OMM - ODUNPAZARI MODERN MÜZE VE İŞ YATIRIM İŞBİRLİĞİ
DİJİTAL SANAT SÖYLEŞİLERİ VE PODCAST SERİSİ İLE DEVAM EDİYOR!
Farklı ilgi alanlarına sahip ziyaretçilerin kendilerini sanat yoluyla ifade etmesini amaçlayan
OMM - Odunpazarı Modern Müze, İş Yatırım iş birliğiyle Ekim ayından başlayarak
gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik ve dijital sanat odaklı eğitim programlarına iki yeni başlık
ekleyerek devam ediyor. Dijital Sanat Söyleşileri
11 Aralık Cumartesi günü sanatseverlerle buluşurken “Yakın Gelecek” Podcast Serisi
bugünden itibaren Spotify üzerinden dinlenebilir.

Dijital sanat teknikleri, üretimi ve sergilenmesi üzerine yeni perspektifler sunan Dijital Sanat
Söyleşileri, bu alanlarda gerçekleştirdikleri çalışmalarıyla dikkat çeken Ebru Yetişkin,
Candaş Şişman, Hande Şekerciler ve Arda Yalkın (HA:AR), Ferdi Alıcı (Ouchhh), Bager Akbay
ve Ceren Taşkent Acarol’un katılımıyla OMM’da gerçekleşiyor. Kontenjan ile sınırlı, ücretsiz
gerçekleşecek söyleşilere katılım için rezervasyon egitim@omm.art adresinden yapılabilir.
Ebru Yetişkin - 11 Aralık Cumartesi, 19.00

Katılımcılar bilim, sanat, teknoloji ekseninde çalışan Doç. Dr. Ebru Yetişkin ile gerçekleşecek
söyleşide, yeni medya kültürünü eleştirel bir yaklaşımla inceleme şansı elde edecekler.
Candaş Şişman - 18 Aralık Cumartesi, 19.00

Katılımcılar, dijital ve mekanik teknolojileri sanatsal ifade aracı olarak kullanan Candaş
Şişman ile kapsayıcı deneyimler ve yapılar üzerinde sohbet etme olanağı bulacaklar.
Hande Şekerciler ve Arda Yalkın (HA:AR) - 25 Aralık Cumartesi, 19.00

Heykeltıraş Hande Şekerciler ve yeni medya sanatçısı Arda Yalkın ile gerçekleşecek yeni
medya misafir sanatçı programı Piksel’e dair söyleşide katılımcılar, programın
yaratıcılarından yola çıkış amaçlarını ve Piksel hakkında merak edilenleri öğrenecekler.
Ferdi Alıcı (Ouchhh) - 8 Ocak Cumartesi, 19.00

Bu söyleşide, çeşitli ülkelerde yaptıkları görsel ve işitsel performanslarla mekan ve zaman
algısını değiştiren Ouchhh kurucusu Ferdi Alıcı ile katılımcılar yapay zekanın yeni medya
sanatında kullanımını irdeleyecekler.
Bager Akbay - 15 Ocak Cumartesi, 19.00

Katılımcılar, Bager Akbay’ın sanat, tasarım ve sanat eğitimine dair söyleşisinde yapay zeka
bağlamında sanat ve eğitimine değinecekler.
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Ceren Taşkent Acarol - 22 Ocak Cumartesi,
19.00

Bilsart'ın Kreatif Direktörü Ceren Taşkent Acarol ile söyleşide, katılımcılar Bilsart ve eş
zamanlı video sergileri hedefiyle yola çıkan Senkron’u mercek altına alacaklar.
“Yakın Gelecek” Podcast
“Yakın Gelecek” Podcast serisi, aralarında Bego Demir (Bego Jeans Kurucusu), Eren Öztürk

(S360 Stratejik Öğrenme ve Liderlik Direktörü), Işık Güner (Botanik Ressamı), Kıvılcım Pınar
Kocabıyık (Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı), Özgül Öztürk Aksu (Mimar) ve
Türker Yücesoy (Vegan Kasap Limonita Kurucu Ortağı) gibi “sürdürülebilirlik” kavramına
farklı noktalardan yaklaşan konuklarla, bu konu hakkında çeşitli perspektifler sunmayı
hedefliyor.
OMM Editoryal Direktörü Büşra Erkara moderatörlüğünde gerçekleşen seride, önümüzdeki
25 yıl içinde dünyanın hâlâ yaşanabilir bir yer olması umuduyla, içinde bulunduğumuz
binalardan giydiğimiz kıyafetlere, türümüzün yakın geleceğinden çevre politikalarına
uzanan fikir egzersizleriyle “Nasıl daha iyi bir gelecek yaratabiliriz?” ve “Neden
yaratmalıyız?” sorularının cevabı aranıyor.
“Yakın Gelecek” Podcast Serisi, Spotify üzerinden dinlenebilir.
OMM ve İş Yatırım işbirliği kapsamında gerçekleşen sürdürülebilirlik ve dijital sanat odaklı
projeleri takip etmek ve bilgi almak için www.omm.art adresi ve sosyal medya kanallarını
@ommxart @isyatirim ziyaret edebilirsiniz.

Söyleşilere katılım için aşı kartı, aşı olunmadıysa en geç 48 saat önce yapılmış negatif
sonucu olan PCR testi, ya da Covid-19 geçirmiş olan misafirlerin ilgili belgelerini ibraz
etmeleri zorunludur.
Editöre Notlar
Söyleşi görsellerine bu linkten;
Podcast görsellerine bu linkten;
OMM görsellerine ise bu linkten ulaşabilirsiniz. Lütfen künye bilgisi vermeye özen gösterelim.
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 sergi, etkinlik ve eğitim programlarını takip etmek ve bilgi almak için
www.omm.art adresini ve sosyal medya kanallarını (@ommxart) ziyaret edebilirsiniz.
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İş Yatırım Hakkında

1996 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından kurulan İş Yatırım, 25 yıldır yerli-yabancı bireysel ve
kurumsal yatırımcılara, geleneksel alım-satım aracılığının yanı sıra; Kurumsal Finansman, Yatırım
Danışmanlığı, Portföy Yönetimi, Piyasa Yapıcılığı ve Likidite Sağlayıcılığı hizmetleri sunmaktadır.
Türkiye sermaye piyasalarında hizmet veren en geniş kurumsal ve bireysel müşteri tabanına sahip
aracı kuruluştur. Dokuzu İstanbul (Ataşehir, Güneşli, Kalamış, Levent, Maltepe, Maslak, Nişantaşı,
Taksim, Yeşilyurt), üçü Ankara (Ankara, Anadolu, Başkent) ve üçü İzmir (İzmir, Ege, 9 Eylül) olmak
üzere, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep ve Kayseri olmak üzere Türkiye
genelinde 22 şubesi bulunmaktadır.
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
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