
 

 
 
 
 

ODUNPAZARI MODERN MÜZE YENİDEN ZİYARETE AÇILIYOR  
 

Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 16 Mart tarihinden bu yana 
ziyarete kapalı olan OMM - Odunpazarı Modern Müze, kontrollü normalleşme 

sürecinde tüm sağlık önlemlerini alarak 1 Temmuz 2020 tarihinde yeniden 
kapılarını açıyor.  

 
Güvenli bir müze deneyimi için hazırlıklarına devam eden OMM, 1 Temmuz Çarşamba            
gününden itibaren, Pazartesi hariç Salı ve Cumartesi günleri arasında 11.00’den 17.00’ye,           
Pazar günü ise 12.00’den 17.00’ye kadar ziyarete açık olacak. Kontrollü normalleşme           
sürecinde ziyaretçilerini belirtilen sağlık önlemlerini dikkate alarak ağırlayacak olan OMM’da          
alınan tedbirler kapsamında havalandırma sistemlerinin %100 taze hava ile çalışması,          
gerekli alanlara yerleştirilen el dezenfektanları, girişler sırasında temassız cihazla vücut ısı           
ölçümü, ziyaretçi ve müze görevlilerine maske takma zorunluluğu yer alırken, sosyal mesafe            
kuralları göz önünde bulundurularak temassız bir müze deneyimi için vestiyer kullanım dışı            
olacak.  
 
Müzenin daha güvenli ve rahat gezilebilmesi için tüm sergi katlarında aynı anda            
bulunabilecek ziyaretçi sayısı normal kapasitenin altında tutulacak.  
 

 
OMM, Fotoğraf: Batuhan Keskiner  

 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
Ziyarete kapalı olduğu izolasyon döneminde bir araya getirdiği dijital içerikleri ile sanatsever            
takipçilerini yalnız bırakmayan OMM’un eğitim programı kapsamında gerçekleştireceği        
atölye çalışmalarına ve etkinliklere bir süre daha çevrimiçi olarak devam edilmesi           
planlanırken, OMM Kafe ve OMM Dükkan sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler ve            
hijyen tedbirleriyle açık olacak.  
 
OMM’un tekrar ziyarete açılması ile birlikte Haldun Dostoğlu küratörlüğünde gerçekleşen          
koleksiyon sergisi “Vuslat” ve günümüzün yetenekli bambu ustası Tanabe Chikuunsai          
IV’nin müzeye özel ürettiği enstalasyon çalışması sanatseverler ile tekrar buluşacak.  

 
Editöre Notlar  
 

OMM Hakkında 
Dünyaca tanınan Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates’ın (KKAA) imzasını           
taşıyan ve etkileyici tasarıma sahip 4,500 m²’lik müze alanıyla OMM, eğitim programları,            
seminerler, sanatçı buluşmaları, atölye çalışmaları ve dinamik sergi programıyla kültürel          
gelişimin artırılmasını ve gençlerin sanatsal birikiminin güçlenmesini hedefliyor. Güncel         
sergiler, eğitim programı ve etkinlikleri müzenin internet sitesi ve sosyal medya kanallarından            
takip edebilirsiniz.  
 
“Vuslat” Sergisinde Yer Alan Sanatçılar 
Adnan Çoker | Ahmet Doğu İpek | Ahmet Elhan | Ahmet Oran | Ansen | Aras Seddigh | Aron Demetz |                     
Assa Kauppi | Ayça Telgeren | Azade Köker | Bora Akıncıtürk | Burcu Perçin | Canan Tolon | Daron                   
Mouradian | Elif Uras | Elvan Alpay | Emin Mete Erdoğan | Erdal İnci | Erdil Yaşaroğlu | Erinç Seymen                    
| Erol Akyavaş | Erol Eskici | Ferruh Başağa | Gizem Akkoyunoğlu | Gözde İlkin | Guido Casaretto |                   
Gülay Semercioğlu | Gülsün Karamustafa | Hans Op De Beeck | Hüsamettin Koçan | İrfan Önürmen |                 
Jaume Plensa | Kemal Önsoy | Kemal Seyhan | Komet | Koray Ariş | Marc Quinn | Mehmet Güleryüz |                    
Mehmet Uygun | Nejad Melih Devrim | Neş’e Erdok | Nuri İyem | Osman Dinç | Park Seungmo | Peter                    
Zimmermann | Rahmi Aksungur | Ramazan Bayrakoğlu | Sabire Susuz | Sarah Morris | Seçkin Pirim |                 
Serhat Kiraz | Seyhun Topuz | Sinan Demirtaş | Stephan Kaluza | Taner Ceylan | Tayfun Erdoğmuş |                  
Tunca | Yağız Özgen  
 
OMM’da gerçekleşen güncel sergi, etkinlik ve eğitim programlarını takip etmek ve bilgi almak için              
www.omm.art adresini ziyaret edebilirsiniz. Ziyaret saatleri, bilet fiyatları, rehberli turlar ve ulaşım            
hakkında detaylı bilgi için: www.omm.art/tr/ziyaret   
 
Görsellere bu linkten ulaşabilirsiniz. Lütfen künye bilgisi vermeye özen gösterelim. 
 
Ayrıntılı bilgi ve söyleşi talepleriniz için: Flint Istanbul | www.flint-culture.com 
funda.kucukyilmaz@flint-culture.com | T: +90 533 496 48 14  
pelin.davidyan@flint-culture.com | T: +90 537 399 19 85 
naz.turkmen@flint-culture.com | T: +90 534 237 32 34  
 

http://www.omm.art/
https://www.omm.art/tr/ziyaret
https://www.dropbox.com/sh/ozz4y0orgd4pv8u/AABzeeRxZpoxycK70SsMH7U7a?dl=0
http://www.flint-culture.com/

