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BEYOĞLU’NDA HAREKETLİ BİR GALERİ
A LIVELY GALLERY IN BEYOĞLU

Galatasaray’da, tarihi 
hamamın tam karşısında 
konumlanan Gama Gallery, 
Contemporary Istanbul’da en ilgi 
çeken stantlardan birini sergiledi. 
Galerinin kurucusu Şule Altıntaş 
ile hem seçkileri hem de sanat 
merakı ve galerisi hakkında 
konuştuk.

Located opposite the historical 
bathhouse in Galatasaray, Gama 
Gallery had one of the most 
striking booths at Contemporary 
Istanbul. We interviewed Şule 
Altıntaş, the gallery’s founder, 
about the collections, her interest 
in art and the gallery itself.

 Sanata duyduğunuz ilginizin 
başlangıcıyla bu sergi arasındaki 
süreci kısaca anlatır mısınız? 

 Aslında sanat merakım hep vardı. 
Anneannem şairdi, babası kadı olduğu 
için Ortadoğu’nun çeşitli yerlerinde 
gezip şiirler yazmış. Küçükken ondan 
dinlediğim hikâyeler hayal dünyamı 
geliştirdi. Eğitim görmek için gittiğim 
Paris ve New York, sanat tutkuma 
inanılmaz kaynaklar sundu. 
Sonra Türkiye’ye döndüm ve altı 
yıl önce bu binayı yenileyip Gama 
Gallery’yi açtım. Tarihi dokusu ve 
Beyoğlu’nun canlılığı bu lokasyonu 
ideal kılıyor. Galerimin adını seçerken 
gama ışınlarından etkilendim; 
hem Galatasaray’ı anımsatıyor, 
hem de mekâna hareket getirdiğini 
düşünüyorum.

 Sergilerinizden bahseder misiniz? 
Seçkiyi nasıl yapıyorsunuz? 

 Bizim için önemli olan sanatın türü 
ya da sanatçının eğitiminden çok, 

 Could you tell us about how you 
got interested in art, and how this 
exhibition came about?

 I’ve always been interested in art. My 
grandmother was a poet. She’d been to 
and wrote about many corners of the 
Middle East due to her father’s profession 
as kadi, a Muslim judge. The stories she 
told me when I was a kid enriched me as 
a person. Then I went to Paris and New 
York to study, both of which offered great 
resources and fed my passion for art.
Then I came back to Turkey; I renovated 
this building and opened Gama Gallery 
six years ago. The historical texture and 
the vivacity of Beyoğlu make this location 
ideal for a gallery. The name was inspired 
by gamma rays; it’s both similar to 
Galatasaray, and livens up the place.

 Can you talk about your 
exhibitions? How do you choose 
which pieces to display?

 What’s important for us is not the 
medium or the educational background 



İSTANBUL

34

ww
w.t

urk
ish

air
lin

es
.co

m

35

34

SKYLIFE 2016 • OCAK | JANUARY

projelerin yenilikçi ve kavramsal açıdan 
zengin olmasıyla bizi görsel olarak 
tatmin etmesi. Önemli olan sanatçıyla 
aynı dili konuşmamız, kimyamızın 
uyuşması.

 
 Contemporary Istanbul standınız 

çok ilgi gördü. Sanata, şehre ve size 
neler kazandırdı? 

 Contemporary Istanbul’a çok 
sadığız, beş senedir katıldığımız fuarda 
en çok fotoğrafı çekilen stantlardan 
biri olmayı başarıyoruz. Bu seneki 
standımızda dünyaca ünlü sanatçı Kris 
Kuksi’nin yanı sıra Yiğit Dündar ve 
Can Sarıçoban gibi genç yeteneklerin 
işlerini sergiledik. Maddi açıdan olmasa 
bile, galerimizi tanıtma açısından çok 
verimli geçtiğini düşünüyorum. Bu 
tarz fuarların daha çok düzenlenmesi 
gerekiyor. İstanbul potansiyeli çok 
yüksek bir şehir, daha ileride olmayı 
hak ediyor. 

 Önümüzdeki dönemde Gama 
Gallery’de hangi sergileri 
göreceğiz?

 Yine insanları şaşırtmaya, 
düşündürmeye yönelik sergiler 
yapmaya devam edeceğiz. 13 Ocak’a 
kadar Mansur Tansu’nun, galerinin 
yanı sıra üç ayrı mekâna daha yayılan, 
zihin kaymasını konu aldığı Lapse Out 
sergisi, ardından da 15 Ocak- 17 Şubat 
arasında, Paris'te yaşayan, çok değerli 
ve sıra dışı bir hattat olan Iraklı Hassan 
Massoudy’nin sergisi var. 

of the artist, but that the projects are 
innovative and conceptually rich as well 
as visually satisfying. What’s important 
is that we speak the same conceptual 
language as the artist, and that we have a 
chemistry between us.

 Your booth at Contemporary 
Istanbul attracted a lot of attention. 
What do you think it brought to art, 
to the city and to you?

 We have a strong bond with CI; for 
the last five years, we’ve been one of the 
most photographed booths. This year’s 
booth displayed works by young talents 
such as Yiğit Dündar and Can Sarıçoban, 
as well as the world-famous artist Kris 
Kuksi. I think it went really well; maybe 
not financially, but in terms of promoting 
the gallery. These sorts of fairs should be 
organized more often. Istanbul has a huge 
artistic potential; it deserves to have a 
better place in this industry.

 Which exhibitions will be displayed 
at Gama Gallery in the near future?

 We’ll continue to display pieces that 
will surprise people and provoke them 
to think. We have Mansur Tansu’s Lapse 
Out exhibition about forgetting, which 
is being exhibited in three different 
venues in addition to our gallery, until 
January 13. We also have an exhibition by 
Hassan Massoudy, a very prominent Iraqi 
calligrapher based in Paris, from January 
15 until February 17. 


