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Đşadamı ve sanatsever Yüksel Erimtan’ın kurduğu ve geçen mart ayında

ziyarete açılan AnkaraAnkaraAnkaraAnkara ( ( ( (http://www.radikal.com.tr/ankara_haber/http://www.radikal.com.tr/ankara_haber/http://www.radikal.com.tr/ankara_haber/http://www.radikal.com.tr/ankara_haber/))))

’nın ilk özel arkeoloji ve sanat müzesi Erimtan, 2.000 parçalık

koleksiyonunu izleyicilerle buluştururken güncel sanatın önemli

örneklerine de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Tarihi Ankara Kalesi

bölgesinde yer alan müze, geçici sergiler salonunda Murat Germen’in

‘Ankara: Öncü Modernizmden Öykünmeci Mimesis ve Sahte Fütürizme’

başlıklı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. 30 EylülEylülEylülEylül ( ( ( (/index/eylul/index/eylul/index/eylul/index/eylul)))) ’e

kadar açık kalacak sergi, yönetimlerin farklı kent planlaması taktikleri

ile çeşitli ideolojilerin kent üzerinde bıraktıkları ‘izleri’ ve ‘yaraları’

fotoğraflar üzerinden ele alıyor.

Osmanlı Đmparatorluğu’nun çöküşü itibariyle TürkiyeTürkiyeTürkiyeTürkiye ( ( ( (/index/turkiye/index/turkiye/index/turkiye/index/turkiye)))) Cumhuriyeti’nin stratejik başkenti olan

Ankara’yı merkezine alan sergi, fotoğraflar üzerinden kente ve kent kültürüne etki eden kararlar ile yapılan

değişiklikleri ele alıyor. 3-8 metre arasındaki panoramaların, yüzlerce A4 ebadındaki belgesel nitelikte fotoğrafın ve

bilgisayarla dönüştürülmüş bazı fotografik imgelerin yer aldığı sergiyi gezenler, kentin şimdiki ve geçmiş zamanları

arasında karşılaştırma yapma fırsatını yakalıyor.

GERMEN: SONUÇTA ORTAYA ÇIKAN ÖYKÜNMECĐ TAKLĐTÇĐLĐK
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Murat Germen'in Ankara'daki

Erimtan Müzesi'nde açtığı 'Ankara:

Öncü Modernizmden Öykünmeci

Mimesis ve Sahte Fütürizme' adlı

fotoğraf sergisi, geçmişle bugünü

karşılaştırarak kentsel planlamanın

başkentte bıraktığı 'izleri' ve

'yaraları' gözler önüne seriyor.

+ -

Facebook'ta Paylaş Tweetle 37 0 instela'da paylaş
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publisher=radikal&URL=http%3A%2F
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de konuşuruz
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Çalışmalarında fotoğrafı bir araştırma ve ifade aracı olarak kullanan Murat Germen, bu sergide kültürel mirasın

sürekliliğinin, kamusal ve yeşil alanların yok sayılarak, kente ve kültüre karşı yapılan yüzeysel dayatmaları ele aldığını

belirtiyor. Serginin Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca yönetimler tarafından uygulanan farklı kent planlaması

taktiklerini, çeşitli ideolojilerin kent üzerinde bıraktıkları iz ve yaraları yan yana koyarak karşılaştırmayı amaçladığını

söyleyen Germen, “Sonuçta ortaya çıkan, öykünmeci taklitçilik ve beraberindeki ifrata kaçan yüksek katlı inşaat

eylemidir” diyor.

Mimarlık eğitimi alan Murat Germen, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde fotoğraf, sanat ve

yeni medya dersleri veriyor. Sanatçının fotoğraf, mimarlık, multimedya tasarımı, kent planlaması, sanat ve bilgisayar

destekli tasarım konularında birçok basılı ve çevrimiçi yayını bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet

Hakan'a saldırıyı lanetledi
(http://www.radikal.com.tr/politika

/mhp_genel_baskani_devlet_bahceli_gazeteci_ah

1443593)

Celtic 2-2 Fenerbahçe
(http://www.radikal.com.tr

/spor/celtic_0_0_fenerbahce-1443619

Ned Stark diziye geri mi dönüyor?
(http://www.radikal.com.tr/hayat

/ned_stark_diziye_geri_mi_donuyor-1443278

Albatros'taki çevre eylemcilerine gözaltı
(http://www.radikal.com.tr/turkiye

/albatrostaki_cevre_eylemcilerine_gozalti-14436
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1443593)
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(http://www.radikal.com.tr/turkiye

/albatrostaki_cevre_eylemcilerine_gozalti-14436

Sinema(http://www.radikal.com.tr/sinema/
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Kriterler değişti: ODTÜ,
Boğaziçi, ĐTÜ tepetaklak!

Putin: Suriye ordusuyla
savaşanlar muhalif değil,

ABD: Rusya Suriye'de ilk
kez hava saldırısı

Dev maç öncesi sahayı
küçülttüler!
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www.erimtanmuseum.org

www.facebook.com/erimtanmuseum

https://twitter.com/erimtanmuseum

Aşkın Matematiği Çözüldü!

Bilimsel Đdeal Çift Metoduyla Gerçek
Aşkı Bulun

Hesabınızı Oluşturun

Sancaktepe'de Ev Fırsatı

Đstanbul'un yeni merkezinde, Aydos
Ormanı'nın hemen yanında ev sahibi

olma fırsatını kaçırmayın.

Detaylı Bilgi

Ayda 3000TL Ek Maaş

Yatırımlarınızı piyasa uzmanları
eşliğinde internetten yapın ayda

3000TL EK MAAŞ kazanın

HEMEN BAŞLA

Aşkın Matematiği Çözüldü! Sancaktepe'de Ev Fırsatı Ayda 3000TL Ek Maaş

Buraya reklam verin.

 (http://app.medyanetads.com/redir.a2?ciid=598549&

tid=4868&lid=0&led=0&publisher=radikal&URL=http%3A%2F%2Fwww.bm-institute.com%2Fcmo)

Gelmesiyle Mutlu
Eden, Yüzünüzü
Güldüren 10 Şey

Sofralarınıza Gelen
Balın Gerçek
Olduğunu Nasıl
Anlarsınız?

Kıbrıs'ta Öğrenci
Olanların Çok Đyi
Bildiği 13 Şey

Kahvenin Var Oluşunu
Bir Gün Değil Her Gün
Kutlamak Đçin 10
Neden

Facebook'ta Paylaş Tweetle 37 0 instela'da paylaş Arşivle (Javascript:SetArchive();) Mail Gönder

YORUMLAR (1 Yorum Yapıldı) Yorum Yaz
(/yorumyaz/1410581)

- momentum (/radikal.aspx?atype=okuryorumlariv3&memberid=345704&itemsperpage=5&articleid=1410581&

Altın Portakal nereye koşuyor?
(http://www.radikal.com.tr/kultur

/altin_portakal_nereye_kosuyor-1442778

Kaputaş Plajı'nda yapılaşmaya yargı vetosu
(http://www.radikal.com.tr/cevre

/kaputas_plajinda_yapilasmaya_yargi_vetosu-

1442481)

Sanal dünyada gerçek otomobil ihalesi
(http://www.radikal.com.tr/otomotiv

/sanal_dunyada_gercek_otomobil_ihalesi-14414

(http://www.radikal.com.tr/kultur

/altin_portakal_nereye_kosuyor-1442778

Çevre(http://www.radikal.com.tr/cevre/

(http://www.radikal.com.tr/cevre
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Otomotiv(http://www.radikal.com.tr/otomot

(http://www.radikal.com.tr/otomotiv
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WEBTV (http://webtv.radikal.com.tr) TÜRKĐYE

(http://webtv.radikal.com.tr

/turkiye/)

SPOR

(http://webtv.radikal.com.tr

/spor/)

KĐTAP

(http://webtv.radikal.com.tr

/kitap/)

SĐNEMA

(http://webtv.radikal.com.tr

/sinema/

EĞLENCE

(http://webtv.radikal.com.tr

ASTROLOJĐ

(http://webtv.radikal.com.tr

/astroloji/)

Poyraz Karayel'de duygusal anlar
(http://webtv.radikal.com.tr/eglence/16072

Kadının bacağına balık
saplandı
(http://webtv.radikal.com.tr

Ankara'da otobüs durağa
daldı, çok sayıda ölü ve
yaralı var

Ahmet Hakan'ı böyle takip
etmişler
(http://webtv.radikal.com.tr

Havaalanındaki bagajların
gizli dünyası
(http://webtv.radikal.com.tr

Tüm Yorumları Görpage=1)

Valla, bu koyduğunuz fotoğraf konunun başlığıyla çelişiyor. Neyse, umarım sergi bir Melih Gökçek veya (sağ belediyeler) eleştirisi

basitliğinde değildir. Umarım, dünyanın en itici şehir bölgelerinden biri olan, zevksiz, gram yeşilliksiz, kültürsüz Yenişehir kısmını

da etraflıca ele alıyordur. Şu Kızılay, Maltepe, Bakanlıklar, Cebeci ile Tandoğan arasındaki bölgeyi. Cumhuriyetin ilk on yıllarının

ürünü, halk arasında mabetsiz şehir namıyla maruf yarı-sosyalist şehir biçimini.

2 0

(http://webtv.radikal.com.tr/eglence/16072
/poyraz-karayelde-duygusal-anlar.aspx)

(http://app.medyanetads.com
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%2Fbs.serving-

sys.com%2FBurstingPipe%2FadServer.bs%3Fcn

Yerel Haberler

(http://www.radikal.com.tr

/yerel_haberler/)

Adana Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/adana_haber/)

Denizli Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/denizli_haber/)

Hakkari Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/hakkari_haber/)

Malatya Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/malatya_haber/)

Samsun Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/samsun_haber/)

Uşak Haberleri

(http://www.radikal.com.tr

/usak_haber/)

"Göçün Kadınları" kitaplaştırıldı

(http://www.radikal.com.tr/gaziantep_haber

/gocun_kadinlari_kitaplastirildi-1443670)

AK Parti Milletvekili adayları (1 Kasım 2015 tam

liste) (http://www.radikal.com.tr/politika

/ak_parti_milletvekili_adaylari_1_kasim_2015_tam_liste-

1442066)

Arhavi'de selden etkilenen öğrencilere kırtasiye

yardımı (http://www.radikal.com.tr/artvin_haber

/arhavide_selden_etkilenen_ogrencilere_kirtasiye_yardimi-

1443663)

Bandırma'ya 24 derslikli yeni okul

(http://www.radikal.com.tr/balikesir_haber

/bandirmaya_24_derslikli_yeni_okul-1443667)

Başkan Tutal çalışmaları denetledi

(http://www.radikal.com.tr/konya_haber

/baskan_tutal_calismalari_denetledi-1443658)

Beyşehir'de hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

(http://www.radikal.com.tr/konya_haber

/beysehirde_hafif_ticari_arac_devrildi_2_yarali-

1443654)

CHP Milletvekili adayları (1 Kasım 2015 tam

liste) (http://www.radikal.com.tr/politika

/chp_milletvekili_adaylari_1_kasim_2015_tam_liste-

1442083)

Dünya Yaşlılar Günü

(http://www.radikal.com.tr/afyon_haber

/dunya_yaslilar_gunu-1443653)

Edirne'de askeri araç devrildi

(http://www.radikal.com.tr/edirne_haber

/edirnede_askeri_arac_devrildi-1443642)

HDP Milletvekili adayları (1 Kasım 2015 tam

liste) (http://www.radikal.com.tr/politika

/hdp_milletvekili_adaylari_1_kasim_2015_tam_liste-

1442102)

Đstanbul'da terör örgütü operasyonu

(http://www.radikal.com.tr/istanbul_haber

/istanbulda_teror_orgutu_operasyonu-

1443639)

Kağıthane'de trafik kazası: 1 yaralı

(http://www.radikal.com.tr/istanbul_haber

/kagithanede_trafik_kazasi_1_yarali-1443638)

Kredi Notu Düşük Olan Kişiler Nasıl Kredi

Çekebilir? (http://www.radikal.com.tr/ekonomi

/kredi_notu_dusuk_olan_kisiler_nasil_kredi_cekebilir-

1443523)

Kumburgaz'da 170 kaçak yakalandı

(http://www.radikal.com.tr/istanbul_haber

/kumburgazda_170_kacak_yakalandi-1443637)

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

(http://www.radikal.com.tr/manisa_haber

/manisada_trafik_kazasi_2_yarali-1443636)

MHP Milletvekili adayları (1 K

(http://www.radikal.com.tr/po

/mhp_milletvekili_adaylari_1_

Otomobille çarptıkları imamı

yakalandı

/otomobille_carptiklari_imam

1443669

Silvan'da terör örgütüne yön

(http://www.radikal.com.tr/sir

/silvanda_teror_orgutune_yon

Terör örgütüne yönelik opera

/ankara_haber/teror_orgutune

Yozgat'ta otluk alanda yangın

/yozgat_haber/yozgatta_otluk

Künye (http://www.radikal.com.tr/kunye/) Reklamlar (http://www.medyanet.net/)

Đlan (http://ilan.radikal.com.tr/)

Bize Ulaşın

(http://www.radikal.com.tr

/iletisim/)
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(https://plus.google.com/111139069635417829913)

Son Dakika Haber (http://www.radikal.com.tr/turkiye/)

Haberler (http://www.radikal.com.tr/) Haber (http://www.radikal.com.tr/)

Kayıt Ol

Đnternet baskısında yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları Hürriyet

Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda

(CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz.

Üye Olun

SSS

(http://www.radikal.com.tr

/sss/)

Android

Uygulama

(http://mobil.radikal.com.tr

/radikal.aspx?atype=radikalmobil#radikal-

Android)

iPhone

Uygulama

(http://mobil.radikal.com.tr

/radikal.aspx?atype=radikalmobil#radikal-

appStore)

Đnternete

ilan ver

(http://reklamver.radikal.com.tr

/interneteilanver

/interneteilanver.html)

Türkiye (http://www.radikal.com.tr

/turkiye)

AYM, boşandıktan sonra çocuğuna kendi soyadını

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sokağa çıkma yasağı

HDP saldırısı için 24 yıl istendi

Ekonomi (http://www.radikal.com.tr

/ekonomi)

Dünya güneşe dönüyor (http://www.radikal.com.tr

Made in Germany (http://www.radikal.com.tr/yazarlar

Martin Winterkorn, VW'i nasıl yaktı?

Spor (http://www.radikal.com.tr/spor)

UEFA'dan ilginç Fernandao paylaşımı

Fenerbahçe'de Diego Ribas krizi!

Hamza Hamzaoğlu'nu yok saydılar!

Dünya (http://www.radikal.com.tr/dunya)

ABD'de okula silahlı saldırı (http://www.radikal.com.tr

Lavrov: Rusya Suriye'de IŞĐD ve diğer terörist gruplarla

Rusya: Bağdat isterse Irak'ta da hava operasyonunu

Kültür (http://www.radikal.com.tr/kultur)

Dijital ortamda sanat yazarlığının incelikleri

Filmmor: Đç diyalog ve hesap verme mekanizması

Ankara'nın Aspendos'u! (http://www.radikal.com.tr

Radikal2 (http://www.radikal.com.tr

/radikal2)

Roboski belgeseli (http://webtv.radikal.com.tr/turkiye

Çözüm'ün A, B, C'si.. . (http://www.radikal.com.tr

PanĐslamcı dış politikanın çöküşü

Politika (http://www.radikal.com.tr

/politika)

TBMM'de Erdoğan'ı kızdıran diyaloglar

1 Kasım seçimleri için bahisler açıldı!

Saldırılara hep şaşırmalı ve karşı durmalıyız

Hayat (http://www.radikal.com.tr/hayat

Hadise'den 2,5 milyon liralık anlaşma

Ebru Gündeş Rıza Sarraf'a resti çekti!

Ajda Pekkan: Şöhret kötü bir şey çünkü.. .
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