
 

 

Pablo Picasso, Pet Holding'le Ankara'ya geldi!  

 

 
 
09 Mayıs 2014, Cuma 

 
Kısa bir süre önce Ankara’da Sheraton Otel Salonları’nda kuruluşunun 40. yılını anlamlı bir tören 
ve akşam yemeğinde çalışanları, dostları ve medya temsilcileriyle kutlayan PET Holding, CER 
MODERN’de “Picasso Ankara”da sergisine ana sponsor olarak destek verdi. 
 
Toplumun gelişmesinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve sanatsal 
etkinliklerinin artmasıyla mümkün olduğu inancıyla Pet Holding, kurulduğu günden bu güne, kültür 
sanat etkinliklerine değer verirken, sanatın her dalında desteğini sürdürüyor. 
 
SERGİ SANATSEVERLER İÇİN, 20 TEMMUZ’A KADAR DEVAM EDECEK 
 
Pet Holding, sergi ana sponsorluğu ile CerModern'in 5. senesinde kültür-sanat etkinliklerine 
destek vermesi açısından yine örnek oldu. 
 
CerModern’de 5 Mayıs'ta açılan sergiyle, Pablo Picasso’nun eserleri ilk kez Ankara’da 
sergileniyor.   
 
Picasso Vakfı’nın, İspanyol sanatçının doğduğu Malaga’daki evini de içeren müzenin 
koleksiyonundan, gravürler, seramikler ve sanatçının ilk patiği, kurşun askerleri ve çocukluk 
bluzunun da yer aldığı “Picasso Doğduğu Evden Gravürler ve Seramikler” sergisi 20 
Temmuz’a kadar devam edecek.  
 
Sergide, Picasso’nun aile, kadınlar, mitolojik varlıklar temalı gravür çeşitlemeleri yanında, 
"Cezayirli Kadınlar" tablosundan esinlenerek yaptığı eseri de yer alıyor. Sergide 56 gravür ve 8 
seramik eser bulunuyor.  
 
Serginin açılışı nedeniyle düzenlenen kokteylde konuşan PET Holding Yönetim Kurulu üyesi 
Zeynep Köksal Yaykıran, Picasso’nun Ankara’da ilk kez sergilenecek olmasından mutluluk 
duyduklarını vurguladı. Serginin Cer Modern’in de özel sektör destekli ilk sergisi olduğu 
kaydedildi.  



Sergi küratörü Mario Virgilio M. Arroyo, sergide, Picasso’nun da sanatçı olmadan önce sıradan 
küçük bir çocuk olduğunu vurgulamak için özel çocukluk eşyalarına da yer verdiklerini, hatta 
girdiği bir sınavın kopyasının da bulunduğunu anlattı.  

Sergide, Picasso’nun sevgilisi François Gilot’yu ve iki çocuğunu tasvir eden gravürleri de yer 
alıyor. Serginin bir diğer ilgi çekici eseri ise “Şövalye’nin Yola Çıkışı” çeşitlemesi. 
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