ATSO’dan kente armağan
Antalya Kültür Sanat
Uluslararası sanatçıların özgün yapıtları
Sanat, arkeoloji, kültürel tarih
Sergiler, eğitim atölyeleri, toplantılar
Şehrin sanat ortamına yepyeni bir dinamizm
Antalya’nın merkezine farklı bir renk ve hareket

***

Sunuş
Antalyalılar 2015 yaz sonunda, şehrin tam kalbinde yepyeni bir kültür sanat platformuyla
tanıştı: Antalya Kültür Sanat, kısaca AKS.
AKS’ın temel çalışma alanı, ulusal ve uluslararası sergilere ev sahipliği yapmak, Antalyalıları
ve kente gelen turistleri sanatın en nitelikli eserleri ve en ışıltılı isimleriyle buluşturmak...
Sergiler programına daha ilk etapta Picasso’yu, Ara Güler’i, Andy Warhol’u alan AKS,
kentteki kültür-sanat aksını genişletip büyütmeyi, ona renk ve dinamizm katmayı hedefliyor.
Antalya Kültür Sanat, nitelikli sergiler ve eğitim programlarıyla, daha yaratıcı, daha girişimci,
algısı ve ufku açık, iyi yetişmiş nesillere esin kaynağı olmayı kendine misyon ediniyor.
Gökkuşağının tüm renkleriyle bezeli sıradışı cephesiyle şimdiden kentin yeni simgelerinden
biri olmaya hazırlanan Antalya Kültür Sanat’ı daha yakından tanımaya ne dersiniz?
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Sergiler
Antalya Kültür Sanat’ın faaliyetleri sergiler ekseninde şekilleniyor. Sergiler programını ise
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi hazırlıyor. Yaklaşık 2 bin metrekerelik bir alana
yayılan AKS’ın üç katı sergi salonları olarak düzenlendi.
AKS’daki ana sergi salonları uluslararası nitelikte, kapsamlı sergilere tahsis edilecek.
Dünyanın önde gelen müzeleri ve kültür kurumlarıyla işbirliği yapan Pera Müzesi, bazen bir
sanatçı, bazen de bir tema çerçevesinde oluşturacağı sergileri Antalya’ya taşıyacak. Böylece
AKS, yerli ve yabancı izleyicilere farklı kültürler, farklı dönemler, farklı üslup ve arayışlarla
çeşitli açılımlar sunacak.
Dünyaca tanınmış sanatçıların yanı sıra ülkemiz sanatına yön veren önde gelen isimler de
yapıtlarıyla AKS’da konuk edilecek.
Antalya Kültür Sanat’ın sergi salonlarının birinde ise ağırlıklı olarak Antalya ve çevresinin
tarihi ve arkeolojik değerleri gündeme gelecek. Özel arşivlerden ve koleksiyonlardan derlenen
bu sergiler Akdeniz’in kültürel birikimini yeni ve özgün bakış açılarıyla gözler önüne serecek,
Antalya’nın, bulunduğu coğrafya, tarihi ve sosyal konumu içerisinde değerlendirmesine de
olanak sunacak.
Antalya Kültür Sanat, aylık programında, sergilere ve gündemdeki konulara paralel olarak
hazırlanmış söyleşi, panel ve konferanslara da yer verecek.

Eğitim atölyeleri
Eğitim çalışmaları Antalya Kültür Sanat’ta öncelikli ve ayrıcalıklı bir yer tutuyor. Binanın 1.
katı tümüyle bu amaca tahsis edildi. Suna ve İnan Kıraç adını taşıyan Eğitim Katı’nda
düzenlenecek atölyelere Pera Müzesi danışmanlık verecek. 4-14 yaş arası çocuklara yönelik
sanat atölyeleri sergilere paralel olarak kurgulanacak ve bu alanda uzmanlaşmış eğitmenler
rehberliğinde gerçekleşecek.
Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek programlarda çocuklar önce sergiyi gezecekler,
ardından atölyede çeşitli malzeme ve tekniklerle farklı projeler gerçekleştirecekler. Bu
atölyelere kimi zaman aileler de eşlik edecek.
AKS, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile işbirliği yaparak
dargelirli öğrencilere de haftaiçleri düzenli gerçekleşecek özel ziyaret ve eğitim programları
hazırlıyor.
Eğitim programlarında yetişkinler de kendi ilgi alanlarına uygun atölyeler bulabilecekler.
Katılımcılar özel eğitmenlerin rehberliğinde çeşitli sanat atölyelerine devam edebilecekleri
gibi, mesleki ve kişisel gelişim programlarından da yararlanabilecekler.

Neden Antalya Kültür Sanat?
Çünkü ATSO,


Antalyalıların kendilerini yaşam boyu geliştirebilecekleri bir zemin yaratmak



Kentteki yaşam kalitesini yükseltmek



Gelecek nesillerin ufkunu geliştirmek



Onlara kültürel bir vizyon sunmak



Yaratıcılığın ve eleştirel düşünme becerilerinin artmasına katkı sağlamak amacında...

Çünkü ATSO, Türkiye’nin “turizm başkenti” Antalya’da,


Kente yepyeni cazibe merkezleri kazandırmak



Gelen turistlerin deniz ve güneş olmadığında da kentten farklı tatlar almasını sağlamak



Kültür turizmini geliştirmek



Kent merkezinde ticaretin gelişimine katkı sağlamak arzusunda...

Binanın özellikleri
Antalya Kültür Sanat’ın binası 1971-2008 tarihleri arasında Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası’na yönetim binası olarak hizmet verdi. Otuz bini aşkın üyeye sahip olan ATSO’nun
2008’de çok daha büyük ve modern yeni binasına taşınmasının hemen ardından ATSO
Yönetim Kurulu, Kalekapısı’nda, kentin tam merkezinde yer alan binayı bir kültür sanat
merkezine dönüştürme kararı aldı. 2013’te eski binanın yıkımı gerçekleşti ve 2014 yılının ilk
aylarında yeni binanın temeli atıldı.
Mimari projesi Prof. Sinan Genim tarafından hazırlanan Antalya Kültür Sanat binası renkli ve
özgün dış cephesiyle dikkat çekiyor. Cephe gökkuşağı renklerini taşıyan dikey borulardan
oluşuyor.
Antalya Kültür Sanat, yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Binanın 3 katı sergi
salonlarına ayrılırken, bir katta da eğitim salonları yer alıyor. Zemin katta düzenlenen 112
kişilik toplantı salonu ise çeşitli sanatsal etkinliklere ve toplantılara kucak açmaya
hazırlanıyor. Kurumun bünyesinde, özgün sanatsal objelerin yer alacağı küçük bir hediyelik
eşya bölümü ile sanatseverlerin vakit geçirebilecekleri bir kafe de yer alıyor.
AKS binası, uluslararası nitelikte sergilere evsahipliği yapabilmek için gerekli tüm teknik
donanıma sahip bulunuyor. Isıtma, soğutma ve nem alma sistemleri 365 gün, 24 saat aktif
olmak üzere tasarlandı. Sıcaklık ve nem seviyeleri otomatik olarak ölçümleniyor.
Sergi alanlarındaki tüm aydınlatmalar, ışık kaynağının ortama ve esere olan ısısal etkisinin
filtrelenmesi, zararlı ışınların engellenmesi gibi özellikler taşıyor.
Antalya Kültür Sanat’ta tüm katlara asansör ulaşımı bulunuyor. Tekerlekli sandalye
kullanımına uygun olan binada engelli ziyaretçiler için özel olarak tasarlanmış tuvaletler de
yer alıyor

Açık olduğu gün ve saatler
Antalya Kültür Sanat tüm yıl boyunca kapılarını ziyaretçilere açık tutacak. Kuruluş yalnızca
pazartesi günleri kapalı olacak ve diğer günler 10:00-19:00 saatleri arasında gezilebiliyor;
Perşembeleri ise saat 20:00’ye kadar açık kalıyor.
Antalya Kültür Sanat’ta 14 yaşa kadar tüm çocuklar sergileri ücretsiz gezebiliyor. Aynı
şekilde engelliler ve refakatçileri ile 65 yaş üstü ziyaretçiler de sergilerden ücretsiz
yararlanma olanağına sahip. 14 yaş üstü öğrenciler ve tüm eğitmenler ise AKS’ı indirimli
biletle gezebiliyor.
Antalya Kültür Sanat önceden randevu almak koşuluyla ziyaretçilerine rehberlik hizmeti de
sunuyor. Turlar, en az 5 en fazla 25 kişilik gruplar halinde gerçekleşiyor.

Güncel eğitimler: Picasso ‘deli dolu’

Antalya Kültür Sanat’ın eğitim birimi Picasso sergisi kapsamında, 4-14 yaş grupları için hafta
sonu atölyeleri düzenledi.
Picasso: Deli Dolu başlıklı programda çocuklar, önce sergiyi gezecek, ardından atölyede
çeşitli malzeme ve tekniklerle farklı projeler gerçekleştirecekler. Program çerçevesinde yer
alacak atölye başlıkları şöyle:

Kukla Kukla (4-6 yaş)
Çocuklar, Picasso’nun deli dolu insan figürlerinden yola çıkarak, farklı malzemelerle 3
boyutlu karakterler yaratacaklar.
Yarı İnsan, Yarı… (4-6 yaş)
Çocuklar, çamur ve tel ile, insan başlı, yılan gövdeli ya da keçi başlı, insan gövdeli ama yarı
dinazor.. gibi farklı yaratıklar şekillendirecekler.
Aramıyorum, Buluyorum (7-14 yaş)
Picasso’nun gravürleri mitoloji ve gündelik yaşamla ilgili hikayeler anlatıyor. Bu eserler
bizlere hikayenin bir bölümünü gösteriyor. Sonrasında neler oluyor? Çocuklar, boyalarla ya
da 3 boyutlu malzemelerle hikayeleri tamamlayacaklar.
Linol Baskım (7-14 yaş)
Çocuklar, Picasso’nun gravürlerini inceledikten sonra kendi çizimlerini linole geçirerek özgün
baskılarını hazırlayacaklar.

Gelecek sergi: Andy Warhol
AKS, Picasso sergisin hemen ardından yine uluslararası çapta yıldız bir ismi ağırlayacak.
Çağdaş sanatın en önemli temsilcilerinden Andy Warhol.
ANDY WARHOL
17 Mart - 28 Ağustos 2016

Andy Warhol (1928-1987) 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. Amerikan Pop Sanat’ının 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,
hazırcevap, hileli ve büyüleyici bir sanat üretti.
Sergi, Slovakya’nın ve Avrupa’nın en önemli özel koleksiyonlarından Zoya Müzesi
koleksiyonundan derlenecek ve Warhol’un ikonik serilerini kapsayacaktır.

AKS’ın çatısı: ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı
ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Haziran
2015’de kuruldu. Vakfın temel amacı, “eğitim, araştırma ve burs faaliyetleri yaparak, kültürel
çalışmalar gerçekleştirerek Antalya’nın sosyokültürel gelişimine liderlik etmek” olarak
belirlendi.
Vakıf, ilk olarak Antalyalıların kendilerini yaşam boyu geliştirebilecekleri bir eğitim ve kültür
platformu yaratmak amacıyla Ağustos 2015’de Antalya Kültür Sanat’ı hayata geçirdi.
Yine Vakıf bünyesinde yer alan bir diğer oluşum ise Kaleiçi’nde yer alıyor. Yerel mimarinin
tipik bir örneğini sunan Antalya Kültür Sanat Kaleiçi, yerel sanatçıların üretim ve birikimine
olanak tanımak amacıyla, Antalyalı sanatçıların geçici sergilerine ev sahipliği yapacak.
ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı ayrıca, faaliyet alanına giren konularda öğrencilere
burs dağıtacak, akademik çalışmalara bilimsel katkıda bulunacak, Antalya ve çevresinde
yürütülecek projelere destek sağlayacak.

Sergiler Koordinatörü: Pera Müzesi
Antalya Kültür Sanat’ta yer alan sergilerin koordinatörlüğünü üstlenen Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Pera Müzesi, İstanbul’da, Beyoğlu’nun en güzel ve karakteristik yapılarından birinde
çağdaş bir müze-kültür merkezi olarak hizmet veriyor.
Bu yıl 10. kuruluş yıldönümünü kutlayan Pera Müzesi sürekli sergileri “Oryantalist Resim”,
“Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” ve “Kütahya Çini ve Seramikleri” koleksiyonlarının yanı sıra,
aralarında Tate Britain, Victoria ve Albert Müzesi, St. Petersburg Rus Devlet Müzesi, JP
Morgan Chase Koleksiyonu gibi dünyanın önde gelen müze, koleksiyon ve vakıflarıyla ortak
sanat projeleri üretiyor. Pera’nın düzenlediği dönemli sergilerHenri Cartier-Bresson,
Rembrandt, Josef Koudelka, Joan Miró, Akira Kurosawa, Marc Chagal, Pablo Picasso, Goya
gibi dünyanın usta sanatçılarının yapıtlarını ülkemiz sanatseverleriyle buluşturuyor.
Açıldığından bugüne her yıl ulusal ve uluslararası eğitim ve sanat kurumlarıyla işbirliği
yaparak genç sanatçıları destekleyen sergiler de düzenleyen Pera Müzesi, tüm sergilerini
kitaplar, sözel etkinlikler ve çocuk eğitim programlarıyla da destekliyor. Kurum bünyesinde
yer alan Pera Film ise ziyaretçilere ve sinema meraklılarına, klasiklerden bağımsız filmlere,
animasyon ve belgesellere uzanan, kimi zaman sergilere paralel kapsamlı gösterimler
düzenliyor.

