

Fikret Mualla'nın desenleri sergileniyor
Türk resim sanatının önemli isimlerinden Fikret Mualla Saygı'nın Paris Sainte-Anne Akıl
Hastanesi'nde yaptığı çizimlerin yer aldığı "Sainte-Anne Desenleri" sergisi ziyarete açıldı.
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İSTANBUL
Türk resim sanatının önemli isimlerinden Fikret Mualla Saygı'nın Paris Sainte-Anne Akıl
Hastanesi'nde yaptığı çizimlerin yer aldığı "Sainte-Anne Desenleri" sergisi ziyarete açıldı.
Amerikan Hastanesi Operation Room Sanat Galerisi'ndeki sergiye ilişkin AA muhabirine
açıklama yapan serginin küratörü Ilgın Deniz Akseloğlu, Fikret Mualla'nın Fransa'da
yaşarken 1953, 1956 ve 1957 yıllarında belirli aralıklarla Paris Sainte-Anne Akıl
Hastanesi'nde kaldığını ve sergideki desenlerin bu çizimlerden oluştuğunu söyledi.
Sergilenen 43 eserin iki farklı koleksiyondan derlendiğini kaydeden Akseloğlu, "Bir kısmı
büyük ölçüde Ferit Edgü'nün kişisel koleksiyonu. Birçok orijinal eseri ondan aldık. Bunun
yanı sıra 1992 yılında Metin Deniz'in düzenlediği, galerisindeki bir sergide kullanılan

eserlerin aynı basımlarını da çerçeveletip koymak istedik. Sergide 32 tane orijinal eser var."
ifadelerini kullandı.
Sergi, 30 Ağustos'a kadar görülebilecek.
Muhabir: Hilal Uştuk
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