
İstanbul'un Orta Yerinde Bir Galeri

 
Sanatın hangi dalınla uğraşırsanız uğraşın, ortaya çıkardığınız eserlerin sunulması aşamasında büyük

sıkıntılar yaşarsınız ülkemizde. Müzikle uğraşıp kendi başınıza veya grubunuzla bir dinleti vermek isteseniz,
sahne alabileceğiniz bir konser salonu bulamazsınız. Amatör grubunuzla bir skeç sahneye koymaya
kalksanız, bir tiyatro sahnesi bulamazsınız, belki de ilçenizde, hatta şehrinizde. Ressamsanız, eserlerinizi
sergileyecek bir sergi salonu bulmak için aylarca beklemek zorunda kalabilirsiniz. 

Fotoğraf sanatçısı iseniz de durum pek farklı değildir. Galerilerin bir kısmı sadece para amaçlı 
kurulduğundan sizi muhattap bile almazlar. Onların gözü, kendilerine kazandıracak tanınmış sanatçılardadır 
her zaman. Bir kısım galeri ise “yok” diyemez, size yıllar sonra yer vermeye kalkar bezdirircesine. Yani 
sanatçı eserlerini sergilemek için hep beklemek zorundadır. İstanbulda da, başka illerimizde de bu sıkıntı hep 
yaşanır. Dileğim sanat galerilerinin mümkün olduğunca çoğalması elbette...

Bütün bunları niçin yazdım. Fotoğraf ve fotoğrafçılık adına gerek sergileme, gerek eğitim, gerekse
baskı adına yardımcı olmak için uğraş veren bir yeri anlatacağım size:

“Leica galeri-İstanbul Fotoğraf Merkezi” bu yerin adı. Tarlabaşı bulvarında, İngiliz 
konsolosluğunun arka tarafındaki Kamer Hatun camiinin karşısında bu güzel yer. Beyoğluna has mimarisiyle 
köşebaşında yer alan cismi ile küçük görünümlü, işlevi ile büyük işlere imza atılmasına vesile olan bir bir 
binada, “İstanbul Fotoğraf Merkezi” 

Kapının zilini çalıp içeri girdiğinizde butik ve özel bir yere girdiğinizi hemen anlıyorsunuz. Girişteki
kafeterya bölümünde sunumlarda yapılabiliyor gerektiğinde. Leica’ya ait fotoğraf makineleri ve ekipmanları
sergileniyor burada. Camlı dolaplarda fotoğrafçılık adına her tür kitabı bulabilmeniz mümkün araştırma
yapmak için. Duvarlarını bir çok tanınmış usta yabancı fotoğraf sanatçısının fotoğrafları süslüyor, hem
görsellik, hem de ders vermek adına. Eugene Atget, Edward Weston, Nıepce, Daguerre, Bill Brandt, Andre
Kersetz, Paul Strand, Alfred Stıeglıtz, W.Eugene Smith, Edward Steichen gibi...

Alt kata indiğinizde dershaneler var. Karanlık oda eğitimlerinin verildiği, aynı anda yedi kişinin
agrandizör başına geçebileceği bir yer burası. Ayrıca iki adet de koleksiyon ve sergi baskılarına hizmet veren
agrandizör bulunuyor. Banyoların da bulunduğu bu kat, filmli fotoğrafla uğraşanlar için büyük keyif veriyor
insana.

Girişin üstündeki kat: “Leica galeri.” Dünyadaki 8 Leica galerisinden biri burası. Diğerleri; 
Frankfurt, Melbourne, New York, Sao Paulo, Solms, Tokyo ve Viyana. Üç oda var fotoğrafların sergilendiği, 
çok büyük olmamasına karşın iyi düşünülmüş dizaynı sayesinde ferahça gezilebiliyor ve fotoğraflar keyifle 
izlenebiliyor müzik eşliğinde. Bir çok ünlü fotoğrafçının fotoğrafları sergilenmiş, kurulduğu günden bugüne 
kadar. Ara Güler klasikleri de burada sergilenmiş. Sergi yapılabilmesi için ‘Leica Almanya’ dan onay 
alınması gerekiyor öncelikle. Burada açılan sergiler Leica galeri ağıyla dünyadaki diğer galerilere de 
duyuruluyor.

Galeri üstündeki katta, fotoğrafların baskısı yapılıyor. Müze kalitesinde sergi ve koleksiyon fotoğraf
baskı bilincinin tanınmasına, bu bilincin yerleşmesine öncülük etmiş İstanbul Fotoğraf Merkezi.
Fotoğrafların tarzına göre çeşitli özellikte kağıt kullanılıyor. Ayrıca baskı öncesi dijital müdahaleler ve
düzenlemelerde yapılıyor bu katta kalibre edilmiş cihazlarla.



Çatı katı toplantı salonu olarak kullanılıyor özel mimari dekoruyla. İstanbul fotoğraf merkezinde
bulunup geçirdiğiniz zaman, gerek mekânın, gerekse çalışanların sıcak yaklaşımı ile çok zevkli geçiyor.
Bence İstanbul'un en nadide yerlerinden birini tanıtmaya çalıştım. Arzum, tüm fotoğrafseverler
tarafından tanınması bu güzel yerin. Çünkü tanımamak bir eksiklik olur kanımca.

Daha fazla tanımak mı istiyorsunuz? O halde tıklayınız lütfen.

http://www.istanbulfotografmerkezi.com

Bu arada unutmayın sayın fotoğraf dostları . 7 – 31 Mayıs 2009 tarihleri arasında “Sandal ve 
Doğadan Yansımalar” adlı sergim Laica galeride....
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