
 
 
 
BEDRİ BAYKAM 
Boyasal Durumlar  
25.10.2019 - 18.11.2019 
açılış: 25.10.2019 cuma, 18.00 
 
Bedri Baykam, Galeri Siyah Beyaz’da 25.10. - 18.11.2019 tarihleri arasında gerçekleşecek “Boyasal Durumlar’’ 
isimli sergisi ile Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. 
 
Galeri Siyah Beyaz’da son sergisini 2016 yılında ‘’Arkabahçe’’ ismiyle açan Bedri Baykam, bu serginin devamı 
niteliğinde olan “Boyasal Durumlar’’ başlıklı sergisinde 2017, 2018 ve 2019 yılına ait eserlerini sergileyecek. 
Baykam’ın tuval çalışmalarının yer alacağı sergi, sanatçının kendi resim tarihine dair güçlü izleri taşıyor ve bu tarihi 
hem teknik hem de kavramsal olarak katmanlara ayırıyor. “Boyasal Durumlar’’, sanatçının tekrardan uzaklığını ve 
seçilmiş referanslara bilinçli göndermelerini gözler önüne getirmekle kalmıyor aynı zamanda sanatçının 
geçmişten günümüze kullanmış olduğu farklı teknikleri de harmanladığı bir seriyi izleyiciye sunuyor. 
 
Evrenin özellikle Rönesans’tan bugüne son 700 yılını en detaylı şekilde ele alarak tüm dünya sanat akımlarını ve 
sanatçılarının birbirleriyle ilişkilerini ve soyağacını en anlaşılır şekilde ortaya koyan “Bedri Baykam’ın Sanat Tarihi 
Haritası’’ da Ankara’da ilk defa bu sergide izleyiciyle buluşacak. Sergi kapsamında Bedri Baykam’ın Sanat 
Haritasını anlatacağı bir söyleşi de gerçekleştirilecek.  
 
Bedri Baykam’ın “Boyasal Durumlar’’ sergisi 25 Ekim - 18 Kasım 2019 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


 
 

 
 
 
BEDRİ BAYKAM 
Painterly Matters 
25.10.2019 - 18.11.2019 
opening: 25.10.2019, Friday 18.00 
 
Bedri Baykam is meeting art lovers from Ankara in Gallery Siyah Beyaz between 25.10 - 18.10.2019, with his 
exhibition entitled “Painterly Matters”.  
 
Bedri Baykam, who opened his last exhibition at Gallery Siyah Beyaz, with the title of “Arkabahçe” (Backyard) in 
2016, will exhibit his works from 2017, 2018 and 2019 in this exhibition entitled “Painterly Matters”, which is 
considered as the continuation of “Backyard”. In addition to Baykam's canvas works, the exhibition, which also 
includes an installation, has strong traces from the artist's own history of painting and divides this history into 
layers, both technically and conceptually. “Painterly Matters”, not only reveals the distance of the artist from 
repetition and his deliberate referrals to selected references, but it also presents a series in which the artist 
blends the different techniques he has used from the past to the present, to the viewer. 
 
  
“Bedri Baykam'ın Sanat Tarihi Haritası” (Bedri Baykam’s Art History Map), which presents the world's art 
movements and the relationship of artists with each other and their genealogy in the most understandable 
manner by discussing especially the last 700 years of the universe since the Renaissance in great detail, will also 
be presented to the viewer for the first time in Ankara during this exhibition. Within the scope of the exhibition, 
a conversation session will be held, in which Bedri Baykam will speak about his Art Map. 
  
Bedri Baykam's exhibition, “Painterly Matters” can be visited at Gallery Siyah Beyaz from 25 October through 18 
November 2019. 
  
 
 
 
 
 
For further 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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