“AVRUPA’DA YILIN MÜZESİ ÖDÜLLERİ 2021” KAPSAMINDA
OMM - ODUNPAZARI MODERN MÜZE
ÖZEL TAKDİR ÖDÜLÜ’NÜN SAHİBİ OLDU!
Avrupa Konseyi himayesinde Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından her yıl
verilen, Avrupa'nın en prestijli müzecilik ödülü “Avrupa’da Yılın Müzesi
Ödülleri (EMYA) 2021” kapsamında OMM - Odunpazarı Modern Müze Özel
Takdir Ödülü kazandı.
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Son dört yıl içerisinde ziyarete açılmış ya da geniş çaplı bir dönüşüm geçirmiş olan
müzelerin değerlendirildiği “Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülleri (EMYA) 2021”
kapsamında OMM, yenilikçi bir bakış açısı geliştiren ve diğer Avrupa müzelerine
örnek olabilecek müzelere verilen Özel Takdir Ödülü’nün sahibi oldu. Ödülü anons
eden Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülleri (EMYA) Jüri Başkanı Marlen Mouliou; OMM’u
“herkese açık ve kapsayıcı bir ortam yaratmayı başaran, dünya çapında
kültürlerarası bir platform” olarak niteledi. Geçtiğimiz yıl EMYA jürisi OMM Odunpazarı Modern Müze’ye bir ziyaret gerçekleştirmiş ve müze hakkında izlenimler
edinmişti.
Covid-19 pandemisi sebebiyle 2020 ve 2021 yıllarında fiziksel olarak
gerçekleştirilemeyen ödül töreni, Avrupa Müze Konseyi Youtube kanalından 6
Mayıs’ta canlı olarak yayınlandı. Törende Türkiye’de bulunan iki müze daha ödüle
layık görüldü. 2020 Özel Takdir Ödülü Troya Müzesi’ne verilirken, 2021 Silletto
Ödülü’nü ise Kenan Yavuz Etnografya Müzesi kazandı.

OMM - Odunpazarı Modern Müze, geçtiğimiz yıl da İngiltere’de düzenlenen Museum
+ Heritage Awards kapsamında “Yılın Uluslararası Projesi” seçilmiş; 2019 yılında
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne ve ÇAĞSAV Onur Ödülü’ne; 2020 yılında
Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından verilen Anadolu Ödülü’ne layık görülmüştü.

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.
OMM’da gerçekleşen güncel sergi, etkinlik ve eğitim programlarını takip etmek ve
bilgi almak için www.omm.art adresini ve sosyal medya kanallarını (@ommxart)
ziyaret edebilirsiniz. OMM, Covid-19 pandemisi nedeniyle dönemsel olarak ziyarete
kapanabilmektedir, güncel bilgi için omm.art/tr/detay/ziyaret-bilgisi adresine
tıklayabilirsiniz.
EMYA görsellerine bu linkten, OMM görsellerine bu linkten ulaşabilirsiniz.
Lütfen künye bilgisi vermeye özen gösterelim.
Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülleri hakkında ayrıntılı bilgi ve diğer kategorilerde ödül kazananları
görüntülemek için:
https://www.europeanforum.museum/en/emya-twenty-and-twentyone/emya-twentyone/
Ayrıntılı bilgi ve söyleşi talepleriniz için basin@omm.art adresine e-posta gönderebilirsiniz.
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