
 
 
 
SITKI KÖSEMEN 
Dönüşümler 
22 Ekim – 20 Kasım 2021  
Açılış:  22 Ekim 2021 18:00 
 
 
Fotoğraf sanatçısı ve mimar Sıtkı Kösemen’in 1973-1989 yılları arasında Bodrum’da çektiği fotoğraflardan oluşan 
ve kentin tüm bileşenlerine tanıklık eden “Dönüşümler” adlı sergisi Contemporary İstanbul 16. edisyonunun 
ardından Galeri Siyah Beyaz’da sergilenecek. 
 
“Dönüşümler” sergisi Sıtkı Kösemen’in 1973-1989 yılları arasında çektiği Bodrum fotoğraflarından oluşuyor. 
Küratörlüğünü Bihter Sabanoğlu’nun yaptığı sergide fotoğraf sanatçısının 21 eseri bulunuyor. Geçmişle bugünü 
buluşturan eserler, Sıtkı Kösemen’in bakış açısıyla zamandan bağımsız bir şekilde ortaya konulan bir Bodrum 
günlüğünü yansıtıyor.  
 
  
Sanatçı, eserlere konu olan zamanları, “ODTU Mimarlık Fakültesi 1. sınıf öğrencisi iken Bodrum'a âşık olmuştuk. 
Otobüs ile Ankara'dan yaptığımız yolculuklar 12 saat sürerdi. Plaj olarak en çok vakit geçirilen yer Kale’nin 
yanındaki beton dalgakıran veya Bardakçı Koyu. O zaman Bardakçı’ya yol yoktu. Küçük motorlar sizi Bardakçı’ya 
götürürdü. Malum Bardakçı’nın en popüler siması Zeki Müren hep bu güzel koyda denize girerdi.” sözleriyle 
anlatıyor ve her bir kareye, anılarda canlanacak anlamlar kazandırıyor.  
 
  
Serginin küratörü Bihter Sabanoğlu ise bir araya gelen eserlerin yansımasını, “Fotoğraflar bir zamanlar ulaşılması 
güç, ama terk etmesi daha güç o kentin tüm bileşenleri hakkında bir tanıklık. Bu, kaybedilene bir güzelleme 
olmaktan çok, sayfalarında anıların, birbirinden alabildiğine farklı insan hayatlarının, doğal ve suni elementlerin, 
güneşin, kirecin, taşın, ahşabın istiflendiği bir günlük.” diyerek özetliyor.  
 
Sıtkı Kösemen’in  “Dönüşümler” isimli solo sergisi, 22 Ekim – 20 Kasım 2021 tarihleri arasında Galeri Siyah 
Beyaz’da ziyaret edilebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
Daha fazla bilgi için; 
 
Galeri Siyah Beyaz 
Kavaklıdere sokak 3/1-2 Şili Meydanı Ankara 
t. 0312 467 7234 
www.galerisiyahbeyaz.com 
galerisiyahbeyaz@gmail.com 
 
 
 
 

http://www.galerisiyahbeyaz.com/
mailto:galerisiyahbeyaz@gmail.com


 
 
 
SITKI KÖSEMEN 
"Metamorphoses"  
October 22 – November 20, 2021  
Opening:  October 22, 2021, 6pm 
 
 
Photographer artist and architect Sıtkı Kösemen's exhibition "Metamorphoses", which consists of photographs 
taken in Bodrum between 1973-1989 and which bears witness to all components of the city, will be exhibited at 
Gallery Siyah Beyaz, following the 16th edition of Contemporary İstanbul. 
 
 The "Metamorphoses" exhibition consists of Bodrum photographs taken by Sıtkı Kösemen between 1973-1989. 
The exhibition, curated by Bihter Sabanoğlu, features 21 pieces by the photographer. The photographs, which 
bring the past and the present together, reflect a Bodrum diary through the perspective of Sıtkı Kösemen, 
independent from time. 
 
The artist describes the times that are the subject of the works as, “We fell in love with Bodrum when we were 
1st year students at the Faculty of Architecture at METU. The journeys from Ankara used to take 12 hours by bus. 
The beach where we spent most of our time was the concrete breakwater next to the Castle or Bardakçı Bay. At 
that time, there was no road to Bardakçı. Small motorcycles used to take you to Bardakçı. As you know, Zeki 
Müren, the most popular face of Bardakçı, always used to swim in this beautiful bay.” and thus, adds meanings 
to each shot that will revive in memories. 
  
Bihter Sabanoğlu, the curator of the exhibition, summarizes reflection of the works that have come together as; 
“Taken by Sıtkı Kösemen between 1973 and 1989 in Bodrum, these photographs are a witness to the diversity of 
components that constitute the town, which, back then, is hard to reach and harder to leave behind. Rather than 
being a eulogy to what is lost, the photographs make up a diary on whose pages are stacked natural and artificial 
elements, sun, lime, wood and memories of lives differing drastically from each other.”  
 
Sıtkı Kösemen's solo exhibition, "Metamorphoses" can be visited at Gallery Siyah Beyaz between 22 October - 20 
November, 2021. 
 
 
 
 
 
 
For more information; 
 
Gallery Siyah Beyaz 
Kavaklıdere sokak 3/1-2 Şili Meydanı Ankara 
t. 0312 467 7234 
www.galerisiyahbeyaz.com 
galerisiyahbeyaz@gmail.com 
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