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LONDRA’NIN ÖNDE GELEN KOLEKSİYONERLERİ 

ARASINDA YER ALAN FREDA & IZAK UZIYEL 
ÇİFTİ;  CONTEMPORARY ISTANBUL’UN 9.YAŞINI 
KUTLAMAK AMACIYLA DÜZENLENEN YEMEĞE 

EV SAHİPLİĞİ YAPTI! 
İngiltere’nin önde gelen koleksiyonerleri arasında yer alan Freda ve Izak Uziyel çifti,  

Contemporary Istanbul kapsamında düzenlenen koleksiyoner yemeği için bir çağdaş sanat müzesi 
görünümde olan evlerini açtı. Aynı zamanda küratör de olan Freda Uziyel ve koleksiyoner İzak 
Uziyel’in içerisinde heykel bahçesi yer alan konutlarında, koleksiyonlarında bulunan dünyaca ünlü 
çağdaş sanatçıların resimleri ve heykellerini sergiledikleri özel bir yer altı galerisi bulunuyor. 

Birçok koleksiyoner, galeri kurucusu, sanat profesyoneli ve basın mensubu davette bir 
araya geldi. Türkiye’de genişlemeye devam eden sanat sahnesi; önümüzdeki birkaç yıl içinde 
açılması beklenen üç önemli yeni müze, Eylül 2015’te düzenlenecek 14. Istanbul Bienali, 1 Kasım 
2014’te başlayacak 2. Istanbul Tasarım Bienali, sayıları gün geçtikçe artan çağdaş sanat galerileri ve 
Contemporary Istanbul’un güçlü uluslararası bilinirliği misafirlere aktarıldı.  

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli; “Contemporary Istanbul, 
Türkiye’den heyecan verici, yeni sanat üretiminin platformu haline gelmiştir. Emin adımlarla 
ilerliyoruz ve gururla söyleyebiliriz ki 9. Contemporary Istanbul ile beraber yeni bir zemin yarattık. 
Dünde kalmadık, bugünü de yaşamıyoruz, sadece gelecek için buradayız. Bu sebeple Orta Doğu, 
Balkanlar, Kafkasya, Doğu Akdeniz ve tabii ki Avrupa gibi büyük bir bölge için bir kapı 
durumundayız. Şimdi de kapılarımızı Rusya’dan sonra Çin’e doğru açıyoruz. Bu yüzden, bu sene 
CI’ye katılmak için yol alan 100 galerimiz bulunuyor ve gücümüzü de her zaman büyüleyici 
kalmaya devam eden Türkiye’den ve İstanbul’dan alıyoruz” şeklinde konuştu.  

Ev sahibi İzak Uziyel ise konuşmasında 55. Venedik Bienali’nin yan sergilerinden olan 2. 
Istanbul Bienali ve Contemporary Istanbul ile aynı zamanda İstanbul’a gelecek Glasstress 
sergisine yer verdi. Projenin direktörü Patrizia Spadafora sergi hakkında detayları misafirlere 
aktardı; Adriano Berengo ve Freda Uziyel tarafından düzenlenecek Glasstress Istanbul’da Trace 
Emin, Jan Fabre, Tony Cragg gibi dünyaca tanınan sanatçılar ile beraber Türk sanatçıların camdan 
üretilmiş işlerine yer verilecek. 

Londra etkinliği Dubai, Paris, Şangay, Basel ve New York gibi şehirlerin de içinde 
bulunduğu Contemporary Istanbul’un her yıl gerçekleştirdiği uluslararası etkinlik programında yer 
alıyor. 
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9. Contemporary Istanbul Hakkında; 
Türkiye’nin en kapsamlı uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul, 17.500 

metre karelik fuar alanında 650 sanatçı, 3000 eser, 22 ülkeden 95 çağdaş sanat galerisi ile beraber 
75.000’den fazla ziyaretçiyi İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı ve İstanbul 
Kongre Merkezi’nde buluşturacak.  
            Contemporary Istanbul, her yıl Türk çağdaş sanatının yanında “New Horizons - Yeni 
Ufuklar”  bölümünde çevre ülkelere de ev sahipliği yaparak İstanbul’u merkez haline getirmeyi 
amaçlıyor. 2014 yılında “New Horizons - Yeni Ufuklar” bölümünde son yıllarda uluslararası 
sanat dünyasında önemli bir güç olmaya devam eden Çin’i konuk edecek. 9. Contemporary 
Istanbul bu seneki konuk ülke olarak Çin’den galeriler, sanatçılar, küratörler, yayınlar, 
sanat kurumları ve koleksiyonerleri ağırlayacak. Massimo Torrigiani ve Davide Quadrio, 
küratörlük sürecinde Yeni Ufuklar bölümünün yönetimini, organizasyonunu ve koordinasyonunu 
üstlenecekler. Çinli sanatçıları ve Çin’in çağdaş sanat anlayışını en iyi temsil edecek 10-12 seçkin 
galeriyi seçerek Çin’in konuk olduğu bu bölümde kapsamlı bir sergi oluşacaktır.  
            Contemporary Istanbul’un 2013 yılındaki en büyük yeniliği olan ve geçen seneki 
başarısının ardından Plug-in Istanbul Yeni Medya Bölümü ‘nde bu yıl video, yeni medya ve 
genel anlamda dijital sanatın bütün tarzları; ses ve ışık enstalasyonları, etkileşimli ve jeneratif sanat 
işleri, iç mekan mapping projeleri, robotik tasarımlar ikinci kez 1.000 m2’lik bir alanda 
sanatseverlerle buluşturacak. 

CI Dialogues konferans programı 2014 yılında da güncel sanatın uluslararası fikir 
liderlerini konferanslar ile bir araya getirecek. Bu yıl ikincisi gerçekleşecek Plug-in Istanbul Yeni 
Medya Bölümü ve “New Horizons – Yeni Ufuklar” kapsamında konuk ülke olan Çin’den ve 
dünyadan koleksiyonerlerin, sanatçıların, küratörlerin katılacağı “The Other Art. Alternatives. 
Choices. Options” temalı CI Dialogues konferans serisi fuar alanında gerçekleşecek. 
www.contemporaryistanbul.com 
facebook.com/Contemporaryistanbul 
twitter.com/Contemporaryist 
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