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Bilgi Oniversitesi, 2005 y1llnda 

kurdugu sanat ar1 ivini kapat,yor. 

Ar1iv, kurucusu Zeynep Rona ya 

devredildi. Sanat tarihfisi Zeynep 

Rona, Santralistanbul 'daki 5 0 

binden fazla belgeye sahip flkacak 

yeni bir kurum anyor 

Haber: OZLEM KARAHAN / Ar�ivi 

Facebook'ta Payla� 't# Tweetle G+l o (iJ instela'da payla�

Facebook'ta Payla� Tweet G+l o instela'da payla� (https://tr.instela.com) 

(https://twitter.com/share) 

iSTANBUL (http://www.radikal.corn.tr/istanbul_haber/) - �u 

siralar Santralistanbul'daki Sanat Ar�ivi, kendine yeni bir ev anyor. Ekim 

2005'te Bilgi Oniversitesi'nin Santral Projesi kapsammda olu�turulan ve 

Turkiye'nin 'sanat bellegi' denebilecek ar�iv, haziran aymda kurucusuna 

devredildi. Bilgi Oniversitesi'nin yeni yonetim politikalan geregi 

istenmeyen ar�iv �imdi Zeynep Rona'da. Rona ise 50 binin uzerinde 

belge ic;eren bu ar�ive sahip c;1kacak bir kurum anyor. Katalog, ayl1k 

dergi, haftal1k aktuel dergiler, yaz1Lar, kuc;uklu buyuklu haberler yani 

sanat hakkmda belirli bir donemde c;1km1� neredeyse her �eyi kapsayan 

bir ar�iv bu. Ara�tirma yapan sanat tarihc;iler ic;in paha bic;ilmez bu 

ar�ivle ilgilenenlerin zrona@ttmaiL.com (mailto:zrona@ttmaiL.com) 

adresinden Zeynep Rona'yla ileti�ime gec;meleri gerek. 

Santralistanbul'daki Sanat Ariivi nas1l otuitu? 

Ekim 2005'te Santral Projesi olu�turuldugu sirada, benden bu proje c;erc;evesinde bir Sanat Ar�ivi olu�turmam istendi. 

(ok sevinerek kabul ettim; c;unku zaten 1970'Lerin sonundan beri evde yuruttugum bir 6zel ar�iv projem var. Ar�ivin 1 

Ocak 2006 tarihinden ba�Layan belgeleri ic;ermesine karar verdik. Bu tarihten itibaren bana gelen birc;ok belgeyi de 

buraya devrettim. 

Buraya sizinle birlikte bir�ok kiiinin bag1itan oldu degil mi? 

(ok geni� bir sanatc;1, sanat tarihi c;evrem var. Herkes "Bu kurumsalla�1yor, biz elimizdeki belgelerimizi verecegiz" dedi. 

Prof. Dr. Semra Germaner, Candeger Furtun, ipek Duben ve 2006'da kapanan Borusan Sanat Galerisi katk1da bulundu. 

Ariivde neler var? 

Gun Luk 20 dolaymda gazete, ayl1k haftal1k dergiler, sanat dergileri ve daha birc;ok belge var. Turkiye'deki sanatc;1Lar, 

yurtd1�mda etkinlikler gerc;ekle�tiren Turkiyeli sanatc;1Lar, Turkiye'de etkinlikler yapan yabanc1 sanatc;1Larla ilgili butun 

haberler, sanat ele�tirileri, degerlendirmeler, koleksiyonlarla ilgili her turlu belge ve kentlerdeki sanat etkinlikleriyle 

ilgili bilgiler gibi, guzel sanatlarla ilgili aklm1za gelebilecek her �eyi biriktiriyoruz. 




