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İtalya

Mobil Sanat mekan ve zamana bağımlı kalmaksızın, iPhone ve iPad gibi akıllı cihazlarımız aracılığı
ile istediğimiz zaman istediğimiz yerde yaratıp oluşturabileceğimiz, sergileyip paylaşabileceğimiz bir sanat. 

Diğeri ise masamızda, atölyemizde yapacağımız sanat. 

Biz sizi bu ikisini bir araya getirebileceğimiz bir haftalık bir kampa davet ediyoruz. Unutamayacağınız anlar yaşayacağınız, 
değişik alanlarda birbirinden çok farklı eserler üreteceğiniz bir ortama çağırıyoruz. Yaratıcılığınızı ortaya çıkarabileceğiniz, 

fotoğrafa başka boyut kazandırabileceğiniz bir ortam. Ruhunuzu maddeye çevirebileceğiniz...

iPhone veya iPad’inizle dijital fotoğraf çekimleri yapacağınız, fotoğraf tekniğinizi geliştirip mükemmelleştireceğiniz,  
kişisel ve grup geri bildirimleri alacağınız bir ortam. 

Drone ile fotoğraf çekimi yapmak isteyenlere de bu imkan var.

Bütün bunları Benabbio’nun tepesinde büyülü bir villada yaşayacaksınız. Kamp 10 odalı 
14. yüzyıldan kalma manastır sanat studiosu Barok Villa Ran Rocco’da yapılacak.  

Toskana Lucca yakınlarındaki Benabbio’da güzel günler geçireceğinizi düşünüyoruz.

http://sanroccobenabbio.com/en/

http://sanroccobenabbio.com/en/gallery/

Mobil sanat; sanatsal yaratıcılık…
 İcolorama, Leonardo, Stackables, Procreate... 



Not: 
Bagni di Lucca üzerinden Benabbio’ya gelmek Pisa’dan daha kolay ancak İstanbuldan

Pisa’ya her gün uçak olmadığından yolu bir saat uzatarak Bologna üzerinden
gelmek gerekiyor. Maalesef Floransa’ya THY uçuş yapmıyor.

Resim hocamız Ferhad Ostovani ile çektiğiniz fotoğraflara yaşam kazandıracak,
renklerle yaratıcılığınızı bir ileri boyuta taşıyacaksınız.

Mehmet Ömür’le iPhone fotoğrafçılığı ve Mobil sanatın inceliklerini keşfedip teke
tek eğitimlerle veya grup değerlendirmeleriyle kendi yolunuzu bulmayı öğreneceksiniz.

Üç boyut ile ilgilenmek isterseniz Emel Ömür kağıt sanatı “Papier Maché” ye giriş
yapmanızı sağlayacak. Kamp sonunda hepiniz kendi yarattığınız eserlerle geri döneceksiniz.

Yemekleri Villa’nın sahibi sevimli insan Johhny sabah pazardan alınan taze ürünlerle yapacak. Bazı akşamlar yemekten 
sonra Johnny bize gitar çalacak. İtalyan mutfağının lezzetlerini tadıp günün yorgunluğunu atacağız. Hep birlikte aynı masayı 

paylaşıp birlikte yemek yiyeceğiz. İki yemeğimizi ise köyün lokantasında yiyeceğiz. Bir günümüzü de Lucca’da fotoğraf 
çekmeye ve gezmeye ayırdık. Kampa katılım ücreti Tam pansiyon olarak çift kişilik odalarda 2150 eurodur. 

Tek kişilik oda farkı 500 eurodur.

Katılmak için;

Emel Omur omuremel@gmail.com adresine “SANAT Kampı İtalya” konu başlığı ile başvurunuz.

Yerler kısıtlı olduğu için kayıt ücreti 1000 euro yatırıldığı zaman kayıt kesinleştirilecektir.



Farhad Ostovani
1950 de İranın kuzeyinde Lahijan doğdu. 
12 yaşında çizmeye başladı, 1970 de  
Tahran güzel sanatlar akademisine girdi.

4 yıllık plastik sanatları masterı sonrasında 
Paris’de l’École nationale supérieure des 
Beaux-Arts a girdi.

Avrupa, Orta doğu ve Amerikada yaptığı 
çeşitli seyahatlerin sonrasında  
4 yıl Romada yaşadı. 1986 yılında 
Philadelphia’da Academy of Fine art’da  
eğitim vermeye başladı. Ardından Paris’de 
Parson Shool da desen dersleri verdi.

1994 de ünlü şair Yves Bonnefoy ile tanışması 
ve uzun süreli dostluğu İsviçrede çok sayıda 
sergiler açmasına ve kitaplar basmasına 
imkan yarattı.

Bahçe, ağaçlar ve çiçekler, dağlar ve ufuk 
Ostovani’nin tercih ettiği konulardır.

2013 de Bogliosco Vakfının bursuyla İtalyada 
Bach’ın viyolonsel suiti için bir seri resim 
çizmiş ve kitap olarak bastırmıştır.

2014 de Paris’de Güzel sanatlar akademisinin 
Biblophilie büyük ödülünü aldı.

Farhad Ostovani halen Pariste yaşamakta 
ve çalışmaktadır.

http://farhad-ostovani.net

http://farhad-ostovani.net/works/

Eğitmenler



Mehmet Ömür 
Esas mesleği tıp doktorluğu olan Mehmet Ömür gençlik 
yıllarında başlayıp yoğun meslek kariyeri sırasında bırakmaz 
zorunda kaldığı fotoğraf makinesi 2000 li yıllarda yeniden 
eline almıştır. Fotoğrafın “teknoloji” olduğuna inanan Ömür 
önce dijital DSLR ile yoğun ilgilenmiş 2010 yılında Paris’te 
CE3P fotoğraf ve görüntü okulundan diploma almıştır. 

10 dan fazla kişisel sergisi ve Kapadokya ile ilgili fotoğraf 
kitabı olan Ömür blog’unda ve başta “Fotoğraf Dergisi” 
olmak üzere çeşitli dergilerde fotoğraf yazıları yazmaktadır. 

2014 den beri iPhone fotoğraf ve sanatı (Mobil Sanat) ile 
ilgilenmekte ve bu konuda çeşitli eğitimler vermektedir. 
iPhone fotoğrafçılığı ile ilgili kitabı Remzi kitabevinde  
basım aşamasındadır.

İtalya’daki bu 6 günlük sanat kampında, iPhone 
fotoğrafçılığı, mobil sanat konularında eğitim verecektir. 
Daha güzel fotoğraf çekmeniz, çektiğiniz fotoğrafları daha 
ileri boyuta taşımak için uygulamalardan yararlanmayı 
gösterecek ardından mobil araçlarda uygulamalarla nasıl 
kolaj ve resim yapılacağı konularına girilecektir.

Amaçlarından birisi ise Lucca’da unutamayacağınız  
bir kaç gün geçirmenizi sağlamaktır.

http://mehmetomur.com

https://www.instagram.com/sukru_mehmet_omur/

https://www.facebook.com/saricizmelimmi

http://www.flickr.com/photos/84943729@N00/

http://awesome-sukru-mehmet-omur.tumblr.com

Eğitmenler



Emel Ömür
İstanbul doğumlu Emel Ömür orta öğrenimini Üsküdar 
Amerikan Kız Lisesi yüksek öğrenimini ise İTÜ İşletme 
Mühendisliği Fakültesinde tamamladıktan sonra Boğaziçi 
üniversitesinde pazarlama yüksek lisansı yapmıştır. Daha 
sonra çeşitli sektörlerde yöneticilik yapmış olan Emel Ömür 
15 yıldır plastik sanatların değişik dallarında çalışmaktadır. 

Teymur Rzaev ile resim çalışmıştır. Seramik ve heykel 
dallarında Seray Vural ile başlayan eğitimine , İstanbul’da 
Gül Erali, Tuğrul Selçuk ve Gülşen Kıbrıslı ile, Pariste ise 
Kristel Sinson ve Agnes Nivot ile devam etmiştir. 

Son iki yıldır ise yoğun olarak Pariste Rroseselavy 
atölyesinde Christine Gaucher ile heykel ve Floran Lehel ile 
“Papier Maché” İstanbul’da ise Gülşen Kıbrıslı ile seramik 
faaliyetlerini eş zamanlı olarak sürdürmektedir. 

Çeşitli karma sergilere katılmıştır. Evli ve 2 çocuk annesidir.

Gül Erali Atölyesi Karma Sergi 01-10 Mayıs 2014 
İstanbul 

“Göç Hikayeleri” Sergisi 1-9 Haziran 2016 Bursa 

Zekeriyaköy Açık Atölye Sergi 5-6-7 Mayıs 2017 İstanbul

ARMart Galeri “İçimizdeki Çocuk” 20-30 Nisan 2017 
İstanbul

La Petite Galerie, Magiphone et Sculpture, 8-18 Eylül 
2017 Paris Fransa 

“Artshopping” Association des Artistes Contemporains 
de Turquie à Paris 1-3 Aralık 2017  
Cannes-Nice Fransa 

“Rengarenk” 24 mayıs - 10 haziran 2017 
Rengigul Sanat Galerisi Bozcaada

Eğitmenler



Johnny Guitar

Ev sahibimiz


