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2012'de açtığı "in" sergisi ile dikkatleri üzerine çeken fotoğraf sanatçısı 
MURATHAN ÖZBEK, bu kez "an" sergisi ile izleyiciyle buluşuyor. Fotoğraf 
çekmeye başladığı 2009 yılından bu yana dünyanın en prestijli fotoğraf 
yarışmalarında önemli ödüller kazanan sanatçı, bu kez zamanın geçişinin 
kendisinde yarattığı yokluk hissini işliyor. Kendi hayatından yola çıkarak yarattığı 
fotoğraflar her ne kadar otobiyografik olsalar da, seyirciye kendilerini fotoğrafa 
koyma anlamında büyük bir alan sunuyorlar; "ve baktım ki hayatımın en önemli 
anları fotoğraflanmamış. O anlara gitmeye başladım." ÖZBEK, kendi zamanının 
izinde ilerlerken karşılaştığı boşluğu, seyircinin içine girebileceği bir hale 
getiriyor. Bu da serginin en dikkat çekici yanı olarak göze çarpıyor. MURATHAN 
ÖZBEK’in Galatafilm sponsorluğunda hazırladığı ve RENART Sanat Galerisi'nin 
düzenleyeceği "an" sergisi,  9 Ocak Perşembe günü 18.30'da, Galata Kırım 
Kilisesi'nde yapılacak açılışla sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, 10 Ocak-31 Ocak 
tarihleri arasında Nişantaşı RENART Sanat Galerisi'nde görülebilecek.   

 

MURATHAN OZBEK, who   has attracted a great deal of  attention  by the 

exhibition  ‘IN’  since 2012, is now presenting his new solo exhibition  ‘ONCE’ . 

After getting started in photography in 2009, OZBEK had many important 

awards at the most prestigious  photography contests all around the world.  

This time the artist expresses the void time creates as it  goes by. Altough the  

photographs are autobiographic, OZBEK presents a huge space to the 

spectators to place themselves  in the photographs.  ‘ and I realized that the 

most important moments of my life have not been photographed yet. So I have 

started going  back to those times.’ One of  the most attractive parts of the 

exhibition is while  OZBEK is having a journey to his own personal time, the 

space he has created lets the spectators wander in it freely. ‘ONCE’, presented 

by RENART Gallery and sponsered by Galatafilm, will have its opening coctail on 

January 9,Thursday evening at 18:30 at Crimean Memorial Church. The 

exhibition can be visited at RENART Gallery from January 10 to January 31 


