
S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi, ulusla-
rarası sanatçı Anish Kapoor’un Tür-
kiye’deki ilk kapsamlı sergisine ev 
sahipliği yapıyor. Akbank’ın 65. Yılı 
kapsamında sponsor olduğu sergi-
de, Anish Kapoor’un eserleri 10 Ey-
lül 2013 – 5 Ocak 2014 tarihleri ara-
sında SSM’de ziyaret edilebilecek.

Sir Norman Rosenthal’in küratörlü-
ğünü yaptığı sergi, sanatçının mer-
mer, kaymaktaşı gibi malzemelerle 
yapılan, çoğu daha önce sergilen-

memiş taş eserlerine odaklanan ilk 
sergi olma özelliğini taşıyor. Gök 
Ayna ve Sarı gibi heykel, mimari, 
mühendislik ve teknolojiyi bir araya 
getiren ikonik eserleri içeren sergi, 
Sakıp Sabancı Müzesi’nin galerileri 
ve bahçesinde görülebilecek.

Sergiyle ilgili düzenlenen basın top-
lantısında konuşan SSM Müdürü Dr. 
Nazan Ölçer, “Sakıp Sabancı Müzesi 
olarak çağdaş sanatın ustası Anish 
Kapoor’u kapsamlı bir sergiyle ağır-

“Anish Kapoor is in Istanbul” 

at Sakıp Sabancı Museum 

S. Ü . Sakıp Sabancı Museum hosts the first 
major exhibition of the international artist Anish 
Kapoor in Turkey. Sponsored by Akbank, on the 
occasion of its 65th anniversary, Anish Kapoor’s 

works will be exhibited in SSM between 
September 10th, 2013 and January 5th, 2014. 

The exhibition, which is curated by Sir Norman 
Rosenthal, is the first one to focus on the artist’s 
stone sculptures in marble, alabaster and other 
materials, many of which have not been seen in 

public before. 
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lamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.  Anish Kapoor’un 
eserleri kimi zaman boyutu kimi zaman da hareketli olu-
şuyla sanatseverleri şaşırtmayı başardı. İstanbul’un ya-
bancısı olmayan Anish Kapoor, pek çok kez geldiği şehri-
mize bu kez uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ancak daha 
önce sergilemediği taş ağırlıklı eserleriyle geldi. Dünya-
nın farklı bölgelerinden gelen binlerce yıllık yer kabuğu 
katmanlarının oluşturduğu ve fazla el değmemiş duygu-
su veren taş eserlerin yanı sıra sanatçının Sarı ve Gök 
Ayna gibi tanınmış eserleri sergimizde yer alıyor.” dedi.

Müzenin tüm galeri alanları ile bahçesinde ziyaretçilerle 

buluşan serginin küratörlüğünü dünya sanat çevrelerin-

ce yakından tanınan Sir Norman Rosenthal’in üstlenme-

sinden onur duyduğunu belirten Nazan Ölçer; “Sir Nor-

man Rosenthal Avrupa’nın en önemli sanat kurumlarında 

çağdaş sanatın yolunu açmış bir isim. Aynı zamanda SSM 

Danışma Kurulu Üyesi olan Rosenthal, müzemizi 2011 yı-

lında Anish Kapoor’la birlikte ziyaret ettiğinden beri bu 

serginin gerçekleşmesi için bizlere büyük destek vermiş-

tir. Sanatseverlerin merakla beklediği, böylesi önemli bir 

serginin SSM’de açılmasını her şeyden önce bir sanat ha-

misi olan Suzan Sabancı Dinçer’e borçlu olduğumuzu da 

önemle vurgulamak isterim. Türkiye’de gelişmekte olan 

çağdaş sanata hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Su-

zan Sabancı Dinçer, Akbank’ın 65. Yıldönümünü, çağdaş 

sanatın büyük ustası Anish Kapoor’un eserleri ile düzen-

lenecek kapsamlı bir sergi ile kutlama arzusunu dile ge-

tirdiği 2011 yılından bu yana projenin tüm aşamalarında 

bizler için bir güç ve destek kaynağı oldu. Bugün gerçek-

leşen sergi, her şeyden çok onun eseridir”dedi.
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