
Galeri Nev İstanbul, kurulduğu 1987 yılından itibaren 2018 yılı sonuna kadar 93 sanatçı ile 

gerçekleştirdiği 254 sergiyi belgeleyen ARŞİV : 1987-2018 adlı bir yayın hazırlıyor. Yayın, 26 Mart’ta 

aynı isimli sergiyle tanıtılacak. 

Yayın, galerinin Maçka Caddesi No:33’teki mekanında 24 Ekim 1987’de açtığı ilk sergi olan ‘Abidin 

Dino – Bu Dünya’ sergisinden, Mısır Apartmanı’ndaki mekanında açtığı 2018 yılının son sergi-

si ‘Alev Ebüzziya Siesbye’ye kadar tüm sergilerin davetiyelerini içerecek.  Bu yayına eşlik edecek  

sergide ise 1987 yılından itibaren yayınlanmış tüm kitap ve kataloglar ile muhtelif sergilerden fo-

toğraf ve belgeler yer alacak. İstanbul’da henüz hiçbir özel müzenin olmadığı yıllardan başlayarak 

ilk sergilerini açtığı bir kuşağı bugünlere taşıyan, uluslararası sanat ortamı ile tanıştıran galerinin 

yerel sanat ortamının örgütlenmesi ve güçlenmesi için yaptığı tüm çalışmalar böylece belgelenmiş 

olacak.

Galeri Nev İstanbul, 1987 yılından bu yana hem yerel hem de uluslararası izleyiciye modern ve 

çağdaş sanatı tanıtmak amacıyla düzenli olarak sergiler organize ederken bu sergilere eşlik eden 

yayınlar hazırlamıştır. Bugüne dek yayımladığı yüzden fazla katalog, orijinal baskı suiti ve mono-

grafileriyle, Türkiye’nin kültür-sanat ortamına katkıda bulunan öncü galerilerden biri konumunda 

olmuştur.

Galeri, 1990’lı yılların başlarında modern Türk sanatının usta isimlerini sunarken aynı zamanda 

bir grup genç sanatçıyla da çalışmaya başlamıştır. Galeri Nev İstanbul’un omurgasını oluşturan 

bu yeni nesille süren işbirliği, sanatçıların kariyerini güçlendirirken bir yandan da galeriyi yerel ve 

uluslararası ölçekte seyirciyle buluşturmuştur.

ARŞİV : 1987-2018 sergisi 26  Mart - 6 Nisan 2019 tarihleri arasında Galeri Nev İstanbul’un Mısır Apartmanı’ndaki 

mekanında açık olacaktır. Galeri Nev İstanbul Pazar ve Pazartesi dışında her gün saat 11:00 – 18:30 saatleri arasında 

ziyaret edilebilir.
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Galeri Nev Istanbul is preparing a publication entitled ARCHIVE : 1987-2018 documenting 254 

exhibitions it has realised with 89 artists since its foundation in 1987 until the end of 2018. The 

publication will be presented on March 26th with an exhibition with the same title. 

The publication will include all of the gallery’s exhibition invitations from the very first one; 

‘Abidin Dino- This World’ displayed on the 24th of Ocober 1987 and took place at the gallery’s 

first space at Maçka Street no:33, to the final exhibition of 2018; ‘Alev Ebüzziya Siesbye’ held at 

Mısır Apartment. Meanwhile, all books and catalogues, exhibition photos and documents from 

various exhibitions published since 1987 will be displayed at the accompanying exhibition. The 

gallery, which has opened its first exhibitions starting from the years where there were no private 

museums in Istanbul, has introduced a generation of artists to the international art world and 

supported them ever since. Thus, all the gallery’s efforts to organise and strengthen the local art 

world will be documented with this publication and exhibition. 

Galeri Nev Istanbul has been organising exhibitions regularly since 1987, with the aim of introduc-

ing modern and contemporary art to both local and international audience as well as been holding 

numerous publication projects accompanying these displays. By means of the catalogues, original 

print suits and monographs whose number is over a hundred today, Galeri Nev Istanbul occupies 

a pioneering position in contributing to the cultural landscape in Turkey.

In the early 1990’s, whilst continuing to present the masters of modern Turkish art, the gallery also 

began working with a group of younger and emerging artists. The enduring collaboration with 

this new generation, which constitutes the backbone of Galeri Nev Istanbul, attracted a devoted 

audience on national and international scale while boosting the careers of the artists.

The exhibition ARCHIVE : 1987-2018 can be visited between the 26th of March and 6th of April 2019 at Galeri Nev 

Istanbul, Mısır Apartment. Galeri Nev Istanbul is open everyday between 11am- 6.30pm except for Sundays and 

Mondays. 
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