FARKLI KÜLTÜRLERDEN GELEN SANATÇILAR
OMM - ODUNPAZARI MODERN MÜZE MİSAFİR SANATÇI PROGRAMI
KAPSAMINDA BİR ARAYA GELİYOR
OMM MİSAFİR SANATÇI PROGRAMI 2020 BAHAR DÖNEMİ İÇİN AÇIK ÇAĞRI
Dünyanın her yerinden sanatçıların başvurabileceği OMM Misafir Sanatçı Programı’nın açık
çağrısı, aralarında resim, heykel, performans, yerleştirme, baskı, fotoğraf, film, ses, yeni
medya, araştırma odaklı pratikler ve grafik tasarımın da bulunduğu birçok farklı disiplinden
başvuruyu kabul ediyor. rograma katılmak isteyen adaylar özgeçmişlerini, portfolyolarını,
sanatçı metinlerini niyet mektubu ile birlikte residency@omm.art adresine göndererek
ücretsiz başvurularını gerçekleştirebilecekler. Her dönem 3 sanatçıyı ağırlamayı hedefleyen
program 2,5 aylık dönemlerden oluşuyor.
Farklı kültürlerden gelen ve farklı disiplinlerde üretim yapan sanatçıları OMM çatısı altında bir
araya getirmeyi hedefleyen programın 2020 Bahar dönemi başvuruları 1 - 30 Ocak 2020
tarihleri arasında gerçekleşecek ve programa kabul edilen isimler 20 Şubat 2020 tarihinde
duyurulacak.
Sanatçılara ilham alabilecekleri, aynı zamanda da yeni bir kültür ile bütünleşmelerini
sağlayacak bir alan sunan OMM Misafir Sanatçı Programı dünyanın her yerinden
başvuruya açık olup, yerel kültür ile dünya arasında bir bağ oluşturmayı hedefliyor. Özel ve
özgür bir çalışma ortamının yanı sıra program katılımcıları arasındaki iş birliği ve diyaloğu da
destekleyen OMM Misafir Sanatçı Programı programa katılan sanatçıları günlük hayatın
telaşından uzaklaştırarak disiplinlerarası etkileşim kurma ve yenilikçi fikirler üretme fırsatı
sunuyor.
Konuyla ilgili olarak OMM Yönetim Kurulu Başkanı ve Kreatif Direktörü İdil Tabanca “OMM
Misafir Sanatçı Programı’nı heyecanlı, yaratıcı ve açık olarak tanımlayabiliriz. Buraya dünyanın
farklı yerlerinden, farklı kültürlerden ve farklı üretim pratiklerinden gelecek olan sanatçıların
birbirleriyle bu program sayesinde ortaklık kurarak, bir nevi dünyayı küçülterek OMM’a
taşımalarını arzuluyorum. O yüzden üzerinde çalıştığımız misafir sanatçı programıyla Türkiye
ve dünyadan sanatçıları bir araya getirerek, Eskişehir’le tüm dünya arasında bir köprü
kurabilecek olma fikri, beni çok heyecanlandırıyor." yorumunda bulundu.
Sanatçı konuşmaları, atölyeler, seminerler ve bilgi alışverişi aracılığıyla yerel ve küresel
topluluklar ve kültürler arasında köprüler kurmak amacıyla yola çıkan OMM Misafir Sanatçı
Programı ve başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgi için residency@omm.art adresine email
gönderebilir ve https://omm.art/tr/detay/omm-misafir-sanatci-programi adresini takip
edebilirsiniz.

Editöre Notlar
OMM Hakkında
Dünyaca tanınan Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates’ın (KKAA) imzasını taşıyan ve
etkileyici tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken OMM, Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve
koleksiyoner Erol Tabanca tarafından Eskişehir’de kuruldu. 8 Eylül 2019 tarihinde kapılarını
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ziyaretçilerine açan OMM’da koleksiyon sergilerinin yanı sıra, farklı disiplinlerden çağdaş sanatın
uluslararası isimleri evrensel bir bakışla süreli sergi programında yerini alıyor.

Haldun Dostoğlu küratörlüğünde gerçekleşen açılış sergisi “Vuslat” kapsamında yaklaşık Erol
Tabanca koleksiyonundan 65 yerli ve yabancı sanatçının 100’e yakın eserinin yer aldığı seçki ve
günümüzün yetenekli bambu ustası Tanabe Chikuunsai IV, müzeye özel ürettiği enstalasyon
çalışması OMM’da ziyaret edilebilir.
OMM, farklı disiplinlere açık, kültürlerarası iletişim odaklı yenilikçi sergi programları ve etkinlikleri ile
bu alanda sadece Eskişehir’de değil Türkiye genelinde yepyeni bir sayfa açmayı hedefliyor. OMM’da
gerçekleşen güncel sergi, etkinlik ve eğitim programlarını takip etmek ve ziyaret saatleri hakkında bilgi
almak için www.omm.art adresini ziyaret edebilirsiniz.
OMM Misafir Sanatçı Sergisi #1 "Üçüncü Yer" görselleri için BU LİNKE ve genel OMM görselleri için
BU LİNKE bakabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi ve söyleşi talepleriniz için:
Flint Istanbul | www.flint-culture.com
funda.kucukyilmaz@flint-culture.com | +90 533 496 48 14
pelin.davidyan@flint-culture.com | +90 537 399 19 85
naz.turkmen@flint-culture.com | +90 534 237 32 34
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