
programı ve ekibiyle büyük bir kutlamaya hazırlanıyor.
10. Yıl kapsamında birçok yeniliğe yer veren fuar, bu yıl “Highlight Istanbul” başlığı altında
düzenlediği, açık alan ışık ve mekân yerleştirmeleri etkinliğinde 8 sanatçının işlerine yer
verecek. Şişli Belediyesi desteğiyle İstanbul’a önemli sanatsal katkılarda bulunmayı
hedefleyen Highlight İstanbul Projesi 9 Kasım’da başlayacak ve 11 -15 Kasım arasında yer
alacak Contemporary İstanbul ile aynı zamana denk gelecek.
Contemporary İstanbul, dünyada en çok ziyaret edilen beşinci fuar olma özelliğini taşıyor.
2014 yılında 23 ülkeden 108 galerinin katıldığı fuarı toplam 80,000 ziyaretçi izledi ve
sergilenen eserlerin toplam değeri ise 102 milyon dolara ulaştı.

D-Marin Turgutreis AVM
sizi bekliyor!

Keşfedenler!

Eğlenenler!

Acıkanlar!

Dinlenenler!

Herkes D-Marin Turgutreis AVM’de!

YEREL

Turizm İçin Ne Yaptık?
Sareyli mi?
Orhan Dumanlı
Geçenlerde uzun zamandır görmediğim
dostlarım tatile Bodrum’a geldiler.
Duymuşlar, herkes Yunan Adalarına
gidiyormuş diye. Zaten bizim toplumda bir
şeyi herkes yapıyormuş dendi mi bunun önü
alınamaz, gerçekten herkes yapmaya başlar.
Turgutreis’ten yeni başlayan günübirlik
seferle Leros Adası’na gittik. Hepimiz için
değişik bir gün oldu. Akşam dönerken
feribotta, yolcuların çoğunun elinde,
üzerinde yerel kıyafetli yaşlı bir kadın
resmi olan, şık, karton paketler gördüm.
Meraklandım, sordum. Adanın yerel
tatlısıymış, çok meşhurmuş, en çok sevileni
mandalinalısıymış. Ama kalmadığı için
bademlisini almışlar ve belki de sadece bizim
halkımızda görülebilen bir içtenlikle paketi
açıp bize de yedirdiler. Değişik ve lezzetliydi.
Arkadaşımın eşi, “Seneler önce Bodrum’a
balayına geldiğimizde, sen bizim için annene
bir tepsi tatlı yaptırmıştın SAREYLİ diye.
Onca senedir her yerde söylerim, MÜTHİŞTİ!”
deyince, merkezleri Muğla’da olan, Bodrum
Şehirlerarası garajının karşısında da şubeleri
bulunan Özlem Pastanesi’nde Sareyli
yapıldığı aklıma geldi. Feribottan iner inmez
büyük bir heyecanla doğru pastaneye gittik.
Servise bakan arkadaşa “Sareyli tatlısı
istiyoruz!” deyince tebessümle yüzümüze
bakmakla yetindi. Açıldığı günden beri
dükkânın

sorumluluğunu üstlenen Mehmet Bey,
“Orhan Abi, ilk bir sene yaptık ama yeterince
satamadık, satılmayınca da kaldırdık. Belki de
yeterince sabredip tatlımızı anlatamadık. Şimdi
sadece Muğla merkezde var,” dedi.
Özlem pastanesi Turizm için bir şey yapmıştı.
Belki tanıtımda, ambalajda, sunuşta vb.
şeylerde eksik kalmıştı. Ama Muğla’nın bu
yöre tatlısını Bodrum turizmine sunmuştu.
Peki biz ne yaptık onca yıldır turizm için?
Şöyle bir bakalım; yarımadadaki iki bine yakın
yeme içme işletmesinin kaçında, hakkıyla
yapılan, makul bir fiyata içilebilen bir Türk
Kahvesi var? Kaçının yemek listesinde,
Bodrum coğrafyasına ait olan yerel bir yemek
var? Kaçına oturduğunuz zaman kendinizi
Bodrum’da hissedersiniz? Kaçı Bodrum’u
Bodrum yapan değerlere sahip çıkmak için
çaba ve gayret göstermektedir?
Yazın haftada iki, üç gün gelen dev yolcu
gemilerinden çıkan binlerce turistin, Yunan
Adaları’ndan feribotlarla her gün gelen
yüzlerce turistin, Bodrum Uluslararası
Havaalanı’ndan ülkelerine dönen onlarca
turistin ellerinde, üstünde BODRUM
SAREYLİ’si yazan, ezilmesin, dağılmasın,
başına bir şey gelmesin diye özenle taşıdıkları
şık kutuları hayal edebiliyor musunuz?
Ve dünyanın dört bir tarafına yolladığımız
Bodrum’un o harika tatlarını…
Hiçbir konuda hiçbir şey için geç değildir.
Bugün hepimiz turizm için bir yerden
başlayabiliriz. Ve akşam yastığa başınızı
koyduğunuzda, diğerleri Bodrum’da turizm
için ne yaptı ya da ne yapmadı değil de,
koskocaman yüreğinizle, ben bugün turizm
için bunları yaptım deyin ki, seneye, öbür
seneye, ondan sonraki seneye, Bodrum ve
ülke turizmi, bir adım daha önde olsun.

YEREL

Cezmi Çoban

Bodrum’un
İlk Kent Haritası

Bodrum Kenti’nin bilinen ilk haritası
Floransalı seyyah, keşiş ve coğrafyacı
Cristoforo Buondelmonti (Yaklaşık 13851430) tarafından çizilmiştir. Köklü ve
entelektüel bir aileden gelen seyyah, genç
yaşta İstanbul, Ege Denizi, Girit, Kıbrıs
ve Doğu Akdeniz’i dolaşır. Bu süreçte,
gezip gördüğü yerlerin mimari yapısını,
kültürünü, yaşayışını ve dillerini öğrenir,
buraların haritalarını çizer. Özellikle, Ege ve
Akdeniz’deki adaların ayrıntılı haritalarını
ilk çizenlerden biridir ve bu haritalar,
sonraki yıllarda yapılacak bölge çizimlerinin
temelini oluşturur.
Cristoforo Buondelmonti, 1420 yılında
yayınladığı Liber Insularum Archipelagi
(Ege Denizindeki Adalar Kitabı) eserinde,
Ege Denizinde bulunan 79 ada ve adaların
yakın olduğu anakaraların haritalarını çizer
ve bu yerler hakkında bilgiler verir. Özgün
dili Latince olan eser, zaman içinde batı
dillerine çevrilir. El yazmaları ve matbu
baskıları ile kitap, farklı ülkelerin devlet
arşivlerine girerek Ege ve Doğu Akdeniz

bölgesinin Batı kamuoyunda tanınmasına
kaynaklık eder.
İstanköy adasını (Latince: Lango) ve
adada yer alan kaleleri, kutsal mekânları,
çeşmeleri, liman ve konutları çizer,
isimlerini belirtir. Dikkat çekici olan nokta
ise İstanköy Adası’nın haritasına yer
verilirken, adaya en yakın kara parçası olan
Bodrum ve çevresiyle ilgili görsel verilerin
de kitapta yerini almış olmasıdır.
Bodrum’a dair ilk dikkat çeken
yapı, Oppıdu sn Petrı açıklaması ile
Bodrum Kalesi çizimine haritada yer
verilmesidir. Diğer yapı çizimi, şimdiki
Bodrum Belediyesi’nin olduğu alan
Turis trucror olarak belirtilmektedir.
Gümbet-Bitez mevki arasında da bir
kale yapısı gösterilerek Turchia olarak
tanımlanmaktadır. Son olarak, muhtemelen
Strobilos-Aspat bölgesinde olduğunu
düşündüğümüz ve dini bir bina olduğu
izlenimini veren yapı görseli de bir
açıklama yazısı olmadan haritadaki yerini
alır.

HABER

VI. Bodrum Barok
Müzik Festivali
Karya Kültür ve Sanat Derneği’nin ( KARSANAT)
düzenlediği Bodrum Barok Müzik Festivali’nin altıncısı,
4-5-6 Eylül 2015 tarihlerinde Bodrum Antik Tiyatro’da
gerçekleşiyor. Üç gün sürecek olan konser etkinliklerine
yerli ve yabancı on dokuz sanatçı konuk oluyor.
Karya Türk Müziği Topluluğu ve Solist Özge Eyüpoğlu
sunacağı sıra dışı bir repertuarla 4 Eylül açılış
konserinde seyirci ile buluşuyor. 5 Eylül’deki Karya
Barok topluluğunun konser solisti Mezzosoprano Esen
Demirci Deveci, ulusal ve uluslararası şan yarışmalarında
birçok ödülün de sahibi olup, 2009 yılında Siemens Şan
yarışmasında birincilik ödülüne layık görülmüş. Aynı gece
solist Gülderen Erdoğmuş Şato konserleri kapsamında
bir repertuar sunacak. 6 Eylül Kapanış konserinde ise
Avusturya’dan gelen Les Accords Extraordinaries adlı
grubu izleyebileceksiniz.
Konserlerin tamamı ücretsiz olup, başlama saati 21.00’dir.

Les Accords Extraordinaries

HABER

Ressam

Tunç
Tanışık
Tunç Tanışık Gazi Eğitim
Enstitüsü Resim Bölümünü
bitirdikten sonra 1980 de
Ankara Devlet Resim ve Heykel
Müzesi Kurucu Müdürü oldu.
1984’te, ABD’de “Çağdaş
Sanat Müzeciliği ve Plastik
Sanat Yapıtları Konservasyonu”
eğitimi aldı.
Birçok ülkede sergiler düzenledi
ve konferanslar verdi.
Çeşitli üniversitelerin Sanat
Tarihi Bölümlerinde plastik
sanatlarla ilgili dersler veren
sanatçı çalışmalarını Ankara’da
ve Bodrum’da sürdürmektedir.
Bodrum temalı resimlerinin
de yer alacağı sergisi 4 Eylül
de Oasis Nurol Galerisi’nde
açılacak.

Eylül Art Ajanda Kapak:
Tunç Tanışık

Bodrum’lu Voleybolcuların Gurur Veren Başarısı!
Bodrum Voleybol Spor Kulübü, Fenerbahçe, İzmir Arkas, Galatasaray ve Eczacıbaşı gibi Türkiye’nin voleybolda
en iyi dört kulübüne karşı hazırlık maçlarında aldıkları galibiyetlerle, başarılarının tesadüfi olmadığını
kanıtladılar. BVSK Muğla birinciliği ve paralel çalıştıkları Mahinur Cemal Uslu Orta Okulu ile Muğla ve Türkiye
grup birincisi olma başarısını gösterdiler. Kısa sürede elde
edilen başarılar, potansiyelin ne kadar büyük olduğunun
kanıtı. Bodrum Voleybol Spor Kulübü ve çalıştırıcıları Taner
An ile Münevver Kayak hocayı tebrik ederiz.
Çalışmalarını çeşitli yaş gruplarında M.C.U Spor Salonunda
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 09.00-12.00 3
farklı seviyede sürdürüyorlar. Ayrıca Binnaz Karakaya
Salonunda da her Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri
saat 16.30-17.30 arasında farklı gruplarla çalışmalar
sürdürülmektedirler. Katılmak isteyenler çalıştırıcıları Taner
An ile kontağa geçebilirler: 0554 7173434

HABER

Sanat ile
eğitim
bir arada!

Çocukların kendilerini keşfetme süreçlerinde sanatın büyük
rol oynadığına inanan TED Rönesans Koleji, 2014-2015
eğitim döneminde sanat dolu bir yıl geçirdi. 2015-2016
eğitim döneminde de bu çizgilerini devam ettireceklerine,
çünkü çocukların kendilerini keşfetme süreçlerinde sanatın
büyük rol oynadığına inanıyorlar.
"Kendilerini keşfetme süreçlerinde çocukları çok
seçenekli ortamlarla karşılaştırmak gerekir. Sanat da
onlara sunmamız gereken en önemli alanlardan biridir,”
diyen TED Rönesans Koleji Müdürü Pedagog İpek Ak,
sanattan spora, dijital teknolojiden iletişime, müzikten
dansa her alanda düzenlenen etkinlikler ve sosyal
sorumluluk projeleriyle öğrencilerini “yaşama” uluslararası
standartlarda hazırlamayı hedeflediklerini belirtiyor. Bu
alanda öğrencilerine desteği hiç bir zaman kesmeyen TED,
sanatsal aktiviteleri eğitimin önemli bir parçası olarak
görüyor. Geçtiğimiz yıl “Günümüz Dünyasında Benim
Yerim” konulu Lions Uluslararası Barış Posteri yarışmasında
birincilik alan TED öğrencileri, sanat alanında daha birçok
yarışmada da derece sahibi oldular.

Sonbaharda
Detoks

“Türkiye’nin En Başarılı Sağlık Turizmi (SPA) İşletmesi Ödülü”nün de sahibi olan
Palmalife Bodrum Resort & Spa’da Detoks Programları tamamen kişinin kendi özellikleri
ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriliyor. Yaz ayları boyunca yoğun güneş ışınlarına
maruz kalan bedenlerimizde güneşin zararlı etkilerini ortadan kaldırabilmek, için kişiye özel
programların adresi Palmalife Resort & Spa.
Tel; 0 252 396 60 50, info@palmaliferesort.com

ÜZÜM

Güçlü Bir Karakter:
Erhan Yürüt

Şiraz Üzümü ve Şarabı

Şiraz, Syrah ya da Shiraz üzümü, farklı
ülkelerde farklı telaffuz edilip yazılmakta ve
orijini konusunda da yaygın tartışmalara
konu olmakta.
Fransa’nın ılıman güney sahillerinden
başlayarak şarap üreticisi olan tüm
ülkelerde en çok yetiştirilen asil
üzümlerden birisi olan Şiraz’ın en meşhur
olduğu yer Avusturalya’dır.
Koyu renkli, kalın kabuklu, hastalıklara
karşı dayanıklı, güçlü ve tanenli bir
üzüm olan Şiraz’ın şarabı da koyu renkli,
gövdeli, tanenli, kırmızı meyve ve baharat
tatları taşır. Yetiştiği iklim ve olgunluk

derecelerine göre karabiber, okaliptüs
ve çikolata tatları taşıyabilir Bu özellikleri
sebebiyle yıllandırmaya da uygundur.
Yıllandıkça karmaşık bir yapıya kavuşurken
giderek topraksı aromalar oluşur.
Yemek eşleşmesi olarak kırmızı etlerle
ve güçlü peynirlerle de gayet rahatlıkla
eşleştirilebilir.
Sıcak iklime uyumlu, hatta sıcak iklim
seven bir üzüm olan Şiraz, içinde
bulunduğumuz bölge ve Bodrum için
de yetiştirilmesi en uygun olan üzüm
çeşitlerinden birisidir.

MEVSİMLİK

Şef Halil Vural

AHTAPOTLU
BULGUR PİLAVI
Malzemeler:
(8 kişilik)
1,5 kg civarında çarpılmış
ahtapot (piştiğinde %50 fire verir)
400 gr bulgur (2 su bardağı kadar)
3 adet domates
3 adet çarliston biber
2 adet soğan
1 çay bardağı zeytinyağı,
yeterince tuz
Yapılışı:
Ahtapotu yıkayıp bir tencereye koyun, üzerine 1/2 litre su ekleyip kısık ateşte bir saat
pişirin, bir kevgirle alıp soğumaya bırakın, soğuyunca kuşbaşı doğrayın.
Bir tavaya zeytinyağını, doğranmış soğanı ve biberi atıp hafifçe kavurun. Ahtapotu ve
doğranmış domatesi ekleyip karıştırmaya devam edin. Domatesler eriyince, bulguru atın
ve birkaç kez karıştırın. Üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su koyun, tuzunu atın
ve tekrar karıştırın. Kaynamaya başlayınca altını kısıp kapağını kapatın, üzerinde
delikler oluşunca (8-10 dk.) ocaktan alın ve 10 dk. demlendirdikten
sonra servis yapın.
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HABER

İdil Biret Konseri
Bodrum Kalesi’nde Naci Özgüç şefliğinde
gerçekleşecek olan konser 12 Eylül Cumartesi
günü saat 21.00’de başlayacak. Bir Beethoven
akşamı olarak değerlendirilen programda
Beethoven’in en çok dinlenen eserleri yer
almakta. Orkestra konserin birinci bölümünde
Beethoven’in 5. Senfonisini seslendirecek.
Aradan sonra, Bodrum Oda Orkestrası
Devlet sanatçısı İdil Biret’e eşlik edecek ve
sanatçı bu bölümde Beethoven’in 5. Piyano
Konçertosu’nu seslendirecek.

2. Uluslararası Bodrum
Sanat Çalıştayı
7-12 Eylül 2015 tarihlerinde Seba Sanat Galerisi
tarafından Bodrum, Yalıçiftlik Hapimag Sea Garden
otelinde düzenlenecektir.
Çalıştaya 5 ülkeden 40 ressam katılacak ve sanatçılar
tarafından yapılan eserlerin bir bölümü 8. Sağlık İçin
Sanat projesi kapsamında devlet hastanelerine hediye
edilecektir.
Ayrıca 18.30 - 20.30 saatleri arasında otelin mini
bodrum çarşısında küçük işler sergileri açılacak ve
eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
2. Uluslararası Bodrum Sanat Çalıştayı Seba Sanat
galerisi tarafından düzenlenen 62. etkinliktir.

Satılık!
Sanatçı Özcan Onur atölyesindeki 300’ü
aşkın resim ve heykelinden oluşan
koleksiyonunu ilk kez sanatseverlerin
beğenisine sunarak satışa çıkarıyor.
İlgili kişilere duyurulur.
Daha fazla bilgi için: 0538 764 72 11

