ALEV EBÜZZİYA SIESBYE SERGİSİ İSTANBUL GALERİ NEV’DE
AÇILIYOR
Seramik sanatçısı Alev Ebüzziya Siesbye yeni çalışmalarını 7 Aralık 2012 tarihinden
itibaren İstanbul Galeri Nev’de sergileyecek. Son sergisini 2007 de açan sanatçı beş
yıl aradan sonra yeniden İstanbul’lu izleyicilerin karşısına çıkıyor.
Alev Ebüzziya Siesbye, 1987’den beri Türkiye’de düzenli olarak eserlerini
sergilemektedir. 2001 yılında önce Kopenhag Kunstindustrimuseet’de daha sonra ise
İstanbul İslam Eserleri Müzesi’nde sanatçının bir retrospektifi düzenlenmiş ve
sanatseverler Alev Ebüzziya Siesbye’nin 1964-2000 yılları arasında gerçekleştirdiği
eserleri toplu halde görme imkanı bulmuşlardı.
Tarihte bildiğimiz en eski form olan çanağı, toprak ve rengin yanısıra, boşluğu da
biçimlendirerek, aynı zamanda çağdaş sanatın bir nesnesi haline getiren Ebüzziya’nın
eserleri birçok uluslararası müzede de izleniyor. Çoğunlukla büyüsü, şiirselliği ya da
düşselliği ile tanımlansa da, Ebüzziya’nın yüksek pişirimli gözeneksiz seramikleri
teknik ustalık bakımından da eşsiz olarak değerlendiriliyor. Uluslarası sanat tarihçileri
ve eleştirmenler tarafından dünya seramik sanatının sayılı ustaları arasında anılan
Alev Ebüzziya Siesbye’nin son çanakları İstanbul Galeri Nev’de 5 Ocak 2013 tarihe
kadar izlenebilir.
Galeri Nev Pazar ve Pazartesi dışında saat 11:00-18:30 saatleri arasında açıktır.
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ALEV EBÜZZİYA SIESBYE EXHIBITION IS AT GALERİ NEV ISTANBUL
New works by ceramic artist Alev Ebüzziya Siesbye will be on show at Galeri Nev
Istanbul from December 7 2012. After five years since her last exhibition at the
gallery the artist will be presenting her latest work.
Alev Ebüzziya Siesbye regulary show her works in Turkey since 1987. Alev Ebüzziya
Siesbye retrospective exhibiton took place first at Kopenhag Kunstindustrimuseet and
then at Turkish and Islamic Arts Museum in 2001. During the retrospective audience
had a chance to see the artist’s works from 1964-2000.
As Alev Ebüzziya Siesbye shapes the bowl, the oldest aesthetic form in history, she
also molds the void besides earth and color. Bowl is transformed into a contemporary
art object in the hands of Alev Ebüzziya Siesbye whose works can be seen in many
prominent museums around the world. Although, they are mostly characterized with
their charming, poetic and surreal quality, Ebüzziya Siesbye’s works in stoneware are
considered as unique regarding their technical superiority. Considered as one of the
few masters in world ceramic art by art historians and art critics on an international
scale Alev Ebüzziya Siesbye’s latest works in stoneware are on view until January 5
2013 at Galeri Nev Istanbul.
The gallery is located on İstiklal Caddesi, Mısır Apt. No:163, 4th Floor, Beyoğlu,
Istanbul.
Galeri Nev Istanbul is open from Tuesday to Saturday.
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