BİHRAT MAVİTAN
"Bikonalar"
22.11.2019 - 16.12.2019
açılış: 22.11.2019 cuma, 18.00
Bihrat Mavitan’ın, Galeri Siyah Beyaz’da 22.11. - 16.12.2019 tarihleri arasında gerçekleşecek “Bikonalar’’ isimli
sergisi ile Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor.
Galeri Siyah Beyaz’ın 35 sene önce açtığı ilk serginin sanatçısı Bihrat Mavitan’ın yıllar içinde gerçekleştirdiği her
sergisinde farklı bir düşüncenin ifade biçimi olan eserleri, ‘‘Bikonalar" isimli sergisinde de devam ediyor. Geniş
malzeme ve teknik bilgisiyle eserlerini üreten Mavitan, bu sergide endüstriyel bir malzeme olan polistiren ile
üretilmiş eserleri izleyiciyle buluşturacak.
Kendine has bir tarzın önemini dile getiren Mavitan’ın, “Bikonalar’’ isimli sergisinde bu anlayışını klasikleşmiş
portre ve figürleri üzerinden kurguluyor ve bir nevi kendi ikonalarını üretiyor.
Bihrat Mavitan’ın “Bikonalar’’ isimli sergisi 22 Kasım - 16 Aralık 2019 tarihleri arasında Pazar hariç her gün 11.0019.00 saatleri 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

BİHRAT MAVİTAN
"Bikonalar"
22.11.2019 - 16.12.2019
opening: 22.11.2019 friday, 18.00
Bihrat Mavitan is meeting art lovers from Ankara at Gallery Siyah Beyaz with his exhibition “Bikonalar” between
22.11 - 16.11.2019.
35 years ago, Gallery Siyah Beyaz opened its first exhibition with Bihrat Mavitan. His works, which are the
expressions of different thoughts in each exhibition he has opened over the years, continue with the same
characteristics in his exhibition "Bikonalar” as well. Mavitan, who produces his works with his extensive material
and technical knowledge, will meet the audience in this exhibition with his works produced using polystyrene,
an industrial material.
Mavitan, who emphasizes the importance of a unique style, constructs this understanding through his portraits
and figures that have become classics and produces his own icons in a way, in his exhibition “Bikonalar”.
Bihrat Mavitan's exhibition, “Bikonalar” can be visited between November 22 and December 16, 2019 at Gallery
Siyah Beyaz.
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