SELÇUK ALTEN

“Düşünce Haritaları”
19 Kasım – 17 Aralık 2022
Açılış: 19 Kasım 2022, 18.00

Galeri Siyah Beyaz’ın proje alanı Özel Şeyler, Selçuk Alten’in 19 Kasım-17 Aralık 2022 tarihleri arasında
gerçekleşecek olan “Düşünce Haritaları” isimli solo sergisine ev sahipliği yapıyor.
Mimar Selçuk Alten, meslek hayatında yapı uygulamalarını planlarken kullandığı basit bir yöntem olan düşünce
haritalama yöntemini bu sergiye taşıyor. Düşünce haritalama yöntemi ile tuvale ve kâğıda aktardığı düşünceleri,
yaşamın içinden karşılaşmaları, gündelik hayattan izleri, tüm bu yaptıklarını düşünce haritaları olarak
adlandırıyor. “Düşünce Haritaları” isimli bu sergisinde Alten, 24 yılı aşkın bir süre içinde okuduğu bir romanın, bir
şiirin, yaşadığı bir olayın ya da etkilendiği mitolojik bir anlatının izlerini izleyiciyle paylaşıyor. Desen ve resimlerden
oluşan sergide, Selçuk Alten’in imge ile ilişkisini görmek mümkün.
Selçuk Alten’in “Düşünce Haritaları” isimli solo sergisi 19 Kasım-17 Aralık 2022 tarihleri arasında Pazar hariç her
gün 11.00-19.00 saatleri arasında Galeri Siyah Beyaz Özel Şeyler’de 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

SELÇUK ALTEN

“Mind Maps”
November 19 – December 17, 2022
Opening: November 19, 2022, 18.00

The project area of Gallery Siyah Beyaz, Özel Şeyler is hosting Selçuk Alten's solo exhibition, "Mind Maps" from
November 19 to December 17, 2022.
Architect Selçuk Alten transfers the mind mapping method, which is a simple method he uses while planning
building projects in his professional life, to this exhibition. He calls his ideas, encounters from life, traces of daily
life, and all these activities, which he transfers on canvas and paper using the mind mapping method, as mind
maps. In this exhibition, “Mind Maps”, Alten shares the impressions of a novel, a poem, something he experienced
or a mythological narrative that he has read over the past 24 years, with the viewer. In Selçuk Alten’s exhibition
that consists of his drawings and paintings, it is possible to realize his relationship with image.
Selçuk Alten's solo exhibition, "Mind Maps" can be visited at Gallery Siyah Beyaz Özel Şeyler, from November 19
to December 17, 2022, between 11:00 and 19:00 every day except Sundays.

For more information;
Gallery Siyah Beyaz
Kavaklıdere sokak 3/1-2 Şili Meydanı Ankara
t. 0312 467 7234
www.galerisiyahbeyaz.com
galerisiyahbeyaz@gmail.com

