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“Zarafetin Keşfi” THY ile
sanatseverlerle buluşuyor
Türk Hava Yolları, modern hat sanatçısı Bilal Akkaya’nın “Zarafetin
Keşfi” özel koleksiyonunu, Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Qatar
National Convention Centre’da gerçekleşecek olan EXPO Turkey By
Qatar fuarında sanatseverlerle buluşturuyor.
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19-21 Nisan tarihlerinde, Türkiye ve Katar'ın önde gelen markalarının bir araya
geleceği ve Türkiye'nin Katar'a ihracatının 2 katına çıkarılmasının hedeflendiği bu
fuar, ekonomik açıdan büyük öneme sahipken, sanatsal bakımdan ayrı ve önemli bir
değer taşıyan 22 eserlik koleksiyona da ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Bilal Akkaya'nın
THY standında sergilenecek olan eserleri, Türkiye ve Katar'ın önemli yapılarından
ilham alınarak tasarlanmış modern hat eserlerini içermesi ve bu sanatın mevcut sanat
dünyasında başka bir alternatifi olmayan bir formatta tasarlanmış olması bakımından
ayrı ve değerli bir konuma sahip olma özelliği taşıyor.

Uçak:
"Allah dilerse" anlamına gelen "Maşaallah" ifadesinin yer aldığı bu eser, uçağı andıran
şekli ile, bütün icat ve keşiflerin Allah tarafından takdir edilmiş olduğunu ifade
etmektedir. Bu da, Cenab-ı Hakk'ın kudretinin bir işaretidir.

God:
Bu eserde sanatçı, Allah (c.c)'ın Doğu'nun da Batı'nın da Rabb'ı olduğunu ifade
etmektedir.

Galata Kulesi:
Istanbul'un Keşfi koleksiyonunun üç parçasından biri olan bu eserde, Allah lafzı
müsenna-aynalı bir şekilde, İstanbul'un en önemli tarihi ve kültürel yapıarından birisi
olan Galata Kulesi'nden ilham alınarak tasarlanmıştır.

BİLAL AKKAYA KİMDİR?
1964 yılında Zonguldak'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adapazarı ve İstanbul'da
tamamladı. Üniversite eğitimini İşletme alanında yapan Bilal Akkaya, 1988'de
kurduğu reklam ajansı ile 30 yılı aşkın bir süredir reklam sektöründe faaliyetlerini
sürdürüyor. 1980-86 yılları arasında klasik hat eğitimi gören sanatçı, sülüs, nesih ve
rika hatlarını meşk ettikten sonra, hattat Saim Özel'den icazet aldı. Bu tarihten sonra
reklam kariyerine yönelen Akkaya, iş hayatının ilk günlerinden bugüne değin, güncel
reklam çalışmalarının yanında, geleneksel hat çizgisini modern bir bakış açısı ile
yorumlayarak, orijinal ve çağdaş tasarımlar oluşturuyor. Sanatçı, 350'yi aşkın,
tamamıyla özgün hat eserlerinden oluşan bir koleksiyona sahip.

