ATSO’nun kente armağanı Antalya Kültür Sanat 1 yaşında
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ’nın kente armağanı olan Antalya Kültür Sanat, 16
Eylül’de kuruluşunun birinci yılını geride bırakıyor. Kent merkezinde Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası’nın eski yönetim binası yerine inşa edilen ve Antalya’nın kültür ve sanat odaklı gelişmesi
vizyonuyla hizmete açılan Merkez, 16 Eylül’de tüm gün ücretsiz gezilebilecek.
Antalya Kültür Sanat’ın birinci hizmet yılını tamamlaması nedeniyle bir açıklama yayınlayan Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, dünyada birçok kentin ‘kültür odaklı kentsel gelişim’
projelerine öncelik verdiğini belirterek, kent içindeki eski hizmet binasını kültür ve sanatın hizmetine
sunduklarını belirtti.
AKS, mimarisiyle, cazibesiyle, kültür ve sanata katkısı ile fark yaratıyor
ATSO olarak kültür ve sanata yatırım yapılmasının kentsel yaşam kalitesini yükselteceği inancıyla
hareket ettiklerini söyleyen Başkan Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü: “Eski hizmet binamızı, gelir
getirici projelere dönüştürebilir, satabilir, kiraya verebilirdik. Burası bir iş merkezi, AVM, dershane
olarak değerlendirebilirdik. Ancak ATSO olarak bizde kültür ve sanata daha fazla yatırım yapılmasının
kentsel yaşam kalitesini yükselteceği inancıyla, bir yıl önce Antalya Kültür Sanat projesini başlattık ve
hizmete soktuk. Antalya mimarisiyle, cazibesiyle, kültür ve sanata katkısı ile fark yaratan bir esere
kavuşmuş oldu.
Kültür- sanata daha fazla yatırım yapılmalı
Antalya olarak kültür ve sanata daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Çünkü kültüre yatırım
öncelikle kentsel yaşam kalitesini yükseltiyor. Ülkeler ve kentler, kültürü, yalnızca imaj ve itibarları
açısından değerlendirmiyorlar. Aynı zamanda ekonomiyi destekleme araçlarından biri olarak kültür
politikaları geliştiriyorlar. Dünyada birçok kent, önceliği, ‘kültür odaklı kentsel gelişim’ projelerine
veriyor” dedi.
Picasso, Ara Güler, Andy Warhol, Cecil Beaton, Luigi Mayer sergileri Antalyalılarla buluştu
Antalya Kültür Sanat’ın başarılı bir yıl geçirdiğini belirten Başkan Davut Çetin, “Mimari projesi Dr.
Mimar Sinan Genim tarafından hazırlanan, sergileri Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi işbirliği ile
düzenlenen Antalya Kültür Sanat geçtiğimiz bir yıllık süreçte ilk deneyimini Cecil Beaton ve Luigi
Mayer’in hazırlık sergileriyle yaşadı. 16 Eylül 2015 tarihinde ise dünyaca ünlü sanatçı Picasso’nun
‘Picasso: Kadın ve Boğa’ sergisi ile ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in eşsiz arşivi ‘Işık ve Tarih: Ara
Güler’in Gözüyle Antalya’ fotoğraf sergilerine 6 ay boyunca ev sahipliği yaptı. 30 Mart’tan bu yana ise
Amerikan pop kültürünün ikonik isimlerinden Andy Warhol’un ‘Herkes için Pop Sanat’ sergisi ile
Antalyalı sanat severlerin hizmetine devam etmekte. Sergilerden de anlaşılacağı üzere eserleriyle
dünyada saygınlık kazanmış sanatçıları Antalyalılarla buluşturduk ve buluşturmaya da devam
edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bir yılda 30 bin ziyaretçi
Antalya Kültür Sanat’ın açılışından bu yana geçen bir yıllık süre içerisinde Antalyalılardan ve Antalya’yı
ziyarete gelen turistlerden büyük ilgi gördüğünü kaydeden Başkan Davut Çetin “Sanat bizim için,
uluslararası dostluğun ve barışın taşıyıcısıdır. Bu bakımdan yurt dışından gelen misafirlerimiz Antalya
gibi bir turizm kentinde bu tür bir merkezi görmenin mutluluğunu yaşadı. Antalya ve çevre illerden
özellikle gençlerimiz ve öğrencilerimiz sergileri gezme ve uluslararası sanatçıların eserlerini tanıma
fırsatı buldu. Çok sayıda yabancı temsilci, medya mensubu, kamu kurum ve kuruluşlarımızın
yöneticileri de ziyaretlerde bulundu. Ayrıca çocuklarımız için düzenlediğimiz Atölye çalışmaları da
yoğun ilgi görüyor. Geçen bir yıllık süreçte Antalya Kültür Sanat’ı 30 bine yakın sanat sever ziyaret etti.
Bu bizim için başarıdır. İnanıyorum ki bundan sonra açacağımız sergilerimizde de bu sayıyı katlayarak
artıracağız” dedi.
Hayalimizi hayata geçirenlere teşekkür ederim
“Antalya Kültür Sanat başlangıçta yalnızca bir hayaldi” diyen Başkan Davut Çetin, “Bu hayali hayata
geçirilmesine katkı koyan ATSO yönetim kuruluna, meclis üyelerine, proje mimarı Dr. Mimar Sinan
Genim’e, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi yetkililerine, ilk günden beri desteğini hiç esirgemeyen
ve bu projenin hayata geçmesinde bize güç veren Sayın İnan Kıraç’a, bu süreçte tüm duyurularımızı
kamuoyuna aktaran değerli medya mensuplarına, sergilerimizi ilgiyle gezen ziyaretçilerimize ve
Antalya Kültür ve Sanat Vakfı’nın yönetici ve çalışanlarına içtenlikle teşekkür etdiyorum” dedi.
16 Eylül’de Andy Warhol Sergisi Ücretsiz Gezilebilecek
Başkan Davut Çetin, Antalya Kültür Sanat’ın birinci yılını tamamlaması nedeniyle Antalyalı
sanatseverlerin 16 Eylül Cuma günü şu anda sergilenen Andy Warhol’un ‘Herkes için Pop Sanat’
sergisini ücretsiz gezilebileceğini de sözlerine ekledi.

