“Herkes için Pop Sanat”
Andy Warhol Antalya’da!
Amerikan pop kültürünün ikonik isimlerinden dünyaca ünlü sanatçı
Andy Warhol Slovakya’nın ve Avrupa’nın en önemli özel koleksiyonlarından biri
olan Zoya Müzesi koleksiyonundan derlenen “Herkes için Pop Sanat” sergisi ile
30 Mart – 25 Eylül 2016 tarihleri arasında Antalya Kültür Sanat’ta
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurduğu ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı çatısı altında hayata
geçirilen Antalya Kültür Sanat’ın 17 Eylül 2015’de dünyaca ünlü sanatçılar Pablo Picasso ve Ara Güler
sergileri ile açılışı yapılmıştı.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin danışmanlığıyla ulusal ve uluslararası sergilere ev sahipliği yapan
Antalya Kültür Sanat, önümüzdeki 6 ay boyunca çağdaş sanatın en önemli sanatçılarından Andy
Warhol’un eserlerini Antalya ile buluşturacak. “Andy Warhol: Herkes için Pop Sanat” sergisinde, Andy
Warhol’un; Campbell Çorbaları, Kovboylar ve Kızılderililer, Tehlikedeki Türler, Çiçekler dizilerinin yanı sıra
ünlü isimlerin portreleri yer alacak. Sergi 30 Mart – 25 Eylül 2016 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Hileli Ve Büyüleyici Bir Sanat

1928 yılında Amerika’da göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Andy Warhol, 1949 yılında bir
grafiker olarak başladığı kariyerini 20. yüzyıl sanatının en ikonik isimlerinden biri olarak tamamladı. Slovak
kökenli bir ailenin oğlu olarak önceleri garipsendiği, sonraki yıllarda eleştirdiği ama bir yandan da hayran
olduğu Amerikan kültürü ile var oldu ve onu yeniden yarattı. Warhol 1987 yılında 58 yaşında hayatını
kaybetti.

Amerikan pop sanatının öncüleri arasında yer aldı. Fikirlerin, insanlar ve olayların metalaştırıldığı maddi
bir dünyada Warhol, çoğaltma ve yeniden üretme teknikleri ile her şeyi nesne statüsüne indirgeyerek,
içerik ve formu önemsizleştirdi. Popüler, fani, harcanabilen, düşük maliyetli, seri imal edilen, genç, hazır
cevap, hileli ve büyüleyici bir sanat üretti. Çok konuşulan ve tartışılan “Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü
olacaktır.” sözü ile sanatın filozofu ve popun kralı olarak 20. yüzyıla damgasını vurdu.

“Andy Warhol: Herkes için Pop Sanat” sergisi, 25 Eylül 2016’ya kadar Antalya Kültür Sanat’ın 2., 3. ve 4.
katlarında açık kalacak. Antalya Kültür Sanat, Salı’dan Pazar’a her gün 10:00-18:00 saatleri arasında
gezilebiliyor. Perşembeleri ise saat 20:00’ye kadar ziyarete açık.
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