
GRAVÜR BASKI SANATININ BÜYÜK KADIN USTASI MÜRŞİDE İÇMELİ GALERİAKDENİZ’DE!
2014 yılında vefat eden, baskıresmin gravür tekniğinde çok nadide ve üstün teknik nitelikte eserler 
vermiş olan; dünyanın birçok sanat müzesinde resimleri bulunan, Gazi ve Bilkent Üniversitesinde 
akademisyenlik yapmış ünlü sanatçı Mürşide İçmeli anısına, sanatçının orijinal eserlerinden oluşan 
bu önemli sergiyi 24 Kasım 2017 Öğretmenler Gününde tüm halkımızın ilgisine sunuyoruz. 
Sergi 9 Aralık 2017 tarihine kadar devam edecek.

BİR BÜYÜK SANATÇI; MÜRŞİDE İÇMELİ

Bir sanat galerisi olarak,  otuz yılı aşkın süredir sanatın: toplum, devlet, bireyler ve biriktiriciler nezdinde yerini 
ve önemini kalıcı hale getirme çabası içindeyiz. Toplumun duygusal ve ekonomik düşüşü ve hatta çoğu zaman 
sanat çevresi olarak bilinen çevrenin zayıflayan ilgisine rağmen bu çabamızdan geri durmama gayretindeyiz. 

Bu otuz yılımızda, sanatın yaygınlaşması ve sanatçının saygınlık kazanmasında doğal bir rol üstlenmiş  iş kolu-
nun bir parçası olarak ,sanat yapıtının; sergilenmesi,sunumu, kataloglanması, eldeğişimi,değer tespiti, özgün 
ve sahicilik gibi azami bir etik’i gerektiren konularda olağanüstü bir dikkat sergiledik.Bu konularda sanatçıları-
mızın ve biriktiricilerimizin dostluk ve doğrulukla yanlarında olduk.Ve olmaya devam ediyoruz.

Bu sergide GALERİAKDENİZ olarak sizi sanatımızın, iyi bir öğretmeni, iyi bir akademisyeni, iyi bir grafikeri,iyi 
bir baskıresim ustası, iyi bir insanı ve önemlisi iyi bir sanatçısıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. 

Mürşide İçmeli, biz Akdenizlerin üniversite eğitiminde hocası, profesyonel yaşamda dostu ve sanat yoldaşı 
olmuş;kişiliği, nezaketi, sanata duyduğu büyük bağlılığı ile yüreklerimizde derin izler bırakmış bir sanatçıdır.

Bu duygusallık, bu nitelikler ve bu büyüklükte bir sanatçıyı, tekrar ve yadederek ve ayrıca ulusal rüştümüzün 
kanıtında tarifsiz çabası olan öğretmenlerin gününde, yani 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’nde,sanat dost-
larıyla buluşturma sorumluluğunu yerine getirebilmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu söylemek isteriz. 

GALERİAKDENİZ, 24 Kasım 2017

GaleriAkdeniz
Adres: Tagore Cad.(4.Cadde) 720 Sok.Şahinler Sitesi B blok no: 5/B Yıldız-Çankaya/Ankara
Tel: 0 312 441 29 99 | 0 312 231 45 43
Web: www.galeriakdeniz.com
E-mail: galeriakdeniz@yahoo.com

BASIN BÜLTENİ | MÜRŞİDE İÇMELİ

YIL35.

G

A
L

E
R

İ
 

A
K

D
E N İ Z


