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13. İstanbul Bienali kamusal alanın toplumsal mücadeleler, sanat ve siyaset
açısından gücüne odaklanıyor. Kendisi de doğrudan bir kamusal alan yaratmayı, dolayısıyla da herkese ulaşabilmeyi amaçlayan bienal, bu yıl ilk kez tüm
ziyaretçiler tarafından ücretsiz gezilebilecek. İki yıla yakın süren hazırlık
sürecinde demokrasi, ifade özgürlüğü, kamusal ve müşterek alan tanımları,
kentsel dönüşüm, sanat ve siyaset arasındaki ilişki üzerine düşünen bienal, şimdi
ise verimli bir tartışma ortamı yaratmanın hayalini kuruyor.
13. İstanbul Bienali’ni şekillendiren son derece yoğun araştırma süreci serginin
ruhuna işledi. Kavramsal çerçevenin ve kamusal programın oluşturulmasında
sayısız görüşmeler, fikir alışverişleri gerçekleştirildi. Bu alanda yapılmış olan
akademik ve bağımsız araştırmalar tartışıldı. Sanatçıların sergiye davet edilmeleri ve üretim süreçlerinde, hem kavramsal çerçeve hem de İstanbul bağlamında
yapılmış olan bu araştırmalar büyük rol oynadı. Kolektif düşünce ve çalışmanın
esas olduğu bu bienal, sonuca odaklanmaktansa süreci vurguluyor.
Ne sanat, ne de sanatsal etkinlikler, üretildikleri yer ve bağlamın toplumsal, ekonomik ve kültürel dinamiklerinden ayrı düşünülemez: Türkiye, bu yaz, tarihinde
bir dönüm noktası oluşturan gelişmelere tanık oldu; bu da serginin dönüştürücü
müzakere ve düşünce alanlarını mümkün kılacak yeni bir dil ve yeni bir dünya
tahayyülüyle örtüştü. 13. İstanbul Bienali, neoliberal politikaların ve onlara her
daim eşlik eden baskıcı anlayışın ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik alanda
özgürlükçü talepleri karşılamadığı bir dünyada, kolektif bir hayalgücüne işaret
eden küratörü Fulya Erdemci’nin sanatın simgesel düzlemde yeni ihtimaller
önerebileceği inancını paylaşıyor. Bienalin tüm yapısına işleyen bu inancın
tezahürlerini, bienal sergi yerleştirmelerinden sanatçıların projelerinin birbiriyle
olan ilişkisine, bienal afiş ve kitap tasarımlarından kamusal programlara kadar
birçok farklı yerde görmek mümkün.
Bu bienalin kavramsal çerçevesi, İstanbul’da uygulanan şiddetli kentsel dönüşümü sanat ve siyaset ilişkiselliği üzerinden ele alıyordu. Serginin açılmasına üç ay
kala Gezi direnişi başladı ve Türkiye’de toplumsal özgürlükler alanının giderek
daraldığını hissedenler haklarını ve taleplerini savunacaklarını gösterdiler:
Bienal de, sanatın yaşamın, yaşamın da sanatın içine karışmasına ve kentsel
kamusal mekânlarda gerçekleşen dönüşümün şiddetine bizzat tanıklık ederek
serginin bu meseleleri ele alış biçimi ve uygulama stratejisiyle ilgili radikal
kararlar aldı. Öncelikle kentsel kamusal mekânlardan sergi mekânlarına geçmeye
1 Maider López’in 13. İstanbul Bienali için ürettiği yapıtın başlığı.
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Making Ways
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The 13th Istanbul Biennial focuses on the power of public space in terms of social
struggles, art and politics. For the first time ever, entry to the biennial is free of
charge for everyone. The biennial itself aims to create a public space, therefore
it is our belief that the exhibition must be accessible by all: Over a preparation
process spanning almost two years, the biennial sought to imagine the definitions
of concepts such as democracy, freedom of expression, public and communal
space; and the relationship between urban transformation, art, and politics. And
now, as the exbition opens, it is time to dream of creating a lucrative environment
for debate.

Neither art, nor artistic activities can be considered independently of the social,
economic and cultural dynamics of the place and context in which they are
produced: This summer, Turkey witnessed events that formed a turning point in the
country’s history. The socio-politically transformative experience overlapped what
the biennial aspired to achieve: initiate and facilitate innovative opportunities for
thought and deliberation with a fresh, new language, and a new imagining of the
world around us that would render the exhibition’s transformative fields of thought
and negotiation possible. In a world where neoliberal policies, and the oppressive
attitude that constantly flank them refuse to meet the demands for justice and
freedom in economic, social, cultural and ecological fields, the 13th Istanbul Biennial
shares its curator Fulya Erdemci’s belief that art can point towards a collective
imagination, and propose new potentialities on a symbolic plane.
The conceptual framework of this biennial initially focused on the hostile urban
transformation taking place in Istanbul through the relationality of art and politics.
However, three months before the opening of the exhibition, the Gezi resistance
began, and people who felt that the space of social freedoms in Turkey was being
1 The title of Maider López’s work specifically produced for the 13th Istanbul Biennial.
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The intense research process that shaped the 13th Istanbul Biennial has penetrated
the exhibition’s spirit. Countless meetings, discussions, and conversations
transpired in forming the conceptual framework, and the Public Programme.
Academic and independent studies that focused on biennial themes were
discussed. Both the conceptual framework and research studies assessing the
Istanbul context in terms of urban transformation and art in public space were
determining factors in choosing the artists to be invited to the biennial, and shaping
their production processes. The 13th Istanbul Biennial is based on collective thought
and practice, and it emphasizes process over outcome.

karar verdi. Bienal, sanat alanının dayanışmasının önemine ve gerekliliğine bir
kez daha dikkat çekmek istedi: ARTER, SALT Beyoğlu ve 5533 sergiye üç ay kala
bienalle işbirliği yapmayı kabul ettiler ve mekânlarını bienal sanatçılarına açarak
serginin daha geniş bir cephede izleyiciyle buluşmasına olanak tanıdılar.
Fulya Erdemci ve kamusal program eşküratörü Andrea Phillips, 13.İstanbul
Bienali’nin Kamusal Programı’nda şehir, ifade özgürlüğü, sanat ve kaynakları
ilişkisi, yeni öznellik biçimleri olarak geleceğin kamuları ve yeni kolektifler
gibi meseleleri sergiden uzun zaman önce tartışmaya açmıştı. Bienal öncesinde,
kamusallığın sanatsal ve siyasi bir araç olarak küresel kapitalizm ve yerel
toplumsal kırılma bağlamında nasıl tekrar kullanıma sokulabileceğini incelemeyi hedefleyen kamusal programın yapısında da değişikliğe gidildi. Bütün
bu kararlar ve gerektirdikleri değişiklikler, bienalin sadece sanat alanında
değil, felsefeden sosyal bilimler ve iletişime, uluslararası düzeyde yeni fikirlerin
ortaya çıkmasına katkıda bulunduğuna inanan, içten ve özverili bir ekibin ortak
çalışması sayesinde uygulamaya geçirildi.
Bienaller kimi zaman bir küreselleşme projesinin aracı olmakla, şehirlerin
pazarlanmasında etkin bir vitrin öğesi olarak kullanılmakla veya kültürün özelleştirilmesini cazip kılan göz alıcı etkinliklerden ibaret olmakla eleştiriliyorlar.
Diğer yandan, dünyadaki bienallerin sayısı her geçen gün arttıkça yeni sergileme
biçimleri keşfetmeyi birincil hedef olarak belirleyen bienallerin önemi artıyor.
Böyle bir bienal olmasını hedeflediğimiz İstanbul Bienali, yaratıcılığından ödün
vermeden sürdürülebilirliğini sağlayarak yirmi beşinci yılına girdi. Bienal,
sürekli değişen yerel ve uluslararası, sanatsal ve toplumsal konjonktür içinde
varoluşunun meşruiyetini hep yeniden tanımlayarak, bir sergi olarak potansiyelinin yarattığı ve yaratabileceği imkânlar üzerinde düşünmeye devam ediyor.
Uluslararası güncel sanat alanında tek bir merkez yok, çok sayıda ve hepsi sürekli
dönüşüm halinde olan merkezler var, bienal de bu merkezlerin yarattığı çoksesliliğe katkıda bulunuyor. Bienal, ifade özgürlüğünü ve özgür düşünceyi savunuyor,
bienal formatı ise her türlü mikro ve makro iktidar yapısının karşısında direnme
alanları yaratma potansiyeli taşıyor.
Sanat yapıtları ütopik bir deneyim önerebilir ama sanatçılar, sanat kurumları,
sanat eleştirmenleri, eğitmenleri, izleyicisi, galerileri, fuarları ve sanat hamileriyle birlikte bienal de bir sistem içinde yer alıyor ve işlev görüyor. Bienal, bunun
bilinci ve kabulüyle, küresel sanat pazarından ve ticari çıkarların yönlendirdiği
değerlendirme kriterlerinden kendini ayrıştırarak sanat için özerk ve bağımsız
bir alan açmak için uğraşıyor. Bienalin esnek modeli, küratör bağımsızlığını
sanatsal kararlarda kurumun hiçbir ön koşulu ya da önceliği olmadan sağlıyor;
küratörün ve sanatçıların fikirlerinin hayata geçirilmesi için tüm imkânlarını
kullanıyor ve bağımsız bir alan sunuyor. İstanbul Bienali, kendisine yöneltilen
eleştirilerin sağladığı katkıyla dönüşüme açık modelini sürekli olarak yeniliyor.
Bienalin ilk sergisinden bu yana oluşturduğu dinamik ortam, güncel sanat
alanında gündem belirleyici tartışmalar yarattı ve kuramsal ve pratik yenilikleri
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increasingly constricted showed that they were prepared to defend their rights and
demands. As a result, the biennial witnessed firsthand how art merged into life, and
life flowed into art. Afterwards, the exhibition took radical decisions regarding how
it would approach these issues and how it would materialize. The first of these was
to move the exhibition from urban public spaces to specifically designated exhibition
venues. The biennial wanted to draw attention to the importance and necessity of
solidarity within the sphere of art: with three months left for the opening, ARTER,
SALT Beyoğlu and 5533 agreed to collaborate with the biennial, and by opening
their spaces to biennial artists, enabled the exhibition to meet its audience on a
broader scale.

Biennials throughout the world face the criticism of functioning as vehicles for globalisation projects; for being used as effective shopwindow props in the marketing
of cities, or for acting as mere attractions in the privatisation of culture. On the
other hand, as the number of biennials across the world increases by the day, the
importance of biennials that prioritise the invention of new exhibition forms also
increases. In its twenty-fifth year, the Istanbul Biennial has secured its sustainability
without compromising its creativity. Today, within a constantly changing geopolitical,
social and artistic conjuncture, it continues to revisit and redefine the legitimacy of
its existence, and to contemplate its present and future potential as an exhibition.
There is no single epicenter of the international contemporary art scene, there are
rather numerous, constantly transforming centers, and the biennial contributes to
the polyphony they create. The biennial supports freedom of expression and free
thought, and its format contains the potential to contribute to zones of resistance
against all micro and macro structures of power.
Works of art can be and are even encouraged to be utopian, however, just like
artists, art institutions, critics, instructors, audiences, galleries, fairs and
philanthropists, the biennial, too, is positioned and operates within a system. With
full awareness of this fact, and by distancing itself from the global art market and
assessment criteria determined by corporate interest, this biennial sustains its
efforts towards forming an autonomous and independent field for art. The flexible
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Fulya Erdemci, together with Andrea Phillips, co-curator of the Public Programme
of the 13th Istanbul Biennial, had decided from the outset to open up to debate
topics such as the city, freedom of expression, the relationship between art and its
resources, the publics of the future as new forms of subjectivity, and new collectives
to the extent possible through Public Alchemy. The structure of the public
programme, which aimed to explore how publicness could be re-introduced to function as an artistic and political tool in the context of global financial capitalism and
local social rupture, was also revised with the local changes. All these decisions and
the necessary changes could only be realized thanks to the sincere and selfless
efforts of a team that believes the Istanbul Biennial contributes to the emergence
of new ideas not only in the field of art, but also in fields as diverse as philosophy,
social sciences and communication on a local and international level.

besledi. Şimdi de hem kendisini sürekli bir eğitim, öğrenim, üretim ve eleştiri
alanına dönüştürmeyi hedefliyor, hem de daha geniş akademik ve kolektif bilgi
üretimi alanıyla kalıcı ve verimli bir etkileşim içerisine girmeyi arzuluyor.
Bienallerin ilk ve ortak çıkış noktalarından biri, uluslararası güncel sanatın
önemli ve yeni örneklerini bir şehirde düzenlenen bir sergide bir araya getirerek
sunmak, bu sayede gerçekleştirildikleri şehirdeki sanatsal üretimi uluslararası
güncel sanat alanıyla buluşturmak olarak tanımlanabilir. Bunun yanı sıra, gerçekleştirildikleri şehirlerde, özellikle güncel sanat açısından kültürel altyapının
yetersiz olduğu hallerde bienaller güncel yaklaşımları ortaya koyan geçici bir
müze işlevi üstlenerek yerel ve küresel arasında bir harita görevi de görüyordu.
Ancak bugün bienallerden, tüm bu önemli rol ve sorumluluklara ek olarak, farklı
misyonlar üstlenmeleri bekleniyor. Çok kutuplu ve çok merkezli bir dünyada
sosyal ve siyasal meselelere farklı bir perspektif getirmeleri ve eleştirel, yaratıcı ve
alternatif iddiaların seslerini yükseltmelerinde bir platform olmaları isteniyor.
İstanbul Bienali, Türkiye güncel sanat tarihinin ve ortamının önemli aktörlerinden biri. Hem yapısal hem de kavramsal bağlamda, sanat alanının ötesine de
geçen önemli tartışmalar açtı; kaynak ve üretim yöntemiyle ve izleyicisiyle ilişkisiyle İstanbul’a özgü, ama aynı zamanda yerel ve uluslararası ölçekte sanatsal ve
entelektüel ilgiye layık bir üslup oluşturdu. 13. İstanbul Bienali serginin ücretsiz
olmasını sağlayarak bu çalışmalara herkesin erişebilmesini amaçladı.
13. İstanbul Bienali, kamusal mekânlar ve kentsel dönüşümle ilgili Türkiye’de
uzun yıllardır süregelen araştırmaların ve mücadelelerin gücüne inanarak
şeffaflığı, paylaşımı ve karşılıklı saygıyı destekleyecek sanatsal ve söylemsel bir
form öneriyor. Bu bienal, kentlerimizin bugününü ve geleceğini tayin edecek
kararların alınması sürecinde muhalefeti ve müzakereyi destekleyecek bir alan
açmayı hedefliyor. Etrafımızdaki her şeyin canlandığı, kendine geldiği ve yeni bir
bilinç kazandığı bu benzersiz günlerde İstanbul’un bienale, bienalin de İstanbul’a
verebileceği çok şey var –Maider López’in bienal için yeni ürettiği işinin kullanıcı
kılavuzunda belirttiği gibi; “bir grup meydana geldiğinde ve kendi kendine
örgütlenme kolektif yollar yarattığında eyleme geçmek daha kolaydır”.

– Bige Örer
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model of the biennial ensures curatorial independence without imposing any institutional preconditions or priorities in relation to artistic decisions; and uses all the
means at its disposal to enable the curator and the artists to realise their ideas by
offering them an independent space. The Istanbul Biennial renews its structure and
remains open to transformation and values the constructive criticism it is subject to.
The dynamic environment the biennial has produced since its first exhibition in 1987
has stirred debates and set the agenda in the field of contemporary art, and fostered
theoretical and practical innovation. The biennial now aims to both transform itself
into a field of constant education, training, production and criticism, and to establish
a more lasting and effective interaction with the broader field of academic and
civilian knowledge production.

The Istanbul Biennial is an important actor on the scene and in the history of contemporary art in Turkey. Both in the structural and conceptual context, the biennial
has engendered debates that have expanded beyond the field of art; and with its
resources, approach and interaction with its audience has managed to create a
style unique to Istanbul, but also worthy of artistic and intellectual interest on a
local and international scale. By making entry to the 13th Istanbul Biennial free of
charge for all, the biennial hopes that what it aspires to do becomes unconditionally
accessible to everyone.
With confidence in the power of long-standing research and struggles around public
spaces and urban transformation, this exhibition proposes an artistic and discursive
form that will stand by the demand for transparency, collectivity, and mutual respect.
In the process of making decisions regarding the present and future of our cities,
the 13th Istanbul Biennial aims to open a field that will support opposition and
negotiation. In these extraordinary times, when everything around us has begun
to stir and come to life, and acquire a new awareness, Istanbul can give a lot to
the biennial, and the biennial to Istanbul – as proposed in the user manual Maider
López produced for the exhibition, ‘acting is easier when a group is generated and
self-organization creates collective ways’.

– Bige Örer
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One of the first, common departure points of biennials was to bring together and
present new and relevant works of international contemporary art at an exhibition
organized in a city in order to form a meeting ground between the artistic production
of that given city and the field of international contemporary art. Biennials also
served, especially in cases where the cultural infrastructure did not meet the
requirements of contemporary art, as temporary museums with contemporary
tendencies, functioning as maps between the local and the global. However, today
biennials are expected to assume further missions in addition to all these significant
roles and responsibilities. In a multipolar and multicentered world, biennials can
propose a different, alternative perspective on social and political issues, and
provide a platform so that critical, creative and alternative ideas might be voiced.

Anne, ben barbar mıyım?
28 Mayıs sabaha karşı İstanbul Gezi Parkı’ndaki ağaçların sökülmesi ve nöbet
çadırlarının yakılmasıyla başlayan olaylar bizi Venedik Bienali’nde yakaladı.
Parkın ve Taksim’in direnişçiler tarafından ele geçirildiği günün ertesinde,
seyahatimizi yarıda keserek İstanbul’a döndük. Karaköy’de taksiden inerken,
sanki bir bilimkurgu filminin içine düşmüşçesine yüzlerce gaz maskeli ve deniz
gözlüklü genç insanın sokakları doldurduğunu gördük. Hava ruhla dolmuştu;
soluduk. Bir an önce gecenin gerçeküstü atmosferine dalmak için bavulları eve
atıp, sokaklara fırladık.
Gördüklerimize inanamayarak Tünel’den Taksim’e yürümeye başladık, sokaklar
konuşuyordu! Caddenin bütün dikey ve yatay yüzeyleri slogan ve duvar yazılarıyla
döşenmişti. Taksim’e ulaştığımızda nefesimiz kesildi: binlerce genç, yaşlı, kadın,
erkek, çocuk meydandaydı! Yüzlerce slogan, afiş ve pankartın görüntüsünden,
ve hâlâ meydanı dolduran biber gazı ve yanan barikatların dumanından, ama
en önemlisi özgürlüğün cisimleşerek görünür olmasından sarhoş olmuşcasına,
bu inanılmaz dayanışma ve sevinç hissiyatına biz de katıldık. Artık hiçbirimiz
korkmuyorduk.
Simya
31 Mayıs günü, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çoklu kamular tarafından işgal
edildi ve 15-16 Haziran’da polis tarafından şiddet kullanılarak boşaltılmasına
kadar geçen iki hafta boyunca, dönüştürücü bir deneyim yaşandı.
Gezi Direnişi Türkiye’den umudunu kesmiş herkese ilaç gibi geldi. Sesi en duyulmayanın, hatta sesi olduğunun bile farkında olmadığımız “birkaç ağacın” yaşama
hakkı için sokaklara çıkan, kutuplaşma üzerine kurulu siyaset yapma anlayışını
reddedip, özgürlük ve haklar etrafında birleşerek, birbirinden çok farklı, hatta
çelişen dünyaların bir arada yaşayabileceği, birlikte hareket edebileceği mikro
ölçekte bir yaşam (komün) pratiği ortaya koyan bu dayanışmadan hepimiz çok şey
öğrendik.
En az özgürlük talebi kadar mevcut ideolojik konumlardan ve süregelen politik
retorikten kopma arzusu Gezi’ye ruhunu verdi. Bu nesil, yıllarca apolitik
olmakla ve yalnızca sanal dünyada ortaklaşa oynadıkları oyunları umursamakla
itham edildi. Oysa onlar bir yandan oynarken, diğer yandan öz-örgütlenme ve
kolektif hareketin provasını yapıyorlarmış. Gezi’de ortaya çıkan birliktelik bize,
antagonistik (çatışmaya dayalı) politikalara karşı müzakere üzerine kurulu; en
zayıf seslerin çoğunluk tarafından bastırılmadığı agonistik (tartışmaya dayalı)
bir kamusal alanın mümkün olduğunu gösterdi.

KÜRATÖRÜN METNİ

Mom, am I barbarian?
The events that were triggered at dawn on May 28th, with trees being uprooted in
Gezi Park, and the subsequent burning of activists’ tents by police forces caught
up with us at the Venice Biennale. We cut our trip short and returned to Istanbul
the day after the park and Taksim had been reclaimed by the protesters. Stepping
out of a taxi in Karaköy we saw that hundreds of people, mostly youth, wearing
gas masks and goggles had filled the streets in a scene reminiscent of a science
fiction movie. The air was alive with spirit, we inhaled it. We hastily dropped off
our suitcases at home to take to the streets and immerse ourselves in the surreal
atmosphere of the night.

Alchemy
On May 31, Taksim Square and Gezi Park were occupied by multiple publics; and
what transpired during the two weeks until the park was evacuated by a violent
police intervention on 15-16 June, was a transformative experience.
The Gezi Resistance was an unbeknown remedy for everyone who had lost hope
in Turkey. We all learned a great deal from this solidarity of people that spilled out
onto the streets for the right to life of those whose voice is most suppressed; many
of us were not even aware that ‘these few trees’ even had a voice. These people
rejected the established practice of politics based on polarization, and rather chose
to come together around their demand for basic freedoms and rights, and formed a
communal practice on a micro-scale which proved that significantly different, even
clashing worlds could coexist, and act together.
As much as the demand for freedom, the desire to break free from existing ideological positions and the prevailing political rhetoric gave Gezi its spirit. This generation
has long been accused of being apolitical and taking genuine interest only in the
interactive games they play in the virtual world. Yet, now we stand corrected;
the time they spent playing those games was a rehearsal for self-organisation
and collective action. The togetherness that appeared at Gezi showed us that as
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In utter disbelief of what was taking place before our eyes, we began to walk from
Tünel towards Taksim. The streets were talking! All the vertical and horizontal
surfaces of the avenue had been covered with slogans and graffiti. We gasped
for breath when we reached Taksim: Thousands of people, the youth, the elderly,
women, men, and children had filled the square to the brim! Intoxicated by the sight
of hundreds of slogans, posters and banners, the smoke of the burning barricades
and the pepper gas that still hung over the square, but most importantly, by the now
tangible embodiment of freedom, we, too, joined this feeling of incredible solidarity
and joy. None of us were afraid anymore.

Sonuç olarak bu gençler, kimlik siyasetinden ziyade Rancière’in “imkânsız” veya
“arada kalmış” kimliklerini tecrübe ederek, gelmekte olan dünyanın kapılarını
aralıyorlar. Gezi’nin boşaltılmasının hemen ardından, mahalle parklarında
oluşturulan forumlarda devam eden konuşmalar gösteriyor ki, onlar otoriteyle
aralarındaki asimetrik ilişkiyi bozarak kolektif zekâ, mizah ve yaratıcılıkla
kamusal alanı baskılayan mekanizmalarla oynuyor ve yeni bir paradigmaya işaret
ediyorlar.
Doğal olarak, yaşananlar hepimizin gündeliğinin, algısının ve tasavvurunun
çok ötesinde. İstanbul’da ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinde deneyimlediklerimiz
kesinlikle herhangi bir sergi veya sanat etkinliği ile karşılaştırılamaz boyutta.
8 Ocak 2013’te 13. İstanbul Bienali’nin kavramsal çerçevesini açıkladığım
basın toplantısında bu metnin bir eskiz, bir başlangıç olduğunu ve süreç içinde
evrileceğini belirtmiştim. Sözünü ettiğim evrilme her sergi sürecinin olağan
bir parçası aslında. Ama tabii ki Gezi kadar şiddetli ve radikal bir dönüşüm
sürecine gireceğimizi hayal bile edemezdim. Yalnızca bir ihtimal olarak var olan
agonistik kamusal alan Gezi’yle birlikte simyevi bir biçimde açılarak, tecrübenin
alanına girdi. Tam da bu noktada, öngörülü bir tespitle kamusallık, politik bir
forum olarak kamusal alan ve demokratik aygıtın mekânsal bileşeni olarak kent
mekânlarına odaklanan 13. İstanbul Bienali’nin Gezi’yle birlikte nasıl bir sürece
girdiğini ve evrildiğini açımlamayı önemli buluyorum.
Çıkış Noktasından Başlayarak
13. İstanbul Bienali’nin başlığı “Anne, ben barbar mıyım?” şair Lale Müldür’ün
aynı adlı kitabından bir alıntı.1 Bu başlık altında oluşturduğum kavramsal çerçeve
üç aks üzerinde duruyor. Teorik aks, bugün kamu (çoklu kamular) kavramını ve
politik bir forum olarak kamusal alanı tekrar nasıl düşünebileceğimizi soruyor.
Biliyoruz ki tek bir irade altında birleşmiş, homojen bir kamudan ya da halktan
bahsetmemiz mümkün değil. Buradan yola çıkarak, kavramsal metinde bu farklı,
hatta birbirleriyle çelişen çoklu dünyaların nasıl bir araya gelebileceğini, birlikte
yaşayıp, birlikte hareket edebileceğini sormuştuk. Bu anlamda, Gezi deneyimi
-kısa bir süre için de olsa- bu ütopik soruyu yerel düzeyde tecrübenin alanına
soktu. Ama bu tekil olguyu, evrensel boyutta, bir sistem olarak düşünebilir miyiz
sorusu hâlâ geçerli.
Jürgen Habermas’ın ortaya koyduğu ve 1990’lardan bu yana yeniden düşünülen,
eleştirilen ve formüle edilen kamusal alan kavramını politik kamusal bir
forum olarak ele alıp, bunun mümkün olduğu her mecrayı –kentsel kamusal
mekânlardan, sosyal medyaya ve sanat yapıtlarına kadar– kamusal alan olarak
tanımlamayı önermiştik. Gezi deneyimi bu bağlamda en verimli mecra oldu.

1 Lale Müldür, “Anne, ben barbar mıyım?”, L&M Yayınları, 2006, İstanbul. Bu başlık, bienalin kavramsal
çerçevesini yazdığım 2012 yazında, Perihan Mağden’le bir sohbetimiz esnasında ortaya çıktı.
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opposed to antagonistic politics, an agonistic public domain based on negotiation,
where marginalized voices are not suppressed by the majority is possible.
Ultimately, through experiencing the “impossible” or “in-between” identities coined
by Rancière rather than identity politics, these young people cracked open the door
to the world to come. The continuing debates held at forums which began to gather
in neighbourhood parks immediately after the evacuation of Gezi Park reveal that
the asymmetrical relationship between the protesters and the authorities has been
disrupted and that protesters use collective wit, humour and creativity to play with
mechanisms that suppress public domain, and point towards a new paradigm.

Starting from the Departure Point
The title of the 13th Istanbul Biennial, ‘Mom, am I barbarian?’ is a quote from Lale
Müldür’s book of the same name.1 The conceptual framework I developed under
this heading is constructed along three axes: The theoretical axis asks how we
can rethink the concept of multiple publics and public domain as a political forum
in the light of current conditions. We know that it is not possible to speak of a
homogeneous public or of people uniting under a single will. Departing from this
point, in the conceptual framework we had asked how these different, and in fact,
often contradictory, multiple worlds could come together, coexist, and act together.
In this sense, the Gezi experience–within a short period–translated this utopian
question into the field of experience on local level. However, the question as to
whether we can translate this particular phenomenon on a universal scale, as a
system remains valid.

1 “Anne, ben barbar mıyım? / Mom, am I barbarian?”, L&M Publishing, 2006, Istanbul.
This title came up during a conversation with Perihan Mağden in the summer of 2012 as I was writing the
conceptual framework of the biennial.
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Evidently, what has transpired is far beyond our everyday routine, perception, or
imagination. What we have experienced in Istanbul and throughout other cities in
Turkey is of a scale that cannot be compared to any exhibition or art event.
At the press conference held on January 8, 2013 for the announcement of the
conceptual framework of the 13th Istanbul Biennial, I stated that the text was a
sketch; a departure point, and that it would evolve during the process. The evolution
in question is a natural part of any exhibition process. However, I could not fathom
that we would experience a transformation process as intense and radical as the
Gezi Park events. The agonistic public domain which until then had only existed as
a possibility, alchemically opened up with the Gezi Park resistance, and entered the
domain of experience. And here, I find it important to explain how the 13th Istanbul
Biennial—which, with a foresighted analysis focusing on publicness, public domain
as a political forum and urban spaces as a spatial component of the democratic
apparatus—reoriented its own process with Gezi.

Mahalle parklarında devam eden forumların yanı sıra teorik ve düşünsel alanlarda da Gezi’nin bir nebula gibi oluşmakta olan kültürü tartışılmaya devam ediyor.
Sergide de bu düşünsel alanın görsel tezahürleri yer alıyor.
Teorik aksın uygulama alanı olarak, demokratik aygıtın mekânsal bileşenlerine
odaklanmıştık: İstanbul’daki kentsel kamusal mekânlara ve özellikle de dizginsiz
yol alan kentsel dönüşüme bakarak, özgürlük kavramının mekânsal tezahürlerini
agorafobi kavramıyla birlikte ele almıştık. Bu bağlamda, Gezi Parkı, Taksim
Meydanı, Tarlabaşı Bulvarı, Karaköy ve Sulukule mahallesi gibi kentteki en
tartışmalı kentsel dönüşüm alanlarına odaklanmıştık. Kavramsal çerçevede
sorguladığımız agorafobi kavramı, ne yazık ki “Duran Adam” ya da “Yeryüzü
Sofraları” gibi en barışçıl eylem, performans ve protestoların bile polis tarafından bastırılmasıyla, ayrıca, Gezi’yle ilgili olarak Türkiye merkez-medyasının
sessizleştirilmesiyle birlikte daha da görünür oldu. Gezi olaylarının öncesinde
kentsel kamusal mekânlara müdahale eden pek çok proje gerçekleştirmeyi
planlamıştık. Ama vatandaşlarının özgür ifadelerine izin vermeyen aynı otoritenin izniyle sokaklarda sanat projeleri gerçekleştirmenin ne demek olduğunu
sorguladığımızda, bağlamın tamamen değişerek bu projelerin ilk ortaya çıkış
nedenleriyle çeliştiğini gördük. Bu açıdan, kamusal alan sorunsalını irdeleyen bu
projeleri bu koşullarda gerçekleştirmenin onların varlık nedenleriyle karşıtlık
oluşturabileceğine, bu anlamda da ‘gerçekleştirilmemelerinin’ daha güçlü bir politik öneri olacağına kanaat getirdik ve kentsel kamusal mekânlardan çekilerek
kamusallık üzerine tartışmamızı sergi mekânlarında sürdürmeye karar verdik.
Gezi’den önce sergiyi yapılandırdığım sırada, sokaklarda gerçekleşen spontan,
protest sanatsal eylem ve performansları sipariş etmek veya sergiye dâhil etmek
gibi bir niyetim yoktu; çünkü bu tür sanatsal aksiyonların tepki verdikleri kurumsal çerçeve tarafından ehlileştirilmemesi gerektiğini düşünüyordum. Ancak,
hâlihazırda bu tür çalışmalar varsa, belirli bir çerçevenin içine sokmadan onlara
işaret etmenin mümkün olduğu kanısındaydım. Buradan hareketle, kentsel
kamusal mekânlardan çekilme eylemiyle, yani varlığı yoklukla imleyerek, Gezi
direnişiyle birlikte açılan özgürlük alanında ortaya çıkan yaratıcı eylemlerin ve
kamusal forumların altını çizerek desteklemeyi amaçladık.
Kentsel kamusal mekânlardan çekilmemiz, mekân konusunda önemli bir soruna
da yol açtı ama ARTER ve SALT Beyoğlu gibi sanat kurumlarıyla ve 5533 gibi bir
sanatçı inisiyatifiyle kısa sürede işbirlikleri geliştirerek, bu sorunun üstesinden
gelebildik. Ayrıca, kamusallık kavramını yeniden düşünmeyi öneren bu bienalin
herkese açık olmasını baştan beri arzu ediyorduk. Ama Gezi sonrasında kentsel
kamusal mekânlardan çekilme kararıyla, kavramsal çerçeveyle örtüşen bir kamusallık yaratabilmek adına bienalin bu edisyonunu ücretsiz yapmayı başardık.
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We had proposed to treat the concept of public sphere–proposed by Jürgen
Habermas and revised, critiqued and reformulated since the 1990s–as a political
forum and to define any medium which would enable this as public domain: from
urban public spaces to social media and works of art. The Gezi experience was
appropriately prolific in this context. In addition to the forums that are continuing in
neighbourhood parks, the nebulous culture of Gezi is being discussed in theoretical
and intellectual fields as well. The visual manifestations of this culture are also
included in the exhibition.

When I was structuring the exhibition before Gezi resistance, I never intended to
commission or include the spontaneous, protest interventions and performances
that happen on the streets, as I believe that they should not be domesticated or
tamed in the institutional frames to which they are reacting. However, I was thinking
that it was possible to highlight them if they were there already. So, I believe that by
withdrawing from urban public spaces, thus marking the presence through the absence, we can contribute to the space of freedom, to the creative and participatory
demonstrations and forums instigated by the Gezi resistance.
Our moving away from urban public spaces led to a serious challenge regarding
venues, but we were able to overcome this in a short time through establishing
collaborations with art institutions such as ARTER and SALT Beyoğlu, and an
independent artist initiative, 5533. Furthermore, from the outset, our aspiration was
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As the praxis site of the theoretical axis, we focused on the spatial components
of the democratic apparatus: by investigating urban public spaces in Istanbul, and
especially the ongoing, unbridled assault of urban transformation, we considered
the spatial manifestations of the concept of freedom together with the concept of
agoraphobia. For the 13th İstanbul Biennial, we had chosen the most contested
urban transformation sites in Istanbul such as Gezi Park, Taksim Square, Tarlabaşı
Boulevard, Karaköy and Sulukule neighbourhood. The concept of agoraphobia
which we had explored in the conceptual framework unfortunately became much
more visible when even the most peaceful actions, performances and protests,
such as ‘Standing Man’, or ‘Tables of Earth’ were suppressed by the police, and
mainstream media in Turkey was silenced during and after the Gezi protests. Before
the Gezi resistance, we had planned to realize a number of projects that would
intervene in urban public spaces. However, when we questioned what it meant to
realize art projects with the permissions of the same authorities that do not allow
the free expression of its citizens, we understood that the context was going through
a radical shift that would sideline the raison d’être of realising these projects.
Accomplishing these projects that articulate the question of public domain in urban
public spaces under these circumstances might have contradicted their essence
and purpose; we were thus convinced that ‘not realizing’ them is a more powerful
political statement than having them materialize under such conditions. Therefore,
we decided to withdraw from the urban public spaces and to continue our debate on
publicness in the exhibition venues.

Bar Bar Bar Bar...
Teori ve pratiğin arasındaki sanatsal alanın açılımı Lale Müldür’den alıntıladığım
“barbar” kavramını içeren başlıktan geldi. Eski Yunan’da barbar, hem kentli-vatandaş kavramıyla, hem de doğrudan dille ilişkilidir. Barbar, Eski Yunanca’da şehir
devleti anlamındaki “polis” kelimesinden türeyen “politis”, yani “kentli-vatandaş”
kelimesinin zıttıdır ve böylelikle kent ve vatandaşlık haklarına tabi değildir.
Bugün, İstanbul’da örneğin, iyi bir vatandaş olmak ne demektir, süregelen kentsel
dönüşümlerin, bu “savaş meydanı”nın ortasında, vatandaş olmak statükoya
uymak mıdır, yoksa sivil itaatsizlik eylemlerine katılmak mıdır sorusu kavramsal
çerçevenin merkezini oluşturmuştu. Vatandaşların birbirlerine karşı, özellikle de en
zayıf ve en dışlanmışlar dâhil olmak üzere, sorumluluk hissettikleri ve bu sorumluluğu üstlendikleri yeni bir toplumsal sözleşme hayal etmemizin mümkün olup
olmadığını soruyorduk. Bugün, İstanbul ve Türkiye’nin diğer kentlerinde devam
eden protestolar ve dayanışma hareketleri yeni bir toplumsal sözleşmenin yalnızca
gerekli değil ama aynı zamanda mümkün olduğunun da işaretlerini vermekte.
Dil açısından baktığımızda, “barbar” Eski Yunan’da Yunancayı konuşamayanları, dolayısıyla vatandaş olmayanları imleyen bir tanım. Aslında fonetik olarak,
anlamadıkları bir dilin sesinden türemiş bir sözcük “barbar”. Yani anlaşılmayan
bir dil, “öteki”nin, yabancının, en dışlanmış ve bastırılmışın dili. Başka bir
açıdan da barbar, toplum-dışı, kanun-dışı, sistemi kıran veya değiştirmeyi
hedefleyenlerin dili: münzevi, serseri, haydut, anarşist, devrimci ya da sanatçı
gibi. Bu anlamda sergide, var olan sistem ve söylemleri sürekli olarak yeniden
üreten ikilem ve karşıtlıklar üzerine kurulu pozisyonlar yerine, yeni öznelliklerin
inşası üzerine düşünen yapıtlara yer verdik.
Çoğumuz, bugün var olan sistem ve yönetim biçimlerine karşı tepki duyuyor,
buna karşı farklı yöntemlerle ve kendi ölçülerimizde direniyoruz. Başka bir
dünya talebiyle, bunun mümkün olup olmadığını sorguluyor, elimizdeki mevcut
teorik yapılanma ve formüllerin, yeni yönetim biçimleri ve birlikte yaşama
pratiklerini yeniden düşünme ve ortaya koymaktaki yetersizliğini hissediyoruz.
Ötekini anlayabilmek için bilmediğimiz dilleri öğrenmeye, daha da ötesi,
gelmekte olan dünyayı anlamlandırabilmek için henüz keşfetmediğimiz yepyeni
dillere ihtiyacımız var. İşte bu bağlamda, 13. İstanbul Bienali, sanatın rolünün
yeni diller yaratmakla ilişkili olduğunu ve sanatın geleceğin tezahürlerini açma
kapasitesine sahip olduğunu ileri sürüyor: Sanat, kolektif hayal gücü için böyle
bir ihtimal yaratabilir mi?
Yel değirmenleri ve Haydutlar
Kamusal alanda sanat dendiğinde ilk akla gelen Avrupa ve Anglosakson
kökenli sanatçılardan oluşan, dolayısıyla, bu alandaki çeşitliliği yansıtmayan
baskın yapıyı kırabilmek için sanatçı seçimlerinde Latin Amerika, Kuzey
Afrika, Orta Doğu ve Türkiye gibi daha az ayrıcalıklı coğrafyalara ağırlıklı yer
verdik. Yerleşik, konusunda öncü sanatçılarla, henüz ortaya çıkmakta olan genç
sanatçıları bir araya getirerek yeni bir denge yaratmaya çalıştık.
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to open this edition of the biennial to everyone. With the decision to withdraw from
urban public spaces following Gezi events, we have managed to make this edition
of the biennial free of charge with the hope of creating a publicness, which is in line
with the conceptual framework of the biennial.
Bar Bar Bar Bar...
The opening of artistic space between theory and practice was rendered possible
by the title, which I borrow from Lale Müldür, that emphasizes the concept of the
‘barbarian’. In ancient Greece, the barbarian is related both to the concept of the
citizen, and also, directly to language. ‘Barbarian’ is the antonym of ‘politis’ (citizen),
derived from the word ‘polis’, meaning city-state; thus it relates inversely to the city
and the rights of those in it. The questions, ‘What does it mean to be a good citizen
today, in Istanbul for instance? In the midst of the ongoing urban transformations,
the “battleground”, does it imply conforming to the status quo or partaking in acts of
civil disobedience?’ formed the core of the conceptual framework. We were asking
whether it was possible to imagine a new social contract in which citizens assume
responsibility of each other, even for the weakest, most excluded ones. Today, the
ongoing protests and acts of solidarity in Istanbul and other cities of Turkey hint that
a new social contract is not only necessary but also possible.

Many of us react to current systems and forms of governance, and resist—in
varying scales and degrees—using a diverse range of methods. With the demand of
a new world and questioning whether it is possible, we conceive the shortcomings
of the existing theoretical structures and formulae for rethinking and establishing
new forms of governance and practices of coexistence. In order to understand the
other, we need to learn languages we do not speak, and we need to invent novel
languages to conceive the world to come. It is in this context that the 13th Istanbul
Biennial claims the role of art is related to creating novel languages, and that art has
the capacity to divulge manifestations of the future: can art create such a possibility
for the collective imagination?
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From a linguistic perspective, ‘barbarian’ is a definition that marks those who cannot
speak Greek, and therefore, those who are not citizens. In fact, phonetically, the
word barbarian was an onomatopoeia for a language that people in ancient Greece
did not understand. In other words, a language they did not comprehend, the
language of the ‘other’, the alien, the most excluded and suppressed. From another
angle, the language of barbarians, of those who are marginalized, illegal, and aspire
to debunk or change the system: the recluse, outcast, bandit, anarchist, revolutionary, or artist. In this sense, in the exhibition, we included works that contemplate the
construction of new subjectivities, as opposed to positions grounded upon binary
oppositions that constantly reproduce the existing system and discourses.

Sergide, jeopolitik çeşitliliğin gözetildiği bir melezliğin yanı sıra bugünle
60’lar-70’ler arasında zamansal bir açılım da hedeflendi. Bu dönemler arasındaki en belirleyici ortak nokta “başka bir dünya” arayışı. 60’lar ve 70’lerin
tecrübesi, bugünü daha gerçekçi yapmadı ama dünyasallaştırdı: bildiğimiz
anlamda ütopya yerini olası en iyi sistemlere ve müzakerelere bıraktı. Bu
dönemler aynı zamanda Paris, New York ve Amsterdam gibi kentlerdeki kentsel
dönüşümlere ve soylulaştırma süreçlerine karşı sanatçıların geliştirdikleri yeni
sanatsal pratiklere de şahit oldu. 50’lerdeki kurumsal eleştirinin bir sonucu
olarak, galerilerden ve müzelerden sokaklara çıkan sanatçılar, yaşamla sanatı
birleştirmeyi hedefleyen performatif pratikler ürettiler. Kamusal alanda sanatın
en alternatif ve kavramsal formları da yine bu dönemde temellendi. Buradan
yola çıkarak, bu dönemlerde öncü konumunda sanatsal pratikler ortaya koyan
sanatçıların üretimlerine yer vermek istedik ve bugünkü toplumsal hareketlere, kentsel dönüşümlere ve güncel sanat pratiklerine tarihsel bir perspektif
getirmeyi amaçladık.
Sergi, edebiyat (özellikle şiir) ve sanatın ilişkisi üzerinden yeni, bilinmeyen,
keşfetmemiz gereken dillere odaklanıyor. Form ve anlam olarak dilin en uç
noktasını imleyen şiir, içinde bulunduğumuz sistemin kalıplarını kırarak
bize başka bir dünyanın olasılığını gösterir. Tarihsel olarak birçok toplumsal
hareketin şairlerden beslendiğini biliyoruz. Sergi bu doğrultuda, şiiri kamusal
ve politik olanın, kişisel olanla kesiştiği bir arayüz olarak sunmayı amaçlıyor
(benzer biçimde sergi, şiirle aynı ara alanı paylaşan müziği de vurguluyor).
Verili sistem içindeki muktedirleri ezilmişlerin konumundan okuyarak,
sistemin dikiş yerlerini aralayan, böylelikle sistem dışını mümkün kılan münzevi, serseri, haydut, anarşist, devrimci, şair ya da sanatçı figürünü bugünün
bağlamında yeniden düşünüyor. Bunu yaparken barbarlıkla uygarlık, doğayla
kültür, tekille evrensel, özneyle toplumsal olan ve rastlantısallıkla düzen
arasındaki ilişkiyi sorunsallaştıran sanat pratiklerine, ve bu ilişkileri görsel
olarak katmanlandırarak, dilsel ve düşünsel süreçleri duygusal deneyimle
birlikte açan işlere öncelik verildi.
Kavramsal çerçevede ağırlıklı olarak işlenen kamusal alan ve sanat ilişkisi, ve
bunun yanı sıra, mimari, şehircilik ve toplumsal yapıya ilişkin güncel ve tarihsel
pratikler ana sergi mekânlarından Antrepo’da üç “meydan” etrafında görselleşti.
İlk iki meydan kentsel dönüşüm ve kolektif yaşam pratikleri üzerine yoğunlaşırken, üçüncü meydan kentsel kamusal alanlarda en yaygın biçimde deneyimlenen
ve ideolojik yapıyla kentsel dokuyu bir araya getiren anıt formuyla, toplumsal
asimetriye odaklanmış, ifade özgürlüğü, medya, sansür (oto-sansür) ve vatandaşlık gibi kamusal alan sorunsalını performatif, ilişkisel ve geçici pratiklerle
imleyen projelere ayrıldı.
Galata Rum İlköğretim Okulu giriş katında bulunan toplantı salonu ve tavan
arasında ise aşağıdan yukarıya öz-örgütlenme ve kolektif hareketin deneyimlenebileceği çalışmalar yer alıyor. Giriş katında, izleyici için panoptik bir deneyim
KÜRATÖRÜN METNİ

Windmills and Bandits
In order to challenge the dominant structure in the field of art in public domain, which
mainly consists of artists of European and Anglo-Saxon origin—and thus, does
not reflect the diversity of the field—we prioritized less-privileged geographies like
Latin America, North Africa, the Middle East and Turkey in the selection of artists.
We sought to disrupt the existing balances and besides, to create a different type of
equilibrium by bringing together pioneering established artists with emerging, artists.

Through exploring the relationship between literature (particularly poetry) and art,
the exhibition focuses on new, yet to be invented languages. Poetry, which marks
the outermost limits of language in terms of form and meaning, allows us a glimpse
at the possibility of another world. It breaches the intricate schemes of the system
we are confined to. The exhibition aims to present poetry (and along the same
line, music) as an interface between the personal, and the public and political. It
reads the victors of the given system from the perspective of the oppressed, thus
rethinking the figure of the recluse, outcast, bandit, anarchist, revolutionary, poet
or artist as one who parts the seams of the system, rendering what lies outside it
possible in the present day context. In doing so, it prioritizes the artistic practices
that problematize the dichotomies between barbarity and civilisation, nature and culture, the singular and the universal, the subject and the social, and randomness and
order. By layering these relations visually, such artistic practices unravel linguistic
and intellectual processes together with emotional experiences.
The relationship between art and public domain that was emphasized in the
conceptual framework, as well as contemporary and historical practices related to
architecture, urban planning and social structure were rendered visual around three
‘squares’ in Antrepo, one of the main exhibition venues. The first two squares focus
on urban transformation and collective living practices, while the third is reserved
for works that challenge the concept of monument -the most predominant art form
CURATOR’S TEXT

Fulya Erdemci

Alongside a hybridity, which takes geopolitical diversity into account, the exhibition
also aimed for a historical aperture between the present day and the 60s and
70s. The most significant common denominator between these two periods is the
quest for ‘another world’. The experience of the 60s and 70s has not made the
present more realistic, but it has rendered it worldlier: utopia, as we know it, has
been replaced by a demand for the best possible systems, and negotiation. These
decades also witnessed artists developing new artistic practices challenging urban
transformation and gentrification processes in cities such as Paris, New York and
Amsterdam. As an outcome of the institutional critique developed in the 50s, artists
left the museums and galleries to go out onto the streets, producing performative
practices that aimed to bring art and life together. This period also witnessed the
process of cultivating the most alternative and conceptual forms of art in public
domain. In consideration of this fact, we wanted to include works of artists that
pioneered such artistic practices and thus to offer a historical perspective for the
current social movements, urban transformations and contemporary art practices.

sunan toplantı salonu işleyişini katılımcıların belirlediği bir öğrenme makinesine
dönüşürken, çatı katı İstanbul’daki kentsel dönüşüme odaklanan projelerin yanı
sıra sohbet, tartışma ve atölye çalışmalarının yapılacağı bir forum alanı olarak
düşünüldü.
Benzer bir biçimde serginin otoban ve bulvarlarını, sanat dünyasının kendisini,
içinde bulunduğu yapıları sorgulayarak, sanat ve sermaye ilişkisini, prekarite
kavramı ve küresel kapitalizm eleştirisiyle birlikte okuyan, alternatif ekonomiler,
ve ortak üretim ve paylaşım üzerine düşünen çalışmalar oluşturdu. Geleceğe
ilişkin ortak imgelemimizi belirleyen ütopya ve distopya ise ara sokakları işgal
etti.
Bu sergi, hemen gerçekleşecek bir değişimin aygıtı değil, düşünceyi açan bir süreç
ve her şeyin ötesinde, “barbar” tarafından imlenen yeni öznellikleri deneyimlemenin bir yolu olarak anlaşılabilir.

– Fulya Erdemci

KÜRATÖRÜN METNİ

in urban public spaces that impose the ruling ideology into urban texture-and for
the temporary, performative and relational projects focusing on social asymmetry
which allude to questions of public domain such as freedom of expression, media
autonomy, censorship (self-censorship) and citizenship.
The meeting hall on the entry level of the Galata Greek Primary School, and its
attic host works which present an experience of ground-up self-organisation and
collective action. The meeting hall on the first floor, which offers a panoptical
experience for the viewer, has been transformed into a learning machine, the
functioning of which is determined by the participants. As for the attic, in addition to
hosting projects that focus on urban transformation in Istanbul, it has been imagined
as a forum for conversations, discussions and workshops.
Likewise, the highways and boulevards of the exhibition were built by the works
which interrogate the art world and the structures they are embedded in. These
read the relationship between art and capital via the concept of precarity and a
critique of global capitalism, and ponder alternative economies, co-production and
co-distribution. Determining our collective imagination of the future, utopia and
dystopia occupy the side streets.

CURATOR’S TEXT

Fulya Erdemci

This exhibition is not an apparatus for immediate change, but rather a process
that will foster thought; and above all else, a way to experience new subjectivities
implied by the ‘barbarian’
.
– Fulya Erdemci
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.sezgi3.0: maddeden tamamen bağımsızlaştırılmış, sıfır-baytlık sanat yapıtı_ .tar.
gz arşivi olarak dağıtılan ve açıldığında
sıfır-bayt olan bir masaüstü klasörü. tıpkı
joseph beuys’un sezgi adlı yapıtı gibi,
.sezgi3.0_ da gündelik olarak kullanılıp,
sezgi ile doldurulmayı bekliyor. joseph
beuys’un sezgi isimli işi nesne olarak
bir çoğaltma (multiple) iken, .sezgi3.0_
enformasyon olarak bir digitiple_
.-_-.

.intuition3.0: totally dematerialized,
zero-byte work of art_ is a desktop folder
distributed in .tar.gz archive and becomes
zero-byte when extracted on your desktop.
.intuition3.0_ is supposed to be an item
of daily use to be filled with intuition,
just like the multiple intuition by joseph
beuys. while intuition by joseph beuys is a
multiple as an object,			
is a digitiple as information_
.-_-.

.başka bir dünyanın mümkünlüğüne
ilham verecek .başka bir internet
mümkün!_ . özgür, anonim, dağıtık, p2p
bir internet_
.-_-.

.another internet is possible!_ to inspire
the possibility of another world. a free/
libre, anonymous, distributed, p2p
internet_
.-_-.

.bütün .-_-. yapıtları herkes için özgür
ve .copyleft!_’tir. kapitalist ekonomi ve
ilişkilerden bağımsızdırlar. özgür kültür
yapıtlarıdırlar ve özgür kültürün, aralarında hiyerarşi bulunmayan eşit bireyleri
için karşılıksız birer armağandırlar.
yolculukları .-_-.’dan bağımsızdır. herkes
onları dilediği gibi temellük etmekte
özgürdür, yeni yapıtların üzerlerine
temellendirilmesini, hatta bunlardan
gelir elde edilmesini, bunları tekrar
dağıtırken de özgür bir copyleft lisansı
veya ibaresi kullanılmasını teşvik ederler.
herhangi bir entelektüel mülkiyet yasasına
tabi değildirler ve üzerlerinde herhangi
bir manevi hak da yoktur. .-_-. yapıtlarına
eşlik eden .copyleft!_ ibaresi tüm yasal
düzenlemelerin dışındadır ve yasal bir
sözleşme olmaktan ziyade, özgür kültür
etiğine dayanan bir beyandır_
.-_-.

.all works of .-_-. are free/libre & .copyleft!_. they are independent from capitalist
economics and relations. they are works
of free culture and non-reciprocal gifts
for peers of free culture. their journey
is independent from .-_-. . everybody is
free to appropriate them the way they like
and is also encouraged to build on them,
even to make money, preferably using a
copyleft free culture license or notice to redistribute. they are not subject to any kind
of intellectual property rights and there are
no moral rights attached to them either.
.copyleft!_ notice attached to the works of
.-_-. is out of the domain of any law and is
not a legal contract but a statement based
on ethics of free culture_
.-_-.
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ADAM KOKESCH

Ádám Kokesch gözlemlerinden hareketle
ve titizlikle ilüzyonlarla dolu bir dünya
inşa ediyor. İşaret, nesne, kod, model ve
çevrelerden faydalanarak yarattığı dil,
aralarında dilbilim, mimarlık, endüstriyel tasarım, bilişim teknolojileri ve
sinemanın da bulunduğu birçok disiplini
içeriyor. Yüce kavramından ilham alsa
da Kokesch daha alçakgönüllü bir
soyutlama arayışında; ve post-endüstriyel
bir arka planda, işaretleri ve anlamlarını
çarpıcı bir mizah anlayışıyla değiş tokuş
ediyor. Sanatçının genellikle laboratuvarlara ve deneylere gönderme yapan
enstalasyonları, nesne ve sistemlerin tipik
mekanizma ve işlevlerini askıya alarak
yeni tanımlar öneriyor.
Sanatçının ürettiği parlak ve pürüzsüz
yüzeyler, beklenmedik, zamansız karışımlar oluşturuyor: Bauhaus estetiğini,
Malevich’in Süprematist siyah karelerini,
Tatlinesk bir Konstrüktivizmi ve Fütürizmi
Pop bir dokunuşla işliyor. Yüzeyleri
neredeyse izleyicinin bakışlarını yansıtacak kadar parlak olan bu yapıtlar, izleyicinin konumunu sorgulamasını sağlıyor
ve ikili kod ve formüllerin ötesine geçen
farklı bir algı oluşturmasını sağlamaya
çalışıyor. Bu pürüzsüz ve ince işlenmiş
enstalasyonlar, aynı anda hem somut,
hem de belirsiz. Yapıtların açık, şiirsel
kendine güveni izleyicinin huzurunu
kaçırarak farklı bir estetik ve entelektüel
deneyim boyutunu çağırıyor. Sanatçının
heykelleri, 1940’lı yıllara özgü, terk
edilmiş bir televizyon stüdyosunda, veya
2001: Bir Uzay Destanı (1968), veya

Ádám Kokesch’s world is one that is
full of illusions meticulously constructed
from his observations. The language
he creates from signs, objects, codes,
models, and environments cuts across
many disciplines, including linguistics,
architecture, industrial design, information
technologies, and cinema. Though
inspired by the sublime, Kokesch pursues
a type of abstraction that is more down to
earth; and, in a post-industrial setting,
he interchanges the signs and their
meanings with an intriguing humour.
His installations, which often refer to
laboratories and experimentation,
frequently suspend the typical mechanisms
and functions of objects and systems to
propose new definitions for them.
The glossy and smooth surfaces he
produces are unexpected, timeless
melanges: he renders Bauhaus aesthetics,
Malevich’s Suprematist black squares,
Tatlinesque Constructivism, and Futurism
with a Pop touch. They almost reflect
the viewers’ gazes, challenge their
positions as viewers, and attempt to
condition them to a different perception
that transgresses the binary codes and
formulations. The installations are
smooth and precise, simultaneously
concrete and uncertain. Their open, poetic
confidence is unsettling, enticing another
dimension of aesthetic and intellectual
experience. His sculptural works have
an eerie, performative potential, like props
from a deserted 1940s television studio
or from the film set of 2001: A Space
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ÁDÁM KOKESCH

İsimsiz, 2013 Untitled, 2013

1973’te Budapeşte, Macaristan’da doğdu. Budapeşte, Macaristan’da yaşıyor ve
çalışıyor. Born in 1973 in Budapest, Hungary. Lives and works in Budapest,
Hungary.

Sanatçının erken dönem yapıtlarından
biri, Dağdaki Araştırma Laboratuvarı
(2001) birkaç basit araç kullanarak
lirik bir peyzaj oluşturuyor ve temel
dağarcığına ve yöntemlerine dair de
bir fikir veriyor: üstü örtülü çerçeve
benzeri bir yapı, beyaz plastik folyo,
ve küçük bir bina modeli. Yapıta yandan
bakıldığında ise dağın “iç dünyası”
gözler önüne seriliyor: basit, neredeyse
kabaca bir araya getirilmiş plastik bir
çerçeve. Görmediğimiz bir şeyin ne
olduğuna dair asla kesin bir fikir
yürütemeyiz. Ödünç alınan tüm formüller,
motifler ve modeller, pozitivist
faydacılığın bağlamından kopartılıp
başka bir düzen içerisine yerleştirildiklerinde şiire dönüşürler. Sanatçının
yapıtlarında güncel bir Dadaist jestin
– kendisini hiçbir zaman fazla ciddiye
almayan, izleyiciyi de aynı yolu takip
etmeye teşvik eden bir şüphecilik
biçiminde – sürekli etkin olduğunu
görüyoruz. – Övül Durmuşoğlu

Odyssey (1968), Dr. Who, or Solaris
(1972). In addition to experiments with
precise, seemingly technical objects and
constellations, Kokesch also produces
poetic configurations.
One of the early works, Research
Lab on Mountain (2001), creates a lyrical
landscape, with a few simple tools,
revealing some of his basic vocabulary
and methods: a covered frame-like structure,
white plastic foil, and the small mock-up of
a building. Viewed from the side, the ‘inner
life’ of the mountain is revealed: what we
see is a simple, almost crudely improvised
plastic frame. What is not visible can never
be taken for granted. All the borrowed
formulas, patterns, models become poetry
when they find themselves in another
constellation detached from positivist
pragmatism. A contemporary Dadaist
gesture is always at work—a sceptical
way of thinking that never takes itself too
seriously, encouraging the viewer to do
so as well. – Övül Durmuşoğlu
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ÁDÁM KOKESCH

İsimsiz, 2012 Untitled, 2012

Solaris (1972) filmlerinin, veya
Dr. Who dizisinin setinde yer alabilecek
dekorlar gibi ürkütücü, performatif
bir potansiyel barındırıyor. İnce
işlenmiş, teknik bir hava taşıyan nesne ve
kümelenmelerin yanı sıra, Kokesch şiirsel
konfigürasyonlar da üretiyor.

AKADEMIA
RUCHU

“kaybedeceğiz”
“500 metre uzunluğunda domuz kurtları”

Akademia Ruchu (“hareket akademisi”)
1970’lerdeki kuruluşundan bu yana
sanatsal müdahaleler ve performanslarla
kamusal alanda çalışmalar gerçekleştiriyor.
Sanat yönetmeni Wojciech Krukowski’nin
kurduğu Akademia Ruchu bir davranış ve
görsel anlatı tiyatrosu olarak biliniyor.
Grubun dünyanın çeşitli yerlerinde
sunduğu yüzlerce performans iki kategoride ele alınabilir: alternatif tiyatro
eserleri olarak sahnede gerçekleştirilenler
ve anonim ve isyankâr müdahalelerle
kamusal alanlarda gerçekleştirilenler.

Akademia Ruchu (‘the academy of motion’) has been working in public spaces
through interventions and performances
since its inception during the 1970s.
Founded by Wojciech Krukowski, the
artistic director, Akademia Ruchu is known
as a theatre of behaviour and visual narration. The hundreds of performances the
group presents all over the world fall into
two categories: those enacted on stage,
within the realm of alternative theatre, and
in public spaces, with anonymous and
recalcitrant interventions.

Tiyatro oyunu ile kamusal eylem arasında
şüphesiz farklar var. Tiyatronun sahne,
oyuncular ve izleyicilerden oluşan yapısı
belirli sınırlayıcı kurallar doğurur ve
bir tiyatro seyircisi, performans tiyatro
dışı da olsa, teatral bir gösteri beklentisi
içerisindedir. Kamusal alanda sanat
ise başka türlü işler, nitekim Akademia
Ruchu da son kırk yıl boyunca hareket,
mekân ve toplumsal mesaj kavramlarını
bu kamusal mekânlarda keşfe girişmiştir.
Grubun kökleri 60’lara uzanıyor, grup
70’li yıllarda anonim bir “şehir gerillası”
grubu olarak algılanmış, grubun 80’lerde
izlediği pratik, rejim ve vatandaşlar
arasındaki çatışmada açıkça taraf
olduklarını gösteriyor, 90’lardan bu yana
ise grup, komünizmin çöküşünden sonra
Polonya ve Avrupa’da gerçekleşen siyasi,
ekonomik ve kültürel değişikliklere dair
yeni, direnişçi bir söylem yaratıyor.

There are differences, naturally, between
the theatre and public actions. The
theatre’s structure of stage, actors, and
audience brings with it certain confining
codes, and a theatre audience is prepared
for theatrics, even if the performance
happens to be non-theatre. Art in public
space, however, works differently, and it
is in these sites that Akademia Ruchu has
explored movement, space, and social
messages during the last four decades:
in broad strokes, the group’s roots are in
the ’60s; in the ’70s it was perceived as an
anonymous ‘urban guerrilla’ group; during
the ’80s their practice revealed a clear position on the conflict between the regime
and its citizens; and since the ’90s they
have employed a new defiant discourse
addressing the political, economic, and
cultural changes in Poland and Europe
after the fall of communism.

13. İstanbul Bienali grubun üç erken
dönem filmini sunuyor: Avrupa [Europa]
(1976), Tökezleme I [Potkni cie I] (1977)

The 13th Istanbul Biennial presents three
early films by the group: Europe [Europa]
(1976), Stumble I [Potknięcie I] (1977)
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AKADEMIA RUCHU

Avrupa [ Europa], 1976 Europe [Europa], 1976

1973’te Varşova, Polonya’da kuruldu. Çalışmalarını Varşova, Polonya’da
sürdürüyor. Founded in 1973 in Warsaw, Poland. Based in Warsaw, Poland.

Tökezleme I ve Tökezleme II başlıklı
diğer iki film ise çeşitli Polonya şehirlerinde insanların toplandığı meydanlarda,
sokaklarda ve parklarda çekilmiş. Bu
yapıtlarda Akademia Ruchu, yoldan
geçenlerin haberi olmadan aynı noktada,
düzenli aralıklarla bir kişinin tökezleyeceği bir mizansen tasarlamış. Gündelik
hayatın akışını, birisinin yolda tökezlediğini görmek kadar aksatan az şey vardır.
Kumpanyanın bu eylemle, alışıldık ve
düzenli olana meydan okumak için yeni
bir yöntem önerdiğini söylemek hiç de
yanlış olmaz. Kimse, basit bir sendelemenin neleri harekete geçireceğini önceden
tahmin edemez. – Theodor Ringborg

and Stumble II [Potknięcie II] (1977).
The first film draws from Polish poet Anatol
Stern’s futuristic poem ‘Europa’ (1929).
Europe is one of a number of productions
by Akademia Ruchu based on the specific
poem. Taking place on the streets of Łódź,
Poland, it shows actors running toward
the camera unfolding banners with words
and sentences from the poem. ‘We are
not rats. We wish we would be. A literary.
Swarm of rats.’ one part reads. Although
performed 48 years after the poem was
written, it is still pertinent and powerful
as a ‘performative political allegory’
in the context of the strikes in Radom
and Ursus, Poland.1
The latter films, Stumble I and Stumble II,
were performed in several Polish cities,
including Ciechanów, Świnoujście, Łódź,
and Warsaw, in crowd-gathering places,
such as squares, streets, and parks. In
these works—unbeknown to bystanders—
Akademia Ruchu orchestrated a scene in
which a person stumbles at the same spot
at regular intervals. Few things disrupt
the normalcy of the everyday as seeing
someone stumble. And it might very well
be that with this action the company
proposed a new way to challenge
the customary and orderly. No one knows
what a simple act of faltering could set
in motion. – Theodor Ringborg

1 In the Heart of the Country. Varşova Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu, der. Katarzyna SzotkowskaBeylin (Varşova: Varşova Modern Sanat Müzesi, 2013): 75. http://www.artmuseum.pl/public/upload/files/Wsercu-kraju-ENG-www.pdf. Erişim: 19 Ağustos 2013. In the Heart of the Country. The Collection of the Museum
of Modern Art in Warsaw, ed. by Katarzyna Szotkowska-Beylin (Warsaw: Museum of Modern Art in Warsaw,
2013): 75. Available at http://www.artmuseum.pl/public/upload/files/W-sercu-kraju-ENG-www.pdf.
Accessed: 19 August 2013.
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Tökezleme I [ Potkni cie I ], 1977 Stumble I [Potknięcie I], 1977

ve Tökezleme II [Potkni cie II] (1977).
İlk film ilhamını Polonyalı şair Anatol
Stern’in fütürist şiiri “Europa”dan (1929)
alıyor. Avrupa, Akademia Ruchu’nun
bu şiir üzerine inşa ettiği çok sayıda yapımdan biri. Polonya’nın Łód ź şehrinde
geçen filmin oyuncuları, üzerinde şiirden
kelime ve dizelerin –“Biz sıçan değiliz.
Keşke olsaydık. Edebi. Bir sıçan sürüsü.”–
yazılı olduğu flamaları açarak kameraya
doğru koşuyor. Bu performans şiirin
yazılışından 48 yıl sonra gerçekleşmesine
rağmen, şiir “performatif siyasi bir
alegori” olarak Polonya’nın Radom
şehri ve Varşova’nın Ursus semtindeki
grevler bağlamında gücünü ve geçerliliğini koruyor.1

ALICE CREISCHER&
ANDREAS SIEKMANN

Antonio Gramsci’den Theodor W.
Adorno’ya kadar pek çok felsefecinin
üzerine yoğunlaştığı bir pozisyon olarak,
“aydın” ya da “entelektüel” bugün bizim
için ne ifade ediyor; bilginin iktidarı,
dolaşımı ve terörü ile nasıl baş ediliyor,
bunlar cesaret isteyen sorular... Michel
Foucault’nun okumasını temel alırsak,
bilginin üretiminde, dolaşımında ve
kontrolünde işlevsel ve belirleyici kavramlar, öncelikle yönetimsellik, eğitim
sistemi örgütlenmesi ve siyasi iradedir.
Foucault aynı zamanda entelektüeli,
kuralları, kurumları ve güç odaklarını
sorgulayan ve yeniden değerlendiren
kişiler olarak konumlandırır.
Bir güncel sanat projesini açıklamak
için, neden böyle bir teorik girişe gerek
duyuyorum? Çünkü entelektüel terörün
yol açtığı, ortak bilgi üretimine ve özgür
araştırma anlayışına engel olan, bilgiyi
tekelleştiren iktidar yapısına karşı,
sanatsal pratikleri ile alternatif üreten
iki sanatçıdan söz ediyorum. Bağımsız
pratiklerinin yanı sıra ortak sanat
çalışmaları üreten Alice Creischer ve
Andreas Siekmann, aslında sosyal,
ekonomik ve siyasi bağlamlarda karmaşık
(ya da öyle sunulan) fenomenlere ve
sorulara görsel temsil pratiği üzerinden
yaklaşarak temsil politikalarını
sorguluyor ve grafikler, filmler ya da
yerleştirmeye dönüşen sunumlar, dersler,
sahnelemeler üretiyor.

The position of the intellectual has been
a topic of interest for many philosophers
from Antonio Gramsci to Theodor W.
Adorno. What this position means for us
today, and how we deal with the circulation
of knowledge, its power and even terror,
are questions that require courage to
answer. In Michel Foucault’s view,
the defining concepts for the production,
circulation, and control of knowledge are
governmentality, the organization of
the educational system, and political will.
He also positions the intellectual as one
who reexamines and questions rules and
institutions, as well as power structures.
Why does a work of contemporary art
require this theoretical preamble?
The artists Alice Creischer and Andreas
Siekmann produce alternatives to
the power structures which monopolize
knowledge and prevent free inquiry and
the collaborative production of knowledge.
Using the visual strategies of graphic
design, film, and installation, they
approach the politics of representation
through presentations, lectures, or
stagings. They address phenomena that
are presented in a complex manner
(or presented in a manner more complex
than they actually are) in various social,
economic, and political contexts.
In the Stomach of the Predators
(2012/2013), a new video produced for
the 13th Istanbul Biennial, follows
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Yırtıcı Hayvanların Midesinde, 2012/2013 In the Stomach of the Predators, 2012/2013

Creischer 1960’da Gerolstein, Almanya’da doğdu; Siekmann 1961’de Hamm,
Almanya’da doğdu. Berlin, Almanya’da yaşıyor ve çalışıyorlar. Creischer born in
1960 in Gerolstein, Germany; Siekmann born in 1961 in Hamm, Germany.
Live and work in Berlin, Germany.

Yırtıcı Hayvanların Midesinde, 2012/2013 In the Stomach of the Predators, 2012/2013

Buzullardan, kuzey doğasından ve
İskandinavya peyzajından sıcak Afrika’nın
sarı doğasına geçen bu kavramsal sahneleme
İstanbul’da sona eriyor. Sıhhileştirmenin
acılarını ilk yaşayan İstanbul semtlerinden
Sulukule’den, imparatorluk gösterilerinin
merkezi –eski İstanbul’daki– Hipodrom’a
kayarak, Latince bir kavramı görünür
kılıyorlar; bir anlamda gösterileri üzerinden
teatral bir çeviri sunuyorlar. “Hiç kimseye ait olmayan” anlamında kullanılan
ve Roma hukukundan gelen “res nullius”
aslında kamusal sahipliğe açık olan, herkese ait olabilecek, herhangi biri tarafından
edinilebilecek olanları tanımlar. Tıpkı
oyuncuların taktığı maskelerdeki vahşi
hayvanlar ya da içinde gezdikleri, ruhu
işgal edilmiş ve manen “terk edilmiş”
alanlar gibi. – Adnan Yıldız

the gestures and expressions of a series
of actors who move through various
climates and geopolitical realities with
Brechtian theatricality; a text intervenes
in this flow. The work moves between
Spitsbergen, the most densely populated
island in Norway and home to the Global
Seed Vault, and Benin, where it focuses
on the independent aid agency Millennium
Challenge Corporation (MCC). The actors
walk through a symbolic narrative and
poetic text, bound to one another by
shackles. Their body language, costumes,
and surrounding objects—a hunter’s knife,
a leather bag, masks symbolizing wild
animals, sheets of notepaper covered
in the number zero—gradually gain
semantic clarity as the layered performances progress.
This conceptual staging, which stretches
from the glaciers of Scandinavia and
the landscape of the far north to hot,
yellow-tinged Africa, ends in Istanbul.
Panning over the city from Sulukule
(one of the first Istanbul neighbourhoods
to suffer gentrification) to the Hippodrome
(the centre of imperial spectacle in ancient
Constantinople), the video renders visible
an ancient Latin phrase, presenting
a theatrical translation of the concept of
‘res nullius’. This Roman legal term literally
means ‘nobody’s property’, and refers
to something that can be owned or
acquired by anyone—just like
the ‘abandoned’ but spiritually occupied
spaces where the actors in wild animal
masks wander. – Adnan Yıldız
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13. İstanbul Bienali için ürettikleri yeni
videoları Yırtıcı Hayvanların Midesinde
(2012/2013), Brechtyen bir teatrallikte,
iklimler ve jeopolitik gerçeklikler
arasında yürüyen oyuncuların jestlerinden, ifadelerinden ve bu akışa müdahale
eden bir metinden oluşuyor. Norveç’in en
kalabalık nüfuslu adası Spitsbergen’de
bulunan küresel tohum bankası Global
Seed Vault’a, oradan Batı Afrika’ya,
bağımsız yardım fonu kurumu Millennium
Challenge Corporation’ın Benin’deki
programına işaret ediyor. Bu geçişlerde
birbirine prangayla bağlı oyuncular
sembolik bir anlatımın ve şiirsel bir metnin içinde(n) yürüyorlar. Beden dilleri
ve tavırları, kullandıkları kostümler ve
diğer öğelerle –mesela av bıçağından şık
deri bir çanta, vahşi hayvanları sembolize
eden maskeler, bir sürü “sıfırın” yazılı
olduğu not kâğıtları– ve performanslarla
katmanlaşarak giderek keskinleşiyor.

AMAL KENAWY

1974’te Kahire, Mısır’da doğdu. 2012’de Kahire, Mısır’da öldü.
Born in 1974 in Cairo, Egypt. Died in 2012 in Cairo, Egypt.

Kesintisiz Sohbet (2007) çarpıcı derecede
sade bir yapıt: Sanatçı yıkık dökük bir
binayı pembe yorganlarla kaplamış.
Son derece tanıdık bir ev içi nesne olan
yorgan, binanın dış cephesine yerleştirilince bina da ters yüz edilmiş oluyor. Bina
sakinlerinin pembe yorganları olmayabilir ya da hiç pembe yorgan kullanmamış
olabilirler, ama binayı örtmek için evin
içiyle ve dahası, yatak odasının mahrem
mekânıyla ilişkili bir malzemenin seçimi,
yapının kırılganlığını ve sanatçının
binayı hasar ve saldırıdan koruyup kollamaya yönelik neredeyse anaç denebilecek
içgüdüsünü vurguluyor.
Koyunların Sessizliği (2009) ise
Kenawy’nin Kahire’de sergilediği bir
performansın kaydından oluşuyor. Bu
performans için sanatçı ellerinin ve
dizlerinin üzerinde emekleyen bir grubun
sokakta karşıdan karşıya geçmelerini
sağlamış. On iki gündelik işçi, sanatçının
ağabeyi ve iki çocuk trafiği durdurmuş
–bir sahnede bir otobüsün “performansçılara” milim kala frene bastığını
görüyoruz. Durumun absürdlüğü aşikâr.
Bazı insanlar performansın fotoğraf ve
videolarını çekerken, Kenawy izleyenlerin ve yoldan geçenlerin öfkesiyle de karşı
karşıya kalmış. Sanatçının eylemi belli

Amal Kenawy, whose work is marked
by visual poetry and conceptual gravity,
creates videos, performances, and public
interventions. Hands wearing lace gloves
sewing fabric flowers onto a throbbing
heart is only one of the many visual
metaphors that Kenawy constructs with
ease.
Non Stop Conversation (2007) is poignantly simple: the artist covered a run-down
building with pink quilts. The quilt is a very
familiar domestic object, and its placement
on the exterior turns the building inside
out. Although the residents may not have
owned or used pink quilts, the selection
of a material associated with the home
interior and, more specifically, the intimate
space of the bedroom to cloak the building
highlights the fragility of the structure and
the almost-maternal instinct to protect and
preserve it.
Silence of Sheep (2009) is footage of a
performance Kenawy staged in Cairo,
Egypt. She led fifteen people, crawling on
their hands and knees, across a street.
Twelve day labourers, the artist’s brother,
and two children stop traffic—in one scene
a bus brakes inches from ‘the performers’.
The absurdity is palpable. While some
people filmed and photographed this
event, Kenawy encountered the outrage
of other bystanders and passers-by.
The artist’s gesture obviously struck a
very tender nerve, and the exponential
climb of tension is not surprising—it is
almost expected. The experiences of the
viewers are inevitably shaped by their
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Koyunların Sessizliği, 2009 Silence of Sheep, 2009

Amal Kenawy’nin video, performans ve
kamusal müdahaleleri görsel şiirsellik ve
kavramsal yoğunluklarıyla öne çıkıyor.
Atan bir kalbe kumaştan çiçekler işleyen
dantel eldiven giymiş eller, Kenawy’nin
ustaca yarattığı görsel metaforlardan
sadece biri.

“Sana insanları hayvan gibi yürütmenin sanat olduğunu mu söylediler?!!”

İspanyol sanatçı Santiago Sierra’nın
kiralık işçilerini anımsatan bir üslupla
–Sierra, bazı mizansenlerinde karton
kutuların içine çömelmiş ve dövme yaptırmak üzere oturmuş işçiler vasıtasıyla
üretim ve iktidarın dinamiklerini teşhir
etmek istiyordu–, Kenawy’nin bu ancak
bir kere gerçekleştirilebilen (iki kere
yapılması planlanmıştı) performansının
ardından kendisiyle birlikte bir gece
nezarethanede kalan gündelik işçilerle
ilişkisinin sömürü sınırında olduğu
söylenebilir, ama bu tam da sanatçının
önermesini güçlendiren nokta. Kenawy
insanın her gün kabul edilebilir ve kabul
edilemez eylemler arasındaki bocalama
halinden muaf değildir ve performansa
katılanların işe alınma amacı, hem emek
ve aracılık, hem de üretim ve kapitalizm
çıkmazlarını –siyasi ve de toplumsal
açıdan– daha da acil kılar. Performans
bunun da ötesinde kamusal alanda
sanat ve sanatçı, kadın ve kadın bedeni,
toplumsal tolerans konularını da irdeler.
– Merve Ünsal

self-awareness of looking at artworks, as
opposed to the bystanders who happen to
pass through the street at that particular
time. Kenawy’s concoction of the lapse of
temporality—a strictly urban definition and
sensibility of temporality, which includes
the intimate co-existence of various
modes of time and space—is serious
but subdued; the artist has produced a
mischievous slice of the everyday—the
mimicry of reality. The metaphor almost
feels more real than life itself.
Reminiscent of Spanish artist Santiago
Sierra’s hired labourers—who have, on
different occasions, crouched in cardboard
boxes and sat for tattoos as Sierra aimed
to expose dynamics of production and
power—, Kenawy’s relationship with
the day labourers, who were jailed with
the artist for one night following the
one-time performance (two had been
planned), borders on exploitative, but
this is precisely what strengthens her
statement. Kenawy is not immune to one’s
daily wavering between acceptable and
unacceptable actions, and the purpose
for which these men were employed
make the issue of labour and agency and
production and capitalism—both politically
and socially—all the more pressing. The
performance also raises crucial issues
beyond the above mentioned in terms
of public space related to art, the artist,
gender, and social tolerance.
– Merve Ünsal
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ki çok hassas bir konuya dokunuyor,
gerilimin hızla yükselmesi şaşırtıcı değil,
hatta neredeyse beklenen bir durum.
Videoyu izleyenlerin deneyiminin, o
sırada tesadüf eseri sokaktan geçenlerin
aksine, bir sanat yapıtına baktıklarına
dair bir farkındalık tarafından şekillendirilmesi kaçınılmaz. Kenawy’nin son
dereca kentsel, bir zamansallığı sekteye
uğratarak hazırladığı tezgâh ağır ama
kontrollüdür; sanatçı gündelik olana dair
muzip bir zaman dilimi veya gerçekliğin
bir taklidini üretir. Buradaki mecaz
neredeyse yaşamın kendisinden daha
gerçek olduğunu hissettirir.

ANCA BENERA &
ARNOLD ESTEFAN

Anca Benera ve Arnold Estefan’ın
yapıtları genellikle, özerk bir özne ve
toplumun bir ferdi olarak birey ile
iktidarı elinde tutan devlet, çokuluslu
şirketler ve sanat kurumları gibi
kurumsal güçler arasındaki orantısız
karşılaşmayı konu edinir. İkili yapıtlarında tek bir bireyi, iktidarın kullandığı
kişiliksizleşmiş, soyut ikna ve kontrol
mekanizmaları ile karşı karşıya bırakır.
İkilinin sanatsal stratejileri, bürokrasinin
sindirmeye dayalı, karmaşık ve hakkında
bilgi edinmesi genellikle imkânsız
mantığının ayrıntılı bir çözümlemesine
ve sistemli incelemesine dayanır. İkilinin
yapıtları, kendisini –denetim evreni ne
biçimde olursa olsun– nüfuz edilemez
bir kale olarak sunan iktidar karşısında,
bireyin kendi sesini bulması ve eleştirel
bilincinin ortaya çıkmasına dair ihtiyaca
hitap eder.

Eşit Uzaklık İlkesi (2012-devam etmekte),
Romanya’nın jeopolitik konumunu ve
Karadeniz’in kuzeybatısında ıssız ve
kayalık bir adacık olan Yılan Adası
etrafında gelişen tarihsel çatışmaları
ve saha anlaşmazlıklarını inceleyen bir
yapıt. Yılan Adası 1991 yılında Sovyetler
Birliği’nin dağılmasının ardından
Romanya ve Ukrayna arasında, uzun süre
devam eden ve bölgedeki büyük petrol
ve doğal gaz yataklarıyla ilgili ortak
ekonomik çıkarlardan kaynaklanan bir
anlaşmazlığa konu oldu. Romanya meseleyi Lahey Uluslararası Adalet Divanı’na
(UAD) taşıdı, mahkeme ise Ukrayna ve

Anca Benera and Arnold Estefan
often showcase the disproportionate
confrontation between the individual
—as an autonomous subject and a citizen
of society—and institutional powers that
be the state, multinational corporations,
and art institutions. They pit one individual
against the depersonalized and abstract
mechanisms of persuasion and control
with which power operates. Their artistic
strategies rely on minute analyses and
systematic explorations of the logic of
the intimidating, complicated, and often
inscrutable structure that is bureaucracy.
They endorse the need to find one’s voice
and to unearth one’s critical consciousness
in the face of what presents itself
as an impenetrable fortress of power—
no matter in what form the sphere
of control appears.
The Equitable Principle (2012–ongoing)
explores Romania’s geopolitical position
and the historical controversies and
territorial disputes around Snake Island,
a remote rocky islet located in
the north-western part of the Black Sea.
In 1991, after the dissolution of the Soviet
Union, Snake Island became an object of
a long-standing dispute between Romania
and the Ukraine, stemming from shared
economic interests in large oil and gas
reserves. Romania brought the case to
the International Court of Justice (ICJ)
at The Hague, and the court’s decision
was to draw an equidistant line between
the Ukrainian and Romanian shorelines.
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Eşit Uzaklık İlkesi, 2012-devam etmekte The Equitable Principle, 2012-ongoing

Benera 1977’de Köstence, Romanya’da doğdu; Estefan 1978’de Târgu Secuiesc,
Romanya’da doğdu. Bükreş, Romanya’da yaşıyor ve çalışıyorlar. Benera born in
1977 in Constanta, Romania; Estefan born in 1978 in Târgu Secuiesc, Romania.
Live and work in Bucharest, Romania.

Benera ve Estefan Eşit Uzaklık
İlkesi’nde bu aldatıcı “geri kazanım”ı
kavramsallaştırıyorlar. Sanatçılar,
her bir Romanyalının –deniz sahası eşit
bölünmüş olsaydı- payına düşecek olan
0,509 metrekarelik parçayı Karadeniz’in
donmuş yüzeyinden kestiler. Benera ve
Estefan daha sonra benzer bir işlemi
Romanya’nın kaybettiği Yılan Adası’nın
yüzeyine de uyguladılar. Sanatçılar,
yaklaşık 8 milimetrekare toprak alıp
Bükreş’e kaçırmak amacıyla
-Ukrayna’dan izin almak için gerekli
bürokratik prosedürleri atlatarakadaya gittiler. Bu iki, birbirini
tamamlayan eylem sanatçıların “siyasal
simya”sını oluşturuyor: bir yandan
kaybedilen şey (ada) simgesel olarak geri
kazanılırken (kişi başına düşen
8 milimetrekare toprak); diğer yandan
kazanılan şey (deniz sahası) Karadeniz’den
alınan buz kütlesi çözülüp buharlaştığı
için kaybediliyor. – Magda Radu

The ICJ awarded the biggest share to
Romania, but the oil concessions in
the sea had already been granted to
multinational companies before
the resolution of the trial.
Benera and Estefan conceptualize this
deceptive ‘recovery’ in The Equitable
Principle. The artists cut out a 0,509
square-metre surface from a frozen
part of the Black Sea—the unit that
each Romanian citizen would get, had
the maritime area been divided equally.
Benera and Estefan applied a similar
procedure to the area of Snake Island
(which Romania lost). The artists take
a trip to the island—navigating the
Ukrainian bureaucracy in order to secure
the necessary access permit—to smuggle
approximately 8 square millimetres of soil
out to Bucharest. The two complementary
actions are the artists’ ‘political alchemy’:
on one hand, what was lost (the island)
is symbolically recovered (the 8 square
millimetres of land per capita); on the other
hand, what was gained (the maritime area)
is lost, as the ice removed from
the Black Sea evaporates. – Magda Radu
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Eşit Uzaklık İlkesi, 2012-devam etmekte The Equitable Principle, 2012-ongoing

Romanya kıyı şeritlerine eşit uzaklıkta
bir hat çizme kararı aldı. UAD rezervlerin
büyük bölümünü Romanya’ya verse
de, denizin altındaki petrol yatakları
mahkeme sonuçlanmadan önce çokuluslu
şirketlere devredilmişti.

AYŞE ERKMEN

Ayşe Erkmen’in yapıtları, mekân
deneyimini şekillendiren anlatı, yapı
veya sistemlerle beklenmedik ve tuhaf
karşılaşmalar yaratmayı amaçlıyor.
Sanatçı heykellerinde belirli bir biçim
arayışı gütmüyor: her enstalasyonunu
mekânda karşılaştığı malzemelerden
hareketle geliştiriyor. Sanatçının
kendine özgü nüanslarından beslenen
müdahaleleri dünyanın en önemli güncel
sanat kurumları, kamusal alanları ve
tarihsel mekânlarından bazılarını geçici
olarak dönüşüme uğrattı. Sanatçının
projelerinin arka planını oluşturan
araştırma konuları arasında, bir binanın
altyapısı veya tarihinin belli özellikleri
(Hamarat Renkler, 2005); göç yolları
(Taşınan Gemiler, 2001); kapalı sınırların
üzerindeki hava sahasına dair göç hakları (Bırak Dolaşsın, 2011); ve Venedik
kanallarında akan suyun içme suyuna
dönüştürülmesi (Plan B, Venedik Bienali,
2011) bulunmaktadır.
Erkmen’in yapıtının ayırt edici özelliği
görsel sadeliği ve mevcut koşullara
gösterdiği hassasiyet. Sanatçı algı ve
deneyimin doğasını mizah içeren bir
bakışla keşfetmek ve güçlendirerek
iletmek için renk, biçim ve sesi kullanıyor.
Sanatçının enstalasyonları verili bir
bağlama toplumsal, politik veya mimari
karşılıklar geliştiriyor ve verili bağlamın
tutarsızlık ve tuhaflıklarını ön plana
taşıyarak gündelik hayatın gizli (veya
gözden kaçan) yönlerini ortaya çıkarmak
için yapıtlarına taşıyor. Sanatçının bazı
yapıtları yoğun bir bedensel ve olgusal

Ayşe Erkmen is concerned with creating
unexpected and strange encounters
with the stories, structures, or systems
that shape one’s experience of a place.
She does not pursue a particular
sculptural form: she develops each
installation from the materials that she
encounters at a site. Her interventions,
which draw on the particular nuances of a
location as the subject matter, have temporarily altered some of the world’s most
important contemporary art institutions,
public spaces, and historical sites.
Investigations behind Erkmen’s projects
include: the infrastructure or particular
features of a building’s history (Busy
Colours, 2005); migratory paths (Shipped
Ships, 2001); rights of airspace to migrate
across otherwise closed borders
(Let it Flow, 2011); and the conversion of
Venice canal water into drinking water
(Plan B, Venice Biennale, 2011).
Erkmen’s work is characterised by a visual
simplicity and sensitivity to existing
conditions, and the artist uses colour,
shape, and sound to jocularly explore and
amplify the nature of perception and
experience. Her installations articulate
a social, political, or architectural
response to a given context. The artist
also foregrounds the inconsistencies
and peculiarities of a given context and
channels them into her work to reveal
hidden (or unnoticed) aspects of daily life.
Her work is, at times, intensely visceral
and phenomenological. Forms can have
a direct, at times overwhelming or
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Stoned, 2003

Erkmen’in 13. İstanbul Bienali’ne dâhil
olan projesi kütkütküt (2013), yapıtın
sergilendiği mekânda gerçekleşmesi
planlanan fiziksel dönüşüme atıfta
bulunuyor; bu değişiklik, şehrin başka
pek çok yerindeki gelişimi de yansıtıyor.
Antrepo no.3 binasının önünde, saatte
bir binaya doğru bir sarkaç gibi sallanan
dev bir gülleyle silahlandırılmış bir
vinç duruyor. Vincin sahip olduğu güç,
güllenin uyur haldeki potansiyeliyle aynı
anda hem vurgulanıyor, hem seyreltiliyor.
Erkmen endüstriyel nesneler ile heykel
üretim süreçleri arasındaki ilişkiyi
yeniden düşünerek nesneler ve izleyici
arasındaki ilişkinin sanılandan çok
daha yakın, karmaşık, öznel ve değişken
olduğunu gösteriyor. Biçim ve deneyim
arasındaki daha soyut ilişkiden hareket
etmek yerine, heykel sanatı ve türevlerinin
sabit anlatılarını yerinden etmeyi tercih
ediyor. İzleyici kendini genellikle Erkmen’in
yapıtının fiziken de içinde bulur, ve çıkış
yolunu düşünce veya içgüdüleriyle arar.
– Danae Mossman ve Sarah Hopkinson

threatening relationship to the body.
For example, in Stoned (2003), a large
rock rested precariously over a large glass
roof, which covers the heads of visitors.
In other works, the form responds softly
to hard-edge architecture, as in Under
the Roof (2005). The artist created colour
fields, with silicon cords, at head height
in each gallery space, creating false
ceilings and gently altering the spatial
design of the rooms.
Erkmen’s project for the 13th Istanbul
Biennial, bangbangbang (2013), refers to
the physical transformation that is scheduled
to take place in the area where the work
is presented, change that reflects
the development of many other parts of
the city. In front of the Antrepo no.3
building stands a crane armed with
a giant ball that swings into the building
every hour like a pendulum. The power
of the crane is at once emphasised
and dispersed through the ball’s latent
potentiality.
Erkmen renegotiates the relationship
between industrial objects and processes
of sculptural production, and reveals
the relationship between objects and
the viewer as something much more
intimate, complex, subjective, and
variable. She disestablishes the fixed
narratives of sculpture and its legacies
rather than drawing on the more abstract
relationship between form and experience
as subject matter. Often visitors are, quite
literally, inside of the work, thinking or
feeling their way out.
– Danae Mossman and Sarah Hopkinson
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etki yaratır. Yapıtların biçimi beden ile
doğrudan, hatta bazen izleyicinin başını
döndüren veya izleyiciyi tehdit eden bir
ilişki kurar: Stoned (2003) başlıklı yapıtta, izleyicilerin baş hizasının üzerindeki
geniş cam çatının üzerine tehlikeli ve
tehditkar bir şekilde yerleştirilmiş dev
kaya gibi. Çatının Altında (2005) gibi
diğer bazı yapıtlarda ise biçim keskin
hatlara sahip mimariye yumuşaklıkla
karşılık verir. Sanatçı bu yapıtta her galeri
mekânında silikon kablolar kullanarak
renk alanları yaratır, ve oluşturduğu sahte
tavanlarla odaların mekânsal tasarımına
hassas müdahalelerde bulunur.

CARLA FILIPE

Carla Filipe’nin sanatını modern Portekiz
tarihinin bir tür güncesi olarak okumak
mümkün. Sanatçı, kişisel anılarından
ve deneyimlerinden hareketle çeşitli
toplumsal tarihsel anlatılara değiniyor.
(Post)endüstriyel yaşamın bu alegorileri
günümüz kapitalizmi üzerine –yani
sistemin verimlilik ve kâr peşinde
koşarken bilgi ve tecrübeyi nasıl safdışı
bıraktığına dair– melankolik değerlendirmeler sunuyor.

Kültür yoksa hiçbir şey olmaz [Se não
há cultura, não há nada] (2011-2013)
başlıklı yapıt, Filipe’nin yaşadığı Porto
şehrinin merkezindeki en sevdiği kitapçı
Moreira da Costa’nın bir portresi. Filmde
izleyici, sahaf dükkanının sahibinin
peşinden yerden tavana yüzyıllık
kitaplarla tıka basa dolu raflar arasında
bodrum katında geziniyor. Bu sahaf
dükkanı Porto’nun en eski kitapçısı
olmasına rağmen, bugün diğer birçok
kitapçı gibi ayakta kalmaya çalışıyor.
Portekiz ekonomisi 2010’dan bu yana
krizde, bu eski liman şehri de hafta
sonu turizmini ve Erasmus öğrencilerini kendine çekmeye çalışarak iflasa
karşı mücadele veriyor. Ancak, şehrin
kültürel ve entellektüel hayatını yeniden
hareketlendirmek şöyle dursun, bu
çabalar şu ana kadar, zengin ve istikrarlı
bir ekonomiyi canlandırmak adına pek
sonuç getirmemiş.
Rorschach Enstalasyonu [Instalação
Rorschach] (2011-2013) ise kültürün,
yüzüstü bırakıldığı takdirde, zamanla
çözülüp gideceğini ve doğanın hükmüne

The art of Carla Filipe reads like a chronicle
of modern Portuguese history. Drawing
from personal memories and experiences,
the artist touches on various social histories.
These allegories of (post) industrial life
offer melancholic reflections on capitalism
today and the way the system renders
obsolete practices and knowledge in its
quest for efficiency and profit.
The installation If there is no culture there
is nothing [Se não há cultura, não há
nada] (2011-2013) is a portrait of Moreira
da Costa, Filipe’s favourite bookstore,
located at the city centre of Oporto, where
she lives. In the film the viewer follows the
antiquarian bookseller through his basement, filled with shelves crammed from
floor to ceiling with century-old books. The
bookstore is the oldest in Oporto but, like
so many of its kind, struggles to keep its
doors open today. While the Portuguese
economy has suffered a recession
since 2010, the old harbour city fights
bankruptcy by attracting weekend tourism
and Erasmus students. But these attempts
have done little to restore a diverse and
stable economy, let alone the city’s cultural
and intellectual life.
Rorschach Installation [Instalação
Rorschach] (2011-2013) suggests that
if culture is abandoned, it will gradually
disintegrate and be overpowered by
nature. The work includes open books,
which Filipe retrieved from Moreira da
Costa, presented on a wall. They reveal
elegant lines and curved gouges, traces of
bookworms that once inhabited the pages.
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Boş Eller: El sadece iş yapmak için
kullanılan bir organ değil, aynı zamanda
o işin bir ürünüdür [Mãos vazias: a mão
não é só um orgão de trabalho, mas
também produto deste] (2011), aslen
marangozluk, fırıncılık veya çiftçilik
gibi kadim mesleklerde kullanılan, ama
şimdi büyük oranda unutulmuş, eski
ahşap ve demir işleme aletlerinden oluşan
bir enstalasyon. Bu enstalasyon
el emeğinin arkeolojisini sunuyor.
Boş Eller’in yanı başında, 1960’larda
kırsal bölgelerde ortaya çıkan antifaşist
protest şarkıların bir derlemesinden
oluşan ses enstalasyonu İşçi Şarkıları
[Músicas de Trabalho] (2010) yer alıyor.
Bu sesler bize, günümüzün baskıcı
ekonomik ve siyasi kalıpları karşısında
bir bağımsızlaşma yöntemi olarak, el
emeğinin ve el becerisinin özgürleştirici
potansiyelini hatırlatıyor. – Rieke Vos

The symmetrical compositions evoke
the capriciousness of Rorschach tests,
a psychological tool used to determine
personality disorders. In a powerful
metaphor, the work connects the damage
perpetrated by cultural patrimony to the
delicate mental state of a society.
Empty Hands: The hand is not only an
organ for work but it is also a product of it
[Mãos vazias: a mão não é só um orgão
de trabalho, mas também produto deste]
(2011) is an installation consisting of
ancient wood-and-iron work tools, which
were originally used for archaic professions like carpentry, baking, or farming but
now widely forgotten. The installation is an
archaeology of manual labour. Alongside
Empty Hands is the sound installation
Workers’ Songs [Músicas de Trabalho]
(2010), which projects a collection of
antifascist protest songs that originated in
rural areas around the 1960s. The voices
remind us of the emancipatory potential of
manual labour and skill, a mode of sovereignty from current oppressive economic
and political patterns. – Rieke Vos
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gireceğini öne sürüyor. Bu yapıtta
Filipe’nin Moreira da Costa kitapçısında
bulduğu kitaplar, sayfaları açık halde,
bir duvar enstalasyonunda sunuluyor.
Açık sayfalarda zarif çizgiler ve kıvrımlı
oluklar, yani bir zamanlar bu sayfalarda
ikamet etmiş kitap kurtlarının bıraktığı
izler görülüyor. Bu simetrik kompozisyonlar izleyiciye, kişilik bozukluklarını
belirlemek için kullanılan psikolojik
araçlar arasında yer alan Rorschach
testlerinin değişkenliğini hatırlatıyor.
Yapıt, bu güçlü metafor aracılığıyla
kültürel mirasın yarattığı tahribat ile
toplumun kırılgan halet-i ruhiyesi arasında bağlantı kuruyor.

CARLOS EDUARDO
FELIX DA COSTA
(CADU)

Cadu’nun Kış Geçidi [Passagem de
Inverno] (1998-2004) başlıklı yapıtı bir
büyüteç vasıtasıyla oluşturulmuş güneş
yanığı izlerini taşıyan 24 beyaz sayfadan
oluşuyor –sayfalardaki yanık izleri
geçiciliğin damgasını taşıyor. Mevsim
değişimini ve günlük hava durumunu
fiziksel olarak kayda geçiren yapıtta,
normalde sadece rakam olarak algılanan
olgular basit ancak tahrip edici birer
güce dönüşüyor. Daha fazla güneş
ışığı daha fazla iz anlamına geliyor ve
sayfalardaki yanık izleri zamana karşı
verilen bir savaşın bıraktığı yara izlerini
andırıyor.
Zamanı otomatik olarak kaydetme
pratiğini şiirsel anlamda benzer, biçimsel
anlamda farklı yorumlayan bir başka
yapıt ise Rumos 3 (2001). Cadu pille
çalışan minyatür arabalara tükenmez
kalem takıp 130 x 130 cm boyutlarında
kâğıt tabakalarının üzerine yerleştirmiş.
Arabalar hareket ettikçe ortaya resimler
çıkmış, kalemin mürekkebi bittiğinde
resimler de tamamlanmış. Bu görünüşte
sonlu ve ucu başı belli otomatik süreç
tekrar gözden geçirildiğinde sürecin
hazırlık ve uygulamasının ne kadar
kendine özgü ve tuhaf olduğu fark
ediliyor. Çizim sürecinden sanatçının
elinin çıkarılmasıyla çocuksu ve mesafeli
bir hava kazanan bu yapıtlar, sanatçının
üretim sürecini neyin oluşturduğunu
sorguluyor. Sürecin biçimi belirlemesinin
hem sınırlayıcı hem de özgürleştirici
yönleri var.

Cadu’s Passage of Winter [Passagem de
Inverno] (1998–2004) consists of 24 white
sheets of paper with sunlight burn marks,
created with the help of a magnifying
glass—the charred traces on the sheets of
paper carry the imprint
of temporality. The changing season
and the differences in weather each day
are physically recorded—what is normally
seen as numbers becomes a simple yet
destructive force. More light means
more marks; the burns are like scars of
a battle with time.
A poetically similar, formally different
rendition of an automatic recording of time
is Rumos 3 (2001). Cadu attached ballpoint pens to miniature battery-powered
cars, which he placed on 130 x 130 cm
sheets of paper. The movement of the cars
created drawings, which were finished
when the pen ran out of ink. The automatic
process was seemingly finite, definitive,
while, upon second thought, the very
formulation of the process itself is quite
specific and peculiar. Infantile and distant
as gestures with the artist’s hand removed
from the drawing process, these works
question what constitutes the working
process of an artist. Process determining
the form is both limiting and liberating.
Seasons [Estações] (2012/2013) is an
installation in which Cadu explores ideas
for the building of green architecture
in the mountainous region of Rio de
Janeiro. It consists of a video, photos, and
architectural models. Previously shown at
the São Paulo Biennial in 2012, the work
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has evolved for the 13th Istanbul Biennial,
with the artist’s reflections on
the project after the fact. There are
marked differences between the two
pieces, as during the São Paulo Biennial,
Seasons was a project underway, built
organically during the biennial. The new
installation is Seasons II, which is
smaller and is now about something
incorporeal. The ‘cleaner’ assembly will
show the writing in spotlights. Seasons
exemplifies Cadu’s work in that it is neither
medium nor space-specific and lands
somewhere between personal history
and an urban expansion proposal. In the
framework of Istanbul, a city constantly
under construction, Cadu’s models of
sustainable architecture become urgent
reminders of the irreversibility of the
destruction of nature. – Merve Ünsal
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Mevsimler’de [Estações] (2012/2013)
ise Cadu, Rio de Janeiro’nun dağlık
arazisinde yeşil mimariyi inşa etmek için
fikirler üretiyor. Bu enstalasyon, bir
video, fotoğraflar ve mimari maketlerden
oluşuyor. Daha önce 2012 São Paulo
Bienali’nde sergilenen yerleştirme 13.
İstanbul Bienali için sanatçının proje
uygulandıktan sonraki düşüncelerini de
içerecek şekilde geliştirildi. São Paulo
Bienali sırasında Mevsimler projesi
henüz yapım aşamasında olduğundan
ve organik bir biçimde bienal sırasında
inşa edildiğinden yapıtın iki versiyonu
arasında önemli farklar var. Daha küçük
boyutlu, cisimleşmemiş yeni enstalasyonun başlığı Mevsimler II. Bu daha
“temiz” derlemede yazılar spot ışıkları
altına alınacak. Mevsimler, Cadu’nun
yapıtlarının mecraya ya da mekâna özgü
olmadığına dair tipik bir örnek, ve kişisel
tarihle, bir kentsel büyüme tasarısı
arasında bir yere konumlanıyor. Sürekli
inşaat halinde bir şehir olan İstanbul
çerçevesinde bakıldığında, Cadu’nun sürdürülebilir mimarlık modelleri, doğanın
yok edilmesinin geri dönüşsüzlüğüne dair
acil birer uyarı niteliği kazanıyor.
– Merve Ünsal

CHRISTOPH
SCHAFER

Kavramsal sanatçı, zanaatkâr, keskin
bir konuşmacı ve davetsiz bir şehir
planlamacısı olan Christoph Schäfer
çalışmalarını kentsel toplumsal
hareketlerin içinden sürdürüyor. Algı
ve değerlendirmeler, düşünceler ve
hayallerden ördüğü çizimleri, konferans,
yayın ve sergilerde hayat kazanıyor.
Schäfer, kuram, eylemcilik ve sanatsal
üretimi bir araya getirerek kentsel yaşamı
yeniden şekillendirecek kolektif arzuları
keşfe çıkıyor. Schäfer, 13. İstanbul Bienali
için hazırladığı ve İstanbul’un gerçek ve
olası kentsel dönüşüm modelleri üzerine
spekülatif düşünceler geliştirdiği yeni
çizim serisinde, çeşitli tarihsel ve güncel
kentsel durum katmanlarını üst üste
bindiriyor. Bu serinin çıkış noktası
sinemacı Margit Czenki’nin Haziran
2013’te Hamburg’da fotoğrafladığı bir
an. Fotoğrafta kalabalık bir insan grubu
bir mahalle parkının adının “Gezi Park
Fiction St. Pauli” olarak değiştirilmesini
kutluyor. 1994 yılında kurulan bağımsız
inisiyatif Park Fiction, Schäfer’in kentsel
sorunlara gösterdiği uzun soluklu ilginin
önemli bir örneği. Park Fiction, Hamburg’un St. Pauli mahallesindeki liman
bölgesinin kentsel dönüşümüne karşı
geliştirilen, halka açık bir park kurmayı
amaçlayan bir planlama projesi olarak
ortaya çıktı. Park Fiction’ın bir üyesi
olarak Schäfer mahallede takas ve ortak
üretim platformları yaratmak amacıyla
mizahi bir yönü de olan araçlar geliştirdi –bir arzular arşivi, ev ziyaretleri,
dersler, oyunlar ve film gösterimleri için
portatif bir planlama atölyesi ve bir bahçe
kütüphanesi gibi. Bu araçlar mahalle

A conceptual artist, draughtsman, sparkling
speaker and uninvited city planner,
Christoph Schäfer works from within urban
social movements. His drawings, woven
together from perceptions, thoughts,
and imaginations, are activated through
lectures, publications, and exhibitions.
Schäfer combines theory, activism, and
artistic production in his practice as he
explores collective desires for reshaping
urban life. For the 13th Istanbul Biennial,
Schäfer piles up layers of historical and
current urban situations in a new series
of drawings speculating about real and
possible urban transformations in Istanbul.
A starting point for this series is a moment
photographed by filmmaker Margit Czenki
in Hamburg in June 2013, showing an island of people who celebrate the renaming
of a local public park as ‘Gezi Park Fiction
St. Pauli’. Park Fiction, an independently
organized initiative that began in 1994,
is a prominent example of Schäfer’s
long-term engagement with urban issues.
It emerged as a planning project for a public
park in response to the redevelopment of
the harbour area in St. Pauli, Hamburg.
As a member of Park Fiction, Schäfer
developed playful tools to create platforms
of exchange and coproduction in
the community—such as an archive of
desires, a transportable planning studio
for house visits, lectures, games, film
screenings, or a garden library. These
tools helped residents imagine a park as if
it existed, until the city recognized
the space as a park and it was opened in
2005. For Schäfer, the renaming of the
park as ‘Gezi Park Fiction St. Pauli’
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in support of the Gezi uprisings highlights
the urgency to connect different urban
struggles to continue building a vocabulary
that actively helps foster emancipation at
the local level. Desire production plays
a central role in Schäfer’s drawings. In
his works on display, Schäfer ‘draws’
theory, based on interviews, encounters,
and readings about Istanbul’s urban
transformation, and translates his investigation into a highly intimate, individual
language. The labour-intensive quality of
the drawings opposes the rapid circulation
of information and sets the processes
of imagination and desire-making as
essential tools to produce and engage
in civic spaces in cities. Using drawing as
a means of urban transformation, Schäfer
empowers subjective positions, and
eventually questions the ways in which
artists as citizens can use space to
contribute to redefining cities.
– Özge Ersoy
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sakinlerinin gerçekten bir parklarının
olduğunu hayal etmelerine yaradı, ta ki
Hamburg Belediyesi talepleri tanıyana ve
2005 yılında gerçek bir park açılana dek.
Schäfer açısından, parkın isminin Gezi
Direnişini desteklemek amacıyla “Gezi
Park Fiction St. Pauli” olarak değiştirilmesi, yerel düzeyde özgürleşmenin teşvik
edilmesine bilfiil destek verecek bir kelime haznesi oluşturmaya devam edebilmek
için farklı kentsel mücadeleleri birbirine
bağlamanın elzemliğini vurguluyor.
Arzu üretimi Schäfer’in çizimlerinde
merkezi bir rol oynuyor. Schäfer,
sergilenen yapıtlarında mülakatlardan,
rastlaşmalardan ve İstanbul’un kentsel
dönüşümü hakkında okuduklarından
hareketle kuramı “çiziyor” ve yaptığı
araştırmayı son derece samimi, bireysel
bir dile tercüme ediyor. Çizimlerin
emek-yoğun niteliği bilginin hızlı
dolaşımına itiraz ediyor ve şehirlerdeki
kamusal alanlarda üretim ve ilişkiye
geçme eylemleri açısından hayati önem
taşıyan araçlar olarak hayal kurma ve
arzu üretimi süreçlerine işaret ediyor.
Çizimi, kentsel dönüşümün yollarından
biri olarak kullanan Schäfer, öznel
konumlara güç katıyor ve nihai aşamada,
birer vatandaş olarak sanatçıların
şehirlerin yeniden tanımlanmasına
katkıda bulunmak amacıyla mekânı nasıl
kullanabileceklerini araştırıyor.
– Özge Ersoy

CINTHIA MARCELLE

TIAGO MATA
MACHADO

Brezilyalı sanatçı Cinthia Marcelle’in
–performans, video ve enstalasyon
mecralarını kullandığı– yapıtları
gündelik hayatın insana absürd gelen
teatralliğini yakalıyor. Marcelle’in,
çeşitli terk edilmiş kentsel alanları sahne
olarak kullanan tuhaf ve kendine özgü
yapıtları siyasal ve şiirsel olanı beklenmedik
yollarla bir araya getiriyor. Sanatçı,
Unus Mundus (2004-2005) başlıklı
performans serisinde ayırt edici özelliği
aynı anda gerçekleşen tekil davranış
motifleri olan kolektif tesadüflerin
orkestra şefliğini yapar: örneğin, benzer
şekilde giyinmiş öpüşen yedi çift veya
bir meydanın etrafında dönen birbirinin
tıpkısı sekiz beyaz yük minibüsü. Aynı
seriden Yüzleş [Confronto] (2005)
başlıklı yapıtta ise sekiz ateş jonglörü
yoğun bir yol kavşağında bir ateş hattı
oluşturuyor – bu koreografi kentli
hallerde baş gösteren iktidar oyunlarını
şakacı bir üslupla görselleştirirken,
gündelik hayatın siyasal boyutuna şiirsel
jestler aracılığıyla bir kelime haznesi
kazandırıyor. Marcelle’in sanatsal pratiği
tecrit edilenin merkeze getirilmesine ve
dünyada yaşamanın ne anlama geldiğine
dair bir içgörü üretmeye odaklanıyor.
Sanatçı, mikro düzeyde kurguladığı
ihtimal dışı senaryoları ortaya koyarak,
hayatımızı farklı ölçeklerde etkileyen
geniş planlara imada bulunuyor.

Brazilian artist Cinthia Marcelle’s work
—in the form of performances, videos,
and installations—captures the seemingly
absurd theatrics of the everyday. Set
in various deserted urban landscapes,
Marcelle’s idiosyncratic pieces merge the
political and poetic in unexpected ways.
In her performance series Unus Mundus
(2004–2005), she orchestrated collective
coincidences characterized by singular
behaviour patterns occurring simultaneously: seven similarly dressed couples
kissing or eight identical white vans driving
around a square, for example. In Confront
[Confronto] (2005), from the same series,
eight fire jugglers form a line of flames at
a crossing of a busy intersection—this
choreography playfully visualizes the
power plays that unfold in urban situations
where the political dimension of daily
life finds its vocabulary through poetic
gestures. Marcelle’s practice focuses on
bringing the marginalized to the centre
and generating insight about what it
means to be living in the world. She shows
improbable scenarios on a micro level that
allude to the larger scheme of things which
impact our lives on different scales.
Outside of her solo practice, Marcelle
frequently collaborates with filmmaker
Tiago Mata Machado to produce work that
is inspired by the chaos and polarity at
the intersection of politics and society. Employing a lyrical and formalistic language,
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Marcelle 1974’te Belo Horizonte, Minas Gerais, Brezilya’da doğdu; Machado
1973’te Belo Horizonte, Minas Gerais, Brezilya’da doğdu. Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brezilya’da yaşıyor ve çalışıyorlar. Marcelle born in 1974 in Belo Horizonte,
Minas Gerais, Brazil; Machado born in 1973 in Belo Horizonte, Minas Gerais,
Brazil. Live and work in Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil.

13. İstanbul Bienali’nde ise tarihin
dokunaklı bir yorumunu sunan ikilinin
ortak çalışması Yüzyıl (2011) sergileniyor. Filmin başında kararmış bir ekran
çıkıyor, kötü bir şey olacağı hissini
uyandıran hızlı ayak sesleri bir çarpma
sesiyle kesiliveriyor. Terk edilmiş bir
yerde görsel düzlem bir nesneler sekansına
açılıyor, bu nesneler arasında kasklar,
yağ fıçıları, sopalar, metal değnekler ve
ahşap kasalar var, kadrajın sağından
fırlatılan bu nesnelere bir çarpışma sesleri
kakofonisi eşlik ediyor. Başta terk edilmiş
ve alelade görünen sokak, eşyalardan, toz
ve dumandan oluşan bir tabloya dönüşüyor.
Daha sonra, kusurlu bir ayna imgesi
gibi, “sol” ve “sağ” arasındaki siyasal
ayrıma bir göndermeyle aynı nesneler bir de
kadrajın öteki tarafından fırlatılmaya
başlıyor. Herhangi bir insanın mevcut
olmadığı ve en küçük ölçeğe indirgenmiş,
sebebi belirsiz bu çatışmanın kanıtları
sokakta arta kalanlar. Bu yapıt sonsuz
bir mücadele döngüsüymüş izlenimi
bırakan duruma dair herhangi bir çözüm
önermez, demokrasi açmazını aşmak
için yeni siyasi stratejiler geliştirmenin
gerekliliğini akla getirir. – Christina Li

as demonstrated in Black Hole (2011),
they tackle the difficulties in portraying the
abstract friction rife in human behaviour
by translating it into a sensual interplay of
breathing and shape shifting, sound and
image.
Presented at the 13th Istanbul
Biennial is their latest collaboration, The
Century (2011), which offers a poignant
interpretation of history. The film begins
with a black screen, with foreboding
sounds of running footsteps, and after
a thud, the visual plane opens to a
sequence of objects, including helmets,
oil barrels, sticks, metal rods, and wooden
crates, catapulted from the right side
of the frame and accompanied by a
cacophony of crashes in an abandoned
neighbourhood. The previously desolate
and nondescript street becomes a tableau
of accumulated objects, dust, and smoke.
Like an imperfect mirror image, the same
items are launched from the opposite
side of the frame, referring to the political
division of ‘left’ and ‘right’. The unknown
conflict—erased of any human presence
and radically downsized—is evidenced
by the leftovers of the clash. The work
offers no solution to what appears to be
an eternal loop of struggle, suggesting the
need to imagine new political strategies to
break the impasse of democracy.
– Christina Li
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Kişisel çalışmalarının yanı sıra
Marcelle sık sık film yapımcısı Tiago
Mata Machado’yla birlikte siyaset ve
toplumun kesiştiği düzlemde ortaya çıkan
kaos ve kutupluluktan ilham alan yapıtlar üretiyor. Kara Delik (2011) başlıklı
yapıtta da sergilenen lirik ve biçimci bir
dil kullanan ikili, insan davranışında
yaygın olarak karşımıza çıkan soyut
sürtüşmeyi tasvir etmenin zorluklarını,
nefes alma ritimleri ve şekillerin, ses ve
imgenin duyusal etkileşimine tercüme
ederek aşmaya çalışıyorlar.

CLAIRE PENTECOST

1956’da Baltimore, MD, ABD’de doğdu. Chicago, IL, ABD’de yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1956 in Baltimore, MD, USA. Lives and works in Chicago, IL, USA.

toprak-erg (2012) Pentecost’un,
gıdanın üretimi ve dağıtımı ve ekolojinin
jeopolitikle ilişkisini de içeren gıda
politikaları üstüne uzun süredir devam
eden araştırmalarının bir ürünü. Heykeller, çizimler ve iki vitrinli dolaptan
oluşan enstalasyonun merkezinde toprak
ve gübreden üretilmiş bir külçe yığını
duruyor. Sanatçı toprak-erg adlı yapıtıyla
yeni bir değerler sistemi –para olarak el
yapımı toprak külçelerin kullanılması–
önererek normatif, soyut değerler sistemine
itirazını dile getiriyor. Pentecost cesur
bir soru soruyor: Bir değerler sistemini
fiziksel olarak üretmek ve ayakta tutmak
mümkün müdür?
Toprak külçelerin etrafında büyük
banknotlar biçiminde hazırlanmış kırk
üç çizim yer alıyor. Çizimler, –yani
değişim araçları– insanlarla daha büyük
ekolojik sistemler arasındaki

Claire Pentecost pursues a research
practice that she describes by employing
the term ‘public amateur’, in reference
to nonexpert individuals who intervene
in specialized fields. The artist as a
public amateur works across disciplines,
collecting, interpreting, and disseminating
knowledge to reveal how scientific
discourses—mostly obscured by experts
and private enterprises—affect daily life.
Pentecost uses various media, such as
articles, lectures, drawings, and photography,
to challenge the types of knowledge
that are privatized and manipulated by
the market.
soil-erg (2012) stems from Pentecost’s
long-term research into food politics,
including the production and distribution of
food and ecology’s relation to geopolitics.
At the centre of the installation, which
consists of sculptural objects, drawings,
and two cabinets, is a stack of ingots
made of soil and compost. With soil-erg
the artist proposes a new value system—
handmade soil as currency—thereby
contesting the normative, abstract value
systems. Pentecost poses a daring
question: could one physically produce
and maintain a value system?
Forty-three drawings, which take
the form of large banknotes, surround
the soil-ingots. The drawings—the
instruments of exchange—feature
historical and contemporary philosophers,
writers, and artists who have contributed
to the understanding of the fundamental
connection of humans to larger ecological
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Claire Pentecost, uzman olmayan bireylerin uzmanlık gerektiren alanlara müdahalesine gönderme yaptığı “kamusal
amatör” terimini kullanarak tanımladığı
bir araştırma pratiği yürütüyor. Kamusal
amatör olarak sanatçı, –genellikle
uzmanlar ve özel kuruluşlar tarafından
anlaşılması engellenen– bilimsel söylemlerin gündelik hayatı nasıl etkilediğini
ortaya çıkarmak amacıyla disiplinler
arası bir etkinlik gerçekleştirerek bilgi
topluyor, yorumluyor ve yayıyor.
Pentecost makale, konferans, çizim ve
fotoğraf gibi çeşitli araçlar kullanarak
piyasa tarafından özelleştirilen ve manipüle
edilen bilgi türlerine meydan okuyor.

Pentecost, toprak-erg’i dOCUMENTA
(13)’te sergilerken, enstalasyona eşlik
eden iki vitrinli dolap kullandı.
Reichelsdorfer dağ sırasının düşey
katman kesitlerini sergileyen ilk dolabı,
onun, kendi yaptığı; ancak gübre üreten
canlı solucanlarla doldurduğu bir kopyasıyla yan yana sunarak, kazıp çıkarmaya
yapılan göndermeyi üretim ve yenilemeye
yapılan bir ima ile bir araya getirdi.
Pentecost, toprak-erg ile izleyiciyi canlı
organizma ve doğal kaynakların ticari
şirketler tarafından metalaştırılmakla
kalmayıp gündelik hayatımızdan nasıl
sökülüp atıldığını sorgulamak üzere
harekete geçirecek estetik bir buluşmaya
olanak sağlıyor. – Özge Ersoy

systems. These figures highlight
the continuity of the ecology movement,
as well as the history and legacy that form
the foundation of Pentecost’s research.
Furthermore, the paper bills subvert
the idea of standardized currency, since
they are each unique. Each ingot is, likewise,
singular—they are not easy to replicate
identically because of their loose structure.
While exhibiting soil-erg in dOCUMENTA
(13), Pentecost used two cabinets that accompanied the installation. She presented
the first cabinet—which shows the vertical
section of the layers of the Reichelsdorfer
mountain chain—together with a replica
of it created by the artist, juxtaposing the
reference to extraction with an allusion to
production and renewal.
With soil-erg Pentecost facilitates an
aesthetic encounter to prompt the viewer to
question how living organisms and natural
resources are not only commodified by
corporations but also cut off from our daily
lives. – Özge Ersoy
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asal bağlantıyı anlamaya katkıda bulunmuş geçmiş dönem ve günümüz filozof,
yazar ve sanatçılarından oluşuyor. Bu
figürler ekoloji hareketinin sürekliliğini
ve aynı zamanda Pentecost’un araştırmasının temelini oluşturan tarih ve mirası
vurguluyor. Bu kağıt paraların her biri
benzersiz olduğundan, tektipleştirilmiş
bir para birimi fikrine de karşı çıkmış
oluyor. Her bir külçe, aynı şekilde, tek
ve eşsiz –gevşek yapıları sebebiyle birebir
kopyalanmaları da kolay değil.

DAVID MORENO

1957’de Los Angeles, CA, ABD’de doğdu. New York, NY, ABD’de yaşıyor
ve çalışıyor. Born in 1957 in Los Angeles, CA, USA. Lives and works in
New York, NY, USA.

David Moreno Sessizlik’i (1995-2012)
90’ların ortasında, sesin, bedenin ve
tarihin hareketi ve dönüşümü üzerine
çalışırken ortaya koyar. Yapıt, Ernst
Benkard tarafından Berlin’de 1927’de
yayınlanmış Ebedi Sima adlı ölü maskeleri
derlemesinin sayfaları üzerine sanatçının
eklediği kağıttan megafonu andıran
konilerden oluşuyor. Koniler maskelerin
ağzına yerleştirilmiş, adeta maskelerin
seslerini yükseltiyor, sessizliklerini
şiddetlendiriyor.
Eserin temel referansı John Cage’in
sessizlik müziği ve yazılarıdır. Cage,
sessizliğin, içinde bulunduğumuz mekânı
ve zamanı, bireysel hikâyeler, duygular,
fikirler ve ilişkilerle dolu ifadelerden
ayrı deneyimleme imkânı sunduğunu
söyler. Cage’in en bilinen ve en tartışmalı
bestesi 4’33’’ (Dört dakika otuz üç
saniye), enstrümanın dört dakika otuz
üç saniye boyunca susması ile icra edilir.
Müzisyenin ve dinleyicinin içinde bulunduğu ortamı duymasını ve dinlemesini;
geriye çekilerek, halihazırda orada
olana kendini açmasını ve aynı anda
orada olana alan açmasını önerir.
Bu yanıyla, modernin analiz eden ve
düşünceyle kuran, zaman ve mekânın
belirlemelerinden kurtulmayı hedefleyen,

Through his artistic production, David
Moreno contemplates the primal
connection and material relation of sound
and image. His drawings and installations
present a performative language pertaining
to the way repetition and interruption
reveal the similarity and the difference.
David Moreno produces Silence (19952012) in mid-90’s while working on the
movement and transformation of sound,
body and history. The work is composed
of cornets (horns) that resemble paper
megaphones placed by the artist on the
pages of a compilation of death masks
named The Eternal Countenance published
by Ernst Benkard in Berlin in 1927.
The cornets are attached to the lips of
the images on the masks, virtually raising
the voices of the masks, intensifying
their silence.
The fundamental reference of the work
is John Cage’s music of silence and
writings. Cage says that silence presents
the opportunity to experience the place
and time we are in apart from the expressions
filled with personal stories, emotions,
ideas and relations. Cage’s best known
and most contentious composition 4’33’’
(Four minutes and thirty three seconds) is
performed by the instrument keeping silent
for four minutes and thirty three seconds.
It proposes the musician and the audience
to hear and listen to the environment
they are in; to draw back and open one’s
self to that which is presently there and
simultaneously make room for that which
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David Moreno’nun sanatsal üretimi ses
ve imgenin ilksel bağını ve maddesel
ilişkisini düşünüyor. Resimleri ve
enstalasyonları, tekrar ile kesintinin,
aynıyı ve farkı ortaya çıkarış biçimi ile
ilgili performatif bir dil sunuyor.

Sessizlik, sessizliğin imkânsızlığına,
tarihin, bugünün tarihsel ve gündelik
kurgusundan kaçanın, ölümün, her
seferinde sessizlik içinde tınlamasına
bakar. Ölü maskeleri yitik bir bedensel
mevcudiyetin izini taşırken, kaçınılmaz
olarak bir imgeden fazlasıdır. Görülen
kadar, görülmeyen, formu yaratan
mekânsal ve bedensel mevcudiyet,
duyumu, duyguyu ve düşünceyi çağırır.
İmge üretiminin tarihsel bir formu olarak
ölü maskeleri, sanatsal imge üretimi
ile ilgili de bir sorgulamayı çağırır:
bir imgenin konuşması, kendi sözünü
söylemesi, bu sesin yükseltilmesi ne
demektir? Maddi sebebi, kaynağı yitmiş
imge neyin okunmasını çağırır? Ölümün
iziyle işaretlenmiş bir maske, bedensel
mevcudiyetin tüketilemez varlığını, var
oluş biçimini ve koşullarını nasıl çağırır?
Moreno, Sessizlik ile, tıpkı Cage’in
4’33’’ ünde olduğu gibi, imgenin kendine
kapanmasını sorgulayan, her seferinde
kendi izini silmeye ve mevcudiyete alan
açmaya çağıran, dışa ve dışta olana
yönelik, ilksel olanı dışarıda bulan ve
tutan bir sanatsal ifade ortaya koyuyor.
– Kevser Güler

is there. In this respect, one can say that
he proposes the modern subject that
analyzes and builds with thought, aims to
break free from the specifications of time
and space and turns towards that which
is transcendent and absolute, to hear and
keep in mind the conditions of meaning
and thought.
Silence looks at the impossibility of
silence, and at the way history,
the escapees of today’s historic and daily
construct, and death resonate each time
in silence. While death masks bear
the trace of a lost physical presence,
inevitably it is more than an image.
The visible as much as the invisible spatial
and physical presence that creates form
summons sense, emotion and thought.
Death masks as a historic form of image
production also summons an inquiry into
the artistic image production: what does
it mean for an image to speak, to say its
own word, and this voice to be raised?
The reading of what does an image,
which has lost its material reason and
source, call for? How does a mask marked
by death summon the inexhaustible
existence of bodily presence, the form
and conditions of its existence? Just like
in Cage’s 4’33’’, with Silence Moreno sets
forth an artistic expression that questions
the introversion of the image, each time
calling for the erasure of one’s own trace
to make room for presence, an expression
oriented towards the outside and that
which is outside, one that finds the primal
outside and keeps it there. – Kevser Güler
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aşkın ve mutlak olana dönük öznesinin,
anlamın ve düşüncenin mevcudiyet
koşullarını duymasını, akılda tutmasını
önerdiğini söylemek mümkün.

EDI HIROSE

Edi Hirose’nin doğup büyüdüğü Lima,
aynı zamanda yapıtlarının birçoğunun
konusu ve yer aldığı mekân. Hirose
Lima’da Antonio Gaudi Enstitüsü’nde
fotoğrafçılık öğrenimi gördü ve sanatsal
yaklaşımını kendi toplumsal deneyimi
üzerinde temellendirerek belgesel
fotoğrafçılığın dilini kullanıyor. Hirose,
fotoğrafçılığın doğruculuk ve nesnellikle
ilgili tarihsel iddiasından istifade ederek
hem gerçeklikleri ortaya seren, hem de
kolaycı bir yoruma geçit vermeyen bir
üslupla merceğinin önünde yer alanların
portresini çiziyor. Hirose’nin kompozisyon ve başlıkları, sanatçının yapıtlarını
sanatsal müdahalesinin başladığı ve
bittiği noktayı bulanıklaştıracak şekilde,
neredeyse heykelsi denebilecek bir
nitelikle donatıyor.
13. İstanbul Bienali’nde Genişleme
[Expansión] (2009–devam ediyor) başlığı
altında sanatçının devam eden üretim
sürecini yansıtan bir seçki yer alıyor.
Genişleme’de Hirose’nin sürdürdüğü
iki proje kaynaştırılıyor: Yeni Umut
[Nueva Esperanza] (2011–devam ediyor)
ve İnşaat II [Construcción II]
(2009–devam ediyor).
Dünyanın ikinci en büyük mezarlığı
olduğu söylenen Lima’daki Lady of
Lourdes (Limalıların deyişiyle Yeni
Umut) Mezarlığı 60 hektarlık bir alana
yayılıyor ve 120 bin mezar içeriyor.
Hirose bu geniş “kolektif düşünme”
mekânında, mezarlığın etrafındaki
şehrin nüfus yapısının hızlı değişimini de
izleyiciye göstererek algıda kırılma

Edi Hirose’s hometown Lima, Peru, is also
the site and subject of much of his work.
Hirose studied photography at the Antonio
Gaudi Institute, Lima, and has adopted the
language of documentary photography,
rooting his artistic approach in his
immediate social experience. Exploiting
the medium’s historical claim of veracity
and objectivity, Hirose portrays what lies in
front of the lens in a way that both exposes
realities but disallows any easy interpretation of them. The artist’s compositions
and titles endow his depictions with an
almost sculptural element, blurring the line
between where his artistic interventions
begin and end.
The 13th Istanbul Biennial features a
selection from Expansion [Expansión]
(2009–ongoing), which coalesces two
of Hirose’s ongoing projects, New Hope
[Nueva Esperanza] (2011–ongoing) and
Construction II [Construcción II] (2009–
ongoing).
Considered by some to be the second
largest graveyard in the world, the Lady
of Lourdes Cemetery (known to locals as
New Hope) in Lima spans 60 hectares and
contains 120,000 plots. Of this extensive
site of ‘collective contemplation’, Hirose
offers a refracted view, showing also the
rapidly changing demographics of the
city around it. Remnants, reliquaries, and
rituals are brought together at the edges of
Peru’s capital, where migrants and locals
seek solace—and perhaps also solidarity.
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1975’te Lima, Peru’da doğdu. Lima, Peru’da yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1975 in Lima, Peru. Lives and works in Lima, Peru.

Kentsel gelişim ve eleştirel bölgeselcilik
üzerine yazdığı çığır açıcı makalelerde
mimarlık eleştirmeni Kenneth
Frampton, genel ve özel mimarlık
pratikleri arasındaki gerilimden
bahsetmişti. Yaşam alanlarını genişletme
ve modernleştirme dürtüsü Hirose
tarafından Peru’da farklı bağlamlarda
kayıt altına alınıyor. Ve Frampton’ın
söylemi gibi Hirose’nin İnşaat II başlıklı
serisi de bu tür bir gelişimin mevcut
ekonomik ve mekânsal sınırlamalar
dâhilinde sürdürülebilirliğini
sorguluyor. Hirose’nin fotoğraflarının
durağan cephe manzaraları hem mikro
hem makro ölçekte toplumsal bir mimariyi ortaya seriyor. – Clare Butcher

In his seminal writing on urban development
and critical regionalism, architectural
critic Kenneth Frampton spoke about
the tension between universal and
particular architectural practices. The drive
to expand and modernise living spaces
is recorded by Hirose in a number of
contexts within Peru. And, like Frampton’s
discourse, Hirose’s Construction II
questions the sustainability of such
development within immediate economic
and spatial limitations. The static facade
views of his photographs reveal a social
architecture of both micro and macro
proportions. – Clare Butcher
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yaratan bir manzara sunuyor. Çeperlerinde göçmenlerin ve mahallelilerin bir
teselli –ve belki bir dayanışma umudu–
aradığı Peru’nun başkenti, gidenlerden
geriye kalanları, kutsal emanetleri ve
ayinleri bir araya getiriyor.

FERNANDA GOMES

Fernanda Gomes, 2013

Fernanda Gomes “şeyler” diye
nitelendirdiği malzemeyi kullanarak
saf “zaman-mekân” anları yaratıyor.
Sanatçı, mimarlık ile mekân arasında
zihinsel ve duygusal bağlar kuruyor ve
bunun sonucu olarak mimariyle doğal
mekân arasındaki ilişkiyi keşfediyor.
Sanatçının yapıtı üretirken mekândaki
mevcudiyeti de bu anın bir parçası.
Gomes, zaman içinde bir andan, tekil
bir noktadan başlayarak mekân
içerisinde alternatif mekânlar yaratıyor,
basit ama güçlü süreçler aracılığıyla yeni
durumların oluşmasına aracı oluyor.
Gomes için gerçek mekân ile sanatsal
mekân arasında herhangi bir fark yok:
bütün mekânlar gerçek ve hepsi sanatsal,
ama sonuç olarak, ikisi de özünde
zihinsel mekânlar. Sanatçının yapıtları
hassas süreçler sonucunda ortaya çıkıyor.
Sonsuz permütasyonla karşı karşıyayken
etrafa bakmak, değerlendirme yapmak,
tekrar gözden geçirmek, bir şeyleri
kımıldatmak ve karar vermek zaman
alıyor. Gomes bu süreci izleyiciye
yöneltilen, tıpkı film kareleri gibi doğan
ve birbirini takip eden bir dizi duyu
ve üstüste bindirilmiş imge olarak
görüyor. Bu da algılarımızın dönüşmesine
tekabül ediyor.
Sanatçı, enstalasyon teriminin 13. İstanbul
Bienali için ürettiği projeye uygun
düşmeyebileceğini belirtiyor. Gomes,
2013 yılının Ağustos ayında, herhangi bir
planı, yani tanımlanmış bir projesi veya
önceden belirlenmiş malzemesi olmadan
İstanbul’u 20 günlüğüne ziyaret ederek

Fernanda Gomes creates moments of
pure ‘space-time’ out of what she calls
‘things’. She links architecture and space
with the mental and emotional, thus
exploring the relationship between architectonic and natural space. Her presence
when constructing the work is part of this
moment. Starting from a moment in time,
a particular instance, Gomes creates
alternate spaces within a space, making
new situations emerge through simple
but powerful processes. There is no
difference between real and artistic space
for her: it is all real space and it is all
artistic space, although ultimately, both
are inherently mental spaces. The process
with which her work is created is
a delicate one. It takes time to look
around, consider, reconsider, move things,
and make decisions, all while faced with
the endless possible permutations. Gomes
sees the process as a series of sensations
and superimposed images directed at
the observer that are born and follow one
another like frames of a film. It is
a transformation of the senses.
Installation, according to the artist, is
perhaps not the most appropriate term for
her project in the 13th Istanbul Biennial.
Without a particular plan—no defined
project or predetermined materials—
Gomes visited Istanbul for 20 days during
August 2013 and made her piece from
the influences, materials, and conditions
the city offered. Gomes considered
place and space, time and moment,
inside and outside, mental and public
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Fernanda Gomes, 2013

1960’ta Rio de Janeiro, Brezilya’da doğdu. Rio de Janeiro, Brezilya’da yaşıyor
ve çalışıyor. Born in 1960 in Rio de Janeiro, Brazil. Lives and works in
Rio de Janeiro, Brazil.

The works Gomes makes from such
conditions become autonomous
assemblages of specific situations.
Essential to the artist is physical presence,
playful movement, and the activation of
perception in every possible way to set in
motion the use of all senses. The work is
a means of creating complete awareness
and maximizing the possibilities for
freedom, emotional experience, and
perception. – Theodor Ringborg

Fernanda Gomes, 2013

Gomes’in bu koşullardan hareketle ortaya
çıkardığı yapıtlar, belirli durumlara ait
özerk montajlara dönüşüyor. Sanatçı
açısından hayati önem taşıyan bileşenler
arasında fiziksel mevcudiyet, oyuncu
hareketler ve tüm duyuları uyandıracak
şekilde algının mümkün olan her yolla
harekete geçirilmesi sayılabilir. Sanatçının
yapıtları, mutlak farkındalık yaratmak
ve özgürlük, duygusal deneyim ve algı
olanaklarını azami düzeye çıkarmak
amacını taşıyor. – Theodor Ringborg

spaces, and open and unpredictable
situations within the context of Istanbul,
and created a time-specific piece of art.
Gomes influenced the city as much as it
influenced her.
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Fernanda Gomes, 2013

şehrin kendisine sunduğu izlenimler,
malzemeler ve koşullar çerçevesinde
yapıtını üretti. Gomes, yer ve mekânı,
zaman ve anı, içeriyi ve dışarıyı, zihinsel
ve kamusal alanları ve de açık ve önceden
öngörülemeyen durumları İstanbul
bağlamında değerlendirerek zamana
özgü bir sanat eseri yarattı. Şehir
Gomes’i ne kadar etkilediyse Gomes de
şehri o kadar etkiledi.

FERNANDO ORTEGA

“Fernando Ortega” sözcüklerini
Google’da arattığınızda karşınıza ilk
çıkan ABD’nin New Mexico eyaletinin
Albuquerque şehrinde doğup büyümüş
bir gospel şarkıcısı oluyor. Sanatçı
Fernando Ortega bu tesadüfü eğlenceli
bulabilir, hatta biçilmiş kaftan olduğunu
da düşünebilir. Ortega etrafımızda
gördüğümüz ve duyduğumuz şeylerle
ilgili algımızı değiştirmek amacıyla
görünüşte sıradan malzemeleri kullanarak
öngörülemeyeni ve tesadüfi olanı ve
gündelik hayatın tuhaflıklarını ortaya
çıkarıyor. Sanatçının 2003 yılında
50. Venedik Bienali’nde sunduğu
Sin título/İsimsiz başlıklı yapıtı, mekâna
giren her böcek veya sineği elektrik
vererek öldüren ve tüm mekânın elektriğinin
gidip gelmesine sebep olan tavana
asılı sinek “zaplayıcı”sından, Destekli
Yükselme (2008) başlıklı yapıtındaki
bir kule vincin ucuna asılı otomatik
kuşyemliğine, izleyicinin sıradan olanın
işlevi ve bağlam değiştirmenin basmakalıp
olanı yıkmada ne kadar etkili olduğu
konusunda farkındalığını arttırıyor.

Kısa Yol I (2010) Ortega’nın mevcut
“doğal” mantığa yönelik gerçekleştirdiği
ince ve çoğunlukla mizahi tipteki müdahalelerine bir örnek. Mütevazı boyutlara
sahip bu basit kromojenik baskı fotoğraf,
sanatçının, üstesinden gelinemez bir
yabancılaşma veya ayrılık sorunu olarak
görülebilecek bir durumu düzeltmek için,
suniliği aşikâr bir cihaz kullanmasıyla
bir olasılıklar dünyası yansıtır hale
geliyor. Ancak gaddarlığı, her ne kadar
az da olsa, bu jestin duyarlılığını

An initial Google search for ‘Fernando
Ortega’ will bring up information
pertaining to a gospel singer who grew
up in Albuquerque, New Mexico, USA.
Fernando Ortega, the artist, would find
this coincidence amusing and, perhaps,
even appropriate. Ortega is someone
who, using seemingly ordinary materials,
harnesses the unpredictable, elements
of chance, and the strangeness of
everyday occurrences to shift perceptions
of what we see and hear around us.
Whether it be the Sin título/Untitled electric
fly ‘zapper’ the artist presented at the 50th
Venice Biennale in 2003, disrupting the
entire gallery’s power flow whenever
an insect buzzed through the space, or
a bird feeder suspended by a towering
crane, as in Assisted Levitation (2008),
the artist heightens the viewer’s awareness
about the apparatus of the ordinary and
the powerful subversiveness of
recontextualisation.
Short Cut I (2010) is an example of Ortega’s
subtle and often humorous intervention
to existing ‘natural’ logic. The simple
C-print, for its modest dimensions, reflects
a world of possibilities through the artist’s
introduction of an overtly artificial device
to rectify what could be viewed as
an insurmountable problem of estrangement or separation. The tenderness of
the gesture is, however, superseded
by its small brutality, showing that
a certain degree of violence is often
the bedfellow of codependence.
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Orta Boy Bir Nehri Geçen Küçük Bir Kayık için Müzik , 2012 Music for a Small Boat Crossing a Medium Size River, 2012

1971’de Meksiko, Meksika’da doğdu. Meksiko, Meksika’da yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1971 in Mexico City, Mexico. Lives and works in Mexico City, Mexico.

Orta Boy Bir Nehri Geçen Küçük Bir
Kayık için Müzik (2012) başlıklı yapıtında
ise Ortega sekiz fotoğraf, iki matbu
mektup ve bir CD’nin fotoğrafından
oluşan bir koleksiyon sunuyor. Ancak
buradaki “gerçek” sanat yapıtının
CD’deki müzik, müziği çalan kayıkçı
ve Meksika’da Bobos Nehri kenarında
gündelik hayatlarına devam eden bir
grup dinleyici olduğu söylenebilir.
Ortega kayıkçının nehrin bir yakasından
diğerine yolcu taşırken her gün çaldığı
şarkı listesine eklenmek üzere müzisyen
Brian Eno’dan da bir parça bestelemesini
istemiş. Ortega’nın egzotik tekne gezisi
fotoğrafları, kayıkçının gündelik
işlerinin sıkıcılığı ve izleyicinin yolculuğa
eşlik eden –bu “orta boy” nehrin söz
konusu kısmında yolculara refakat eden–
şarkıları dinleyememesiyle dengeleniyor.
Karşılaşmayı bu belgesel üslubundaki
kayıtla sunan sanatçı, izleyiciyle arasına
mesafe koymaktansa, kendi rolünü
ve Eno’nun rolünü, klasik mitolojide
–tanıdıktan yabancıya, hayattan ölüme
ve bazen tersi yöne– insan hayatının
en önemli yolculuklarından bazılarını
gerçekleştiren simgesel bir figür
olan kayıkçının rolüyle aynı çizgide
buluşturuyor. – Clare Butcher

In the work Music for a Small Boat
Crossing a Medium Size River (2012),
Ortega presents a collection of eight
photographs, two printed letters, and
an image of a compact disc. The ‘real’
artwork it could be said, however, is
the music contained on the compact disc,
the boatman who controls it, and a group
of listeners going about their daily life
along the Rio Bobos (the Bobos River),
in Mexico. For the project Ortega played
the role of commissioner. He invited the
musician Brian Eno to compose a piece
of music to add to the collection of songs
from which the boatman, while ferrying
passengers across the river, plays each
day. Ortega’s exotic photographs of one of
the boat rides are offset by the mundane
nature of the boatman’s daily duties and
the fact that the viewer cannot hear
the soundtrack accompanying
the ferry ride—the music that escorts
the passengers during this stretch of
the ‘medium size’ river. Employing this
documentary style registration of
the encounter, rather than distancing
the viewer, the artist aligns his and Eno’s
roles with that of the boatman, who
in classical mythology was a symbolic
figure responsible for some of life’s most
important journeys—from the familiar
to the foreign, from life to death, and
sometimes back again. – Clare Butcher
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Kısa Yol I, 2010 Short Cut I, 2010

bastırıyor ve belli miktardaki şiddetin
aşırı bir bağımlılığın en yakın dostu
olabileceğini gösteriyor.

FERNANDO PIOLA

1982’de São Paulo, Brezilya’da doğdu. São Paulo, Brezilya’da yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1982 in São Paulo, Brazil. Lives and works in São Paulo, Brazil.

13. İstanbul Bienali sanatçının birbiriyle
yakından ilişkili, aynı şiirsel önermeyi
takip eden iki projesini izleyiciye sunuyor, Kızıl Meydan Projesi (2005/2013)
ve Tutoia Operasyonu (2007/2012):
Piola şehrin kamuya açık bir meydanını,
meydandaki bitkilere müdahale ederek
kırmızıya boyuyor. Sanatçı Kızıl Meydan
Projesi’ni ilk olarak São Paolo’da yerel
yönetimin suç oranını, uyuşturucu
ticaretini ve fuhuşu azaltmak için elden
geçirdiği, son dönemde nezihleştirilen
bir mahallede gerçekleştirmiş. Piola’nın
projelerinin amacı bir yandan artık
aklanmış, bir zamanlar uyuşturucu
ticaretine ve şiddete sahne olan bu bölgenin eski halini hatırlamak, diğer yandan
ise Brezilya tarihinin tartışmalı bir
dönemini, askeri diktatörlük sırasında
(1964-1985) yaşanan baskıları anmak.
Piola’nın kızıl meydanı için seçtiği
mekan, bir zamanlar Toplumsal ve
Siyasal Düzen Bürosu’na, yani “devlet
düşmanları”na işkence yapmakla
yükümlü devlet kurumuna evsahipliği
yapan binanın önüydü. Piola’nın
projesini gerçekleştirmek için resmi
makamlara ilettiği izin talebi reddedildi.

Fernando Piola is interested in the
contradictions and sociopolitical tensions
that materialize in urban public spaces.
He lives and works in São Paolo, Brazil,
and his projects often address episodes
in recent Brazilian history that have been
neglected within official discourses and
narratives.
The 13th Istanbul Biennial presents two
closely related projects, Red Square
Project (2005/2013) and Tutoia Operation
(2007/2012) that both follow the same
poetic premise: Piola turns a public square
within the city red by adjusting its urban
vegetation. The artist initiated the Red
Square Project in a recently gentrified
neighbourhood in São Paolo, overhauled
by the local government in order to reduce
crime, drug trafficking, and prostitution.
The goal behind Piola’s projects was,
on the one hand, to remember
the now-whitewashed former scene of
drugs and violence and, on the other
hand, to look back at a more contested
part of Brazilian history: the repression
that existed under the Brazilian military
dictatorship (1964–1985).
The site that Piola chose for his red
square was in front of a building that
once housed the Department of Social
and Political Order, the government
institution responsible for the persecution
of ‘enemies of the state’. When Piola
requested permission for his project,
the authorities denied it.
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Tutoia Operasyonu, 2007/2012 Tutoia Operation, 2007/2012

Fernando Piola kentin kamusal
mekânlarında ortaya çıkan çelişkiler
ve sosyo-politik gerilimlerle ilgileniyor.
Brezilya’nın São Paulo şehrinde yaşayan
ve çalışmalarını bu şehirde sürdüren
sanatçının projeleri, genellikle
yakın dönem Brezilya tarihinde resmi
söylem ve anlatıların sırt çevirdiği
olaylar hakkında.

Kızıl Meydan Projesi, 2005/2013 Red Square Project, 2005/2013

Sanatçı buna tepki olarak, diktatöryel
devlet baskısına dair saklı hafızayı
canlandırmak için Tutoia Operasyonu
başlıklı, daha farklı bir strateji izleyen
yeni bir kamusal sanat projesi geliştirdi.
Piola bunu sanatsal bir proje olarak
sunmak yerine, kendisini mahalleyi
güzelleştirmek üzere harekete geçen bir
bahçıvan olarak tanıttı ve çevredeki tüm
yeşil yapraklı bitkilerin yerine tek tek
kırmızı yapraklı bitkiler dikti. Bu yavaş
ve örtük hareket aracılığıyla sanatçı,
bölgeye yeni ve huzursuzluk verici bir
anlam yükledi. – Rieke Vos
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The artist’s response was to initiate
another public art project, Tutoia
Operation, to revive a concealed memory
of dictatorial state oppression, this time
adopting a slightly different strategy.
Instead of introducing it as art, Piola
presented himself as a gardener with
a plan to upgrade the neighbourhood.
Plant by plant he exchanged the green
vegetation with red foliage. Through this
slow and disguised gesture the artist
subtly attributed the location with a new
and disquieting semantic meaning.
– Rieke Vos

FREEE
(DAVE BEECH,
ANDY HEWITT,
MEL JORDAN)

Dave Beech, Andy Hewitt ve Mel
Jordan’dan oluşan Freee sanat kolektifi
kamuoyunun nasıl oluştuğunu ve sanatın
kamusal alanda oynadığı rolü sorguluyor. 2004 yılından bu yana birlikte
çalışan sanatçılar afiş, ekran, yayın,
makale, tişört ve slogan gibi mecralar
kullanarak kamusal müdahaleler
gerçekleştirdiler. Kolektifin projeleri
genellikle düz anlamlı başlıklar taşıyor:
Kamusal Sanatın Ekonomik İşlevi
Özel Mülkün Değerini Yükseltmektir
(2004) veya Reklamcılık Daha İyi Bir
Hayat Arzumuzu Satın Alma Arzusuna
Dönüştürmek İster (2008).

Freee art collective, composed of Dave
Beech, Andy Hewitt, and Mel Jordan,
questions the way in which public opinion
is shaped, as well as the role of art in
the public sphere. Working together since
2004, the artists have created publicly
staged interventions using posters,
screens, publications, journal articles,
t-shirts, and slogans. The titles of their
projects are typically very literal:
The Economic Function of Public Art Is
to Increase the Value of Private Property
(2004) or Advertising Wants to Convert
Our Desire for a Better Life into a Desire
to Buy Something (2008).

Freee’nin görsel ve dil-temelli müdahaleleri
kentsel çevrenin ticari ve bürokratik
kullanımını eleştirse de, bu kolektif ilan
panolarından, galerilerden ve kamusal
mekânlardan yararlanıyor. Grup
diyalektik bir sanatsal strateji izliyor:
Bir yandan siyasi muhalefetin görsel
dilini ödünç alarak (örneğin elyazısıyla
hazırlanmış, elde taşınan pankartlar)
avangart gelenekten besleniyor; diğer
yandan dev ekranların kullanımı gibi
ana akım medya stratejilerini ödünç
alıyor ve reklam estetiğine benzer bir
üslup kullanıyor. Marksist kuramdan
yoğun bir şekilde etkilenen Freee, kolektif ve katılımcı bir alanı etkinleştirerek
yeni bir toplumsal düzenin tasavvur
edilmesini amaçlıyor.

Even though Freee’s visual and
language-based interventions criticize
the commercial and bureaucratic use
of the urban environment, they occupy
billboards, gallery spaces, and public
sites. The group’s artistic strategy is
dialectical: on the one hand, it draws from
the avant-garde tradition by adopting
the visual language of political dissents
(for example, handwritten, handheld
signs); on the other hand, it borrows
mainstream media strategies, such as
the use of big screens, and employ
commercial-like aesthetics. Heavily
influenced by Marxist theory, Freee aims at
imagining a new social order by activating
a collective and participatory space.

Sanatçıların diğer birçok projesi gibi
Tarihi Sürükleyen İsyandır (2008) da

Like in many of the artists’ other projects,
Protest Drives History (2008), is a direct
expression of the collective’s interest in
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İsyan etmek yetmez: Ya da zenginlerle ne yapacağız? Protest is not enough: or what are we going to do with the rich?
(İsyan Güzeldir: Tottenham), 2013 (Protest is Beautiful:Tottenham), 2013

2004’te Londra ve Sheffield, İngiltere’de kurulan sanat kolektifi. Çalışmalarını
Londra ve Loughborough, İngiltere’de sürdürüyor. Art collective founded in 2004
in London and Sheffield, UK. Based in London and Loughborough, UK.

Top: Spoken choir reading of The Manifesto for a New Public, for ‘Towards a
Common Ground’, Clapham Common Bandstand, London, 2012
Bottom: Protest Drives History, 2008

Üst: “Ortak Bir Zemine Doğru”da Yeni Bir Kamu için Manifesto’nun söz korosunca
okunması, Clapham Common Orkestra Sahnesi, Londra, 2012
Alt: Tarihi Sürükleyen İsyandır, 2008

Freee’nin müdahaleleri kamusal alanın
siyasi ve ekonomik güçler tarafından
sömürgeleştirilmesine dair eleştirel
tartışmalara ve münazaralara alan
açıyor. Bundan da önemlisi, kolektifin
çalışmaları kapitalizm çağında kamuoyunun oluşmasında estetiğin oynadığı
hayati rolün altını çiziyor. – Yael Messer

public action as a tool for social change.
Originally exhibited as a banner and a
billboard sign in London, the work also
divulges a crucial aspect of Freee’s
practice: the power of slogans to transform
reality and to depict a society that does
not yet exist. As a protest banner, Protest
Drives History is a call for action, but it is
a self-referential one that already foresees
the change it wishes to generate. By doing
so, the work not only blurs the borders
between cause and effect, but it also
questions the role of representation in
Western societies.
Freee’s interventions open up a space for
critical discussion and debate concerning
the colonization of public sphere by
political and economic forces. Even
more significantly, the collective’s work
highlights the vital role of aesthetics in
the formation of public opinion under
capitalism. – Yael Messer
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kolektifin bir toplumsal değişim aracı
olarak kamusal eyleme verdiği önemin
doğrudan ifadesi. İlk olarak Londra’da
bir afiş ve ilan panosu aracılığıyla
sergilenen bu yapıt, Freee’nin pratiğinin
belirleyici bir boyutunu da gözler
önüne seriyor: Sloganların gerçekliği
dönüştürme ve henüz var olmayan bir
toplumu resmetme gücü. Muhalif bir afiş
olarak Tarihi Sürükleyen İsyandır bir
eylem çağrısı yapıyor, ama bu, üretmek
istediği değişimi şimdiden öngören, kendi
kendine gönderme yapan bir çağrı.
Böylece yapıt sadece sebep ve sonuç
arasındaki sınırları bulandırmakla
kalmıyor, aynı zamanda Batı toplumlarında temsilin rolünü sorguluyor.

GOLDIN+SENNEBY

Goldin+Senneby, Simon ve Jakob adlı iki
İsveçli sanatçının soyadlarını birbirine
ekleyerek tanımladığı bir kolektif. Sanal
olanı, mekânsal, finansal ve hukuki
açıdan, tarihselliğini de içeren performatif
bir yaklaşımla inceleyen ikili, aslında
sosyal değişimin en önemli kanallarını
araştırıyor. Yeni toplumlar, bir araya
gelme biçimleri ve sanal birliktelik gibi
kavramlara ekonomik, sosyal ve siyasal
bakış açıları getirerek, yarını çizecek
dinamikleri tariflemeye çalışıyor.
Goldin+Senneby’nin araştırma ve üretim
metodunun en temel özelliklerinden biri,
bütün çalışma süreçlerini işbirliği
üzerine kurmaları. Obje temelli bir
üretim anlayışından kaçınarak, ortak
paylaşıma, hızlı dolaşıma ve farklı
okumalara açık bilgi üretimleri ile
alan çatışmaları ve tartışma anlarını
tasarlıyorlar. İstanbul’u ilk kez, IMÇ’de
gerçekleşen Başsız (2007-devam etmekte)
başlıklı projeleri kapsamında bir okuma
performansı ile deneyimleyen kolektif,
2012’de bir sanatçı programı vesilesiyle
gözlem ve araştırmaları için şehirde epey
vakit geçirdiler. Başsız projesi, “offshore”
ekonomisi dediğimiz vergiden muaf,
ülke sınırları dışında, kıyılar arası ara
alanlarda gerçekleşen finansal yapıları
ve bu yapıların sınırlarını araştırdıkları
bir projedir. Bu projede her katılımcının
emeği, yerel piyasa değerinden kiralanır.
Goldin+Senneby, bir anlamda herhangi
bir şirkete bağlı olmayan bir Ar & Ge
(araştırma ve geliştirme) laboratuvarı
gibi çalışır.

Goldin+Senneby is a collaborative artist
duo whose title is derived from the two
Swedish artists’ surnames, Simon and
Jakob respectively. The pair—who uses
a performative approach to scrutinize
the virtual from a spatial, financial, and
legal angle—investigates the most
important channels of social transformation.
Bringing an economic, social, and
political perspective to topics such as new
societies, forms of social togetherness,
and virtual communities, they work to
describe the dynamics that will determine
the future.
One of the key components of Goldin+
Senneby’s approach to research and
production is that all stages of the process
are collaborative. Moving away from an
object-based understanding of production,
they stage moments of debate and spatial
conflict by means of knowledge-production
that are open to collaborative sharing,
high-speed circulation, and multiple
readings. The duo experienced Istanbul
for the first time with a reading performance
held at the Istanbul Manufacturers’ Baazar
in scope of their project Headless
(2007- ongoing). While on an artists’
residency program in 2012, they spent
a significant amount of time observing and
researching in the city. Headless
addresses the so-called offshore economy:
financial structures that are exempt from
taxes, and exist outside national borders,
in mid-spaces amidst coasts. Every
participant in the project was remunerated
for their labor at the local market value.
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Kukla (detay), Uzun Pozisyonu Kısaltmak ’tan, 2013 Puppet (detail) from Shorting the Long Position, 2013

2004’te Stokholm, İsveç’te kurulan işbirliği çerçevesi. Çalışmalarını Stokholm,
İsveç’te sürdürüyor. Framework for collaboration founded in 2004 in Stockholm,
Sweden. Based in Stockholm, Sweden.

M&A, 2013 M&A, 2013

In a sense, Goldin+Senneby functioned
as an independent R&D (Research and
Development) laboratory.
Their project for the 13th Istanbul Biennial
Shorting the Long Position (2013) is part
of The Nordenskiöld Model, an ongoing
experiment in theatrical finance. It takes its
name from the Finnish mineralogist August
Nordenskiöld, and carries a Swedish
king’s 18th century dream of alchemy into
the contemporary moment. The dream of
the scientist, who was supported by
the King to guarantee financial superiority
over Russia, was to give everyone
access to gold, putting an end to the
power of money. Goldin+Senneby,
working together with actors, computer
experts, playwrights, economists, and
financial experts, seek an algorithmic
financial reality that functions through the
collectively produced play and partakes
in a real economy. The biennial exhibition
will feature an actor rehearsing a scene
written by the playwright Jo Randerson.
Meanwhile the production budget will go
into a financial trading strategy developed
by cultural economist İsmail Ertürk. From
the opening day onwards, the financial
performance of the trading will determine
the duration of the actor’s contract. The
performance will last as long as the money
suffices. The project’s traces, meanwhile,
will extend as far into the stock market as
smartphones do. – Adnan Yıldız
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13. İstanbul Bienali kapsamında
gerçekleştirecekleri Uzun Pozisyonu
Kısaltmak (2013) ise, teatral finans
üzerine sürdürdükleri Nordenskiöld
Modeli başlıklı deneyin parçası.
İsveç kralının 18. yüzyılda altın
üretme hayalinden günümüze taşınan
Nordenskiöld Modeli, ismini Finli
maden uzmanı August Nordenskiöld’den
alıyor. Kralın Rusya’ya karşı finansal
üstünlük garantisi olarak desteklediği
bilim adamının hayali, altını herkesin
erişimine açarak, paranın iktidarına
son vermekti. Goldin+Senneby, birçok
aktör, bilgisayar uzmanı, oyun
yazarı, ekonomist ve finans uzmanı ile
beraber çalışarak üretilen bir tiyatro
oyunu üzerinden işleyen ve ömrü reel
ekonomiyle tanımlanan algoritmik
finansal bir gerçeklik peşinde. Bienalde,
oyun yazarı Jo Randerson’ın kaleme
aldığı bir sahnenin bir oyuncu tarafından
prova edilişi sergilenecek. Prodüksiyon
bütçesi ise kültür ekonomisi uzmanı
İsmail Ertürk tarafından geliştirilen
finansal ticaret stratejisinde kullanılacak.
Serginin açılış gününden itibaren,
ticaretin finansal performansı oyuncuyla
yapılan kontratın süresini de belirleyecek.
Performans, paranın yettiği yere kadar
sürecek. İzi ise, her akıllı telefonun
borsada uzanacağı yere kadar gidecek.
– Adnan Yıldız

GONZALO LEBRIJA

1972’de Meksiko, Meksika’da doğdu. Guadalajara, Meksika’da yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1972 in Mexico City, Mexico. Lives and works in Guadalajara, Mexico.

Lebrija’nın aynı zamanda İspanyolcada
“keder” veya “şikayet” anlamına gelen
Lamento (2007) başlıklı projesi yenilgi
kavramıyla oynuyor. Bu kelime, çok
tanıdık bir duyguyu hedeflese de, aynı
zamanda karmaşık bir düşünce sürecini
tetikliyor. Proje ilk halinde Meksika’nın
Guadalajara şehrinde uygulanacak
büyük ölçekli bir enstalasyon olarak
tasarlanmıştı. Şehrin modernleştirilmesi
sonucunda tarihi mimarinin yerine
Lebrija’nın şehir planlama saçmalıkları
adını verdiği şeyler, yani kentsel doku
veya şehrin tarihiyle hiçbir bağlantısı
olmayan kişiliksiz binalar kondu.
Lebrija’nın yapmayı tasarladığı müdahale
ise bu saçmalıkları sürekli hatırlatan
dev bir adam heykeliydi –hem bir gözcü,
hem de iktidarsızlığı somutlaştıran
beyaz bir kütle. Bu yalnız adam sadece
insan benliğinin pathos’unu değil,
aynı zamanda kentsel ve toplumsal
uyuşmazlığı da temsil etmekteydi.

Gonzalo Lebrija’s work immerses
the viewer in epiphanic moments
encapsulated in timeless images. Although
this assertion may read as an oxymoron,
Lebrija’s procedures reveal a flight
from time and offer experiences of time
through a never-ending continuity or static
apparition in a very tense relationship with
the narrative. His images are visual poems
infused with simplicity that evoke feelings
of melancholy, humour or cynicism.
Lamento (2007), the title of Lebrija’s
project and the Spanish word for ‘sorrow’
or ‘complaint’, plays with the idea of
defeat. The word targets a very familiar
emotion, but it also involves a complex
thought process. The initial conception of
the project was a large-scale installation
of Lamento in Guadalajara, Mexico.
The modernisation of this city has
resulted in the replacement of historical
architecture with what Lebrija calls
city-planning absurdities: impersonal
buildings that have no connection with
the urban landscape or its history. Lebrija’s
planned intervention was the sculpture of
an enormous man—both a watchman and
a white mass embodying impotence—
as a constant reminder of these absurdities.
The solitary man not only represents
a clear pathos of the self but a particular
urban and social conflict.
The artist produced a series of small
Lamento sculptures (destined for art
collections) to finance the endeavour and
encourage buyers to become supporters
of the cause (and opponents of bad
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Lamento, 2007 Lamento, 2007

Gonzalo Lebrija’nın çalışmaları izleyiciyi
zamansız imgeler içine sarmalanmış
epifanik anların yoğun etkisi altına
sokuyor. Bu iddia tezatlık barındırıyor
gibi görünse de, Lebrija’nın izlediği yol
zamandan kaçışı ifşa ederek anlatı ile son
derece gergin bir ilişki içerisinde sonsuz
bir süreklilik veya durağan bir görünüm
aracılığıyla zamana dair deneyimler
sunuyor. Sanatçının yarattığı imgeler
melankoli, mizah ve sinizm hisleri
uyandıran, sadelik yüklü birer görsel şiir.

Lebrija kendi beyaz devinin sonunda
meydan okumak istediği çirkin
yığınlara benzeyeceğini düşünmeye
başladı. Dahası, devin boyutları
Lebrija’nın bir sanatçı ve vatandaş olarak
Guadalajara’nın korkunç modernleştirilme
planı karşısında hissettiği savunmasızlık
ve güçsüzlüğe ters düşecekti. Lamento’nun
adamı bu muazzam ölçeğe çıkarıldığında,
şehrin ruhu ve kamusal alanları
arasındaki kopukluktan kafası karışmış
küçük bir adam, giderek tuhaflaşan bir
sahnede kaybolmuş bir varlık olmayacak,
planlama çılgınlığını taklit eden bir deve
dönüşecekti.1 – Javier Villa

urban decisions). The work thus unfolds
the irony: the public art monument is
financed through privatised art. With a
play in scales, the private and public unite
to achieve the same utopian objective:
to speak loudly about the destruction
of a city’s identity. Lebrija ultimately
decided against the Lamento monument
in Guadalajara, concentrating on the small
sculptures. Curator and art critic Adriana
Herrera clearly articulated the rationale for
this choice:
Lebrija began to think that the white giant
would end up being just like the ugly
piles he wished to challenge. Moreover,
its size would belie the vulnerability and
powerlessness that he felt as an artist and
citizen in the face of Guadalajara’s
monstrous modernisation programme.
Raised to this huge scale the man
in the Lamento would be a giant mimicking
the planning madness, not a little man
disoriented by the disjuncture between
the spirit of a city and its public spaces,
a being lost in an ever more bizarre
setting.1 – Javier Villa

1 Adriana Herrera, “Gonzalo Lebrija and His Lament”, Gonzalo Lebrija: As Time Goes By içinde (Londra:
Other Criteria, 2009), 128. Adriana Herrera, “Gonzalo Lebrija and His Lament” in Gonzalo Lebrija: As Time Goes By
(London: Other Criteria, 2009), 128.
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Sanatçı çalışmasına kaynak yaratmak
ve sanat alıcılarını davasına destek
olmaya (ve kötü kentsel kararlara karşı
çıkmaya) teşvik etmek amacıyla (sanat
koleksiyonlarına girmesini amaçladığı)
bir dizi küçük boy Lamento heykeli
üretti. Böylece yapıt bir ironiyi gözler
önüne serdi: Bir kamusal sanat anıtı
özelleştirilmiş sanatla finanse ediliyordu.
Yapıtın ölçeğiyle oynayarak özel ve
kamusal alanın, aynı ütopyacı hedefi
gerçekleştirmek yani şehrin kimliğinin
yok edilişi hakkında ses çıkarmak için
bir araya gelmesi sağlanmıştı. Lebrija
son aşamada Guadalajara’daki Lamento
anıtından vazgeçti ve ilgisini sadece küçük
heykellere yöneltti. Küratör ve sanat
eleştirmeni Adriana Herrera bu tercihin
ardındaki mantığı şöyle açıklamıştı:

GORDON
MATTA-CLARK

Üniversite eğitimini mimarlık alanında
tamamlayan Gordon Matta-Clark bugün
en çok 1970’lerde New York’ta ve çeşitli
Avrupa şehirlerinde terk edilmiş depolara
ve boş banliyö evlerine uyguladığı
“kesim”lerle tanınıyor. Matta-Clark’ın
bu yapılı çevreye yönelik geçici müdahaleleri mekânı çeşitli şekillerde işgal
etmenin ne anlamlara gelebileceği konusundaki yoğun merakının bir ifadesiydi.
Sanatçı binaları sadece işlevsel yapılar
olarak değil, aynı zamanda tarihi,
toplumsal ve hatta metafizik anlamlarla
yüklü kazanlar olarak görüyordu. Bu tür
alanları dilimlemek, siyasi ve toplumsal
işlevlerini yapıbozuma uğratmak ve
içerdikleri ortak hafızayı geri kazanmak
üzere tarihsel önemlerini ortaya sermek
anlamına geliyordu. Matta-Clark’ın
sanatsal müdahaleleri New York’ta
yükselen gerilimle, kentsel dönüşüm
karşıtı protestolar ve emlak spekülasyonuna karşı direnişle de aynı zamana
denk geldi. Geçici heykelleri sayesinde
Matta-Clark hem Amerikan şehrinin
çürüyüşüne hem de Amerikan Rüyası’nın
buharlaşarak kayıplara karıştığına
dair oluşan hissiyata yönelik bir yorum
getirmiş oldu. Sanatçı ayrıca çeşitli
vesilelerle benzeri büyük ölçekli dönüşüm
planlarıyla karşı karşıya bulunan
Avrupa’daki bazı tarihi şehir merkezlerine de
müdahalelerde bulundu.
Matta-Clark, 1975’te düzenlenen 9. Paris
Bienali için Konik Kesişim (1975) başlıklı
yapıtı tasarladı ve Pompidou Merkezi
inşaat sahası yakınlarında, 17. yüzyılda
inşa edilip harabeye dönüşmüş ve yıkımına

Gordon Matta-Clark, originally trained
as an architect, is best known for the
‘cuttings’ he applied to abandoned
warehouses and empty suburban
houses during the 1970s in New York and
several European cities. These ephemeral
interventions to the built environment were
an articulation of his fascination
with the implications of occupancy in
space. Matta-Clark regarded buildings
not only as functional structures but also
as vessels filled with historical, social, and
even metaphysical meanings. Slicing into
these sites implied deconstructing their
political and social functions and revealing
their historical significance to retrieve
collective memories. In New York his
timely artistic interventions corresponded
with the heightened tensions and protests
against urban regeneration and resistance
towards real estate speculation. By means
of his ephemeral sculptures, Matta-Clark
commented on both the decay of the
American city and the growing sense that
the American Dream was evaporating.
On several occasions he also applied
his interventions to historic European city
centres that were challenged with similar
large-scale redevelopment plans.
For the 9th Biennale de Paris 1975,
Matta-Clark developed Conical Intersect
(1975), a spiralling cut into two derelict
17th century apartment buildings, adjacent
to the construction site of the Centre
Pompidou, which were scheduled for
demolition. The creation of a hole of light
and air (of four by two metres) into the
facade was a sculptural gesture,
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Yarılma, 1974 Splitting, 1974

1943’te New York, NY, ABD’de doğdu. 1978’de New York, NY, ABD’de öldü.
Born in 1943 in New York, NY, USA. Died in 1978 in New York, NY, USA.

Matta-Clark, 1973 ve 1974 yıllarında
New York’ta yasal yollarla 15 arsa
satın aldı ve bunları Sahte Mülkler
(1973-1974) başlıklı projesinde kullandı.
Bunlar sınırlı alanları veya tuhaf
şekilleri yüzünden müteahhitlerin işine
yaramayan küçük çaplı arazilerdi,
–adi alan olarak da anılıyorlardı. Ancak
bu alanlar veya daha doğrusu boşluklar,
her şeye rağmen şehrin parçasıydı ve
şehrin iç yapısının şekillenmesine katkıda
bulunuyordu. Daha sonraki yıllarda
Matta-Clark bu küçük arazi parçalarıyla
ilgili harita, tapu ve diğer idari belgeleri
toplamaya devam etti, fotoğraflarını
çekti ve bu küçük alanların ne için
kullanılabileceğine dair fikirler
geliştirdi. 1978’deki zamansız ölümünden
ötürü bu öneriler hiçbir zaman hayata
geçirilemedi ve Sahte Mülkler arazileri
belediyeye devredilince hepsinin taşıdığı
potansiyel sönüp kayboldu. – Rieke Vos

but it also opened up the interior world of
the apartments to the outside. The intervention
revealed a greater understanding of the
impact the Pompidou project would have
on the neighbourhood and city life.
During 1973 and 1974 Matta-Clark legally
obtained 15 lots of land in New York,
which he used for the Fake Estates
(1973-1974) project. They were tiny
pieces of land—also referred to as gutter
spaces— which were useless to city
developers because of their limited size
or strange shape. These spaces, or rather
gaps, were nevertheless part of the city
and helped shape its inner structure.
During the subsequent years, Matta-Clark
collected maps, deeds, and other
administrative documentation attached
to the slices of land and photographed
and developed ideas for the use of these
plots. Due to his untimely death in 1978,
these proposals were never actualized,
and the ownership of the Fake Estates
lands was reverted to the city, rendering
them into sites of faded potential.
– Rieke Vos
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Konik Kesişim, 1975 Conical Intersect, 1975

karar verilmiş iki apartmana sarmal
görünümlü kesikler oluşturacak şekilde
müdahale etti. Binanın cephesine dört
metreye iki metre boyutlarında bir ışık
ve hava deliği açmak heykel disiplinine
yakışan bir hareketti, ama aynı zamanda
bu apartmanların iç dünyasını dışarıya
açıyordu. Bu müdahale Pompidou
projesinin mahalleyi ve şehir yaşamını
nasıl etkileyeceğine dair daha güçlü bir
farkındalık yarattı.

GUILLAUME BIJL

Guillaume Bijl 1970’lerin sonundan
bu yana sanat ve toplumsal gerçeklik
arasındaki ilişkiyi incelemek için stratejiler
geliştiriyor. Sıradan buluntu nesneler
kullanan sanatçı, kurgusal mekânlar
düzenliyor veya kamusal alana o bölgeye
ait olmayan nesneler yerleştiriyor. Bijl,
bu eylemleriyle etrafımızdaki nesnelerin
simgesel doğasını sorguluyor. Sanatçı
nesnelerin ürettiği toplumsal dille ve
–aynı zamanda onlara insan etkileşimini
biçimlendirme becerisini de bahşeden–
nesnelerin mekânı şekillendirme gücüyle
ilgileniyor. Bijl’in enstalasyonları neyin
gerçek olduğunu (ve neyin olmadığını)
sorgulayarak gerçekliğin yanıltıcı
doğasını ortaya seriyor. Bijl, “sanat
aracılığıyla gerçeklikle doğrudan bir
etkileşim kurmaya” çalışırken izleyicinin
kurgusal bir gerçekliğe katılan bir figüre
dönüştüğü, ekseni kasıtlı olarak
kaydırılmış ortamlar yaratıyor.1 Bijl’in,
üç boyutlu natürmort enstalasyonlar
dediği bu yapıtlar sadece nesnelerin
tüketim toplumundaki rolünü teşhir
etmekle kalmıyor, aynı zamanda bireyin
gündelik deneyimlerle ilgili sezgisel
kavrayışını da kesintiye uğratıyor.

ŞÜPHELİ başlığını taşıyan ve ilk defa
1980’de sergilenen yapıt, birbiriyle
bağlantılı iki mekânda gerçekleşiyor.
Bijl ilk odada gerçek ve kurgusal nesnelerden (odaya bilerek dağıtılmış nesneler)

Since the late 1970s Guillaume Bijl has developed artistic strategies for exploring the
relationship between art and social reality.
Using banal found objects, he orchestrates
fictional spaces, or he positions nonnative
objects in public locations. In doing so Bijl
calls into question the symbolic nature of
the objects around us. He is interested in
the social language objects produce and
their power to shape spaces, which also
endows them with the ability to shape
human interaction. Bijl’s installations
question what is real (and not real) and
reveal the illusionary nature of reality.
As Bijl tries to ‘establish a direct
interaction with reality by means of art
form’, he creates intentionally dislocated
environments in which the viewer
becomes a figure participating in a fictional
reality.1 These three-dimensional still-life
installations, as Bijl calls them, not only
expose the role of objects within consumer
society but also rupture one’s intuitive
understanding of everyday experiences.
The installation SUSPECT, originally
exhibited in 1980, takes place in two
connected spaces. In the first room, Bijl
composed a cluttered staging of both
real and fictional objects (objects that he
intentionally placed in the room). This
re-creation is of the artist’s studio as it
appeared after it was searched by
the police because of the artist’s ‘unusual’

1 Guillaume Bijl, Guillaume Bijl: Works 1991–1996’da alıntılandığı şekliyle (Ghent, Belçika: Van Hedendaagse
Kunst Müzesi, 1998), 43. Van Hedendaagse Kunst Müzesi’nde aynı isimli sergiyle eşzamanlı basılmıştır.

Guillaume Bijl, as quoted in Guillaume Bijl: Works 1991–1996 (Ghent, Belgium: Museum Van Hedendaagse Kunst, 1998),
43. Published in conjunction with the exhibition of the same name, shown at the Museum Van Hedendaagse Kunst.
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ŞÜPHELİ, 1980-2013 (nesneler) SUSPECT, 1980-2013 (objects)

1946’da Anvers, Belçika’da doğdu. Anvers, Belçika’da yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1946 in Antwerp, Belgium. Lives and works in Antwerp, Belgium.

ŞÜPHELİ, 1980-2013 (duvar metni) SUSPECT, 1980-2013 (wall text)

Öteki enstalasyonlarında olduğu gibi
burada da Bijl hayatın yapıta, yapıtın da
hayata nüfuz ettiği ayrıntılı bir senaryo
yaratıyor ve ŞÜPHELİ’de herhangi bir
toplumda sanatçının konumunun ne
olduğunu –bir yabancı, potansiyel bir
suçlu veya sorgudan geçirilmesi ve yola
getirilmesi gereken olağan bir şüpheli–
anlamaya çalışıyor. – Yael Messer

behaviour, as reported by his neighbours—
except the viewer does not know how
the elements of the actual studio had
been arranged, what objects it contained
or if these objects belong to the artist.
The second installation space holds and
displays the objects deemed suspicious
by the police during the search. These
are Bijl’s objects, and they are arranged
as evidence of a crime—whether a crime
was committed or not. The accompanying
text in the second room indicates some
of these ‘unusual’ acts: for example,
appearing on television at a left-wing
demonstration and spending a lot of time
in bookshops and public parks.
As in his other installations, Bijl carefully
creates a detailed scenario in which life
permeates the artwork and vice versa.
With SUSPECT he questions the position
of the artist in any given society—
an outsider, potential criminal or a usual
suspect who has to be interrogated and
disciplined. – Yael Messer
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oluşan darmadağın bir yığın sahneliyor.
Bu, komşularının “tuhaf” davranışları
yüzünden şikayette bulunması üzerine
atölyesinin polis tarafından arandıktan
sonraki halinin yeniden kurulmasıyla
oluşturulmuş bir düzen –ancak izleyici
esas atölyedeki bileşenlerin düzeninin
neye benzediği, içinde hangi nesnelerin
olduğu ve hangi nesnelerin sanatçıya
ait olduğu bilgisine sahip değil. Sanatçı
ikinci enstalasyon mekânında ise arama
sırasında polisin şüpheli bulduğu
nesneleri sergiliyor. Bu nesneler Bijl’e
ait ve suç delilleri gibi sıralanmışlar–
bir suç işlenmiş olsa da olmasa da öyle.
İkinci odada izleyicilere eşlik eden metin
bu “tuhaf” hareketlerden bazılarını
açıklıyor: örneğin sanatçının katıldığı
sol eğilimli bir gösteride televizyonda
görünmesi veya kitapçılarda ve halka
açık parklarda uzun zaman geçirmesi.

HALIL ALTINDERE

1996 yılında İstanbul’a yerleşen ve bu
tarihten itibaren Türkiye güncel sanat
ortamına önce sanatçı, sonrasında
yayıncı ve küratör olarak “verimli bir
huzursuzluk” katan Halil Altındere,
farklı kimlik siyasetlerini, iktidara karşı
direniş stratejilerini olduğu kadar alt
kültürleri, gelenek ve modernite arasındaki hiyerarşileri ve sanatın içindeki
kemikleşmiş anlayışları sorunsallaştırır.
Gündelik hayatı içeren ve güncel siyasetin
de dâhil olduğu tarihsel anlara karışan
meseleleri mizahın ve ironinin diliyle
tersyüz eden sanatçı, çoklukla siyaseten
doğrucu bakış açılarını reddeder ve sanat
ile siyasetin içsel bağlantısını vurgular.
Sanatçının sıradışı karakterlere yönelik
sürekli ilgisinin balmumu ile ilk
buluşması, İstiklal Caddesi’nde yaşayan
ve herkesin tanıdığı, turistlerle fotoğraf
çektirerek hayatını kazanan Pala Şair’i
2008 yılında hiperrealist bir heykele
dönüştürmesiyle gerçekleşti. O güne dek,
biraz da malzemenin ederinden ötürü,
sadece tarihe mal olmuş, büyük isimlerin
balmumu heykelleri yapılırken, ilk kez
evsiz bir şairin heykeli yaşadığı sokağa
dikildi. Altındere’nin 2012 yılında
ürettiği bir dizi balmumu heykelin
parçası olan Güvenlik (2012), bu tavrın
bir devamı, ancak daha katmanlı bir
bakışın dışavurumu. Sanatçının, aslında
asgari boy sınırına tabi olması gereken
güvenlik görevlisinin boyunu kısaltarak
iktidar oktavını düşürdüğü ve kurumsal
hiyerarşinin belirlediği kabulleri seyircinin
lehine çevirdiği heykeli, görevliyle
neredeyse samimi bir ilişki kurmayı
başarabileceğimiz bir yakınlığa imkân

Halil Altındere settled in Istanbul
in 1996. Since then, both as an artist,
and later as a publisher and curator,
he has added a ‘productive disquietude’
to the contemporary art scene in Turkey
by problematising a diverse range of
identity politics and resistance strategies
against power structures, and hierarchies
between tradition and modernity and
the rigid approaches within the world of
art. Adopting the language of humour and
irony, the artist turns inside out everyday
topics and historical moments that involve
current politics. He often rejects politically
correct viewpoints and emphasizes
the inherent relationship between art and
politics. Wax’s meeting with the artist’s
sustained interest in offbeat characters
took place in 2008, when he made
a hyperrealist sculpture of Pala the Bard,
a well-known personality of İstiklal Street
who made a living by having his photo
taken with tourists. Until then, and perhaps
due to the cost of the material, it was only
great, historical figures who had their wax
figures made, so this was the first instance
when a homeless poet had his sculpture
erected on his street. Guard (2012), part
of a series of wax sculptures Altındere
produced in 2012, extends this attitude
further: by reducing the height of a security
guard –a profession which requires
a minimum height for recruitment– in order
to lower his bandwidth of power and turn
the tables on the conditions determined
by institutional hierarchy in favour of
the audience, he almost makes it possible
for us to establish a cordial relationship
with the guard. Thus, via this new and
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1971’de Mardin, Türkiye’de doğdu. İstanbul, Türkiye’de yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1971 in Mardin, Turkey. Lives and works in Istanbul, Turkey.

“çünkü TOKİ’ye kafam attı”

Harikalar Diyarı, Şubat 2013 Wonderland, February 2013

extraordinary security guard, Altındere
proposes a debate on the power of art
institutions.

Harikalar Diyarı (Şubat 2013) videosu
ise, 600 yıldır Roman nüfusuna ve
kültürüne ev sahipliği yapan Sulukule
semtinin 2006 yılında alınan bir kararla
yıkılmasından sonra, o semtin çocuklarınca dillendirilen öfke, direniş ve
umudun bir belgesi. Sanatçının klip ile
video sanatı arasında gezinen farklı bir
film dilini ilk kez kullandığı çalışması,
bir alt kültürün içinde (Roman),
başka bir alt kültürün (hip-hop) nasıl
yeşerebileceğini ve yaşayabileceğini de
gösterir. Kentsel dönüşüm sebebiyle
yıkılan mahallelerinin yerine yapılan
TOKİ evlerinin vaat ettiği refah aslında
sadece toplumsal eşitsizlik, yoksulluk
ve altyapı sorunlarını açığa çıkarmaya
yararken, Sulukulelilerin müzik ve
dansla yoğrulmuş köklü yaşam biçimlerini
baskılamakta, geri dönülmez biçimde
yıpratmaktadır. Bu videoda, Tahribad-ı
İsyan grubunun haykırdığı İstanbul’un
betonlaşma, soylulaşma ve “temizlenme”
serüveni, Altındere’nin midemize yumruk
gibi indirdiği görsellikle eşleniyor ve
ortaya unutulması/hazmedilmesi zor,
rüya gibi bir gerçeklik çıkıyor.
– Dino Dinçer Şirin

As for the video titled Wonderland
(February 2013), it is a document of
the anger, resistance and hope voiced by
the children of Sulukule, a neighbourhood
which for six centuries hosted the Roma
population and their culture, and was
demolished as a result of the decision
made in 2006 as part of an urban
transformation project. The work which
features the artist using a new cinematic
language that oscillates between a
video clip and video-art for the first time,
displays how one subculture (hip-hop) can
flourish and live within another subculture
(Roma). As the prosperity promised by
the Public Housing Project (TOKİ)
apartments built in place of their demolished
neighbourhood ends up serving nothing
more than social inequality, poverty and
infrastructural problems, the deep-rooted
life-style shaped with music and dance of
the people of Sulukule faces oppression
and irreversible corrosion. Istanbul’s
adventure of concretization, gentrification
and ‘hygienization’, is voiced by the group
Tahribad-ı İsyan and accompanied by
Altındere’s visuals which land like a punch
in our stomach, producing a dreamlike
reality that is difficult to digest, and to
forget.* – Dino Dinçer Şirin

* Türkçe’den İngilizce’ye çeviri Nazım Dikbaş. Translation from Turkish to English Nazım Dikbaş.
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tanıyor. Sanat kurumlarının iktidarını,
görmeye alışık olmadığımız bir güvenlik
görevlisi aracılığıyla tartışmaya açıyor.

HANNA FARAH
KUFR BIRIM

Sanatçı, mimar ve bağımsız yapı ustası
Hanna Farah Kufr Birim’in pratiği,
kendi biyografisinin şiirsel ve mekânsal
araştırması ile belirleniyor. Sanatçının
memleketi olan Filistin’deki Kufr Birim
köyü yapıtlarında kilit öneme sahip.
Köy, 1948 yılında İsrail tarafından işgal
edilmiş (İsrail Bağımsızlık Savaşı’nın
ve Filistinlilerin “Nakba,” yani
felaket adını verdikleri tarihi olayların
gerçekleştiği yıl) ve 1953’te yok edilmiş.
Sanatçı, köyün adını kendi yasal soyadı
olarak almış.

The practice of the artist, architect,
and independent builder Hanna Farah Kufr
Birim is characterized by the poetic and
spatial investigation of his own biography.
A key element in his works is Kufr Birim,
a Palestinian village and the artist’s
hometown. It was occupied by Israel
in 1948 (a date that also marks the Israeli
War of Independence and the Palestinian
Nakba, translated as ‘catastrophe’)
and demolished in 1953. The artist even
adopted the village name as his legal
last name.

13. İstanbul Bienali’nde sunulan yapıtlar,
Çarpıtılmış [Mshwashi] (2002–2013)
isimli fotoğraf serisinin parçası. Sanatçı
bu fotoğraflarda bağlılık duyduğu iki
mekânla olan ilişkisine odaklanıyor:
ailesinin köyü Birim ve şimdi yaşadığı
şehir olan Yafa. Serideki fotoğraflar
sanatçı ile binalar ve nesneler arasındaki
gerilimi resmederek istikrarsızlığa ve
bir aksaklık hissine işaret ediyorlar.

The works presented at the 13th Istanbul
Biennial are part of Distorted [Mshwashi]
(2002–2013), a series of photographs.
In these photographs the artist focuses
on the relationship between the two places
he associates himself with: the village
Kufr Birim, where his family comes from,
and the city where he currently lives,
Jaffa. The photos depict the tension
between the artist and the buildings and
objects, and suggest instability and
a sense of disruption.

Altın çerçeveli fotoğrafın üst kısmında
sanatçı, büyükbabasının eski evinde taş
bir kemerin altında ayakta duruyor.
Alt kısım ise tamamen siyah. Sanatçı,
taş yapıya destek olduğu izlenimini veren
bir konumda, harap haldeki evin içinde
salt ayakta durarak, yerle bir edilmiş
köyü yeniden ziyaret etme ve canlandırma
yolundaki kararlılığını gösteriyor.
Diğer bir fotoğrafta yer alan dikenli
teller ve bir dal, geçiciliğe işaret ediyor.
Seride karşılaştığımız tek sabit unsur
üçüncü fotoğrafta yer alıyor: modernist,

In the gold-framed photograph, the upper
half of the image shows the artist standing
under a stone arch of his grandfather’s
former house. The bottom portion is filled
with solid black. With the simple act of
standing in the ruined house, in a position
that appears to be supporting the stones,
the artist shows a resolve to revisit and
reactivate the obliterated village. Another
photograph depicts a branch and a wire,
in a way that suggests their temporality.
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Çarpıtılmış 1 [ Mshwashi 1], 2002-2013 Distorted 1 [Mshwashi 1], 2002-2013

1960’ta Aljish, Filistin/İsrail’de doğdu. Yafa ve Kufr Birim, Filistin/İsrail’de
yaşıyor ve çalışıyor. Born in 1960 in Aljish, Palestine/Israel. Lives and works in
Jaffa and Kufr Birim, Palestine/Israel.

Mimari araştırmalar aracılığıyla çizim,
fotoğraf ve eylemler kullanarak, Hanna
Farah Kufr Birim, yerinden edilme,
aidiyet, kayıp ve bağımsızlığını iade etme
gibi konuları sorgulamakla kalmıyor,
bunlarla başa çıkmak için gerekli temel
yöntemlerin izini de sürüyor.
– Yael Messer

The only steady element that appears in
the series is a modernist, half-destroyed
building in the third photograph, above
an image of the artist’s intervention to one
of the building tiles. ‘The minor nature of
the act, and the human effort to preserve
the existing tile wall’, writes curator
Tal Ben-Zvi, ‘all these are set against
the aesthetics of destruction of the grand
modernist building, a former private
health clinic in Tel Aviv, an Israeli building,
which forms the sole evidence of
the power relations in the depicted sphere’.1
Through architectural investigations,
using drawings, photographs and actions,
Hanna Farah Kufr Birim not only questions
but also traces essential ways to address
issues of displacement, belonging, loss,
and decolonisation. – Yael Messer

1 Tal Ben Zvi, “On Hanna Farah’s Distorted” Biographies: Six Solo Exhibitions at Hagar Art Gallery, Jaffa
içinde, yayıma hazırlayan Tal Ben Zvi (Tel-Aviv–Yafa: Hagar Derneği, 2006): 16. Tal Ben Zvi, “On Hanna Farah’s
Distorted” in Biographies: Six Solo Exhibitions at Hagar Art Gallery, Jaffa, ed. Tal Ben Zvi (Tel-Aviv–Jaffa: Hagar
Association, 2006): 16.
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Çarpıtılmış 9 [ Mshwashi 9], 2002-2013 Distorted 9 [Mshwashi 9], 2002-2013

yarı yıkık bina, fotoğrafın alt kısmında
ise sanatçının binanın bir duvarına
yaptığı müdahale. “Eylemin minör
doğası ve kiremit duvardan geriye kalanı
korumak için gösterilen insani çaba”
diyor küratör Tal Ben-Zvi, “tüm bunlar;
resmedilen evrende geçerli iktidar
ilişkilerine dair tek kanıtı oluşturan
devasa modernist binanın, önceleri özel
bir sağlık kliniği olan Tel Aviv’deki bu
İsrail’e ait binanın imha estetiğinin oluşturduğu arka plan önüne yerleştiriyor”.1

HITO STEYERL

Hito Steyerl, belgeselci bir film ve
fotoğraf yaklaşımıyla çalışmalar
üreten bir yazar, ya da araştırmalarını
belgeleyici bir üslupla “çeken” bir filmci
olarak tanımlanabilir. Berlin’de yaşayan
sanatçı, dijital olanın küreselleşme anına,
kırılgan sürecine ve gündelik akışına
odaklanan çeşitli sorular etrafında
çalışır: Hareketli imge, bugün nerelerde,
hangi formlarda akar ve devinir, nasıl
değer kazanır ve uluslararası medyanın/
neoliberal ekonominin içinde nasıl
dolaşımda tutulur, neye dönüşür? Steyerl’in
malzemesi, öznel izleyici konumundan
yola çıkarak seminerlerden sunumlara,
video yerleştirmelerinden yayınlara
kadar pek çok farklı zeminde, politik
kurgunun deşifre edilmesine ve meşrulaştırılmış şiddetin eleştirisine dönüşür.

Hito Steyerl is at once a writer who
uses the documentary strategies of film
and photography, and a filmmaker who
uses a documentary style as part of the
research process. The Berlin-based artist
addresses a range of issues, focusing on
the moment when the digital becomes
globalized, on its fragile operations and
its incursions into everyday life: What
forms does the moving image take and
how is it disseminated today? How does it
gain value and circulate within the media
and the neoliberal economy? What else
is it transformed into? Working from the
perspective of a subjective viewer, Steyerl
deciphers political constructions and
critiques the legitimization of violence in
a variety of ways ranging from seminars to
speeches, videos to publications.

Sanatçının Mart 2013’teki “I Dreamed a
Dream: Politics in the Age of Mass Art
Production” başlıklı konuşmasından
hareketle 13. İstanbul Bienali kapsamında üreteceği yeni sunum/performansı,
medyanın sürekli görüntüler üzerinden
yeniden kurguladığı bir alana, silah sanayisine odaklanır ve bir müze ile bir savaş
alanının nasıl bir bağı olabilir, sorusunu
sorar. Bu soru, Steyerl’in Van’da Andrea
Wolf ve arkadaşlarının bulunduğu toplu
mezarın tespit edildiği bölgede bulduğu
bir boş kovanın izini sürmesiyle ortaya
çıkar.

Steyerl’s new lecture/performance, produced for the 13th Istanbul Biennial, takes
as its departure point her March 2013 talk
‘I Dreamed a Dream: Politics in the Age of
Mass Art Production’ and focuses on
the arms industry, a phenomenon
constantly re-conceptualized by the media
through the regular flow of images. It asks
the question of how a museum and a
battlefield could be related. The question
emerges when Steyerl follows the trace of
an empty bullet casing which he found in
the area where the mass grave of Andrea
Wolf and her friends were located in Van,
Turkey.

Steyerl, hâlâ derin acıların ve devlet
terörünün yaşandığı Anadolu coğrafyasına İstanbul’daki bir bienal “gerçekliğinden” bakmak için birçok araştırma

Steyerl raises several research questions
to look at the region of Anatolia—which
continues to suffer serious problems and
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Müze bir savaş alanı mıdır?, 2013 Is a museum a battlefield?, 2013

1966’da Münih, Almanya’da doğdu. Berlin, Almanya’da yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1966 in Munich, Germany. Lives and works in Berlin, Germany.

the threat of state terror—from a biennial
‘reality’ in Istanbul. For example, what type
of ‘exchange’ takes place between the
arms producer General Dynamics, and
the Art Institute of Chicago which produces
an exhibition in collaboration with it? What
potential relationships exist between
the funders of the Istanbul Biennial
and the arms-producing economy? Is
it possible to think of an arts-weapons
alliance that is instrumentalised globally?
In her presentation focusing on weapons
producers who are also supporters of
the arts, the artist reveals a multi-faceted
relationship between the museum and
the economy/industry of war. Splitting
open the history of the art space/museum
that, throughout history, has become
a war zone in complicity with power,
Steyerl notes: ‘If art truly possesses a set
of implications and solutions that it offers
to real life, then these are definitely not
located in the museum.’ – Adnan Yıldız
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sorusu önerir. Örneğin, silah üreten
General Dynamics ile sergi yapan Art
Institute of Chicago isimli sanat kurumu
arasında nasıl bir “alış-veriş” olabilir?
İstanbul Bienali’nin destekçileri ile silah
üreten ekonomi arasında nasıl potansiyel
ilişkiler kurulabilir? Küresel bir trafiğe
bağlı olarak araçsallaşmış bir sanat-silah
ikilisi düşünülebilir mi? Sanatçı, aynı
zamanda sanat destekçileri olan silah
üreticilerine odaklanan sunumunda, müze
ve savaş ekonomisi/endüstrisi arasında
ilişki kurarak, tarih boyunca savaş alanına dönüşen ve iktidarla anlaşma hâlinde
olan sanat mekânı/müzesi tarihini deşer
ve şöyle söyler: “Eğer sanatın gerçek
hayatın kendisi için bir takım sonuçları,
çıkarımları varsa, bunlar kesinlikle
müzelerin içinde değildir.”
– Adnan Yıldız

HONF FOUNDATION

DİAMANYETİ (C/SM) TÜRÜ –
HONF Vakfı tarafından geliştirilen Etkileşimli Medya Projesi, 2012–2013

Merkezi Endonezya’nın Yogyakarta
şehrinde olan HONF (Doğal Lif Evi)
Vakfı, demokratik, sanatsal ve açık
yaratıcı ifade ve yenilikçi işbirliği
imkânları geliştirmek için internet
üzerinden dünya çapında aktif uygulamalar gerçekleştiren hem dijital hem fiziksel
bir topluluk. 1999’da kurulan HONF,
Suharto rejiminin kayırmacılığına ve
hükümet düzeyinde yolsuzluklarına,
ve Endonezya devriminin ardından
yoğunlaşan toplumsal ve politik karışıklığa bir tepki olarak doğdu. HONF’un
çevresi ve etkinlik alanları sanatsal
ve teknolojik yenilikçiliği benimsiyor ve
şu disiplinlerarası festivalleri düzenliyor:
gündelik hayatta katılımcı, disiplinlerüstü
ve teknolojik eylemler uygulayan Eğitimde
Odaklanma Programı CELLSBUTTON;
toplumsal, kültürel ve çevre ile ilgili
sorunlara çözüm ararken araç ve
teknolojiye açık erişim sağlayan
dijital zemin HONFablab; ve HONF’un
uluslararası katılımcılar topluluğuna,
sanat, bilim ve araştırma alanlarındaki
disiplinlerüstü çalışmalarını beslemek
amacıyla açık kaynak uydu verilerini
sunmak gibi olanakları bünyesinde
barındıran “dünyadışı araştırma
merkezi” v.u.f.o.c.

HONF (The House of Natural Fiber)
Foundation, based in Yogyakarta,
Indonesia, is both a digital and a
physical community engaged in an active
worldwide internet-based practice to foster
democratic, artistic, and open means
of creative expression and innovative
collaboration. Created in 1999, HONF
was born in response to the nepotism and
governmental corruption of the Suharto
regime and as a result of the social and
political turmoil that intensified in the wake
of the Indonesian revolution. HONF’s
community and fields of activity embrace
artistic and technological innovation and
include the following cross-disciplinary
festivals: CELLSBUTTON, an Education
Focus Programme that applies collaborative,
cross-disciplinary, and technological
actions in daily life; HONFablab, a digital
makerspace that offers open access to
tools and technology while responding
to social, cultural, and environmental
challenges; and v.u.f.o.c., an ‘extraterrestrial study centre’ that provides an
open interface to HONF’s international
community of contributors by, among
other means, co-opting open-data satellite
material to fuel its cross-disciplinary work
in art, science, and research.

HONF, araştırmacıları, sanatçıları,
(h)aktivistleri ve yerel sivil toplum
üyelerini (genç, yaşlı, dijital beceriye
sahip vd.) bir araya getirerek, daha geniş
yaratıcı deneyim grupları oluşturacak
şekilde ördüğü dijital topluluklar yaratır
ve mevcut toplulukların gelişimine destek

HONF creates and fosters the development
of digital communities, which bring
together researchers, artists, (h)activists,
and local civil society members (young,
old, digitally savvy, and otherwise), knitting
these groups to create a larger world of
creative experiences. As such, it can be

Antrepo no.3

HONF FOUNDATION

DIAMAGNETI (C/SM) SPECIES –
an Interactive Media Project developed by HONF Foundation, 2012–2013

1999’da Yogyakarta, Endonezya’da kuruldu. Çalışmalarını Yogyakarta,
Endonezya’da sürdürüyor. Founded in 1999 in Yogyakarta, Indonesia. Based in
Yogyakarta, Indonesia.

DİAMANYETİ (C/SM) TÜRÜ –
HONF Vakfı tarafından geliştirilen Etkileşimli Medya Projesi, 2012–2013

Diamanyeti (C/Sm) Türü projesi, canlı
türlerinin kullandığı temel dili analiz
ederek bunu, yeni bir dil olarak duyulup
görülebilecek birşeye dönüştürüyor.
2010 yılında HONF, Hiperboyutlu
Heksagon Kuramı adını verdiği bir
araştırma projesi başlattı. Bu proje, canlı
türlerinin yaydığı frekansları yakalarak
verileri, görülebilen ve duyulabilen bir
mecraya “veri”ye dönüştüren bir sistem
tasarlıyordu. HONF bu disiplinlerüstü
çalışmayı etkileşimli bir medya projesi
olarak sunuyor. Diamanyeti (C/Sm) Türü
projesi insanlarla bitkiler arasındaki
iletişimi görünür kılıyor. Analog bir
teknik kullanan enstalasyon tüm canlılar
arasında gerçekleşen dinamik sinerjileri
kaydediyor ve dijital olarak yeni bir
tablolar ve istatistikler diline dönüştürüyor. – Stephen Kovats

seen as a hybrid community-connection
machine that acts as a model of innovative
practice for an entire region where
the access to technology and space
for open and creative discourse is still
extremely fragile.
The Diamagneti (C/Sm) Species project
is based on the analysis of the basic
language of life forms, which is converted
into something that can be heard and seen
as a new language. In 2010, HONF began
a research project called Hyperdimensional
Hexagon Theory, which conceived of
a system that catches the frequency from
life forms and then transforms the ‘data’
to a medium that can be felt, seen, and
heard. At the 13th Istanbul Biennial, HONF
presents this transdisciplinary work as
an interactive-media project. The Diamagneti
(C/Sm) Species project makes visible
the communication between humans and
plants. Through analogue technique
the installation records dynamic synergies
that occur between all living creatures,
which it then digitally transforms into
a new language of charts and statistics.
– Stephen Kovats

Antrepo no.3

HONF FOUNDATION

DIAMAGNETI (C/SM) SPECIES –
an Interactive Media Project developed by HONF Foundation, 2012–2013

olur. HONF’u; teknolojiye erişimin ve
açık ve yaratıcı bir söylem geliştirme
alanının hâlâ son derece kırılgan olduğu
bir bölgede, yenilikçi bir pratik modeli
olarak işleyen melez bir topluluklar-arası-bağlantı-kurma mekanizması olarak
görmek mümkün.

INCI EVINER

İnci Eviner resim öğrenimi görmüş
olsa da, aralarında büyük ölçekli
enstalasyon, video, fotoğraf ve çizimin
de bulunduğu geniş bir yelpazede
çalışmalarını sürdürüyor. Eviner’in
sergilediği yapıtların genişleyen doğası,
sanatçının – perspektif, temsil, kimlik
inşası gibi konuları özellikle kadın
bedeni ile ilişkileri içerisinde merkeze
aldığı– araştırma süreciyle dinamik bir
ilişki içerisinde şekilleniyor. Sanatçı,
bir nesnenin –son derece tanıdık bile
olsa– farklı konumlardan izlendiğinde
değişmesi ile ilgili süreci açıklamak için
paralaks kelimesini kullanıyor. Eviner’in
son dönem yapıtlarından biri bu kavramı
kullanıma sokuyor. Kırık Manifestolar
(2011) görsel olarak karmaşık bir yapıya
sahip üç videodan ve hem sergilenen
bedenleri hem de geniş karanlık sergi
mekanında duran izleyicinin algısını
karıştıran altı kanallı bir ses enstalasyonundan oluşuyor. Bu perspektif
değişiklikleri sanatçının kendisiyle
ilgili görüşüne de uyuyor, “o eski zaman
hikayecileri gibi, ama hikayesini
dizginleyemeyen ve sonunda hikayesi
tarafından yutulan bir hikayeci”.1
Eviner 13. İstanbul Bienali’ne iki yapıtla
katılıyor: Huzursuzluğun Tasnifi (2013)
ve Ortak Eylem Aygıtı: Bir Etüt (2013).
Bu yapıtlardan ilki, bireysel özgürlüklerini ve toplumsal alanı koruma çabası
sürekli sekteye uğrayan bir kentlinin tüm
görünümleriyle kötülüğü sınıﬂandırarak

Although İnci Eviner originally studied
painting, she has explored a wide
range of media, including large-scale
installations, video, photography, and
illustration. The expansive nature of
Eviner’s manifestations have a dynamic
relationship with her research process,
in which questions of perspective,
representation, and the construction of
identities, particularly in connection with
the female body, figure centrally. She uses
the word parallax to explain her process
in which an object—even a very familiar
one—is thought to change when viewed
from different positions. One of Eviner’s
more recent works puts this concept
into action. Broken Manifestos (2011)
comprises three visually complex videos
and a six-channel sound installation, which
disorients both the bodies on display and
the viewer who stands in a voluminous
dark space. These shifts in perspective
are consistent with the artist’s own view
of herself, ‘as one of those old-time
storytellers—a storyteller, however, who
cannot control the story and is eventually
swallowed by it’.1
Eviner is participating in the 13th Istanbul
Biennial with two works: Taxonomies of
Malaise (2013) and Co-action Device:
A Study (2013). In the former, a citydweller,
whose attempts to preserve individual
freedoms and the social space are
constantly derailed, tries to classify evil in
all its guises in order to make sense of it.

1 http://www.incieviner.net/turk_site/review.htm Erişim: 17 Ağustos 2013. http://www.incieviner.net/review.htm
Accessed: 17 August 2013.
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1956’da Polatlı, Türkiye’de doğdu. İstanbul, Türkiye’de yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1956 Polatlı, Turkey. Lives and works in Istanbul, Turkey.

Huzursuzluğun Tasnifi, 2013 Taxonomies of Malaise, 2013

The latter multi-media work asks
numerous questions by taking up
Rancière’s challenge to rethink the logic
of the aesthetic relationship between
art and politics: Is it possible to change
the nature of the relationship between
the status of objects and forms of art by
creating time within time? By creating
an ambiguous, temporary situation can
we draw the viewer towards the status
of a player? Co-action Device: A Study is
a collective work where the artist and
the participants constantly exchange roles.
While on stage as part of this device,
students from various disciplines get
a chance to actively experience many
concepts within a creative researchproduction relationship. This formation
based on performative research will be
observed from galleries overseeing
the exhibition space throughout the duration
of the biennial. Eviner’s drawings and
illustrations are uncanny; the depiction
of the subject matter is ornate and often
intricately elusive. The projection of meaning
onto her work—as with Rorschach
inkblots—is difficult. The absences and
gaps between Eviner’s strokes are just
as full as the markings themselves.
These negative spaces seep into their
display context which, together with
her animations, lend the drawings an
ambiguous status lying somewhere
between decorative wallpaper and
dynamic symbolic narrative. Bringing us
back to the notion of the uncanny that,
since its emergence in the 19th century,
has come to signify the contrast between
a safe domestic interior and the boundless
strangeness of the city outside, invaded
by a host of alien presence and unsettling
visions. – Clare Butcher
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anlamlandırmaya çalışması hakkında.
Eviner’in ikinci, multimedya yapıtı ise
Rancière’in sanat ve politika arasındaki
estetik ilişkinin mantığını yeniden
düşünme çağrısına karşılık vererek, çeşitli
sorular soruyor: Zaman içinde zaman
yaratarak nesnelerin statüsüyle sanat
formları arasındaki ilişkiyi değiştirebilir
miyiz? Kararsız ve geçici bir durum
yaratarak izleyiciyi oyuncu statüsüne
doğru çekebilir miyiz? Ortak Eylem Aygıtı:
Bir Etüt, katılımcılar ve sanatçının
rollerinin sürekli değiştiği, kolektif bir
çalışma. Farklı disiplinlerden öğrenciler
bu aygıtın parçası olarak sahnede yer
alırken, yaratıcı bir araştırma-üretim
ilişkisi içinde, pek çok kavramı eylemsel
olarak deneyimleme olanağı buluyor.
Performatif araştırmaya dayanan bu
oluşum, bienal boyunca sergi mekânını
gören balkonlardan izlenebiliyor.
Eviner’in çizim ve illüstrasyonları
tekinsiz bir hava taşıyor, ele aldığı
konuyu tasviri, gösterişli olduğu kadar
karmaşıklığından ötürü anlaşılması zor.
Eviner’in yapıtlarına anlam yüklemek
–aynı Rorschach testlerindeki mürekkep
lekeleri gibi– kolay değil. Eviner’in fırça
darbeleri arasındaki eksiklik ve boşluklar,
izlerin kendisi kadar dolu. Bu negatif
alanlar sergilendikleri bağlama sızıyor,
ve animasyonlarla birlikte, çizimlere
dekoratif duvar kağıdı ile dinamik
simgesel anlatı arasında muğlak bir statü
yüklüyorlar. Bu da bizi ilk ortaya çıktığı
19. yüzyıldan bu yana, güvenli bir ev
ortamı ile, dışarıdaki, yabancı mevcudiyetler ve huzursuzluk veren tasavvurların
işgali altındaki şehrin sınırsız yabancılığı
arasındaki zıtlığa işaret eden tekinsizlik
kavramına geri götürüyor.
– Clare Butcher

IPEK DUBEN

1941’de İstanbul, Türkiye’de doğdu. İstanbul, Türkiye’de yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1941 in Istanbul, Turkey. Lives and works in Istanbul, Turkey.

Dünyada, özellikle 1970’lerin başında
Amerika ve İngiltere’de gelişen ve sonraki
yıllarda fazla beyaz ve orta sınıf olmakla
eleştirilmiş kavramsal feminist düşünme
ve üretme metodlarının Türkiye’de çok
ses getirmediği malumdur. Bu bağlamda
İpek Duben’in, kültürel kimlik sorununu
ülkemizdeki estetik düşüncenin yapılanmasıyla bağlantılı okuyan ve kavramsal
feminist estetikten beslenen üretimi ayrı
bir yerde duruyor. Bir yanda Cezanne’ın
perspektif ve ufuk çizgisi matematiğinin
kırılması üzerinden görme biçiminin
farklılaşmasını araştırdığı modern resmi,
diğer yanda minyatürün batılı sanat
eleştirisi üzerinden okunamayan, anlatısını figürlerini çoğaltarak kuran zengin
düzlemsel formu. Bu ikisi arasındaki
karşılaşma Duben’in kendi estetiğini
üretirken sorduğu soruların temelini
oluşturuyor. Aynı doğrultuda, kadın
bedeni (ki bu sanatçının kendi bedenini
de içeriyor) bir ana dizge olarak, sanatçının sadece teker teker işlerinde değil,
temel üretimini birbirine bağlayan temsil
sorunsalı olarak karşımıza çıkıyor.

İpek Duben is an artist who came to
the practice of contemporary art after
having worked in the fields of sociology
and political science, and she also
produces theoretical work on her own
artistic practice. In addition to her work in
Chicago and New York, she also wrote her
PhD thesis in 1984 on the Westernization
of painting in Turkey through 1900-1945.
Methods of conceptual feminist thinking
and practice developed particularly
in early 1970s in the US and the UK,
often criticized for being too white and
middle-class, did not manage to make
a big impact in Turkey. In this context,
İpek Duben’s works, influenced by
conceptual feminist aesthetics, and which
choose to read the problem of cultural
identity in relation to the structuring of
aesthetic thought in Turkey, occupy
a special position. On the one hand,
modern painting, where Cezanne explores
the differentiation of ways of seeing via
a rupture in perspectival and horizontal
mathematics, and on the other hand,
the rich, surface-based form of miniature
that constructs its narrative by multiplying
figures, and cannot be read via positivist
values. The encounter of these two
spheres forms the foundation of
the questions Duben asks in producing
her own aesthetics. In the same vein,
as a fundamental complex, the female
body (including the body of the artist
herself) appears not only in isolated works
but as the problematic of representation
that holds her production together.
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Manuscript 1994, 1993-1994 Manuscript 1994, 1993-1994

İpek Duben sosyoloji, siyaset bilimi
gibi alanlarda çalıştıktan sonra güncel
sanatlar pratiğine varmış bir sanatçı,
aynı zamanda kendi sanat pratiğine
ilişkin kuram üretmeyi de önemsiyor.
Chicago ve New York’taki çalışmalarının
yanı sıra Türkiye resminin 1900-1945
arasındaki batılılaşma süreci üzerine
1984’te yayınlanmış bir doktora tezi
bulunuyor.

Manuscript 1994, 1993-1994 Manuscript 1994, 1993-1994

In this context Manuscript 1994 (19931994), a work produced following an
extensive period of research and exhibited
at the Taksim Art Gallery and Galeri Nev
in Ankara in 1994, as the artist herself
also underlines, is her most important
work. Manuscript 1994 is the arrangement
of a four-sentence autobiographical text
constructed upon 51 paintings in which
the artist confronts and speaks with her
own production process, at a point where
the universal and local meet. The restructuring of the Western art of self-portraiture
via an aesthetics of thought and narrative
influenced by the Arabic language, which
progresses from right to left, and from
the back to the front, first and foremost
asks the viewer a significant question
regarding the place where he or she
stands, and reads the work from. As
Duben investigates her position within
the context she exists as a woman, she
transforms her own naked body, historically
rendered invisible by holy scriptures,
into a speaking subject, and a book.
She intends and attempts to initiate
an unprecedented open dialogue between
this speaking subject and the fragile and
complex thought system she exists within.
İpek Duben’s attempt points at a rupture
in Turkey’s brief contemporary art history
that needs to be re-read from the vantage
point of the present.* – Övül Durmuşoğlu

* Türkçe’den İngilizce’ye çeviri Nazım Dikbaş. Translation from Turkish to English Nazım Dikbaş.
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Bu bağlamda İpek Duben’in uzun bir
arama sürecinin ardından gerçekleştirdiği,
1994’te Taksim Sanat Galerisi’nde
ve Ankara Galeri Nev’de sergilenen
Manuscript 1994 (1993-1994), kendisinin
de vurguladığı gibi, sanatçının en önemli
işlerinden. Manuscript 1994 evrensel ve
yerel olanın karşılaştığı noktada, sanatçının kendi üretim süreciyle yüzleştiği ve
konuştuğu 51 parça resim üzerine kurulmuş, dört cümlelik otoportre bir metnin
düzenlemesi. Batıdan gelen otoportre
geleneğinin sağdan sola arkadan öne
ilerleyen Arapça temelli bir düşünme ve
anlatı estetiğiyle yeniden kurgulanması,
öncelikle izleyiciye durduğu ve işi
okuduğu yerle ilgili önemli bir soru
soruyor. Duben, bir kadın olarak içinde
var olduğu bağlamdaki yerini araştırırken,
kültür içerisinde çoğunlukla sessizleştirilen, kutsal metinlerde görünmez kılınan
kendi çıplak bedenini konuşan bir özneye
çevirerek kitaplaştırıyor. Bu konuşan
özneyle içinde var olduğu kırılgan ve
çetrefilli düşünme sistemi arasında,
daha önce hiç böylesi bir netlikte kurulmamış ucu açık bir diyaloğu başlatmaya
niyet ve teşebbüs ediyor. İpek Duben’in
teşebbüsü Türkiye’nin kısa güncel sanat
tarihinde bugünden tekrar okunması
gereken bir kırılmaya da işaret ediyor.
– Övül Durmuşoğlu

JIRI KOVANDA

1970’lerin Çek kavramsal sanat
sahnesinin öncülerinden sayılan Jirí
Kovanda’nın resim, müdahale ve enstalasyonları, gündelik yaşama dair düzen
bozucu bir yaklaşım sunar. Özgürlük,
iletişim ve sevgi temalarını ele alan
Kovanda, belli belirsiz, şiirsel eylemleriyle uluslararası alanda tanındı. Kovanda
her zaman, tekrarlayan eylemlerinin başkahramanıdır. Aynı zamanda, yine aynı
eylemler, toplumun tepkileriyle gelişir ve
söz konusu durumun gerçekleştiği yerde
hasbelkader bulunan “yabancılar”la
Kovanda arasında kendiliğinden gelişen
karşılaşmaları odağına yerleştirir.
1970’ler Sovyet Çekoslovakya’sının
(kamusal yaşamın yasaklandığı ya da
denetim altında tutulduğu) siyasal ve
toplumsal şartları göz önüne alındığında,
iletişime dair bu hesapsız, samimi çabalar
kuvvetli siyasal bir anlam yüklenmişlerdir.
13. İstanbul Bienali, Kovanda’nın 1976
ile 1977 yıllarından üç büyük yapıtını
sunuyor. İsimsiz (Yürüyen Merdiven)’de
(1977) sanatçı başkalarıyla birlikte bir
yürüyen merdivene biniyor ve dönerek
tam arkasında duran kişinin gözlerinin
içine bakıyor. Temas (1977), Kovanda’nın
sokakta yürürken karşıdan gelenlere bilerek çarptığı bir eylem. Tiyatro’da (1976)
ise hiç de teatral olmayan bir hareketle
Prag’daki Milli Müze’nin tam önünde
duruyor ve şöyle diyor: “Yazılı bir senaryoyu
harfi harfine yerine getiriyorum.
Hareket ve mimiklerim gelen geçenin
bir ‘performans’ izlediğinden
şüphelenmeyeceği şekilde seçilmiştir.”

As a pioneer of the Czech conceptual art
scene during the 70s, Jiří Kovanda’s paintings, interventions and installations offer
a subversive approach to everyday life.
Focused on issues of freedom, communication and love, he became internationally
renowned for his subtle and poetic actions.
Kovanda is always the protagonist of his
repeating actions. Simultaneously, the very
same actions develop according to the
reactions of the public, and center around
the spontaneous encounters between
him and the ‘strangers’ that happen to be
where the situation is taking place. Given
the political and social situation in Soviet
Czechoslovakia during the 70s, a situation
where public life was either prohibited or
controlled, these intimate, unanticipated
attempts for communication gained a
strong political meaning.
The 13th Istanbul Biennial is presenting
three of Kovanda’s canonical works,
originally created between 1976-1977.
In Untitled (Escalator) (1977), the artist
took an escalator with other people, and
then turned around and looked into the
eyes of the person who stood behind him.
Contact (1977), is an action where he
deliberately bumped into people coming
towards him on the street, and in Theater
(1976), he did the nontheatrical move of
standing in front of the National Museum in
Prague and announced: ‘I follow a
previously written script to the letter.
Gestures and movements have been selected so that passers-by will not suspect
that they are watching a “performance”.’
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Tiyatro, 1976 Theater, 1976

1953’te Prag, Çek Cumhuriyeti’nde doğdu. Prag, Çek Cumhuriyeti’nde yaşıyor ve
çalışıyor. Born in 1953 in Prague, Czech Republic. Lives and works in Prague,
Czech Republic.

Temas, 1977 Contact, 1977

Within the unusual context of the 13th
Istanbul Biennial, which is taking place
in the midst of social and political unrest,
manifested in anti-government protests
and state violence, Kovanda’s work can
be read as a reaction, or a dialogue
with different initiatives, performances
and actions that took place during
the recent protests. Especially remembered
in this regard is the Standing Man performance artist Erdem Gündüz from Turkey,
who silently stood for eight hours on the
Taksim Square as an act of demonstration
against the government’s violent reaction
to the demands of the protester. Mr.
Gündüz’s act captured the imagination of
many and became one of the symbols of
the nonviolent protests in Gezi Park. As in
Kovanda’s work, this poetic, modest and
non-verbal gesture, taking place in
the public sphere, created a space for
intimate human encounter and activated
political agency. – Yael Messer
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Hükümet karşıtı protestolar ve devlet
şiddetiyle tezahür eden toplumsal ve
siyasal huzursuzluk süregiderken yapılan
13. İstanbul Bienali’nin olağandışı
bağlamında Kovanda’nın işleri, bu
protestolar sırasında gerçekleşen farklı
inisiyatifler, performanslar ve eylemlere
bir tepki ya da bunlarla bir diyalog
olarak okunabilir. Bu anlamda, Türkiyeli
performans sanatçısı Erdem Gündüz’ün
Duran Adam eylemiyle, protestocuların
taleplerine hükümetin verdiği şiddetli
tepkiye karşı Taksim Meydanı’nda sekiz
saat boyunca sessizce ayakta durması
özellikle akla geliyor. Gündüz’ün bu
eylemi, birçok kişinin yaratıcılığını
kendinde toplarken barışçıl Gezi Parkı
protestolarının da simgelerinden biri
oldu. Tıpkı Kovanda’nın işi gibi, kamusal
alanda gerçekleşen bu şiirsel, mütevazı ve
sözsüz eylem samimi insan etkileşimine
bir yer açtı ve siyasal gündemdekileri
harekete geçirdi. – Yael Messer

JORGE GALINDO

SANTIAGO SIERRA

Tartışmalara yol açan enstalasyonlarıyla
tanınan İspanyol sanatçı Santiago Sierra
kapitalist dünyayı inşa eden gizli saklı
iktidar ilişkilerini araştırıyor. Genellikle
temel sosyal haklardan yoksun, düşük
ücretli işlerde çalışan ve marjinalleştirilmiş bireyleri resmeden müdahaleleri,
aynı gizleme ve engelleme stratejilerini
kullanarak emek pazarına içkin sömürü
ve dışlama mekanizmasını görünür
kılıyor. Sierra’nın yapıtları izleyiciyi,
kızgınlık ve suçluluk gibi duygusal
tepkiler uyandırarak kışkırtıyor.
Sanatçı, toplumsal bağlama müdahalede
bulunarak ve siyasetin kendini ortaya
koyma biçimine veya görünürlüğüne
dair eleştirel düşünceler geliştirerek
sadece gerçeklikle ilgili varsayımları
delip geçmekle kalmıyor, aynı zamanda
izleyiciyi en çok bastırdığı düşünceleriyle
yüzleşmeye zorluyor.
Sergide yer alan Los Encargados (2012)
başlıklı siyah beyaz video Sierra’nın
ve uzun soluklu siyasi mücadelesiyle
tanınan diğer bir İspanyol sanatçı, Jorge
Galindo’nun ortak çalışması. Sierra ve
Galindo ilk olarak 1980’lerde İspanyol
duvar yazısı grubu Comando Madrid’de
beraber çalışmışlar. Los Encargados ise
iki sanatçının İspanya’da bugün yaşanan
toplumsal-ekonomik krize verdiği
zorunlu bir tepki. Çekimi Madrid’in ana
caddesi Grand Via’da gerçekleştirilen
yapıtta bir cenaze alayını andıran yedi

Known for his polemical installations,
Spanish artist Santiago Sierra investigates
the implicit power relations that constitute
the capitalist world. Often depicting
underprivileged, underpaid, and
marginalized individuals, his work reveals
the mechanism of exploitation and
exclusion inherent in the labour market,
through employing the same strategies of
concealment and obstruction in his
interventions. Sierra’s works provoke,
often inciting emotional responses
of anger and guilt in the viewer. By
intervening in the social context and
critically reflecting on the manifestation
or visuality of politics, Sierra not only
ruptures assumptions about reality but
also forces the viewer to confront his or
her most repressed thoughts.
The black-and-white video Los
Encargados (2012) was a collaboration
between Sierra and another Spanish artist
renowned for his long-lasting political
involvement: Jorge Galindo. Sierra and
Galindo first worked together during
the 1980s as part of the Spanish graffiti
group Comando Madrid. Los Encargados
was the artists’ urgent response to the
contemporary socioeconomic crisis in
Spain. Filmed on Madrid’s main street,
Grand Via, the work shows a procession
of seven cars (resembling a funeral),
with each car carrying a giant
upside-down portrait. The first portrait
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Los Encargados, 2012 Los Encargados, 2012

Galindo 1965’te Madrid, İspanya’da doğdu; Sierra 1966’da Madrid, İspanya’da
doğdu. Galindo Londra, İngiltere’de yaşıyor ve çalışıyor; Sierra Madrid,
İspanya’da yaşıyor ve çalışıyor. Galindo born in 1965 in Madrid, Spain; Sierra
born in 1966 in Madrid, Spain. Galindo lives and works in London, UK;
Sierra lives and works in Madrid, Spain.

Yaratıcıları tarafından bir “karşıpropaganda” filmi olarak tanımlanan
bu kamusal alan müdahalesi, sanatçıların
ülkenin bugünkü trajik ekonomik
çöküşünden sorumlu tuttukları, İspanyol
devletinin başındakilere yönelik keskin
ve doğrudan bir itham niteliği taşıyor.
Galindo ve Sierra, Franco diktatörlüğü ile ardından gelen siyasi rejimler
arasındaki sürekliliği vurgulamak için
faşist estetiğin öğelerinden faydalanıyorlar. Galindo ve Sierra’nın kullandığı çok
sayıda farklı açı ve ayna efekti İspanya’nın
başkentinin görsel temsiliyle ilgili algı
bozucu bir deneyim yaratıyor ve aynı
zamanda şehrin ana caddesinin siyasi
bir mekân olarak işlevini sorguluyor.
– Yael Messer

depicts the king of Spain, Juan Carlos I,
and the rest are of Spain’s post-Franco
prime ministers in chronological order:
Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo,
Felipe González, José María Aznar, Jose
Luis Rodriguez Zapatero, and Mariano
Rajoy. The soundtrack of the video is the
Soviet march ‘Varsoviana Soviética’.
Described as a ‘counter-propaganda’
film by its creators, this intervention
in the public sphere is a sharp and
direct indictment against the heads of
the Spanish state, who the artists hold
responsible for the country’s tragic
economic demise. Galindo and Sierra
make use of fascist aesthetic elements to
underline the continuity between Franco’s
dictatorship and the political regimes that
followed. The multiple points of view and
the mirroring effect employed by Galindo
and Sierra create a disruptive experience
of Spain’s capital and also question
the function of the city’s main avenue as
a political space. – Yael Messer
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Los Encargados, 2012 Los Encargados, 2012

arabanın geçişini izliyoruz. Her araba,
dev boyutlarda ve baş aşağı birer portre
taşıyor. İlk portre İspanya Kralı I. Juan
Carlos’a ait, diğerleri ise kronolojik
sırayla İspanya’nın Franco sonrası
dönemde görev yapan başbakanları:
Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo,
Felipe González, José María Aznar, Jose
Luis Rodriguez Zapatero ve Mariano
Rajoy. Videonun müziği Sovyet marşı
“Varsoviana Soviética”.

JORGE MÉNDEZ
BLAKE

*Şairin Evi (2913), Blake’in bienalde sergilenen çizim serisinden bir parça. Tanınmış şairlerin dizelerini çizime aktararak onlara yeni bir
anlam yükleyen Blake, aynı Şato’da olduğu gibi edebiyatı ve sözcükleri, biçim, nesne ve mimari ile iletişime sokuyor.
The Poet’s House (2013) is a piece from Blake’s exhibited series of drawings. By translating the lines of renowned poets into drawing,
Blake charges them with a new meaning. As in The Castle, he connects literature and words with form, object and architecture.

Jorge Méndez Blake’in yapıtlarına,
sanatını biçimlendiren iki ilgi alanı
arasındaki gerilim damgasını vuruyor:
mimari ve edebiyat. Sanatçının birçok
enstalasyonunda karşımıza inşa etmeye
yönelik bir ihtiyaca –hatta bir dürtüye–
işaret eden yapılar çıkıyor. İlk bakışta
sağlam gibi görünseler de, sanatçının
yapıtlarındaki tuğla duvar veya bariyerlerin temeli veya bağlayıcı bileşeni yok,
bu da görünürde kalıcı olanın geçiciliğine dair mecazlar üreten bir durum
yaratıyor. İçkin bir kırılganlığı gizleyen
bu yapıların temelinde, her zaman
dengeleyici ve denge bozucu etmenlerin
çifte rolünü üstlenen bir veya daha fazla
sayıda kitap yer alıyor. Kitaplar yapıtın
içinde aynı zamanda mimari ve edebiyat
arasında dolambaçlı bir bağlantı da
kuruyor: Edebiyat (ve kitaplar) sadece
fiziksel bir mekân olarak değil, farklı
ve birbirinden uzak dünyalar arasında
sanal bağlantılar kurulmasını mümkün
kılan bir mekân olarak da kütüphaneye
göndermede bulunuyor.

Şato [El Castillo] (2007) adlı yapıtında
Méndez Blake, Franz Kafka’nın 1922
tarihli aynı adlı romanını, bir odayı bir
uçtan diğerine kesen tuğla bir setin en
altına yerleştirerek, duvarın bünyesine
bir yapısal zaaf unsuru zerk ediyor.
Tuğla setin kendisi ise yirminci yüzyıl
Latin Amerika edebiyatının en saygın
isimlerinden Meksikalı yazar Juan Rulfo
tarafından çekilen Barda en Guadalajara
(1948) adlı fotoğrafı anımsatıyor.

Jorge Méndez Blake’s work is marked by
a tension between two formative interests:
architecture and literature. Constructions
appear in many of his installations,
indicating a need—or even a drive—to
build structures. Although seemingly solid,
the brick walls or barriers in his work are
without foundation or binding, generating
metaphors of the impermanence of the
seemingly permanent. At the base of
these structures concealing an inherent
fragility, always appear one or more books,
which play the dual role of steadying and
destabilizing agents. The presence of
the books also establishes a discursive
connection between architecture and
literature: literature (and books) hints at
the library, not just as a physical space
but also as the place that enables virtual
connections between different and distant
worlds.
In The Castle [El Castillo] (2007)
Méndez Blake laid a copy of Franz
Kafka’s eponymous 1922 novel at the
foundation of a brick barrier that traverses
a room, injecting a moment of structural
imperfection in the wall. The barrier itself
resembles Barda en Guadalajara (1948),
a photograph taken by the Mexican writer
Juan Rulfo, one of the most esteemed
authors of mid-twentieth century Latin
American literature. Although Kafka’s
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Şairin Evi, 2013 The Poet’s House, 2013

1974’te Guadalajara, Meksika’da doğdu. Guadalajara, Meksika’da yaşıyor ve
çalışıyor. Born in 1974 in Guadalajara, Mexico. Lives and works in Guadalajara,
Mexico.

Şato [ El Castillo], 2007 The Castle [El Castillo], 2007

Temel referans noktası Kafka’nın
Şato’su olsa da, Rulfo’ya yönelik dolaylı
gönderme de nedensiz değil: Rulfo’nun
evreni Kafka’nınkinden pek farklı değil,
ikisi de saçmalık ve keyfiliğin hüküm sürdüğü, herhangi bir açıklaması olmayan
sonsuz sürünceme halinin karakterlerin
gelişimini sürekli sekteye uğrattığı
dünyalar. Kafka’nın evreninde şato,
hem iktidarın mekânını, hem de kitabın
kahramanı K.’nın içine düştüğü dünyanın
gizemlerini çözecek bilginin mekânını
temsil ediyor. Méndez Blake’in enstalasyonunda kitabın kendisi bir arzu nesnesi
olmanın yanı sıra, bu bilgiye ulaşmanın
hem potansiyeli hem de imkansızlığının
temsili olarak bu konuma yerleşiyor.
– Maria Inés Rodriguez
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The Castle remains the central
reference, the ‘detour’ toward Rulfo is
not unwarranted: the universe of Rulfo is
not dissimilar from that of Kafka, worlds
where absurdity and arbitrariness reign
and where inexplicable situations of infinite
abeyance constantly forestall the characters’ development. In Kafka’s sphere the
castle represents both the site of power
and the site of knowledge that will unravel
the mysteries of the particular world upon
which K., the protagonist, has stumbled.
In Méndez Blake’s installation the book
itself takes this position, as an object of
desire and as a representation of both the
potential (knowledge) and the impossibility
of accessing this very knowledge.
– Maria Inés Rodriguez

LATOYA RUBY
FRAZIER

LaToya Ruby Frazier’ın çalışmalarının
köklerinin belgesel fotoğrafçılık
geleneğinde yattığı açık, ama sanatçı
fotoğraflara kendini de dâhil ederek
20. yüzyıl Amerikan fotoğrafçılığının
bu özel alt türüne nüfuz edilebilir bir
nitelik kazandırıyor. Pennsylvania’nın
Braddock kasabasında apartmanların
içiyle kamusal alanlar arasındaki hızlı
geçişleri, sarsıcı görsel dağarcığının
etkisini arttırıyor. İç ve dış mekân
arasındaki ilişki Frazier’ın imgelerine
yüklediği güçlü mahremiyet duygusuyla
tuhaf ve özgün bir hava kazanıyor.
Peki Braddock kasabasında kamusal
alanı bu kadar mahrem kılan ne?

LaToya Ruby Frazier’s work is firmly
rooted in the tradition of documentary
photography, but she makes permeable
this specific subgenre of 20th century
American photography by including
herself in the images. Her swift movement
between interiors of apartments and
the public spaces of Braddock, Pennsylvania,
heightens the impact of her jarring visual
vocabulary. The connection between
the interior and exterior is made peculiar
through the stark intimacy with which
Frazier charges her images. What is
it about Braddock that makes the public
so very private?

Frazier’ın fotoğraflarında yer alan
üç ayrı kuşaktan kadın –büyükannesi,
annesi ve kendisi– bir zamanlar Çelik
Kuşağı olarak bilinen bölgenin Pas
Kuşağı’na dönüşümünü bütün boyutlarıyla yaşamışlar: ABD’nin kuzeydoğu
eyaletlerinde ağır endüstrinin çöküşü
ve ardından beyaz nüfusun büyük çaplı
göçü, yüksek işsizlik rakamları, artan
suç oranı ve yaygın uyuşturucu kullanımı.
Yan etkileri bu üç kadının bedeninde iz
bırakan çevre kirlenmesi – sanatçı deri
vereminden muzdarip, hem annesi
hem de büyükannesi kanser hastası– çelik
endüstrisinin geride bıraktığı acı tortu.

The three generations of women in
Frazier’s photographs—her grandmother,
her mother, and herself—have experienced
the full breadth of the transformation of
the Steel Belt into the Rust Belt: the fall of
heavy industry in the Northeast and East
North Central States and subsequent large
scale migration of the white population,
high unemployment, increased crime,
and rampant drug use. Environmental
pollution, the side effects of which can
be traced in the bodies of these three
women—the artist suffers from lupus and
both her mother and grandmother have
cancer— is the acrid residue left by
the steel industry.

Post-endüstriyel dönemi yaşayan
Amerika Birleşik Devletleri’nin pek de
sıradışı sayılmayacak kasabası Braddock,
Frazier’ın memleketi ve aynı zamanda
sanatçının ailesi ve kendisi hakkındaki

Not an atypical town in postindustrial
United States, Braddock is home to
Frazier and is often also the protagonist
in her narrations of family and self.
Frazier’s insistence on reacquainting
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Dedemin Yatak Odasında Otoportre (227 Holland Caddesi), 2009 Self Portrait In Gramps’ Bedroom (227 Holland Avenue), 2009

1982’de Braddock, PA, ABD’de doğdu. New Brunswick, NJ; Braddock, PA ve
New York, NY, ABD’de yaşıyor ve çalışıyor. Born in 1982 in Braddock, PA, USA.
Lives and works in New Brunswick, NJ; Braddock, PA and New York, NY, USA.

Sanatçı fotoğraflarını modası geçmiş
tanıdık bir mecra olan jelatin gümüş
baskı formatında üretiyor. Frazier
imgelerini biçimlendiriyor, aynı zamanda
fotoğraf üretim sürecini yavaşlatıyor.
Sanatçının tercih ettiği mecra, yapıtlarının 20. yüzyıl başının Walker Evans,
James Agee, Jacob Riis ve Dorothea
Lange gibi önemli fotoğrafçılarının
ortak görsel dağarcığı çerçevesinde
okunabilmesi açısından da büyük önem
taşıyor. Frazier bu formatı nostaljik
bir yaklaşımla kullanmıyor: Aksine,
sanatçının anlatısı kökünü 21. yüzyılda
buluyor ve bu çağa özgü bir ev ve aidiyet
halini tasvir ediyor. – Merve Ünsal

herself with that which she is already
familiar serves to make permeable her
intimate environment and landscapes of
what the artist knows best. Her blending of
self-portraiture with the documentary
is precisely what enables the viewer to
step into this raw, persistent world.
Frazier employs the gelatin silver print as
a medium, anchoring her works in
a familiar format that is quickly becoming
obsolete. Frazier formalizes and beautifies
the imagery, and slows down the process
of making photographs. Her use of
the medium is quintessential in reading
her work within the shared visual
vocabulary of celebrated photographers
of the early 20th century, such as Walker
Evans, James Agee, Jacob Riis, Dorothea
Lange, among others. Frazier’s take on
this medium is not nostalgic: on
the contrary, the artist’s narrative is one
that is entrenched in the 21st century
and describes a condition of home and
belonging specific to this age.
– Merve Ünsal
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Braddock Caddesi üzerinde U.P.M.C. Fifth Avenue Tavern and U.P.M.C.
Braddock Hastanesi ve Beşinci Cadde Tavernası, 2011 Braddock Hospital on Braddock Avenue, 2011

anlatılarının başkahramanı. Frazier’ın
önceden tanıdığı yerlerle tekrar aşinalık
yaratma konusundaki ısrarı, sanatçının
yakın çevresini ve yakından tanıdığı
bölgeleri nüfuz edilebilir kılıyor. Frazier,
tam da otoportre sanatını belgesel üslubuyla harmanlayabildiği için izleyicinin
bu çiğ, inatçı dünyaya adım atmasını
sağlayabiliyor.

LUTZ BACHER

Lutz Bacher’in pratiğini muğlaklık
belirl(em)iyor, sanatçı şeylerde ve
deneyimlerde bulunan anlamın değişkenliği hakkında yapıtlar üretmek için
farklı mecralar ve nesne ve durumlardan
oluşan kompozisyonlar kullanıyor. Lafı
dolandırmadan söylemek gerekirse,
Bacher’in yapıtları her şey ve hiçbir şey
hakkında: Sanatçının rahminden tümör
aldırma ameliyatının video kaydından
oluşan Dev Rahim (1989) insanın
başına gelebilecek en fiziksel ve bedensel
deneyimin son derece kişisel bir anlatısı;
Stres Topları (2012) ise bir odaya saçılmış
yüzlerce stres topundan oluşan basit ve
eğlenceli bir yapıt (Sanatçı daha sonra
bir galeriye “yerleştirilen” bu topların
arasında gezinerek onları sıkmış mıydı?);
Bacher’in galericilerinden Pat Hearn’ün
ofisinde tüm yıl boyunca yapılan
kayıtlardan kurgulanmış 40 dakikalık
sessiz video Kapalı Devre (1997-2000)
ise zaman ve imgelerle beraber bir kişi
ve durumun seyreltilmesi ve damıtılmasıyla oluşturulmuş.

Gökyüzünün El Kitabı (2011) bir uyarlama
çalışması. Enstalasyon, çerçevelenmiş
85 kitap sayfasından oluşuyor, bunlardan bir seçki 13. İstanbul Bienali’nin
tüm mekânlarında sergileniyor. Bu
şekilde sergiye evrensel bir perspektif
getiriyor. Ünlü amatör gökbilimci
Robert Burnham Jr. bu adı taşıyan 2138
sayfalık üç ciltlik kitabını 1978 yılında
yayımlamıştı. Bu kitap yedi binden fazla
gök cismini sıralıyordu. Takdire değer
bir emek ürünü olan kitaptaki imgeler

Lutz Bacher, whose practice is (un)defined
by ambiguity, has employed different
media and has used constellations of
objects and situations to create works
about the fluctuations of meaning in things
and experiences. To put it bluntly, Bacher’s
work is about everything and nothing:
Huge Uterus (1989), a video of the artist
undergoing an operation to remove fibroid
tumours, is a deeply personal account
of an experience that is as physical and
corporeal as it gets; Stress Balls (2012) is
simple, funny, with hundreds of balls
scattered across the floor of a room
(Did the artist walk around squeezing
these balls that were then ‘installed’
in the context of a gallery?); Closed Circuit
(1997–2000), a silent 40-minute video
animation, consists of video stills from
year-long recordings of one of Bacher’s
art dealers, Pat Hearn, in her office and
is a dilution and a distillation of time and
images, and of a person and a situation.
The Celestial Handbook (2011) is
a work of appropriation. The installation
is made up of 85 framed book pages,
a selection of which are displayed through
out all venues of the 13th Istanbul Biennial,
introducing a universal perspective to
the exhibition. The famous amateur
astronomer Robert Burnham Jr. authored
the eponymous 2,138-page book, which
was published as a three-volume set in
1978. It lists more than 7,000 celestial
objects. A remarkable feat of dedication,
the images in the book document
Burnham’s experience as an astronomer,
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Gökyüzünün El Kitabı, 2011 The Celestial Handbook, 2011

ABD’de doğdu (yıl ve şehir belirtilmedi). New York, NY ve Berkeley, CA, ABD’de
yaşıyor ve çalışıyor. Born in the USA (city and year not specified). Lives and works
in New York, NY and Berkeley, CA, USA.

Nihai aşamada, Bacher’in aslında
meraklılarına yönelik bu imgeler ve
kelimeler dizisini öne çıkarma, sergileme,
seçme ve dış etkilere maruz bırakma
eylemi, sanatçının iki temel güdüsünden
kaynaklanıyor: Birincisi, sanatçının,
imgeleri ve metinleri asıl kaynaklarından
kopararak kişisel, ama aynı zamanda
özgünlük de taşımayan görsel ve
kavramsal bir dağarcık oluşturması;
ikincisi ise basit bir eylem, tesadüfen
keşfedilmiş amatör bir meşgalenin ve
kararlılığın paylaşılması. – Merve Ünsal

while the photograph captions represent
the tension between language and the
observed—the captions express the gap
between what Burnham sees and how he
describes what he sees. The images, all of
which are confrontations with the universe,
in their monochrome modesty, fall short
of expectations of what celestial bodies
would and should look like. Underscoring
the partiality of recording observations,
Burnham’s inconsistent descriptions—
at times factual, at others exaggeratedly
poetic—capture the humbling experience
of attempting to convey things and
experiences.
Ultimately, Bacher’s gesture of foregrounding,
displaying, selecting, exposing this set of
images and words that are directed toward
a niche group of hobbyists reveals two
impetuses: one, the artist’s fashioning of
a personalized, yet somehow unspecific,
visual and conceptual vocabulary through
the dislocation of images and words from
their original source; two, the simple
act of sharing a fortuitous discovery of
amateurism and tenacity. – Merve Ünsal
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Gökyüzünün El Kitabı, 2011 The Celestial Handbook, 2011

Burnham’ın bir gökbilimci olarak
deneyimini belgeliyor, fotoğrafların
resimaltı ise dil ile gözlemlenen cisim
arasındaki gerilimi sunuyor –resimaltları
Burnham’ın gördüğü cisimle gördüğünü
tasvir ediş biçimi arasındaki uçurumu
ifade ediyor. Her biri evrenle birer
yüzleşmeye karşılık gelen bu imgelerin
tek renkli gösterişsizlikleri gök cisimlerinin görüntüsüyle ilgili beklentileri
karşılamıyor. Burnham’ın gözlemleri kayıt
altına alırkenki taraflılığı vurgulayan
–bazen olgulara dayalı, bazense abartılı
şiirsel ifadelerle dolu– tutarsız tasvirleri,
nesneleri ve başından geçenleri aktarmaya çalışmanın naçizane tecrübesini
yakalıyor.

LUX LINDNER

Lux Lindner, yapıtlarından bahsederken
hem konu hem yöntem açısından
etkileyici bir yorumda bulunuyor:
“Bir ‘sanatçı’ kendi yapıtının nasıl
okunacağına dair bir yöntem önerebilir
mi gerçekten? Her sorunsuzca çözümlenen yapıt, zaman içerisinde, dalkavukluk
etmek istediğimiz son küratör de
nalları diktikten sonra, kendi kullanım
kılavuzuna dönüşmez mi? Yine de benim
bir resmimin karşısına ilk kez geçen
bir izleyiciye yardımcı olabilecek bir
cümle geliyor aklıma: ‘İnsanlığın bileti
kesildi, insanlık yok olmak üzere. Belki
Arjantin’den bir parça hayatta kalmayı
başarır’.” 1
Lindner’in doğduğu, bugün yaşadığı
ve çalışmalarına devam ettiği yer olan
Arjantin genellikle çalışmalarına da
ilham veriyor. Lindner resimlerinde ve
çizimlerinde belirgin hatlar kullanıyor ve
çeşitli disiplinlerden etkilenen aynı derecede açık bir niyetle hareket ediyor. Metin
de genellikle sanatçının yapıtlarının bir
parçası, zaten 13. İstanbul Bienali’nde
sergilenen yapıtların birçoğunda bazı
cümlelerle karşılaşıyoruz; bunlardan biri
COMARGIN, yani COMisariado de
ARGentinidad INmanente (İçkin
Arjantinlilik Komisyonu), Arjantinistik
alanında çalışan, yani “Arjantin’in
kaderine dair bilimsel araştırmalar”

In a statement about his work, Lux Lindner
makes a telling—both in terms of his subject matter and methodology—declaration:
‘Can one, being the “artist”, really suggest
a way of reading one’s work? Does not
each happily resolved piece transform
over time into the very instruction manual,
once the last curator whom we wanted to
suck up to has kicked the bucket? All the
same, I can think of a phrase that could
be of some help to those who face a
painting of mine for the first time, and that
phrase says: “Humanity is condemned and
about to disappear. Perhaps something of
Argentina will survive”.’ 1
Argentina, where Lindner was born
and still lives and works, often drives
his practice. Lindner paints and draws
with clear lines and an equally clear
intention influenced by a range of different
disciplines. Text is often part of the work,
and in several of the pieces presented at
the 13th Istanbul Biennial we read phrases,
such as COMARGIN, the abbreviation
for COMisariado de ARGentinidad
INmanente, the undercover organization
promoting Argentinistic, the ‘science of
Argentine destiny’. The piece depicts a
logo and is part of the series Treatise
on Argentine Reality (2006–2013). On
another work in this series is the painted
text EL YO puede ser tan berreta como

1 “Lux Lindner: Visión del Arte,” Bola de Nieve: Works, Biography, and Thought of 1,107 Artists Selected by
Other Artists. http://boladenieve.org.ar/en/vision/33 Erişim: 15 Temmuz 2013. ‘Lux Lindner: Visión del Arte,’
Bola de Nieve: Works, Biography, and Thought of 1,107 Artists Selected by Other Artists.
http://boladenieve.org.ar/en/vision/33 Accessed: 15 July 2013.
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BU “KOCA BEN” DEDİĞİN ŞEY HERHANGİ BIR KOCA KIÇLI SOLCU KADIN KADAR THE ‘BIG I’ COULD BE SO CRAP AS ANY FAT BOTTOMED FEMALE LEFTIST
SAKİL OLABİLİR, Arjantin Gerçeği Üzerine Bir İnceleme serisinden, 2006-2013 from the series Treatise on Argentine Reality, 2006-2013

1966’da Buenos Aires, Arjantin’de doğdu. Buenos Aires, Arjantin’de yaşıyor ve
çalışıyor. Born in 1966 in Buenos Aires, Argentina. Lives and works in Buenos
Aires, Argentina.

Sanatçının metin-temelli diğer yapıtları
arasında refutacion de las teorias hostiles
al TALENTO (“yeteneği hor gören
kuramlara karşı”) ve İspanyol sanatçı
Francisco Goya’nın El Sueño de La Razón
Produce Monstruos (Aklın Uykusu
Canavarlar Doğurur) başlıklı gravürünü
hatırlatan el sueño de la pampa maniquies
(“pampanın rüyası mankenler”) yer
alıyor. Lindner’in çalışmaları Arjantin’de
geçmişte ve bugün dolaşıma giren
öğelerin altını çiziyor, ama aynı zamanda
özel, bazen de mizahi ifadeler kullanıyor.
Örneğin, el ápex del chótex en el órtex
del grónchex (serbest çevirisi “malafatın
şaftı alt sınıfın kıçında” olan bu cümle,
Lindner’e özgü gey işi punk–bilim kurgu
porteño argosuna diğer bir örnek) cümlesini okuduğumuz resim görsel olarak
bir bulmacaya göndermede bulunuyor.
– Theodor Ringborg

cualquier gordacha de la gauche, which
could be translated as ‘the “I” could be so
crap as any fat bottomed female leftist’.
Lindner describes this work as a piece of
queercore science fiction porteño (Buenos
Aires local) slang and a talisman against
stupid gallery owners.
Other text-based pieces read refutacion
de las teorias hostiles al TALENTO
(‘against theories despising talent’) and el
sueño de la pampa maniquies (‘pampa’s
dream mannequins’), a sentence that
evokes Spanish artist Francisco Goya’s
etching El Sueño de La Razón Produce
Monstruos (The Sleep of Reason Produces Monsters). Lindner’s work emphasizes
elements circulating in historical and
contemporary Argentina, but he also
makes private, sometimes whimsical,
statements. For instance, the painting in
which we read el ápex del chótex en el
órtex del grónchex (loosely translated as
‘cock’s axis in the underclass’ ass’—again
Lindneresque queercore–science
fiction porteño slang) visually refers to a
crossword puzzle. – Theodor Ringborg
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HAREKÂTTA ÖLDÜRÜLDÜ ( keder ve kehanetin sureti), Arjantin Gerçeği KILLED IN ACTION (figure of sorrow and prophecy) from the series
Üzerine Bir İnceleme serisinden, 2006-2013 Treatise on Argentine Reality, 2006-2013

gerçekleştiren bir yeraltı örgütünün
kısaltması. Arjantin Gerçeği Üzerine
Bir İnceleme serisine (2006–2013) ait
bu yapıtta bir amblem resmedilmiş. Bu
serideki bir diğer yapıtta ise boyayla EL
YO puede ser tan berreta como cualquier
gordacha de la gauche cümlesinin yazıldığını görüyoruz, bu cümleyi, “bu ‘BEN’
dediğin şey herhangi bir koca kıçlı solcu
kadın kadar sakil olabilir” diye çevirmek
mümkün. Lindner bu çalışmasını bir gey
işi punk bilim kurgu porteño (Buenos
Aires’in yerlilerine verilen isim) argosu
yapıtı ve ahmak galeri sahiplerine karşı
koruyucu bir tılsım olarak tanımlıyor.

MAIDER LOPEZ

Kamu nedir? Bir mekânı kamusal
yapan nedir? Maider López için mekâna
özgülük bu iki temel ve kritik öneme
sahip soruya cevaplar önermenin ana
aracı. López, gündelik hayatın yapılarına; maluma ve sıradan olana şiirsel ve
mizahi soyut biçimlerle karşılık veriyor.
Sanatçı doğaya, mekânlara, durumlara
ve mimariye yaptığı müdahalelerle farklı
birliktelik biçimleri hayal ediyor. López,
izleyicinin belirli bir mekân veya ana
dair algısını değiştirebilecek senaryosuz
durumlar yaratarak kolektif hayalgücünün ilerleyebileceği yeni yönler öneriyor.
Günün akışı, sanatçının, insanlardaki
kentsel mekânı dönüştürme ve şehri
yaratma potansiyeliyle beslenen mizahi
zekâsı tarafından geçici olarak kesintiye
uğratıldığında sıradışı ve olağanüstü
bir şey gerçekleşiyor. Bunun sonucunda
López’in yapıtları izleyicilere kendi estetik deneyimlerini yaratma ve çevrelerini
yeniden gözden geçirme olanağı tanıyor.
Mekânsal olana dilbilimsel bir açıdan
bakılırsa, López’in mekâna yaklaşımında
dilbilgisel yapı bileşenleriyle oynadığı
söylenebilir. Ancak yine de sanatçı her
denemesinde izleyiciyi yapıta daha da
dâhil eden simgesel bir anlam değişimi
gerçekleştirmeyi başarıyor.

What is public? What makes a space
public? For Maider López, site specificity
is the fundamental means to propose
answers to these two basic and critical
questions. López responds to the structures
of daily living; the obvious and the ordinary,
with abstract forms that are poetic and
humourous. Through her interventions
in nature, spaces, situations, and
architecture, the artist imagines different
forms of collectivity. She proposes new
directions for the collective imagination
by creating unscripted situations that can
alter the public’s perception of a specific
site and moment. The extraordinary takes
place during the moments when the flow
of the day is temporarily interrupted by
the artist’s wit, which is nourished by
the latent potentiality of people to
transform urban space and create the city.
The result is that López’s works allow the
spectators to create their own aesthetic
experiences and to re-examine their
environments. If one were to approach
the spatial from a linguistic perspective,
one could suggest that López plays with
elements of grammatical constructions
in the way she treats space. And yet she
never fails to arrive at a symbolical change
of meaning that can engage one further.

López 13. İstanbul Bienali’nde birbiriyle
ilişkili iki yapıtını sergiliyor. Ataskoa
(Trafik Kilit)’te (2005), izleyiciyi
otomobil kullanımı ile ilgili kafa yormaya
çağıran, bağlamından koparılmış
gündelik bir duruma –dağ yamacındaki
bir trafik tıkanıklığına– şahit oluyoruz.

López exhibits two works in the 13th
Istanbul Biennial that communicate with
each other. In Ataskoa (Traffic Jam)
(2005), we witness a daily life situation
ripped out of its context –a traffic jam
in the mountainside– that invites
the viewer to a critical reflection on
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1975’te San Sebastián, Bask Bölgesi, İspanya’da doğdu. San Sebastián, Bask
Bölgesi, İspanya’da yaşıyor ve çalışıyor. Born in San Sebastián, Basque Country,
Spain. Lives and works in San Sebastián, Basque Country, Spain.

the use of cars. For her new work Making
Ways (2013) López filmed the traffic at
Karaköy, recording pedestrian movement
at this busy junction, to produce a video
work and a manual of behaviour for
passers-by based on the typification of
the movement routes. She explores how
such a space of movement, in which
thousands of people converge on a daily
basis, can operate through coexisting,
understanding and making new routes
out of the predetermined rules (self
organized pedestrians generate a collective
method to deal with obstacles and spacial
contradictions), and how people proceed
on the routes determined as alternatives to
pedestrian traffic regulations.
– Övül Durmuşoğlu

MAIDER LÓPEZ

Ataskoa (Trafik Kilit), 2005 Ataskoa (Traffic Jam), 2005

Yeni işi Yollar Açmak (2013) için ise
López Karaköy’deki trafiği kaydetti ve
hareket hatlarının temsiline dayanan
bir video işi ve yayalar için bir davranış
kılavuzu üretti. Sanatçı, her gün binlerce
kişinin gelip geçtiği böyle bir hareketlilik
alanının, birlikte var olarak, birbirini
anlayarak ve önceden belirlenmiş
kurallardan yeni rotalar çıkararak
nasıl işlediğini (kendi kendilerine
örgütlenen yayalar, engeller ve mekânsal
çelişkilerle başa çıkmak için kolektif
bir yöntem geliştirirler) ve insanların
yaya trafiği kurallarına alternatif yeni
hatlar belirleyerek nasıl ilerlediğini
anlamaya çalışıyor. – Övül Durmuşoğlu
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MERE PHANTOMS
(MAYA ERSAN &
JAIMIE ROBSON)

Mere Phantoms takes the idea of shadow
play to a whole new level. Based in
Montreal, Canada, and founded in 2009,
the creative studio combines intricate
paper cutouts, drawings, videos, and
animation to create site-specific installations
and performances. By inviting audiences
to participate in creating and animating
the work, Maya Ersan and Jaimie Robson,
the current directors, design immersive
environments that explore audienceperformer relationships and the opportunity
for interplay between the two.

Ersan ve Robson’ın 2011’den bu yana
birlikte yarattıkları yapıtlar gölge
oyunu, animasyon ve erken dönem
sinema sanatından ilham alıyor, ama
nitelik olarak bu pratiklerden farklı
bir konumda duruyor. Geleneksel gölge
oyunu kuklacılığında kuklaların
kendisi izleyiciden saklanır ve gölge
yaratmak için kullanılan durağan
bir ışık kaynağı ile düz bir perdenin
arkasından oynatılır. Ersan ve Robson
ise kağıt keserek oluşturdukları girift
üç boyutlu “sahneler” inşa edip bunları
projeksiyon ekranının önüne yerleştirerek
kağıt figürlerin enstalasyonun bir parçası
haline gelmesini sağlıyorlar. Hem
sanatçılar hem izleyiciler, çok sayıda
hareketli ışık kaynağı kullanarak ve
boy, ölçek ve gölge katmanlarının
keskinlik ve şiddetiyle oynayarak yapıtı
canlandırıyorlar.

The work that Ersan and Robson have
been creating together since 2011 is
inspired by shadow puppetry, animation,
and early cinema, yet is distinct from
these practices. In traditional shadow
puppetry, the actual puppets are hidden
from the audience and animated from
behind a flat screen, with a static light
source from the rear used to cast
a shadow. Ersan and Robson construct
intricate three-dimensional ‘sets’
made of paper cutouts that are placed
in front of a projection screen so that
the cutouts are a part of the installation.
By using multiple, movable handheld
light sources, artists and audience
members animate the artwork, playing
with the size, scale, and intensity of
the layered shadows.

Mere Phantoms 13. İstanbul Bienali’nde
çocuklar için bir dizi kamusal atölyenin

For the 13th Istanbul Biennial, Mere Phantoms created an interactive installation
alongside a series of public workshops for
children. Come Out and Play (2013) takes
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Mere Phantoms ikilisi gölge oyunu
fikrine yeni bir boyut kazandırıyor.
Kanada’nın Montreal şehrinde 2009
yılında kurulan bu yaratıcı atölye, kağıttan
kesilmiş girift figürleri, çizimleri,
videoları ve animasyonları bir araya
getirerek mekâna özgü enstalasyonlar ve
performanslar gerçekleştiriyor. Atölyenin
şimdiki yöneticileri Maya Ersan ve
Jaimie Robson, izleyici-performansçı
ilişkilerini ve iki taraf arasında etkileşim
fırsatlarını inceleyen sarmal etkileşimli
ortamlar tasarlıyorlar.

MERE PHANTOMS (MAYA ERSAN & JAIMIE ROBSON)

Montreal ve Gölge, 2012 Montreal in Shadow, 2012

2009’da Montreal, Kanada’da kurulan yaratıcı stüdyo. Montreal, Kanada’da
bulunuyor. Creative studio founded in 2009 in Montreal, Canada.
Based in Montreal, Canada.

Bu sanat yapıtının başlığı ise tersinden
bir eylem çağrısı: oyuna gelmemezlik etme!
Oyuna Gel aynı zamanda yapıtın katılımcı
doğasına da dikkat çekiyor. Sağlanan
bütün araç ve malzemelerle izleyiciler,
mevcut içeriği yeniden kurgulayarak
ve eklemeler yaparak ve sergi süresince
yapıtı yeniden şekillendirerek enstalasyona kendi hikayelerini ve düşüncelerini
katmaya davet ediliyor. İzleyici, yapıtla
aktif bir şekilde oynayarak kendi arzularından ve imgelemlerinden doğarak dev
gölgelere dönüşen minyatür boyutundaki
kağıttan kesilmiş figürleri yeniden hayal
ediyor, yeniden yaratıyor. – Maya Ersan
ve Jaimie Robson

The word play (oyun in Turkish) is
at the centre of the investigation for this
particular work. The word was infamously
used in an election campaign slogan of
Turkey’s Prime Minister Erdoğan: ‘Oyuna
Gelme’ is a Turkish idiom that means
‘don’t partake in the game/ploy, don’t let
yourself be tricked’, but literally translates
as ‘don’t come to play’. The Prime Minister
employed the phrase during the Gezi
protests to give the underlying message:
‘the protests taking place across
the country are a Western conspiracy
against sovereign Turkey, so don’t be
fooled’.
The title of this artwork functions as
a reverse call to action: do come out and
play! Come out and Play also points
the participatory nature of the work. With
all the tools and materials provided,
audience members are invited to add
their own stories and reflections to
the installation by editing and adding to
existing content and reshaping
the piece throughout the duration of
exhibition. By actively playing with
the work, the audience reimagines and
re-creates miniature paper cutouts that
become giant shadows of their own
desire and imagination. – Maya Ersan
and Jaimie Robson
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Türkçe oyun kelimesi bu yapıt için
gerçekleştirilen araştırmanın merkezinde
yer aldı. Bu kelime Başbakan Erdoğan’ın
seçim kampanyası sloganlarından birinde
kullanılmıştı: “Oyuna Gelme”. Gezi
olaylarında ise Başbakan bu sloganı şu
mesajı vermek amacıyla kullanmıştı:
“ülkenin her yerinde gerçekleşen protestolar Batı’nın bağımsız Türkiye’ye karşı
planladığı bir komplodur, sizi kandırmalarına izin vermeyin”. Ancak bu slogan,
düz anlamıyla, “oyun oynamak için dışarı
çıkma” diye de okunabilir.

its cue from the protests and political
events that have been taking place in
Istanbul since the summer of 2013.
The sense of community that has flourished
among the protestors during the course
of these events points to the power of
communication, improvisation, humour,
and play as tools for political dissent.

MERE PHANTOMS (MAYA ERSAN & JAIMIE ROBSON)

Asılı Kalmış Hikâyeler, 2012 Suspended Narratives, 2012

yanı sıra etkileşime dayalı bir enstalasyon
yarattı. Oyuna Gel (2013) başlıklı yapıt,
2013 yazından bu yana İstanbul’da
gerçekleşen protesto ve siyasi olaylardan
ilham alıyor. Protestolar sırasında
göstericiler arasında büyüyüp gelişen
dayanışma duygusu siyasi direniş araçları
olarak iletişim, doğaçlama, mizah ve
oyunun gücüne işaret ediyor.

MIERLE
LADERMAN
UKELES

Her Gün Bir Saat Bakım Sanatı Yapıyorum,
55 Water Sokağı üzerindeki Whitney Müzesi Şehir Merkezi Şubesi, NYC
3,5 Milyon Fit Karelik Bina boyunca, 16 Eylül - 20 Ekim 1976

Mierle Laderman Ukeles kırk yıldan
uzun bir zamandır üretkenliğe büyük
önem atfeden, ama üretimi takip eden
destek hizmetini aşağı dereceden bir iş
olarak gören Batı kültürü ve sanatsal
üretimi karşısında bakım onarımın
gerekliliğini savunuyor. İlk çocuğunu
dünyaya getirdikten sonra bir anne ve
sanatçı olarak edindiği tecrübeler, onu
kapitalist mantığın sürekli üretim ve
gelişim retoriğine tepki mahiyetindeki
Bakım Sanatı Manifestosu 1969!
başlıklı metni yazmaya teşvik etti. Bu
manifestoda kişisel deneyimi ve ev içinde
yaşananlara dayanarak oluşturduğu
bakış açısından hareketle, sanatı ve
toplumu daha geniş bir bağlamda
eleştirdi. Ukeles bakım-onarım işinin en
saf haliyle sergilenmesine “Bakım Sanatı”
adını verdi ve “BENİM ÇALIŞMAM İŞİN
TA KENDİSİ OLACAK!” diye de ekledi.
Ukeles’in yapıtları New York’un
eko-politik ve sosyo-politik yapısının
yanı sıra bu yapıyı sürdürmek için
yürütülen ve genellikle göze çarpmayan
(ama gerekli) işleri ortaya koyar. Bunu
yaparken de halkın ev içi emeğe ve
hizmet sektöründe çalışanlara yönelik
kayıtsızlığını tartışmaya açar. Yıkama
(1974) başlıklı yapıtı için Ukeles A.I.R
Galeri’nin önündeki kaldırımı her gün
yıkadı. Sanatçının performansı bir
kamusal alanı sahiplenme eylemiydi ve
aynı zamanda gündelik hayat ve sanat
arasındaki sınırları aşarak bu ayrımların
ardındaki toplumsal kurguları
sorguluyordu.

For more than forty years, Mierle Laderman
Ukeles has advocated for the need for
maintenance in Western culture and
artistic production, which has drawn strong
emphasis on productivity while regarding
the sustenance that follows as a lesser
task. After giving birth, her experiences
as a mother and artist prompted her to
write Manifesto for Maintenance Art 1969!
as a response to the capitalistic rhetoric
of constant production and development.
The manifesto expressed her personal and
domestic perspectives to offer a critique
of the broader context of art and society.
Ukeles called for exhibiting maintenance
work in its purest form as ‘Maintenance
Art’, asserting ‘MY WORKING WILL BE
THE WORK!’
Ukeles’s work reveals New York City’s
eco- and socio-political structure and
the largely inconspicuous (yet necessary)
work required to run it, while challenging
the public’s general disregard of domestic
labour and service workers. In Washing
(1974), Ukeles cleaned the sidewalk
in front of the A.I.R Gallery on a daily
basis. Her performance was a gesture of
claiming public space, and it also crossed
the boundaries between daily life and
art, questioning the social constructions
behind these distinctions.
Continuing her critique of institutionalised
attitudes toward maintenance work,
Ukeles invited 300 sky-rise service
personnel to work with her on I Make
Maintenance Art One Hour Every Day
(1976). During a seven-week period,
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I Make Maintenance Art One Hour Every Day,
Whitney Museum Downtown Branch at 55 Water Street, NYC throughout
the 3.5 Million Square Foot Building, September 16 - October 20, 1976

1939’da Denver, CO, ABD’de doğdu. New York, NY, ABD’de yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1939 in Denver, CO, USA. Lives and works in New York, NY, USA.

Yıkama, Wooster Sokak’taki A.I.R. Galeri’nin önünde, SoHo, New York, 1974 Washing, in front of the A.I.R. Gallery on Wooster Street in SoHo, New York, 1974

Temizlik İşçisi Konuşuyor (1979-1984)
Ukeles’in New York Belediyesi Genel
Temizlik Dairesi’nde misafir sanatçı
olduğu dönemde gerçekleştirdiği on bir
ay süren Hijyene Dokun (1979–1980)
başlıklı performansının video dokümantasyonu. Ukeles, minnet duygusuyla her
gün –şehir sakinlerinin hiçbir zaman
görmediği– 8.500 belediye işçisinin elini
sıkıp röportajlar yaptı. Filme kaydedilen
bu röportajlar işçilerin yorulmak
bilmeden gerçekleştirdikleri günlük
faaliyetlerle ayakta kalan New York’un
“yaşayan bir şehir” olarak portresini
çiziyor. Yıllar sonra yazdığı Geçmişe
Bakmak (2007/2010) başlıklı metin ise,
şehrin harala gürelesi içerisinde sesleri
bastırılan kamu işçilerine adanmış ve
sanatçının yorumlarını yeni bir katman
olarak projeye ekliyor. – Christina Li

Ukeles asked the workers to select and
declare one hour of their daily work as art.
The gradual accumulation of Polaroids
Ukeles took documented their collective
labour and artistic production, and enabled
the workers and the public to perceive
their work as something other than menial
labour. Produced the same year,
the performance Maintaining NYC in
Crisis: What Keeps New York City Alive?
(1976) offered a forum for public budget
readings and a setting to discuss the
shrinking public sector in face of a severe
fiscal crisis.
Sanman Speaks (1979-1984) is a video
documentation of Ukeles’s seminal
eleven-month performance Touch
Sanitation (1979-1980), during her tenure
as the resident artist at the New York City
Department of Sanitation. As a gesture
of gratitude, she shook hands with each
of the 8,500 men—invisible to the city
residents—of the city’s workforce every
day and interviewed them. The filmed
interviews with the workers form
a portrait of New York City as a ‘living city’,
sustained by the workers’ tireless daily
activities. Looking Back (2007/2010), a text
she wrote decades later, is a dedication to
public workers, whose voices are muted
in the city’s hustle and bustle and
introduces a layer of personal reflection
to the project. – Christina Li
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Bakım-onarım işlerine yönelik geleneksel
tutuma dair eleştirisini sürdüren
Ukeles, gökdelende çalışan 300 hizmet
işçisini Her Gün Bir Saat Bakım Sanatı
Yapıyorum (1976) başlıklı yapıtında
kendisiyle birlikte çalışmaya davet etti.
Ukeles işçilerden yedi hafta süresince
günlük mesailerinin bir saatini seçip bu
saati sanat olarak duyurmalarını istedi.
Ukeles’in çektiği Polaroid fotoğrafları
şçilerin ortak emeğini ve sanatsal
üretimini belgeledi ve işçilerin ve halkın
bu çalışmayı vasıfsız emekten başka
bir şey olarak da algılayabilmelerini
sağladı. New York City’de Kriz Yönetimi:
New York City Neyle Yaşar? (1976)
başlıklı performans ise halka açık bütçe
okumaları için bir forum oluşturulmasını
ve ağır finansal kriz karşısında küçülen
kamu sektörünün durumunu tartışacak
bir yapı kurulmasını öneriyordu.

MIKA ROTTENBERG

Mika Rottenberg bir hikâye anlatıcısı.
Mizah ve aşırılık dolu, zekice hazırlanmış
videoları aracılığıyla hikayeler anlatıyor.
Ancak diğer hikâyelerin aksine,
Rottenberg’in hikâyelerinin sonu yok:
Hep bir döngü halinde devam ediyorlar.
Sanatçının videoları kurgu ile gerçek
arasındaki sınırı bulanıklaştıran,
çarpıcı fiziksel özelliklere sahip
kadınlarla dolu mikro-evrenler. Ancak
Rottenberg’in hikâyelerinin sıradışı
kadınları hep bir üretim ve tüketim
sisteminin parçası. Rottenberg bu durumu
maddi emek, değer ve üretim ile ilgili
fikirleri sorgulamak için kullanıyor.
Kapitalist üretim mantığının içerisine
insani öğeler ve şiir işleyerek izleyicilerin
dikkatlerini kendi fiziksel özelliklerine ve
etraflarındaki mekânla olan ilişkilerine
çekmeyi sağlayan mekânsal enstalasyonlar
(ya da kendi deyimiyle “izleme cihazları”)
yaratıyor.1 Rottenberg, tüm yapıtlarında,
değerin nasıl yaratıldığına dair kararlı
arayışını sürdürüyor.

Sıkıştır (2010) başlıklı video izleyiciye,
işin içinde kadınların, manasız nesnelerin
ve hareketli ahşap yapıların da bulunduğu grotesk, gıcırdayan ve klostrofobik
bir üretim aygıtı sunuyor. Bu uçarı
enstrüman, her biri makinenin küçük
bir parçasını işletmekle yükümlü, diğer
alanlarda çalışan iş arkadaşlarından

Mika Rottenberg is a storyteller. She tells
stories through humorous, excessive, and
clever videos. But unlike most stories,
Rottenberg’s have no end: they always
run in a loop. Her videos blur the border
between fiction and nonfiction, and are
microuniverses inhabited by physically
striking women. However, the out-of-theordinary female bodies in the artist’s tales
are always part of a system of production
and consumption, with which she puts
into question ideas about material labour,
value, and manufacturing. Rottenberg
creates spatial installations (or ‘viewing
devices’ as she calls them), inscribing
human elements and poetics into the
capitalist logic of production, which draw
the attention of the viewers to their own
physicality and their own relationship with
the space around them.1 Throughout her
work, Rottenberg pursues her committed
exploration into how value is created.
The video Squeeze (2010) presents
a grotesque, squeaky, and claustrophobic
production apparatus, which involves
women, pointless objects, and mobile
wooden constructions. This frivolous
instrument plays host to an assembly
line of female workers from different
places and cultures, each responsible for
operating a small part of the machine
and isolated from their colleagues working

1 Mika Rottenberg, Ann Demeester ile bir söyleşide alıntılandığı haliyle. Mika Rottenberg, Mika Rottenberg:
Dough Cheese, Squeeze, and Tropical Breeze. Video Works 2003–2010 (New York and Amsterdam: Gregory
R Miller & Co. and de Appel Arts Centre, 2011): 16. Mika Rottenberg as quoted in an interview with Ann
Demeester, in Mika Rottenberg, Mika Rottenberg: Dough Cheese, Squeeze, and Tropical Breeze. Video Works
2003–2010 (New York and Amsterdam: Gregory R Miller & Co. and de Appel Arts Centre, 2011): 16.
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Sıkıştır, 2010 (yerleştirme görüntüsü) Squeeze, 2010 (installation view)

1976’da Buenos Aires, Arjantin’de doğdu. New York, NY, ABD’de yaşıyor ve
çalışıyor. Born in 1976 in Buenos Aires, Argentina. Lives and works in New York,
NY, USA.

Rottenberg Sıkıştır’da illüzyon ve imgelemin hem kapitalizmin hem de sanatın
itici gücü olduğunu belirtmek amacıyla,
izleyiciye kurgusal bir çerçeve içerisinde
bir “belgesel malzeme” sunuyor. Emek
sürecindeki insani boyuta ve toplumsal
ilişkiler kurma ve yansıtmada nesnelerin
önemine odaklanan Rottenberg, Sıkıştır’ı
izleyiciyi küresel ekonomi çağında
kapitalist üretim aygıtının yabancılaşmış
ve absürd doğasıyla yüzleşmek zorunda
bırakacak biçimde şekillendiriyor. Yapıt,
fiziksel niteliklerin ve organların bile
nesnelere dönüşebileceğini ve dolayısıyla
değer üretebileceğini ima ediyor. Nihai
ürün, neye benzerse benzesin, insan/
makinenin çalışmasını devam ettirmek
için üretilen bir mazeret ve yapay bir
muhakeme çabası.
– Yael Messer

in the other spaces. As the camera
reveals more of the activities taking place
in this micro, yet global, production unit,
the viewer slowly begins to realize what
is being produced: a nebulous, useless
object, which is composed of a squeezed
mixture of blush, rubber, and lettuce.
In Squeeze Rottenberg displays
‘documentary materials’ in a fictional
setting to make the commentary that
illusion and imagery are the driving forces
behind both capitalism and art. Focusing
on the human aspect within the labour
process and the role of objects in
establishing and reflecting social
relationships, Rottenberg shapes
Squeeze to confront the viewer with the
alienated and absurd character of the
capitalist production apparatus in the age
of global economy. The work implies that
even physical characteristics and body
parts can turn into objects, which then
can generate value. The final product,
whatever it might be, is only an excuse,
an artificial reasoning, to keep the human/
machine working. – Yael Messer

Antrepo no.3

MIKA ROTTENBERG

Mary Boone ve Küp, 2010 Mary Boone with Cube, 2010

yalıtılmış farklı yer ve kültürlerden
gelen kadın işçilerden oluşan bir üretim
hattına ev sahipliği yapıyor. Kamera
bu mikro ama küresel üretim biriminin
içerisinde gerçekleşen etkinlikleri gösterdikçe izleyici yavaş yavaş ne üretildiğini
anlamaya başlıyor: allık, kauçuk ve
marulun sıkılmasıyla oluşturulmuş
bir karışım, yani belirsiz, herhangi bir
işlevi olmayan bir nesne.

MURAT AKAGUNDUZ
1. Keban Barajı / The Keban Dam 2. Uzunçayır Barajı / The Uzunçayır Dam 3. Atatürk Barajı / The Atatürk Dam
4. Birecik Barajı / The Birecik Dam 5. Karkamış Barajı / The Karkamış Dam

Fırat Nehri üzerindeki çekim noktalarının haritası, Akıntı (2013) için

Akagündüz, 13. İstanbul Bienali için
hazırladığı projede Fırat Nehri üzerinde
kurulan en büyük beş barajda (Keban
Barajı, Uzunçayır Barajı, Atatürk Barajı,
Birecik Barajı ve Karkamış Barajı), suya
yansıyan mehtap görüntülerini kaydederek, doğa ve insan yapısı arasındaki
siyasete işaret ederken, yaşamsal olanın
şiirselliğini izleyicinin deneyimine
sunuyor.
–

“Murat Akagündüz’ün sanatsal üretimi
başlangıcından bu yana birbirini izleyen
farklı seriler şeklinde çeşitlenip çoğalmış
olsa da, bu üretimin önemli bir bölümünü,
yaşadığı coğrafyanın belleğini araştıran
kent ve doğa peyzajları oluşturur. Çalışmaları, bir yandan çerçeveledikleri manzaraya
ait belleği sanatçının bireysel belleğiyle
birleştirirken, ışık ve zaman kavramları
üzerine düşünmeye devam ederler.
Akagündüz, resimlerinde reçinenin taşıdığı
empresyon olanaklarını araştırmaya
devam ederken, aslında ışıkla, ona bağlı
olarak da zaman fikriyle ilgilenmektedir.
Kimyası gereği ışığın türüne, açısına,
şiddetine göre farklı refleksler veren, yani
neredeyse kendiliğinden bir empresyon
barındıran reçine, sanatçıyı “gün içinde
sonsuz değişken bir ışık zamanını yakalamaya çalışan, dolayısıyla reel bir şeyin
değil de, bir izlenimin peşinden giden bir
resim fikri”ne yakınlaştırır.1

Shooting the moonlight reflected on the
water of the five largest dams constructed
upon the Euphrates River (Keban,
Uzunçayır, Atatürk, Birecik and Karkamış),
Akagündüz points at the politics among
nature and human nature, presenting the
viewer with the poetry of what pertains
to life.
–
‘Murat Akagündüz’s artistic production,
since the beginning of his career, has
expanded and diversified in consecutive,
different series; yet a significant majority
of this output is composed of urban and
nature landscapes exploring the memory
of the geographical terrain he lives in.
His works on the one hand combine
the memory that belongs to the landscape
they frame with the artist’s individual
memory, on the other hand they continue to
deliberate on the concepts of light and time.
As Akagündüz continues to explore resin’s
potentialities of impression in his paintings,
he is actually interested in light -and in relation
to light, with the idea of time. Due to its
chemical characteristics, resin reacts with
a variety of reflexes according to the type,
angle and strength of the light; in other
words, it almost contains a spontaneous
impression, enabling the artist to draw
closer to ‘an idea of painting that strives
to capture a time of light that is infinitely
variable during the day- therefore seeks
not something real, but an impression.’1

1 Sanatçıyla söyleşiden, Kasım 2011. Conversation with the artist, November 2011.
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Map of shooting locations on the river Euphrates for Stream (2013)

1970’te İzmit, Türkiye’de doğdu. İstanbul, Türkiye’de yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1970 in Izmit, Turkey. Lives and works in Istanbul, Turkey.

Akıntı, 2013 Stream, 2013

Geçmişin izlenimlerini ve geleceğe dair
ipuçlarını içinde barından, tıpkı bir
müziği dinlerken olduğu gibi usla değil
içgörü ile kavranan bir zaman fikri
hakimdir bu resimlerde. Geçmiş, şimdi
ve geleceğin birlikteliğinden oluşan
kesintisiz bir bütün, ya da sonsuz bir
ortam olarak algılanır zaman.” *
– Emre Baykal

* Bu metin Murat Akagündüz monografisi içinde Emre Baykal’ın “Manzara’nın Hatırladığı” başlıklı yazısından
alıntılanmıştır (İstanbul: Galeri Manâ, 2012): 80-114.
This text is an excerpt from ‘What The Landscape Remembers’ by Emre Baykal, in Murat Akagündüz (Istanbul:
Galeri Manâ, 2012): 80-114.
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An idea of time which contains impressions of the past and clues regarding the
future; and may, just like in listening to
music, only be comprehended with insight
and not with the mind, dominates these
paintings. Comprising the unity of past,
present and future, time is perceived as
an uninterrupted whole, or as an eternal
environment.’ * – Emre Baykal

NATHAN COLEY

Bahçemizi ekip biçmeliyiz

Nathan Coley’nin heykelleri, dünyadaki
yerimizi algılayış biçimimize daha yüksek
bir farkındalıkla yaklaşmamız gerektiğini söylemek amacıyla dil, mimarlık
ve varsayımın doğasını araştırıyor.
Sanatçı yirmi yıldır, mimarlık, hukuk,
batıl itikatlar, din veya ders vermenin
otoriterliği, insanların yönetimi, bilginin
dağılımı, hafızanın temsili ya da sanatın
kendisine inanç gibi temalar aracılığıyla
inanç kavramını derinlemesine bir incelemeye tabi tutuyor. Sanatçı incelemelerini
dünyada halihazırda mevcut bulunan
bir dili –komutlar, sohbetler, beylik
ve basmakalıp ifadeler– kullanarak
gerçekleştiriyor. Bu, arkadaşlar arasında
kulak misafiri olunan bir konuşma, bir
radyo programı veya tarihi bir bilginin
aktarılması olabiliyor. Her örnek,
belirli bir zaman diliminin kendine özgü
tuhaflıkları tarafından üretilen bir olayı,
duyguyu veya görüşü temsil etmek üzere
dili kullanıyor. Coley ise bu kaynaklara
ulaşmak için özel bir çaba göstermiyor,
bir dinleyici olarak karşısına çıkanlarla
yetiniyor. Coley’nin ellerinde kelimeler
imgelere dönüşüyor, nesneler ise okunmaları için kamusal alana yerleştiriliyor.
Yirmi birinci yüzyılın ilk on yılı
“umursama!” dönemi sayılırsa, ergenlik
dönemindeki gençler tutunacak bir şey
olarak şüphe ve başarısızlığın peşinden
koşuyor. Bugünün meselelerine dair
kazanılan deneyimi aktarmak için
kullanılan yöntemler üzerine yürütülen
bir çalışma varsayımları rafa kaldırmaya
yarayacak ehliyeti sunuyor. İçinde
yaşadığımız çağda insanların çoğunun

Nathan Coley’s sculptures study
the nature of language, architecture and
assumption in order to suggest that we
consider paying greater awareness to how
we understand our place in the world.
For two decades he has been consistently
mining belief as a concept, be it through
architecture, law, superstition, religion, or
the authority of the lecture, the conduct of
humans, the distribution of information,
the representation of memory, or belief
in art itself. His research is conducted
by using language that already exists in
the world—commands, conversations,
platitudes and conventions. It could be
an overheard exchange between friends,
a radio programme, or the recounting of
a historical reference. Each example uses
language to represent an event, feeling or
opinion produced by the peculiarities of
a specific frame of time. Coley finds these
resources rather than seeks them out;
he is a listener. In his hands, words
become images and objects are placed
in public to be read.
If the first decade of the twenty-first
century was the time of the ‘whatever’,
the teens are chasing doubt and failure
as something to hold on to. A study of
the methods of narrating the experience of
the present issues a licence to cut through
assumptions. The general notion that this
is an age where agnosticism is
the primary position cannot be true as
belief is found everywhere. It is hard
to believe in revolution, in capitalism,
communism, the church, the government...
yet, there is still belief in taking a position.
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Bahçemizi Ekip Biçmeliyiz , 2006 We Must Cultivate Our Garden, 2006

1967’de Glasgow, İskoçya’da doğdu. Glasgow, İskoçya’da yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1967 in Glasgow, Scotland. Lives and works in Glasgow, Scotland.

Yabancıların toplanması

Yabancıların Toplanması, 2007 Gathering Of Strangers, 2007

Belief in failure may not be a rosy future,
however the consensual notion that
‘we are all doomed’ has comforting
warmth that makes the future, perversely,
seem safer. This is not an era when all is
thrown out of the window and hedonism
prevails—that would be a retrogressive
position out of step with the now—
it is a time to examine what possibly
might drive us to believe. It is impossibility
that makes Coley’s work so consistently
pertinent for the present.* – Lisa Le Feuvre

* Bu metin “In Flagrant Contradiction”dan alıntılanmıştır. Lisa Le Feuvre, Nathan Coley - A Place Beyond
Belief içinde (Berlin: Hatje Cantz, monografi, basım aşamasında). This text is an excerpt from “In Flagrant

Contradiction”, by Lisa Le Feuvre, in Nathan Coley - A Place Beyond Belief, a forthcoming monograph, published by
Hatje Cantz, Berlin.
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agnostik olduğu yolundaki genel fikrin
doğru olması mümkün değil, çünkü inanç
her yerde karşımıza çıkıyor. Devrime,
kapitalizme, komünizme, kiliseye,
hükümete inanmak güç… Ama yine
de taraf tutmaya duyulan inanç daim.
Başarısızlığa inanmak pespembe bir
gelecek sağlamayabilir, ama “hepimizin
sonu geldi” inanışı üzerinde uzlaşmak
geleceği, sapkınca da olsa, daha güvenli
kılan keyif verici bir sıcaklık yayıyor.
İçinde yaşadığımız, her şeyin pencereden
fırlatılacağı ve hedonizmin hüküm
süreceği bir çağ değil –bu bizi şimdiki
zamanın ritminden uzaklaştıracak gerici
bir konum olurdu–, bunun aksine bizi
neyin inanmaya itebileceğini araştırmamız gereken bir dönem. Coley’nin
yapıtlarını bugün için tutarlı bir şekilde
geçerli kılan kavram ise imkânsızlık.*
– Lisa Le Feuvre

NICHOLAS MANGAN

1979’da Geelong, Avusturalya’da doğdu. Melbourne, Avusturalya’da yaşıyor ve
çalışıyor. Born in 1979 in Geelong, Australia. Lives and works in Melbourne, Australia.

Çivisi Çıkmış Dünya (2012) başlıklı filmi
için Mangan, gözünü dünyanın en eski
jeolojik dokularından birini barındıran
Batı Avustralya’nın Jack Hills bölgesine
çevirdi. Jack Hills’in çakıllı kayalarının
içerisinde bulunan zirkon kristalinin,
gezegen oluştuktan 150 milyon yıl sonra
ortaya çıktığı, yani 4,404 milyar yaşında
olduğu düşünülüyor. 2003 yılında Jack
Hills’de zirkon bulunmasından bu yana,
bölge çevreciler ile ticari çıkar peşinde
koşanlar –örneğin bu tarihsel önemi
yüksek bölgede giderek yaygınlaşan
demir cevheri madenciliği– arasında bir
çatışma konusu haline gelmiş durumda.
Mangan açısından ise Jack Hills
bölgesinin hem fiziksel hem de mecazi bir
işlevi var. Mangan, ilkel öğelerin fiziksel
izlerinden faydalanarak izleyicinin maddi
dünya, uygarlık ve zaman hakkındaki
kavrayışını sınıyor; Jack Hills’in hikâyesi,
Avustralya ve dünyanın geri kalanında
madencilik ve doğal kaynak kullanımına
ilişkin daha kapsamlı tartışmaları
tetikliyor. Arkeolojik faaliyetler ve
madencilik, jeolojik zamanın “güncel
meseleler, yani kelimenin tam anlamıyla

Nicholas Mangan’s sculptural practice
extends into his film and photography
projects. Aptly described as a material
storyteller, Mangan draws from history
both recent and long past to tease out
narratives about the rise and fall of
civilizations—of ambition, construction,
rupture, and decay—in an unquestionably
concrete language.
For the film A World Undone (2012)
Mangan looked to Jack Hills, a remote
area of Western Australia that is home
to some of the oldest geological material
on earth. The zircon crystal found in the
aggregated rock material at Jack Hills is
considered to be 4.404 billion years old,
having formed 150 million years after the
planet came into being. Since the 2003
discovery of zircon in Jack Hills,
the range has become the subject of
conflict between conservationists and
commercial interests, such as the ironore mining that encroaches on the
historically significant site.
For Mangan, Jack Hills is a site that
functions both physically and allegorically.
Using physical traces of primordial
elements, Mangan tests the viewer’s
understanding of the material world,
of civilization, and of time; the specific
story of Jack Hills spins out to wider
debates about mining and resource use
in Australia and around the globe. The
activities of archaeology and mining
present methodologies for examining the
way geological time is ‘perforated by the
concerns of the contemporary, literally:
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Çivisi Çıkmış Dünya, 2012 A World Undone, 2012

Nicholas Mangan’ın heykel çalışmaları
film ve fotoğraf projelerini de kapsıyor.
Yerinde bir tarifle, heykelin malzemesini
kullanarak hikâyeler anlatan bir sanatçı
olduğu söylenen Mangan, somutluğu su
götürmeyecek bir dille, uygarlıkların
yükseliş ve düşüşü –aynı zamanda
tutku, inşa, kopuş ve çürüme– hakkında
anlatılar oluşturmak amacıyla yakın ve
uzak geçmişten faydalanıyor.

by the demands of the commercial mining
and knowledge industries alike’.1

Mangan’ın Çivisi Çıkmış Dünya başlıklı
filmi ise Jack Hills bölgesinde havaya
karışan toz halindeki jeolojik malzemeyi kayıt altına alıyor. Yavaş çekimde
sunulan görüntüler izleyiciye meteor
yağmurlarını, kozmik tozları veya bir
asteroid kuşağını hatırlatıyor. Toz, ele
gelmeyen, değişken hali içerisinde belgeleniyor; dünyanın kabuğu –yani en ilkel,
temel malzemesi– bir çözülme halinde
tasavvur ediliyor. Mangan’ın daha önceki
yapıtları durağan heykelsi nesnelerin
ifade gücünü artırmak için sinemasal
araçları kullanırken, Çivisi Çıkmış
Dünya akış halindeki toza dair sinemasal
bir heykel. Mangan, bu ortalığa saçılmış
ilkel zerreleri incelemek için filmin
zamanı uzatma gücünden yararlanıyor.
– Danae Mossman ve Sarah Hopkinson

Mangan’s A World Undone captures
crushed geological matter from Jack Hills
in airborne flux. Shot in slow motion,
the film imagery evokes meteorite
showers, cosmic dust, or an asteroid
belt. The dust is documented in a fleeting
and unstable form; the earth’s crust
—its most primitive, foundational matter—
is imagined in a state of dematerialization.
While Mangan’s previous works have used
cinematic devices to amplify otherwise
static sculptural objects, A World Undone
is a filmic sculpture of dust in flux. Mangan
uses the medium’s ability to protract time
to examine the form of these dispersed
primordial particles in detail.
– Danae Mossman and Sarah Hopkinson

1 Helen Hughes, “Vertical Histories: Nicholas Mangan’s A World Undone” (2012). http://www.labor.org.mx/
wp-content/uploads/downloads/2012/10/mangan_email2.pdf Erişim: 17 Temmuz 2013. Helen Hughes, “Vertical
Histories: Nicholas Mangan’s A World Undone” (2012). http://www.labor.org.mx/wp-content/uploads/downloads/2012/10/mangan_email2.pdf Accessed: 17 July 2013.
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Madde, Madenin Üstünde (Çivisi Çıkmış Dünya için), 2012 Matter Over Mined (for A World Undone), 2012

ticari madencilik ve benzeri bilgi
ekonomilerinin talepleri tarafından
sekteye uğratılışını”1 incelemek için
yöntemler sunuyor.

NIL YALTER &
JUDY BLUM

Nil Yalter, 1960’lı yıllardan itibaren
politik, ideolojik, estetik ve erkek egemen
anlatıları özgün kadın bakış açısıyla
yeniden tanımlar. Yalter, doğu-batı,
modernite-gelenek arasındaki gerilimleri, ekonomik, politik ya da sosyal
ayrımcılığa maruz kalan figürleri, baskın
tarihlerin içinde ötelenmiş hafızalara
ait sesleri belleğe dâhil etmekle kalmaz,
estetik-belge arasında biçimlenen melez
üretimler ve çoğul medyalarla bu sesleri
sanat tarihi anlatısı içine eklemleyerek
görünür kılar. Feminist, marksist ve
post-kolonyalist düşüncelerin kesiştiği
işlerinde kadınlar, göçmenler ve işçilerin
toplumsal konumunu araştırmak ve
uygun mesafeyi yaratarak tanıklık
etmek Nil Yalter’in sanatının omurgasını
oluşturur. Yalter, cesur ve öngörülü
tavrıyla sosyolojik ve etno-kritik estetik
pratiklerin öncülerindendir.
Nil Yalter, etnografik metodları,
madun kılınmış figürlerin evle, kentle,
yurtla, evrenle ilişkilerini kavramak ve
ortaya çıkarmak için kullanır. Kentleri
toplumsal ilişkilerin yeniden üretiminin
gerçekleştiği birer araştırma sahası
olarak gören sanatçıya göre kamusal alan
sosyokültürel bir göstergedir ve işlevsel
bir platform olarak kullanılabilir. Paris
Işık Şehri [Paris Ville Lumière] (1974),
Nil Yalter’in “eylem”sel üretim pratiğinin
örneklerinden biridir. Sanatçı, 1973
yılında tanıştığı ve kendisi gibi göçmen
olan Amerikalı sanatçı Judy Blum ile

From the 1960s on, Nil Yalter redefines
the political, ideological, aesthetic and
male-dominated narratives through
a unique gender perspective. Yalter does
not only commit to memory the tensions
between east-west, modernity-tradition,
the subjects of economic, political or
social discrimination and the voices of
memories deferred within the dominant
histories, but also renders them visible
within the narrative of art history through
hybrid productions and multimedia shaped
amid aesthetics and documentation.
In her works wherein feminist, marxist
and post-colonialist notions intersect,
researching the social position of women,
immigrants and workers and bearing
witness by creating the proper distance
constitute the backbone of Yalter’s art.
With her courageous and prescient
conduct, Yalter is among the pioneers of
sociological and ethno-critical aesthetic
practices.
Nil Yalter employs ethnographic
methods to comprehend and reveal
the subordinated figures’ relationships
with the home, city, homeland, and
universe. The artist regards cities as fields
of research wherein social relations are
being reproduced and the public space
as a sociocultural indicator that can be
utilized as a functional platform. Paris
City of Light [Paris Ville Lumière] (1974)
is an example of Nil Yalter’s “act”ive
production practice. Together with

Antrepo no.3

NİL YALTER & JUDY BLUM

Paris Işık Şehri [ Paris Ville Lumière], 1974 Paris City of Light [Paris Ville Lumière], 1974

Yalter 1938’de Kahire, Mısır’da doğdu; Blum 1943’te New York, NY, ABD’de doğdu.
Yalter Paris, Fransa’da yaşıyor ve çalışıyor; Blum New York, NY, ABD’de yaşıyor ve
çalışıyor. Yalter born in 1938 in Cairo, Egypt; Blum born in 1943 in New York, NY, USA.
Yalter lives and works in Paris, France; Blum lives and works in New York, NY, USA.

Paris Işık Şehri [ Paris Ville Lumière], 1974 Paris City of Light [Paris Ville Lumière], 1974

the American artist Judy Blum,
an immigrant like herself whom she meets
in 1973, the artist sets out to reinterpret
Paris through the eyes of ‘two strangers’.
The city space is both homogenous and
fragmented, and shaped in line with
the organization patterns of knowledge-power strategies. Supported with
the two artists’ black and white photographs, drawings and texts, this research
comprises the everyday life and work life
of Paris depicted by architects and urban
planners, and its spaces delimitated as
religious, bureaucratic, cultural, political
and commercial. The artists sew on cloth
the photographs they have taken in twenty
districts of Paris and on each piece of
cloth divided according to districts they
embroider their texts, photographs and
drawings pertaining to that area.
In Montparnasse the 15th district, they
draw attention to the housing crisis caused
by real estate speculation, in Pigalle
the 18th district to the transformation of the
woman’s body into an erotic spectacle and
sexual exploitation. 1st district is
the Louvre where art history is addressed,
and the 3rd district is the Paris Bourse
(stock exchange), the financial centre
where women were not allowed entry at
the time. In Paris City of Light, exhibited
for the first time in 1976 at the A.I.R.
Gallery in New York, the city is not only
experienced as a physical reality,
the sum of collective history, memory
and monuments, but rather it becomes
a fluid signifier containing unexpected,
incalculable, multilayered interpretations
and stories. – Derya Yücel
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birlikte Paris’i “iki yabancı”nın gözünden yeniden yorumlamaya girişir. Kent
mekânı, hem homojen hem parçalıdır
ve toplumsal yaşama ait her mekân gibi
bilgi-iktidar stratejilerinin örgütlenme
kalıpları doğrultusunda şekillenmiştir.
İki sanatçının siyah beyaz fotoğrafları,
desenleri ve yazdıkları notlarla destekledikleri bu araştırma, Paris’in, mimar
ve şehirciler tarafından betimlenmiş
gündelik yaşamı ve çalışma hayatını,
dini, bürokratik, kültürel, politik ve
ticari olarak bölünen mekânlarını içine
alır. Sanatçılar, Paris’in yirmi bölgesinde çektikleri fotoğrafları kumaşlara
dikerler ve ilçelere göre ayırdıkları her
bir parçaya, o bölgeye dair notlarını,
fotoğraflarını ve desenlerini işlerler.
15. bölge Montparnasse’da emlak
spekülasyonu nedeniyle yaşanan konut
krizine, 18. bölge Pigalle’de kadın
bedeninin bir erotik gösteriye dönüşmesi
ve cinsel sömürüye dikkat çekilir.
1. bölge sanat tarihinin ele alındığı
Louvre’dur, 3. bölge ise o dönemde kadınların girişine yasak olan finans merkezi
Paris Borsası’dır. İlk kez 1976’da
New York, A.I.R. Galeri’de sergilenen
Paris Işık Şehri’nde şehir, fiziksel bir
gerçeklik olarak ortak tarih, anı ve
anıtların bir toplamı olarak deneyimlenmekten ziyade, beklenmeyen, hesaplanmayan, çok katmanlı yorum ve hikâyeleri
içinde barındıran akışkan bir gösterene
dönüşür. – Derya Yücel

PROVO

Poster, 1967

Çoğunluğu Hollanda’nın Amsterdam
şehrinde yaşayan bir grup sanatçı ve
siyasi eylemciden oluşan gevşek yapılı bir
kolektifin başlattığı Provo adlı küçük
sanat ve aktivizm hareketi, 1965-1967
yılları arasında Hollanda devletinin
başını fena halde ağrıtmıştı. Provo’nun
şiddete mesafeli gündemi toplumun
ataerkil ve tüketim-merkezli yapılarını
hedefliyordu. Grup, büyük bir kısmı
sokakta gerçekleştirilen ve happening
(bu kavramı ilk defa ABD’li sanatçı
Allen Kaprow ortaya atmıştı) dedikleri,
performansa yönelik etkinlikler düzenliyordu. Grup ayrıca Vietnam Savaşı’ndan
kentsel dönüşüm planlarına, sigara
kullanımından şehrin motorlu taşıtlarla
dolup taşmasına ve aşırı tüketime kadar
birçok toplumsal meseleye dair eğlenceli
protesto yürüyüşleri de düzenliyordu. Bu
happening’ler sırasında gizemli, hatta neredeyse dini bir atmosfer yaratan grubun
yapıtlarını absürd ve ironi kavramları
tanımlıyor. Çevre kirliliği konusunda
dile getirdikleri endişe ve daha yaşanır,
arabasız şehir talepleriyle zamanlarının
oldukça ilerisindeydiler.
Provo’nun çekirdeğini küçük bir grup
oluşturuyordu, ancak Vance Packard
gibi Amerikalı yazarlardan aldıkları
ilhamla reklam tekniklerini ve basılı
malzemeyi akıllıca kullanarak uluslararası medyanın yoğun ilgisini üzerlerine
çekmeyi başardılar. Provo kısa bir süre
sonra hem diğer Hollanda şehirlerine hem
de Belçika ve Almanya’ya yayıldı ve bu
gruplar ’68 Hareketi’ne öncülük etti.

Between 1965 and 1967 a small artistic
and activist movement called Provo,
a loose collective of individuals, mostly artists and political activists from Amsterdam,
the Netherlands, upset the Dutch establishment. Their nonviolent agenda targeted
the paternalistic and consumption-centred
structures of society. They organised
performative events, mostly on the streets,
which they called happenings, a term
that was originally coined by American
artist Allen Kaprow. They also organised
playful protest marches, demonstrating
against a variety of social issues, from the
Vietnam War and local urban-regeneration
plans to smoking, motorised city traffic,
and overconsumption. Their work was
characterised by the absurd and irony, and
they created a mystical, almost religious
atmosphere during their happenings. With
their concerns about pollution and support
of more liveable, car-free cities, they were
well ahead of their time.
The core of Provo consisted of a small
group of people, but their clever use of
advertisement techniques and printed
matter, inspired by American writers such
as Vance Packard, allowed them to quickly
attract wide international media attention.
Soon branches of the Provo movement
surfaced in other Dutch cities, as well
as in Belgium and Germany, and they
were among the forerunners of the ’68
movement.
As Provo’s popularity in the media
grew, the police interfered in their
public events with increasing violence,
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1965’te kurulan hareket. 1967’de feshedildi.
Movement founded in 1965. Disbanded in 1967.

Poster, 1967

Provo hareketinin önemli yanlarından
biri de eylemlerini duyurmak için grafik
dil ve basılı malzeme kullanmasıydı.
Gelip geçici malzemelere basılan siyasi
sloganları daha hızlı ve doğrudan
dağıtmak mümkündü. Hâkim görüşe
yakın matbaalar bazen Provo’nun muhalif
materyallerini basmayı reddediyordu,
bu da eylemcilerin kendi matbaa
makinelerini satın alarak profesyonel
matbaacılığa adım atmasını teşvik etti.
13. İstanbul Bienali Provo’nun afiş ve
broşürlerinden bir seçkinin yanı sıra,
sonraki döneme ait, eski Provo üyelerinin
Amsterdam’daki kentsel imar projelerini
protesto etmek için geliştirdiği bazı
baskıları sunuyor. Seri ve gevşek bir
tasarıma sahip görseller ve dil kullanımlarındaki kelimelerin anlamını bozan
ve yazım kurallarını ihlâl eden oyuncu
yaklaşım bu afişleri çarpıcı kılıyor.
– Rieke Vos

fueling the widespread public aversion
against the established order and official
representatives. With every passing year
the atmosphere at Provo events became
more grim and harder to control, and the
founding members ritually liquidated the
Provo movement in 1967. Yet this resolute
ending may have only reinforced the
mythical and romantic ideal that captured
the imagination of a generation and still
defines Provo today.
One important aspect of the Provo
movement was their use of graphic
language and printed matter to announce
activities. Political slogans on ephemera
could be quickly and directly distributed.
Mainstream printing offices sometimes
refused to handle the subversive Provo
material, which inspired the activists to
obtain their own printing devices and
become professional printers.
The 13th Istanbul Biennial is presenting
a selection of posters and leaflets from
Provo, as well as some later prints
developed by former-Provo members
in protest of urban redevelopment
programmes in Amsterdam. These posters
are striking in their swift and loose visuals
and their playful use of language—
they often distort the meaning of words
and defy spelling conventions.
– Rieke Vos
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Provo medyada popülerleştikçe polis de
dozu giderek artan bir şiddetle grubun
kamusal etkinliklerine müdahale etmeye
başladı, bu da halkın yerleşik düzene ve
onun resmi temsilcilerine yönelik yaygın
hoşnutsuzluğunun fitilini ateşledi. Her
geçen yıl, Provo eylemlerindeki atmosfer
daha ürkütücü ve kontrol edilmesi güç
bir hal alıyordu, bunun üzerine kurucu
üyeler 1967’de Provo hareketini bir
törenle tasfiye ettiler. Ama bu kararlı
final, bir kuşağın hayallerini yakalamayı beceren ve bugün dahi Provo’yu
tanımlayan efsanevi ve romantik idealin
gücüne güç katmaya yaradı.

RIETVELD
LANDSCAPE

Rietveld Landscape mimarlık, bilim ve
sanatın kesiştiği yerde işleyen bir atölye.
Şehir hayatının büyülü niteliğinden
etkilenen atölye, genellikle karmaşık
toplumsal meselelerin doğurduğu
alışılmadık fikirleri ve müdahaleleri ile
uluslararası bir itibar kazandı.

Rietveld Landscape is a studio operating
at the crossroads of architecture, science
and art. The studio is fascinated by city life
and acquired an international reputation
thanks to its unconventional ideas and
interventions, which are often motivated by
complex societal issues.

Rietveld Landscape’in geliştirdiği
“stratejik müdahale” yaklaşımının
kökleri atölye ortakları peyzaj mimarı
Ronald Rietveld ve filozof Erik Rietveld’in
aldıkları eğitime dayanıyor. Farklı
disiplinlerden gelen üyelerden oluşan
değişken ekiplerin yürüttüğü araştırmalar
sonucunda berrak kavramlar, zihin
açıcı görselleştirmeler ve radikal bir
yenilik anlayışı doğuyor.

Rietveld Landscape developed the
approach of ‘strategic interventions’, which
derives from the respective backgrounds
of the partners: landscape architect
Ronald Rietveld and philosopher
Erik Rietveld. Research by varying
multi-disciplinary teams leads to clear
concepts, evocative visualizations, and
radical novelty.

Son iki yılda Rietveld Landscape yerel
kamusal alanın niteliklerini uluslararası
bir vizyon ve hedef ile buluşturan çok
sayıda konuma özgü enstalasyon gerçekleştirdi. Bu yapıtlar Kunsthal Rotterdam,
Boijmans van Beuningen Müzesi, NAi
(Hollanda Mimarlık Enstitüsü) , Oslo
Ulusal Müzesi ve Venedik Bienali
Hollanda Pavyonu’nda sergilendi.
13. İstanbul Bienali için hazırladıkları
Yoğun Bakım başlıklı enstalasyon ile
ilgili Rietveld Landscape şöyle diyor:
“Hazırladığımız teklif metninin tarihi
29 Mart 2013. Bu teklif İstanbul Bienali’nin
küratöryel ekibi tarafından kabul edilmişti.
Ancak Taksim Meydanı’ndaki gerçeklik
bizi geride bıraktı ve bu enstalasyonun
gerçekleştirilmesini imkansız kıldı.”

The last couple of years it realized
several location-specific installations that
combined the qualities of local public
space with an international vision and
ambition. The works have been exhibited
at the Kunsthal Rotterdam, Museum
Boijmans van Beuningen, the NAi,
National Museum Oslo and the Dutch
Pavilion at the Venice Biennale.
Regarding their work for the 13th Istanbul
Biennial Rietveld Lanscape says,
‘The proposal for the installation Intensive
Care dates from March 29, 2013 and was
accepted by the curatorial team of Istanbul
Biennial. Reality on Taksim Square outran
us and therefore it could not be realized.’
In the heart of the city, Atatürk Cultural
Center reflects the precarious situation

Antrepo no.3

RIETVELD LANDSCAPE

599. Sığınak , 2010 Bunker 599, 2010

2006’da Amsterdam, Hollanda’da kurulan tasarım ve araştırma ofisi. Amsterdam,
Hollanda’da bulunuyor. Design and research office founded in 2006
in Amsterdam, the Netherlands. Based in Amsterdam, the Netherlands.

Hastanın nefes alma ritmi Atatürk
Kültür Merkezi’nin cephesinden yansıtılan
yavaşça yanıp sönen bir ışık frekansına
dönüştürülüyor. Bu yoğun, nefes
alan ışık, binanın kalbinden çıkarak
Taksim Meydanı’na yayılıyor.
– Rietveld Landscape

in Istanbul. Both the building itself and
the freedom of speech–which manifests
itself right at the front door, at Taksim
Square–are continuous subjects of
debate. The status of the ‘patient’ is
unclear: seemingly roaming the twilight
zone between life and death.
The breathing rhythm of the patient
is translated to a frequency of slowly
pulsating light that is projected on
the façade of the Atatürk Cultural Center.
This intense breathing light emerges from
the heart of the building and spreads
across the Taksim Square.
– Rietveld Landscape

Üst: Yoğun Bakım için teklif 29/3/2013, 2013
Alt: Fotoğraf: Ali Kazma, 7 Haziran 2013

RIETVELD LANDSCAPE

Top: Intensive Care proposal 29/3/2013, 2013
Bottom: Photo: Ali Kazma, 7 June 2013

Şehrin kalbindeki Atatürk Kültür
Merkezi İstanbul’un içinde bulunduğu
tehlikeli ve güven vermeyen durumu
yansıtıyor. Hem binanın kendisi, hem de
binanın hemen önünde, Taksim Meydanı’nda
zuhur eden ifade özgürlüğü, bitmek
bilmeyen tartışmalara konu. “Hasta”nın
durumu ise belirsiz: görünen o ki hayat ve
ölüm arasındaki alacakaranlık kuşağında geziniyor.
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Rob Johannesma imgelerle ya da özellikle
imgelerin simgesel potansiyeliyle ve
bu potansiyelin tarihsel ve sanatsal
katmanlar arasında bocalamasıyla
ilgileniyor. Johannesma son yıllarda,
küresel medyadan imge, gazete sayfası,
belgesel niteliğinde çekim ve birbirine
tezat fotografik ikon ve ifadeler topladığı
karmaşık bir yöntem geliştirdi. Her bir
imge, başka imgelerle yan yana yerleştirilip karşılaştırmalı olarak incelendiğinde
daha dikkatli bir yeniden okuma veya
tekrar ele alma eylemini kışkırtır. Her
gün maruz kalınan görsel malzeme
bolluğu içerisinde (Johannesma’nın
yaptığı gibi) alternatif imge bankaları
sunmak nihai aşamada insanın, tekrar,
birikim ve kadraj gibi kavramların dünya
görüşlerinin oluşturulması ve yıkılmasında oynadığı role dair kavrayışını
dönüştürecektir.
1968 Paris öğrenci direnişinin en önemli
sloganlarından biri “Sous les pavés,
la plage!” (Kaldırım taşlarının altında
kumsal var!) idi. Bu ifade, devleti ve
tarihi, koşullara bağımlı, şekil verilebilir
ve geçici birer kavram olarak gören bir
anlayışı müjdeliyordu. Ve gerçekten de
son dönemde şahit olduğumuz gösteriler
–küreselleşme ve finansal kriz karşıtı
gösteriler, Arap Baharı ve Occupy hareketi– üzerine sosyal medyada ve basında
yer alan haberlerde gelip geçicilik iması
seziliyor.
Johannesma’yı Zaman Lekeleri (2013)
başlıklı yapıtı yaratmaya iten de,
bu radikal değişim arzusu ile belirli

Rob Johannesma is interested in images
or, more specifically, the symbolic potential
of images and the way this potential vacillates between historic and artistic spheres.
During the last few years, Johannesma
developed a complex methodology of
collecting images, newspaper pages,
footage and contrasting photographic
icons and tropes from the global media.
Each image, when juxtaposed with others
and comparatively analysed, provokes a
concentrated re-reading or double take.
Within the glut of visual material one is
exposed to each day, the offering of alternate image banks (as Johannesma does)
ultimately transforms one’s understanding
of the roles of repetition, accumulation,
and framing in the making and breaking of
worldviews.
One of the best-known rally cries of the
1968 student uprisings in Paris was ‘Sous
les pavés, la plage!’ (Under the pavement,
the beach!). This statement heralded an
understanding of history and the state
as conditional, malleable, transient.
And indeed, much of the coverage of
contemporary demonstrations—such
as those against globalisation and
the financial collapse, the Arab Spring,
the Occupy movement—by social
media and the press implies a fleeting
temporality.
It is this tension between the desire
for radical change and the seeming
intransigence of certain institutions that led
artist Johannesma to create Spots of Time
(2013). The work is a multichannel digital
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Zaman Lekeleri, 2013 Spots of Time, 2013

1970’te Geleen, Hollanda’da doğdu. Amsterdam, Hollanda’da yaşıyor ve çalışıyor. Born
in 1970 in Geleen, the Netherlands. Lives and works in Amsterdam, the Netherlands.

Zaman Lekeleri, 2013 Spots of Time, 2013

slide show that presents a compilation
of newspaper pages and photographs
from 2008 to the present that capture this
phenomenon. As re-photographed by the
artist multiple times and transferred to a
different medium, each image guides our
view beyond its immediate take as news
to a more abstract reading of information.
Although the language of the archive
might seem incompatible with
the spectacular nature of revolutions,
Johannesma uses his role as an artist
who understands and appreciates
the complexities of image-making to
create a compendium of the architecture,
the objects, and the issues of freedom and
citizenship embroiled in such occurrences.
His conservation of moments of these
ongoing struggles stands as an example
of what playwright Bertolt Brecht called
ermattungstaktik (‘tactics of attrition’),
and the creative efforts of imagination and
dedication, through which, however short
the duration, the challenges of this world
will eventually give way. – Clare Butcher
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kurumların değişime direnmekteki
ısrarı arasındaki gerilim olmuş. Yapıt,
bu olguyu yakalayan ve 2008 yılında
derlenmeye başlanmış gazete sayfaları ve
fotoğraflardan oluşan çok kanallı dijital
bir slayt gösterisi. Sanatçı tarafından
defalarca yeniden fotoğraflanarak başka
bir mecraya aktarılan her bir imge,
bakışı, haber algısından bilginin daha
soyut bir okumasına yönlendiriyor.
Arşivin dili devrimlerin görkemli
doğasına uyum sağlayamazmış gibi
görünse de, Johannesma imge üretiminin
karmaşık süreçlerini anlayan ve bunların
değerini takdir eden bir sanatçı olarak
konumunu, bu tür meselelere bulaşan
mimarlık, nesneler ve özgürlük ile vatandaşlık gibi konuların detaylı bir özetini
çıkarmak için kullanıyor. Sanatçının
bu süregelen mücadelelere ait anları
muhafaza edişi, bu dünyadaki zorlukların,
ne kadar kısa süreli olsa da, eninde
sonunda yol vermek zorunda kalacağı,
Bertolt Brecht’in ermattungstaktik
(“yıpratma taktikleri”) diye adlandırdığı
yönteme ve hayalgücü ve kararlılığın
yaratıcı çabalarına bir örnek teşkil
ediyor. – Clare Butcher

SANTIAGO SIERRA
LEIPZIGER FREIHEITS- UND EINHEITSDENKMAL
CONCEPTUAL MONUMENT

1. DAS DENKMAL IST IMMATERIELL.
2. DER WILHELM-LEUSCHNER-PLATZ WIRD
ZUM EXTERRITORIALEN GEBIET ERKLÄRT.
KEINE AUTORITÄT SOLL AUF IHM GELTEN.
3. DIE LEIPZIGER BEVÖLKERUNG NUTZT UND
VERWALTET DEN PLATZ GEMEINSAM.
4. DAS GELD FÜR DIE REALISIERUNG DES
DENKMALS STEHT DEN LEIPZIGERN ZUR
FREIEN VERFÜGUNG.

APPENDIX

ZU 1. DER WILHELM-LEUSCHNER-PLATZ BLEIBT BAULICH UNVERÄNDERT.
DAS DENKMAL IST KEIN OBJEKT UND KEIN GESTALTETER PLATZ.
ES IST EIN KONZEPTUELLES WERK, DAS EINE SOZIALE REALITÄT
SCHAFFT.
ZU 2. FÜR DAS PLATZGEBIET SIND ALLE GELTENDEN RECHTSORDNUNGEN
DAUERHAFT AUSSER KRAFT ZU SETZTEN . DER LEIPZIGER STADTRAT,
DAS SÄCHSISCHE LANDESPARLAMENT UND DER DEUTSCHE BUNDESTAG VERZICHTEN DURCH GÜLTIGE AKTE DER RECHTSSETZUNG
UNWIDERRUFLICH AUF DIE AUSÜBUNG ALLER HOHEITLICHEN BEFUGNISSE. DER WILHELM-LEUSCHNER-PL ATZ GEHT IN DEN BESITZ DER
LEIPZIGER BEVÖLKERUNG ÜBER.
ZU 3. DIE MENSCHEN IN LEIPZIG ENTSCHEIDEN IN ZUKUNFT GEMEINSAM
ÜBER ALLE DEN PL ATZ BETREFFENDEN BEL ANGE. AUF WELCHE
WEISE, BESTIMMEN SIE SELBST.
ZU 4. DIE ZUR VERFÜGUNG STEHENDE SUMME WIRD VON DEN AUSLOBERN
NACH ENDE DES WETTBEWERBSVERFAHRENS VERÖFFENTLICHT
UND K ANN FÜR JEDES VORHABEN VERWENDET WERDEN , ZU DEM
SICH DIE LEIPZIGER KÜNFTIG ENTSCHLIESSEN .

ZUSATZ: ÜBER DIE VERÖFFENTLICHUNG DIESES KONZEPTES HINAUS
TRETE ICH ALS KÜNSTLER NICHT WEITER IN ERSCHEINUNG. FÜR
ALLE WEITEREN BELANGE, DIE UMSETZUNG DIESES KONZEPTES
UND DESSEN KOMMUNIKATION BETREFFEND, BEVOLLMÄCHTIGE ICH
DIE IN DER VEFASSERERKLÄRUNG GENANNTEN STELLVERTRETER.

Santiago Sierra Kavramsal Anıt’ı (2012)
ile Almanya’da Leipzig Özgürlük ve
Birlik Anıtı için düzenlenen tasarım
yarışmasına katıldı.

Santiago Sierra submitted the Conceptual
Monument (2012) to the open design
competition for the Leipzig Freedom
and Unity Memorial in Germany.

Leipzig anıt projesinin bütçesi, yarışma,
ödüller ve anıtın inşaatı ile birlikte
6,5 milyon Euro’ydu. Yarışmada, Marc
Weis ve Martin De Mattia’nın (M+M)
ANNABAU işbirliğiyle tasarladığı,
birincilik ödülü alan tasarım, Berlin
Duvarı’nın yıkılmasına önayak olan
barışçıl gösterilere atıfta bulunuyordu.

The budget for the project including
the competition, awards, and construction
of the memorial was 6.5 million Euros.
The selected design by Marc Weis and
Martin De Mattia (M+M), in cooperation
with ANNABAU commemorates
the peaceful demonstrations that led to
the fall of the Berlin Wall.

Santiago Sierra ise Kavramsal Anıt ’ı
13. İstanbul Bienali için uyarlayarak,
bu “anıt”ın herhangi bir şehirde herhangi
bir kamusal alanda gerçekleştirilebileceği
fikrini ortaya koyuyor.

For the 13th Istanbul Biennial, Sierra
has adapted the Conceptual Monument,
opening up the possibility to replace
Leipzig with any public space in any
given city.
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Kavramsal Anıt, 2012 Conceptual Monument, 2012

1966’da Madrid, İspanya’da doğdu. Madrid, İspanya’da yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1966 in Madrid, Spain. Lives and works in Madrid, Spain.

SHAHZIA SIKANDER

Minyatür çok eski zamanlardan beri
uygulanan bir resim tekniğidir: el
yazması nüshalarda karşımıza çıkan
bu girift illüstrasyonlar metinlerin
içeriğini aydınlatmaya yarardı. Shahzia
Sikander de bu anakronik denebilecek
sanat biçimini başlangıç noktası seçerek
1990’larda minyatür alanında gördüğü
eğitimi, yüksek çözünürlüklü animasyon
projeksiyonu ve enstalasyon gibi daha
güncel yöntemlerle birlikte uygulamaya
başladı. Projelerinin nihai şekli ne olursa
olsun, Sikander tüm yapıtlarında özenli
bir hassasiyet sergileyerek zaman, emek
ve ölçek temalarına eğiliyor. Farklı
sanatsal yaklaşımlardan oluşturduğu
alaşımlara benzer bir şekilde, Sikander
çeşitli üslup janrlarından ve tarihsel
resmetme kiplerinden faydalanarak
özgün bir görsel kozmoloji oluşturmaya
çalışıyor. Bu, Sikander’in 51 Bakma
Biçimi (2004) başlıklı yapıtında, diyalojik,
“açık-uçlu” ve “geri dönüşümsel”
bir aidiyet biçimi olarak nitelediği,
bakma biçimlerini dönüştüren güncel
bir kozmoloji.
Sikander 13. İstanbul Bienali’nde
sergilenmek üzere, ilk olarak 11. Şarjah
Bienali için ürettiği Paralaks (2013)
başlıklı yapıtın yeni bir edisyonunu
üretti. Paralaks, çok kanallı anime bir
enstalasyon ve bir ses tasarımından ve
ayrıca fotografik ve performatif bir
devam bölümünden oluşan bir yapıtlar
dizisi. Yerleştirmeyi oluşturan ikonlar
arası etkileşim, mekân sesi ve konuşmalar, sanatçıya göre kültürel ve görsel
tarihlerin nasıl birbirine dolaştığına dair

The miniature is a form of painting dating
back to ancient times: on the codices of
manuscripts, these intricate illustrations
elucidated texts. Taking this somewhat
anachronistic Indo-Persian art form as
her starting point, Shahzia Sikander,
in the 1990s, commingled her training
in miniatures with more contemporary
methods, such as high-definition animation
projection and installation. Regardless
of how her projects materialize, Sikander
constantly returns to the themes of time,
labour, and scale through painstaking
precision inherent in each. Similar to the
way she amalgamates different artistic
approaches, Sikander pursues a unique
visual cosmology, drawing on various
stylistic genres and historical modes of
depiction. This cosmology is a contemporary
one that transforms ways of looking,
which Sikander describes in 51 Ways of
Looking (2004) as a form of continuous
ownership that is dialogical, ‘open-ended’,
and ‘regurgitated’.
For the 13th Istanbul Biennial, Sikander is
making a new edition of Parallax (2013),
which was initially produced for the 11th
Sharjah Biennial. Parallax is a group of
works that includes a multichannel
animated installation and a soundtrack, as
well as a photographic and performative
sequel. Including an oscillating interplay of
icons, ambient sound, and speech, these
juxtapositions, according to the artist,
analogise the entanglement of cultural
and visual histories. The artist’s titles are
telling—in The cypress, despite its freedom,
remains captive to the garden (2013),
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Paralaks, 2013 Parallax, 2013

1969’da Lahor, Pakistan’da doğdu. New York, NY, ABD’de yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1969 in Lahore, Pakistan. Lives and works in New York, NY, USA.

Yapım aşamasında olan çalışma, 2013

Çatışmalı bölgelerde psikolojik ve
coğrafi mekânlar üzerine düşünen
Sikander projelerine yerel bakış açılarını
dâhil ederek ve yerel katılım sağlayarak
belirli bir mekânın herkesçe malum
algısının ötesine geçen şiirsel görüşler
yaratıyor. Sikander, ikisi de kırılgan
janrlar olan şiirin mantığını minyatürün
simgesel etkisiyle ilişkilendiriyor ve bu
iki alanın toplumsal anlatıları, politik
denetim ve çatışma ve aynı zamanda
marjinalleştirme gibi konuları keşfetme
gücünden faydalanıyor. – Clare Butcher

the artist draws on the powerful poetry of
Ghalib, who lived during the time of
British colonial rule of the Mughal Empire.
For the 13th Istanbul Biennial, she recorded
poems written in Turkish by poets of
different generations recited by various
voices (young, old, male, female) to
compose a new score in collaboration
with composer Du Yun to produce
a three channel animation work.
Reflecting on psychological and geographic
spaces in contested regions, Sikander
incorporates local perspectives and
collaborations into her projects, creating
poetic views that transgress the obvious
of a specific place. Sikander affiliates
the logic of poetry with the symbolic
impact of the miniature—both seemingly
fragile genres—and harnesses
the capability of the two to explore social
narratives, issues of political control
and conflict, as well as marginalisation.
– Clare Butcher
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Work in progress, 2013

bir analoji oluşturuyor. Sanatçının
seçtiği başlıklar da çarpıcı: Özgür
olmasına rağmen selvi, hâlâ bahçenin
tutsağı’nda (2013) sanatçı, Babür
İmparatorluğu’nun Britanya sömürgesine
girdiği dönemde yaşayan Mirza Galip’in
güçlü şiirinden faydalanıyor. Sikander
13. İstanbul Bienali için, farklı
kuşaklardan Türkçe yazan şairlerin
şiirlerini farklı (genç, yaşlı, erkek, kadın)
seslere okutarak kaydetmiş ve besteci
Du Yun ile birlikte hazırladığı yeni ses
tasarımında kullanarak bu üç kanallı
anime yapıtı ortaya çıkarmış.

SENER OZMEN

Sanatçının rolü, Şener Özmen’in
çalışmalarının temel motiflerinden birini
teşkil ediyor. Bu aynı zamanda kişisel
sorumluluğu ve duruşu, sanat dünyasının
yapılarıyla yüzleşmeyi ya da sanatın
hâlihazırdaki gücünü sorgulamayı da
içeriyor. Özmen’in çalışmaları öte yandan
sosyo-politik durumlarla ilgili ve bu
iki hat birçok projesinde iç içe geçiyor.
Özmen’in çalışma sahası video, fotoğraf
ve sanatçı kitabı gibi bir dizi ortama
yayılıyor, fakat küratörlük ve yazarlık
da pratiğinin önemli parçaları arasında
sayılmaya değer. Özmen, iğneleyici ironisi,
parlak mizahı ve açık estetik dilinin
yanı sıra, aleni ve provokatif sorgulama
tarzıyla da eleştirel bir duruş sergiler.
Özmen, tekrar tekrar kendini manzaranın
başkahramanına dönüştürüyor.
Sanatçıyı, megafonu kendi kulağına
dayayarak bağırırken gördüğümüz
İsimsiz (2005), agorafobi, toplum
içinde konuşma korkusu, veya ancak
benzerlerine seslenebilmek gibi
kamusallık pratiklerine ironik bir
gönderme yapıyor. Özmen’in sergideki
ikinci işi ise, temel öznesi poşu olan
2012 tarihli üç parçalı bir yerleştirme.
Geleneksel olarak Arap (ve Kürt) erkekleri
tarafından başa giyilen kare şeklindeki
yünlü dokuma örtü –ilk olarak Yaser
Arafat ve Filistin Kurtuluş Hareketi
tarafından kullanılınca dünyanın
farklı bölgelerinde dikkat çekmişti–,
1960’lı yıllarda Batı Avrupa’da radikal
sol öğrenci hareketleri tarafından
benimsendi. “Filistin poşusu” kısa sürede
solun sembollerinden biri haline geldi,

The role of the artist is a central subject
in the work of Şener Özmen. Within
this framework, he pursues an inquiry into
the structures of the art world, the artist’s
stance and responsibility, and the effects
of art itself. His work also engages the
sociopolitical, and these two threads are
tightly interwoven in many of his projects.
Özmen’s body of work unfolds across
a range of media, including video,
photography and artist’s books, but his
activity as a curator and author should
also be considered as an important
aspect of his practice. With his biting irony,
brilliant humour, and clear-cut aesthetic
language, as well as a sometimes explicit
and provocative style of inquiry, Özmen
never fails to take a critical stand.
Again and again, Özmen becomes
the protagonist of his own work. His
photographic series Untitled (2005)
depicts the artist aggressively shouting
with the megaphone pressed against
his own ear—an ironic reference to such
public practices as agoraphobia, fear of
public speech, or the inability to address
anyone but one’s own kind. His second
work exhibited at the 13th Istanbul Biennial
is a three-part installation whose central
subject is the kefiyyeh. The square,
patterned wool scarf—which first received
international attention because of its use
by Yasser Arafat and the Palestinian
liberation movement—is traditionally
worn on the head by Arab (and Kurdish)
men. In the 1960s, it was adopted by
the extraparliamentary student movements
in Western Europe. The ‘Palestinian scarf’
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1971’de Şırnak, Türkiye’de doğdu. Diyarbakır, Türkiye’de yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1971 in Şırnak, Turkey. Lives and works in Diyarbakır, Turkey.

Özmen’in işleri birçok katmanda bu
tarihle ve simgesellikle oynuyor.
Bilgisayarda yaratılan Kusursuz Poşu
(2012) örtünün en ufak bir defosu
olmayan halini sergiliyor. Takanın kişisel
tarihinden bağımsız olarak poşunun
süsleme sanatı, minyatür ve natürmortla
da bağlantısı var, böylelikle bu örtü
geleneklerin muhafaza edilmesi için de
bir çağrıda bulunuyor. Takım Elbisem’de
(2012) siyasal mücadelenin vitesine
dönüşüyor, öte yandan bu mücadelenin
doğasını sorguluyor. Yöneticilerin ve
siyasetçilerin giydiği takım elbiseleri
anıştıran modern kesimiyle bu kıyafet
kapitalizmin bir sembolü ya da alternatif
yaşam biçimlerinin ve siyasal direnişin
genel toplumsal görüş içine dahil
edilmesine dair bir gösterge olarak
kabul edilebilir. Son olarak Optik
Propaganda (2012) (ironik bir yaklaşımla)
Özmen’in kendisini, üzerinde bu takım
elbiseyle bir koltuğa yayılmış ve neredeyse
koltuğun deseni içinde kaybolmuş bir
halde gösteriyor. Dünyayı şekillendiren
siyasal çatışmalar konusunda nasıl bir
tutum sergiliyoruz? İnandığımız şeyler
için mücadele etmeye hazır mıyız, yoksa
bu aksesuarları sadece zamanın ruhunu
yansıttıkları için mi kullanıyoruz?
– Barbara Heinrich

quickly became a symbol of the political
left, as it stood for personal freedom and
the fight against repression. Over the past
years it has also become fashionable
amongst hipsters in the urban middle class
worldwide.
Özmen’s work plays with this history
and its symbolism on many levels.
The digitally-produced Perfect Kefiyyeh
(2012) shows a flawless version of the
scarf. Separated from the personal history
of its wearer, the scarf is instead linked
to the history of ornament, miniature
painting, and still life. As a result, it also
stands as an appeal for the conservation
of traditions. In My Suit (2012), it functions
as gear for political struggle, while
raising questions as to the nature of this
struggle. With its modern cut recalling
the business suits worn by managers and
politicians, the suit can be seen as
a symbol of capitalism or as an index
of the way that alternative lifestyles and
political resistance are subsumed into
mainstream society. Finally, Optical
Propaganda (2012) shows Özmen himself,
who (ironically) wears the suit as he relaxes
on a couch, almost disappearing into
the pattern. What position are we taking
in this political conflict and regarding
the configuration of our environment?
Are we prepared to take a stance for
our beliefs, or do we simply adorn
ourselves with these accessories because
they are part of the current zeitgeist?
– Barbara Heinrich
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İsimsiz, 2005 Untitled, 2005

özgürlük ve baskıya karşı mücadeleyi
simgeledi. Ayrıca dünyanın dört
bir yanındaki şehirli orta sınıf “hipster”
gençler arasında da moda oldu.

TADASHI KAWAMATA

1953’te Mikasa, Hokkaido, Japonya’da doğdu. Paris, Fransa’da yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1953 in Mikasa, Hokkaido, Japan. Lives and works in Paris, France.
Tadashi Kawamata, 13. İstanbul
Bienali için şehrin en ithilaflı mahalle
ve sokaklarındaki kamusal mekânlara
müdahaleler yapmayı önermişti. Ancak,
Gezi direnişi ve sonrasında serginin
kentsel kamusal mekânlardan çekilme
kararı ile, Kawamata sergiye projesinin
eskizleri ile katılmayı kabul etti. Buna
dair yazışmalarda, sanatçı fikirlerini
şöyle özetledi:

Bu fikrimi bu zamanda gerçekleştirmek
imkansız. İlk yolladığım öneriden sonra,
şimdi bu şehirde ne yapabileceğimi
düşünüyorum.
Hâlâ İstanbul’da önerdiğim kamusal
mekanlarda bu projemi gerçekleştirmek
istiyorum.
Umuyorum ki bir gün bu sanat yapıtlarını burada üretebilirim.”1
–

“Tadashi Kawamata’nın pratiği heykel,
performans, mimari, arazi sanatı gibi
mekâna özgü disiplinleri bir araya getiriyor. Kendisini bir sanatçının ötesinde bir
aktivist olarak tanımlayan Kawamata,
çoğunlukla kamusal alanda gerçekleştirdiği yerleştirmelerinde, dert edindiği
meselenin politik, sosyal ve ekonomik
boyutlarına odaklanıyor. Olayların ve

‘I was to visit Istanbul and make a project
about “GECEKONDU” (overnight built
illegal houses in shantytowns) before
the Gezi and Taksim occupation.
It is almost impossible to realize this idea
in this time. After the initial proposal I sent,
I have been thinking about what I can do
at this time of the city.
I am still interested in doing this project at
the proposed sites in Istanbul.
I hope it will happen one day and I can
make these art works.’1
–
‘Tadashi Kawamata’s practice brings
together space specific disciplines such as
sculpture, performance, architecture, and
land art. In his installations realized mostly in
public space Kawamata, who defines himself
as an activist beyond an artist, focuses on
the political, social and economic dimensions
of the issue he is tackling. The setup and

1 Sanatçının editörle yazışmalarından alıntıdır. Excerpt from correspondence between the editor and the artist.

Antrepo no.3

TADASHI KAWAMATA

“Gecekondu” için plan, 2013 Plan for ‘Gecekondu’, 2013

‘Gezi ve Taksim’in işgali öncesinde
İstanbul’a gelip “GECEKONDULAR”la
ilgili bir proje yapmayı planlıyordum.

For the 13th Istanbul Biennial, Tadashi
Kawamata proposed to make an urban
public intervention throughout the contested
neighborhoods and streets of the city.
However, with the Gezi uprising in
the summer and subsequent withdrawal of
the exhibition from urban public spaces,
Kawamata agreed to participate in
the biennial with sketches for his proposed
project. In related correspondence,
he wrote:

“Gecekondu” için plan, 2013 Plan for ‘Gecekondu’, 2013

mekânların hafızasını malzeme olarak
kullandığı ahşaba ve bulunmuş materyallere taşıdığı işlerinin kurulumu ve
toplanması bazen günler, bazen haftalar
alıyor. Bu, bireysel bir çalışmadansa
Japon kültürü ve aktivist yaklaşımının
da getirdiği bir kolektif düşünme, inşa
etme ve deneyimleme süreci. Söylemini
yerellik, güncellik, geçicilik üzerine
kuran, insanların yapım ve karşılaşma
sürecine tanık oldukları yapılar, izleyeni
mekan ve ilişkilerin devinim halinde
olduğu kolektif bir inşa sürecine davet
ediyor.” – Zeynep Berik
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assembling of his works, wherein he
renders the memory of incidents and
spaces on the wood and found materials
that he uses as his equipment, sometimes
takes days, sometimes weeks. Rather
than an individual’s work, this is a process
of collective thinking, constructing and experiencing begotten by Japanese culture
and also the activist approach. Grounding
their discourse in the local, contemporary,
and temporality, the structures people
encounter and witness the process of
making, invite the viewer to a collective
construction process wherein the space
and relationships are in motion.’
– Zeynep Berik

THOMAS
HIRSCHHORN

Thomas Hirschhorn’un Zaman Çizelgesi:
Kamusal Alanda Yapıt (2012) başlıklı
çalışmasını tersinden bir manifesto
olarak okumak mümkün. Burada sanatçı
gelecekte gerçekleştireceği bir pratiğe
dair fikir ve ilkeleri belirlemek yerine,
kişisel deneyimlerine dayanarak sanat
üzerine düşünüyor. Görsel bir sistem
olarak zaman çizelgesi yapısını kullanan
eser, sanatçının eski yapıtlarının filozoflara ithaf edilmiş ve çoğu oldukça derme
çatma anıtlardan oluşan bir seçkisine
ait görsel belgelerin buluştuğu bir duvar
kolajı. Bu derme çatmalık, hem kolaj
tekniği hem de sanatçının sık sık
kullandığı bileşenlerden –karton, kâğıt,
fotoğraf, fotokopi, koli bandı gibi- kaynaklanan, ve belirli bir fikir dünyasını
cisimleştirme güdüsü sonucu oluşan bir
aciliyet hissi doğuruyor. Zaman Çizelgesi,
sanatçının kendine şart koştuğu bir
“başsızlık” halinde hareket etme kuralı
uyarınca, Hirschhorn’un yapıtını
deneyimlemeden önce çözümlemeyi
reddetme tavrını yansıtıyor. Olgudansonra-çözümleme fikrini hem bir non
finito (bilerek bitmeden bırakılmış
heykel kavramının bir yorumu) ve kendi
sanatının kısmi bir retrospektifi olarak,
hem de bir dizi fikri birbirine bağlayan
özerk bir sanat yapıtı olarak açıkça
sergiliyor. Zaman Çizelgesi sanatçının
daha önce kullandığı stratejilerine de
saygı göstererek, kendi pratiği hakkında
yeni sonuçlar üretiyor.
Kolaj, sanatçının kamusal alana dair
yapıtlarını çağrıştıran 14 metin ve
görselden oluşuyor; bunlar arasında

Thomas Hirschhorn’s Timeline: Work
in Public Space (2012) could be read
as an inverted manifesto, where the
artist, instead of establishing ideas and
principles for a future practice, reflects
on art with his personal experiences. The
work, which uses the timeline structure
as a visual system, emerges as a mural
collage of documents depicting a selection
of previous works, mostly precarious
monuments dedicated to philosophers.
This precariousness provokes a sense
of immediacy that stems from an urge
to materialise a specific world of ideas,
derived both from the collage technique
and the elements commonly used by
the artist—cardboard, paper, photos,
photocopies, tape, among others. Timeline
reflects Hirschhorn’s refusal to analyse his
work before experiencing it, in line with
one of the artist’s self-imposed rules of
acting in ‘headlessness’. It clearly displays
the idea of analyses-after-the-fact as a
non finito and partial retrospective about
his oeuvre but also as an autonomous
artwork that interconnects a set of ideas.
Timeline respects strategies of his
previous endeavours, generating new
conclusions about his practice.
The collage is composed of 14 texts and
images that revisit his works on public
space, such as the impermanent monuments on Spinoza, Bataille, and Deleuze,
realized in collaboration with specific
communities. Timeline is a self-reflective
work that appears at a particular moment
in Hirschhorn’s practice: just before
developing his fourth and last monument
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Zaman Çizelgesi: Kamusal Alanda Yapıt, 2012 Timeline: Work in Public Space, 2012

1957’de Bern, İsviçre’de doğdu. Paris, Fransa’da yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1957 in Bern, Switzerland. Lives and works in Paris, France.

Spinoza Tiyatrosu, “Bijlmer Spinoza Festivali”, 2009 Spinoza-Theater, “The Bijlmer Spinoza-Festival”, 2009

dedicated to Gramsci.1 The pedagogical
approach and various guidelines of his
previous projects are present, not only as
part of a detailed review about his past but
also as principles applied to Timeline: the
will to share knowledge and experiences
with a ‘non-exclusive’ public and, at the
same time, defend the autonomy of the
artwork; and the total involvement of the
artist in the process of developing the
pieces with a working methodology he
calls presence and production. (These
are projects where the presence of the
artist is required for the production of
artworks—although Hirschhorn is not
physically present in Timeline, he is there
symbolically in the texts derived from
his personal writings.) Timeline conveys
the underlying premises of Hirschhorn’s
thought and practice and also reflects on
the relationship between art and public
space during the last few decades.
– Javier Villa

1 Gramsci Anıtı (2013), Thomas Hirschhorn tarafından New York’un Bronx mahallesinin Forest Houses bölgesinde kamusal alanda üretilen, yapımına Dia Art Foundation New York’un destek olduğu bir yapıttır. Gramsci
Anıtı hakkında daha fazla bilgi edinmek için: http://www.gramsci-monument.com/ Erişim: 17 Ağustos 2013.

The Gramsci Monument (2013) is a work in public space by Thomas Hirschhorn, produced by the Dia Art Foundation
New York, located at Forest Houses, The Bronx, New York. Information on the Gramsci Monument is available at:
http://www.gramsci-monument.com/ Accessed: 17 August 2013.
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Spinoza, Bataille ve Deleuze anısına,
yerleştirildikleri bölge sakinlerinin izni
ve yardımıyla hazırladığı geçici anıtlar
var. Zaman Çizelgesi ise, Hirschhorn’un
pratiğinin belirli bir anında, Gramsci’ye
ithaf ettiği dördüncü ve son anıtını
geliştirmeden önce ürettiği, sanatçının
kendisi ve yapıtları üzerine düşünceler
geliştirdiği bir yapıt.1 Sanatçının önceki
projelerindeki pedagojik yaklaşım ve
çeşitli kılavuz ilkeler burada da, sadece
geçmişinin ayrıntılı bir dökümünün
parçası olarak değil, aynı zamanda
Zaman Çizelgesi’ne uygulanan prensipler
olarak da geçerli: “kimseyi dışlamadan”
bilgi ve deneyimlerini halkla paylaşma,
ama aynı zamanda, sanat yapıtının
özerkliğini savunma isteği; ve sanatçının,
mevcudiyet ve üretim adını verdiği
çalışma yöntemine uygun olarak, yapıtların geliştirilmesi sürecine her düzeyde
katılması. (Bunlar, sanat yapıtlarının
üretimi için sanatçının mevcudiyetine
ihtiyaç duyulan projeler –Hirschhorn,
Zaman Çizelgesi’nde şahsen bulunmasa
da, kişisel metinlerinden yapılan alıntılar
sayesinde simgesel olarak mevcut.)
Zaman Çizelgesi Hirschhorn’un düşünce
ve pratiğinin temelinde yatan meseleleri
izleyiciye iletmekle kalmıyor, son otuz
yılda sanat ve kamusal alan arasındaki
ilişkinin nasıl şekillendiği hakkında da
düşünmemize olanak tanıyor.
– Javier Villa

WOUTER
OSTERHOLT
&
ELKE UITENTUIS

Sanatçı ikilisi Wouter Osterholt ve Elke
Uitentuis farklı toplulukların karşı
karşıya geldiği bir mecra olarak kamusal
alanı inceleyen mekân-temelli projeler
geliştiriyor. Araştırmacı gazeteciliğe
benzer bir metodu benimseyerek yerel
politikaları ve kamunun biçimlenişini
tanımlayan ve birbirleriyle çelişen
çıkarları ortaya koyuyor ve çözümlüyorlar.
Sanatçılar, hem meselelere bizzat dahil
olanlarla hem de tanıklık edenlerle
etkileşime girerek politik açıdan hassas
konuları tartışmaya açıyorlar. Sonuç
olarak, ikilinin projeleri çoğu kez
bireyleri politik olanla ilişkilerini dile
getirmeleri konusunda teşvik eden
kamusal bir platforma dönüşüyor.

İnsanlık Anıtı – Yardım Eden Eller
(2011-2013) başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın Ermenistan sınırındaki Kars
şehrinde yer alan İnsanlık Anıtı’nı bir
“ucube” olarak nitelendirmesi ve yıkımı
için talimat vermesi sonrası kamuda
ortaya çıkan tartışmalara odaklanıyor.
Söz konusu heykel eskilere dayanan
Türk-Ermeni ihtilafına göndermede
bulunan çok tartışmalı bir barış anıtı
olarak yapılmıştı. Sanatçı Mehmet
Aksoy, yıkımı engellemeye çalışmış
ama anıtın kaderini değiştirmemisti.
Heykelin yıkılması hararetli bir tartışma
konusunu haline gelirken, Osterholt ve
Uitentuis de konu etrafında şekillenen

The artist duo Wouter Osterholt and Elke
Uitentuis develop site-specific projects
exploring the public sphere as a domain
in which different communities collide.
By adopting a research approach similar
to investigative journalism, they reveal
and unravel conflicting interests that
define local politics and the configuration
of the public. Through direct interaction
with people—both bystanders and those
immediately involved—the artists open up
delicate and politically sensitive topics of
debate. Consequently, their projects often
assume the shape of a public platform
that activates individuals to express their
personal relationship to the political.
Monument to Humanity – Helping Hands
(2011-2013) centres around the public
debate that arose after Turkish Prime
Minister Recep Tayyip Erdoğan called
the Monument to Humanity in the city of
Kars, on the Armenian border a ‘freak’ and
ordered its demolition. The sculpture in
question was commissioned as a—albeit
controversial— peace monument in reference to the deep rooted Turkish-Armenian
conflict. The artist – Mehmet Aksoy – tried
to prevent the demolition but failed in
turning its fate. As the demolition of
the sculpture became a heated topic of
debate, Osterholt and Uitentuis sought a
way to record the variety of positions and
opinions around the issue.
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İnsanlık Anıtı – Yardım Eden Eller, 2011/2013 Monument to Humanity – Helping Hands, 2011/2013

Osterholt 1979’da Leiden, Hollanda’da doğdu; Uitentuis 1977’de Sneek,
Hollanda’da doğdu. Osterholt Warns, Hollanda’da yaşıyor ve çalışıyor; Uitentuis
Amsterdam, Hollanda’da yaşıyor ve çalışıyor. Osterholt born in 1979 in Leiden,
the Netherlands; Uitentuis born in 1977 in Sneek, the Netherlands. Osterholt lives
and works in Warns, the Netherlands; Uitentuis lives and works in Amsterdam,
the Netherlands.

farklı konumlanmalar ve görüşleri kayda
geçirmenin bir yolunu aradı.

Osterholt ve Uitentuis’un İnsanlık Anıtı
– Yardım Eden Eller’i, elin gerçeğine
uygun boyuttaki bir kopyası. Sanatçılar,
bunu bir el arabası üstünde sokaklarda
dolaştırarak oradan geçenlerin
verecekleri anlık tepkilerin yolunu
açtılar. İnsanlara anıtla ilgili görüşlerini
sordular ve kayda geçirilen bu yorumlar
bir araya getirildi. Konuşanlardan
kendi ellerinin, istedikleri vaziyette bir
kalıbını çıkarmalarını istediler. Yaklaşık
120 adet döküm elden oluşan seri, 2011
yılında Kars’taki bir tepeye geçici olarak
yerleştirilen alternatif bir İnsanlık
Anıtı’na dönüştü. 13. İstanbul Bienali
kapsamında sanatçıların anıt hakkında
yaptıkları röportajlar bir sanatçı yayını
olarak yayımlanacak ve serginin ziyaretçilerine ücretsiz olarak dağıtılacak.
İnsanlık Anıtı – Yardım Eden Eller Türk
toplumunu tanımlayan çeşitli politik
ve kültürel görüşleri temsil etmekle
kalmıyor, ulusal anıt ve sembollerin
yaratımı konusunda demokrasi ve ifade
özgürlüğünün sınırlarını da araştırıyor.
– Rieke Vos

Osterholt and Uitentuis’s Monument to
Humanity – Helping Hands is a life-size
replica of the hand, which they wheeled
through the streets on a handcar,
provoking spontaneous reactions from
passers-by. They asked people their
opinions about the monument, and these
recorded comments were collected.
They also asked the interlocutors to
make moulds of their own hands, in any
position they preferred. The resulting
series of approximately 120 casted
hands became an alternative Monument
to Humanity temporarily installed on a
hillside in Kars in 2011. In scope of the
13th Istanbul Biennial, their interviews
about the monument will be published as
an artist’s publication and disseminated
free of charge to visitors of the exhibition.
Monument to Humanity – Helping Hands
not only represents the diverse political
and cultural views that define Turkish
society, but it also explores the limits of
democracy and freedom of expression
when it comes to the creation of national
monuments and symbols.
– Rieke Vos
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İnsanlık Anıtı – Yardım Eden Eller, 2011/2013 Monument to Humanity – Helping Hands, 2011/2013

Birbirine bakan iki insan figüründen
oluşan heykel, Nisan 2011’de yıkımı sırasında neredeyse tamamlanmıştı. Eksik
olan tek kısım, bir figürün diğerine barış
içerisinde uzattığı devasa eliydi.

April 2011, at the time of its demolition,
the monument of two human figures facing
each other was almost finished. The only
missing part was one figure’s monumental
hand extended to the other in peace.

YTO BARRADA

1971’de Paris, Fransa’da doğdu. New York, NY, ABD’de yaşıyor ve çalışıyor. Born
in 1971 in Paris, France. Lives and works in New York, NY, USA.

Eylem, bu süreci kesintiye uğratmayı veya
geciktirmeyi amaçlıyor. Ağacın hayatta
kalma olasılığı, eğer başka bir saldırıya
uğramazsa yüzde elli. Bu da en azından,
mal sahibinin ağacı yerinden sökmek için
daha fazla uğraşmak zorunda kalması
demek.
Yapıta adını veren Fransızca kökenli
beau geste deyimi, “zarif, ince bir jest”,
özellikle de belirli bir amaç uğruna
gerçekleştirilmeyen hareket anlamına
geliyor.*
–

“Fas’ın Tanca şehri Batı’nın kültürel
imgeleminde hâlâ kaçakçıların cirit
attığı, yoldan çıkmışların ve şairlerin
sığındığı bir liman olsa da bugün durum,
William Burroughs’un “Ara Bölge”yi
yazdığı, Paul Bowles’un ömrünün büyük
bölümünü geçirdiği dönemden çok farklı.
‘Bir açıdan bakıldığında, Tanca’nın
var olduğunu söylemek mümkün değil,’

Yto Barrada’s Beau Geste (2009) documents an action in a vacant lot, inspired
by the Diggers movement and the 1939
remake of Beau Geste with Gary Cooper.
The new owner of a lot had made a deep,
fatal notch in this palm tree (a Phoenix
canariensis) and was waiting for it to fall.
Then he could build on his lot.
The action set out to interrupt or delay this
process. The tree has a 50/50 chance of
survival if it remains unmolested. At least
the owner will have a little more difficulty
when he removes the tree in the end.
The phrase beau geste originates from the
French and means ‘a gracious, fine gesture’, especially one that is meaningless.*
–
‘Although Tangier, Morocco, may still be
lodged in the West’s cultural imagination
as a smuggler’s playground, a refuge
for degenerates and poets, it is almost
unrecognisable from the ‘Interzone’ era
of William Burroughs and Paul Bowles.
“In a way, Tangier doesn’t exist”, says
artist Yto Barrada. “It’s a changing idea
as much as a city.” Having grown up
in Tangier and returning some years later,
Barrada tends to focus on these
changes—from her photography series
The Strait Project, which shows how
a culture of migration is etched
in the cityscape, to the 2009 film Beau
Geste, in which a group of men use

* Beau Geste’in sinopsisinden alıntı. This is an excerpt from the synopsis of Beau Geste.
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Beau Geste, 2009 Beau Geste, 2009

Yto Barrada’nın Beau Geste (2009)
başlıklı yapıtı Kazıcılar hareketinden
ve Beau Geste filminin Gary Cooper’ın
başrolünde oynadığı 1939 tarihli yeniden
yapımından esinlenen, boş bir arsada
gerçekleştirilen bir eylemi belgeliyor.
Bir arsanın yeni mal sahibi, arsadaki bir
palmiye ağacına (Phoenix canariensis)
derin, ölümcül bir gedik açmış, devrilmesini bekliyor. Palmiye devrilince, arsaya
inşaat yapmak da mümkün olacak.

Yapıtlarında serinkanlı, belgeseli
andıran bir duruş benimsese de
Barrada’nın kendisi sadece gözlem
yapmaya nadiren razı oluyor. Birkaç yıl
önce Grand Socco Meydanı’na bakan
Art Deco üslubunda tasarlanmış
Cinema Rif binası yıkım tehdidiyle
karşı karşıya kalınca, binanın kira
sözleşmesini üstlenerek burayı
Cinémathèque de Tanger isimli yeni
bir oluşuma dönüştüren gruba öncülük
etti. Bugün bu oluşum, yıl boyunca
son derece geniş ve çeşitli bir gösterimler ve atölyeler programı sunuyor,
festivallere evsahipliği yapıyor ve Kuzey
Afrika sinemasının arşivini bünyesinde
barındırıyor.” ** – Ian Francis

concrete to reinforce a palm tree in a futile
attempt to prevent a patch of land from
being redeveloped.
Though there’s a dispassionate,
documentary stance to this work, Barrada
herself is rarely content just to observe.
When the Art Deco Cinema Rif building,
which overlooks the city’s Grand Socco
square, was threatened with demolition
a few years ago, she led a group that
took over the lease and transformed it
into the Cinémathèque de Tanger. It now
presents a large and varied programme of
screenings and workshops throughout the
year, as well as accommodating festivals
and housing an archive of North African
cinema.’ ** – Ian Francis

** Bu metin, Ian Francis’in Haziran 2012 tarihli Sight and Sound dergisinde Yto Barrada ile yaptığı röportajdan
uyarlanmıştır. This text is adapted from an excerpt in “Tangerine dreams: Yto Barrada”, interview with Yto Barrada by
Ian Francis in Sight and Sound magazine, June 2012.
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Beau Geste, 2009 Beau Geste, 2009

diyor Yto Barrada. ‘Bir şehir olduğu
kadar sürekli değişen bir fikrin de
adı Tanca.’ Tanca’da büyüyen ve bir
dönem uzaklaştıktan sonra şehre geri
dönen sanatçı –göç kültürünün şehrin
dokusuna nasıl işlendiğini gösteren Boğaz
Projesi başlıklı fotoğraf serisinden, bir
arsanın dönüştürülmesini engellemek için
verdikleri nafile bir çaba içerisinde beton
dökerek bir palmiye ağacının devrilmesini engellemeye çalışan bir grup insanı
konu edinen 2009 tarihli Beau Geste
filmine- bu değişikliklere odaklanıyor.

ZBIGNIEW LIBERA

Zbigniew Libera’nın 1989’da gerçekleşen
rejim değişikliği sonrası Polonya sanat
ortamı üzerinde önemli, radikalleştirici
bir etkisi oldu –sanatçı, 2001 tarihinde
yayınladığı manifestosunda topluma
soğuk savaş ilan ettiğini açıklamıştı.
Bazılarını hapishane veya akıl hastanelerinde ürettiği, sınırları zorlayan
yapıtları, bedenin nesneleştirilmesi,
çocuk oyunlarının sapkınlığı ve
soykırımın ticarileştirilmesi gibi
konuları ele alıyor. Bu sistem dışı sanatçı
1980’lerden bu yana farklı araçlarla
deneysel çalışmalar gerçekleştirdi: Video
ve fotohabercilik alanında çalıştıktan
sonra çizim ve enstalasyonu da kullandı,
şimdilerde fotoğraf ve film alanında
yapıtlar üretiyor. Sanatçı ayrıca prestijli
avangard sanatçı Zofia Kulik için modellik de yaptı, ayrıca punk ve endüstriyel
müzik gruplarında çaldı, şu anda ise ilk
bilim kurgu filmi üzerine çalışıyor.
Libera son yıllarda medyanın manipülasyon araçlarını teşhir ederek “nesnel
gerçeklik” fikrinin maskesini düşürmeye
odaklandı. “İkinci el” tanıklıklara dayalı
ve izleyicinin tedirginliğini yatıştırırken
göz kamaştıran, mizansenli gazeteci işi
kadrajlar aracılığıyla deneyimlenen (ve her
zaman şüphe uyandıran) siyasi ve tarihsel
gerçeklikleri yapısökümüne uğratıyor.
Aralarında 2010 tarihli panoramik
İnsanların Şehirlerden Göçü ve 2008
tarihli Neşeli, Masum ve Kalpsiz
serisinin de bulunduğu Libera’nın son
mizansen fotoğrafları, kıyamet sonrası
gelecekten gönderilmiş “kartpostallar”.

Zbigniew Libera greatly impacted
the post-1989 Polish art scene that
followed the regime change, radicalising
it and—according to his 2001 manifesto—
declaring a cold war on society.
His transgressive works, some produced
in prison or at a psychiatric hospital,
address issues such as the objectification
of the body, the perversity of child’s
play, and the commercialisation of
the Holocaust. Since the 1980s this
underground artist has experimented
with a range of media: first video and
photojournalism, followed by drawing
and installation, and currently staged
photographs and film. He has modelled
for the prestigious avant-garde artist Zofia
Kulik and played in punk and industrial
music groups. He is presently working on
a science fiction feature film debut.
In recent years, Libera has focused on
debunking the idea of the ‘objective truth’
of the media by exposing its tools of
manipulation. He deconstructs political
and historical realities that are based on
‘second-hand’ testimony and experienced
through (the always suspect) posed,
journalistic frames that seduce the eye,
while lulling the viewer’s vigilance.
Libera’s most recent staged photographs,
including the 2010 panoramic The Exodus
of the People from the Cities and the
2008 series The Gay, Innocent and
Heartless, are ‘postcards’ from a future,
post-apocalyptic world. Two of the works
presented at the exhibition, History Lesson
(2012) and First Day of Freedom (2012),
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Özgürlüğün İlk Günü, 2012 First Day of Freedom, 2012

1959’da Pabianice, Polonya’da doğdu. Varşova, Polonya’da yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1959 in Pabianice, Poland. Lives and works in Warsaw, Poland.

Shakespeare’den Afrika Masalları, 2011 African Tales by Shakespeare, 2011

Sergideki Shakespeare’den Afrika
Masalları (2011) adlı üçüncü fotoğraf ise
aynı başlığı taşıyan ve Shakespeare, J. M.
Coetzee ve Wajdi Mouawad’ın metinlerinin postkolonyalist okumalarını içeren
bir oyun için, sahnelendiği Varşova Nowy
Tiyatrosu tarafından afiş olarak sipariş
edilmiş. Libera bu işinde en ünlü yapıtları Nazi propaganda filmleri olmasına
rağmen 1962 ve 1977 yılları arasında
Sudan’da Nuba kabilesinin fotoğraflarını da çeken Alman yönetmen Leni
Riefenstahl’ın hayat hikâyesinden yola
çıkıyor. Fotoğrafta 60 yaşındaki, elinde
kamera taşıyan Riefenstahl, yanında
çıplak, yapılı Afrikalı erkeklerle yürüyor.
Libera bu durumu çarpıcı ve daha önce
görülmemiş bir konfigürasyonda tekrar
üretiyor ve yorumluyor: Asyalı bir turist
Polonya dağlarında “ilkel” yerlilerle
poz veriyor. – Sebastian Cichocki

are part of the photography series New
Histories that shows small communities
seeking new forms of social organisation,
alternative economies, and, above all,
a means of survival in places emptied by
an unnamed catastrophe. History Lesson,
with guards patrolling a ghost town, was
staged in the now devastated Borne
Sulinowo, a Polish town where Russian
troops were garrisoned during communist
times. First Day of Freedom shows
the survivors celebrating ecstatically
among the ruins of the old world. Libera
suggests the dawn of new forms of self
-organised community: a world after
religion, a nation-state, banks, and
multinationals.
The third presented photograph, African
Tales by Shakespeare (2011), was
commissioned by the Nowy Theatre
in Warsaw as the poster for a show by
the same title presenting a postcolonial
reading of texts by Shakespeare, J. M.
Coetzee, and Wajdi Mouawad. Libera
draws on the life of the German director
Leni Riefenstahl, who, although most
famous for her Nazi propagandist films,
photographed the Nuba tribe in Sudan
between 1962 and 1977. The photograph
shows the camera-laden 60-year-old
Riefenstahl accompanied by burly,
naked African men. Libera replicates and
reinterprets the situation in a striking,
novel configuration: an Asian tourist poses
with the ‘primitive’ natives in the Polish
mountains. – Sebastian Cichocki
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Sergide yer alan iki yapıt, Tarih Dersi
(2012) ve Özgürlüğün İlk Günü (2012)
yeni toplumsal örgütlenme biçimleri,
alternatif ekonomiler ve en önemlisi,
isimsiz bir felaket tarafından boşaltılmış
yerlerde hayatta kalma taktikleri arayan
küçük toplulukları resmeden Yeni Tarihler
başlıklı fotoğraf serisinden. Bir hayalet
şehirde devriye gezen nöbetçileri gösteren
Tarih Dersi, komünist dönemde Rus
askeri birliklerinin konuşlandırıldığı
bir Polonya kasabası olan, şimdi harap
haldeki Borne Sulinowo’da çekildi.
Özgürlüğün İlk Günü’nde ise hayatta kalmayı başaranlar eski dünyanın yıkıntıları
arasında kendinden geçmişçesine kutlama
yapıyor. Libera din, ulus-devlet, bankalar
ve çokuluslu şirketler sonrası bir dünyada
yeni toplumsal öz-örgütlenme biçimlerinin
ortaya çıkacağını öngörüyor.
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AGNIESZKA POLSKA

1985’te Lublin, Polonya’da doğdu. Varşova, Polonya’da yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1985 in Lublin, Poland. Lives and works in Warsaw, Poland.

Saç [Włosy], 2012

Sanatçının Renge Hassaslaştırma
[Uczulanie na kolor] (2009) başlıklı
filmi, genellikle sıradışı ve bozulabilen
malzemeler kullandığı için yapıtları–
büyük oranda– yok olup giden Polonyalı
avangard sanatçı Włodzimierz
Borowski’ye bir saygı duruşu niteliğinde
ve Borowski’nin yapıtlarını bütünlüyor.
Bahçe [Ogród] (2010) başlıklı filmde
ise sanatçı 1976’da sanatı bırakarak
Polonya’dan İsveç’e taşınan efsanevi
kavramsal sanatçı Paweł Freisler’in yapıtlarını inceliyor. Polska, Krakow Sanat
Akademisi’nde 1956 yılında düzenlenen
sanat öğrencileri grevini de (tüm tarihsel
anlatıların yanlış olduğu varsayımıyla)
İş Nasıl Halledilir (2011) başlıklı
videosunda anlatıyor.

Saç [Włosy] (2012) başlıklı film ise
Polonyalı sanatçı Janek Simon’un
başlattığı sanat ve araştırma projesi
Auropol kapsamında üretildi. Simon

Agnieszka Polska examines the concepts
of amnesia, memory, and remembering,
specifically as they pertain to art history,
investigating the institutional mechanics
of the legitimisation, exclusion, and
mythologisation of art. She focuses on
‘incorrectly memorised’ art history facts
rather than marginalised or forgotten ones.
Polska’s films document ‘investigations’
into art history events; (fake) ‘material
evidence’ is presented as hypnotic
animated sequences, with enigmatic props
and philosophical texts.
Her film Sensitisation to Colour [Uczulanie
na kolor] (2009) integrates and pays
homage to the work of the Polish
avant-garde artist Włodzimierz Borowski,
whose work—in large part—has ceased
to exist because he employed unusual,
degradable materials. In the film Garden
[Ogród] (2010) she explored the work of
the legendary conceptual artist Paweł
Freisler, who in 1976 abandoned art
and left Poland for Sweden. Polska also
chronicled in her video How the Work is
Done (2011) the 1956 art students’ strike
at the Academy of Arts in Krakow (with
the basic assumption that every historic
account is wrong).
The film Hair [Włosy] (2012) was made
as part of the art-and-research project
Auropol, initiated by the Polish artist Janek
Simon. Simon organised an expedition
with his artist friends to Auroville, India,
the experimental city where new forms of
administration, economics, architecture,
and spiritual communality were being

Galata Rum İlköğretim Okulu Galata Greek Primary School

AGNIESZKA POLSKA

Hair [Włosy], 2012

Agnieszka Polska, sanatın meşrulaştırılması, dışlanması ve bir mite dönüştürülmesini sağlayan kurumsal mekanizmaları
özellikle sanat tarihi bağlamında
araştırarak, hafıza kaybı, hafıza ve
hatırlama kavramlarını sorguluyor.
Marjinalleştirilen veya unutulan olgulara
değil de, sanat tarihiyle ilgili “yanlış
ezberlenmiş” bilgilere odaklanıyor.
Polska’nın filmleri sanat tarihindeki
olaylara yönelik “sorgulamaları”
belgeliyor ve bunlara dair (sahte) “maddi
delilleri” gizemli dekorlar ve felsefi
metinler eşliğinde hipnotize edici anime
sekanslar halinde sunuyor.

Saç [ Włosy], 2012

Tura katılanlardan biri olarak
Polska’nın projeye katkısı Saç ise
Polonya hippi hareketi hakkında bir
kısmı animasyon olan bir film. Film şu
soruyla başlıyor: “Eğer bu olay, başka bir
yere aktarıldığında tamamen farklı bir
şekilde evriliyorsa, tepkisel bir nitelik
mi kazanır, yoksa yine aynı devrimin bir
parçası mı olur?” Amerikalı öncüllerinin
aksine Polonyalı hippiler muhafazakâr
değerlere veya dizginsiz tüketime isyan
etmediler; bunun yerine sadece alternatif
bir gerçeklik yaratmaya ve müzik ve
keyif verici maddeler aracılığıyla dış
dünyadan kopmaya odaklandılar.
Saç’ın (profesyonel olmayan oyuncular
tarafından canlandırılan) kahramanları
Polonya’dan Hindistan’a giden bir grup
öğrencinin peşine takılan iki Polonyalı
hippi. Hindistan’a vardıktan sonra
uluslarüstü topluluğa yönelik fikirleri
bir gerçeklik sınavından geçiyor: hippi
hareketi can çekişiyor, hippiler atalete
gömülüyor, onları bundan kurtaracak
tek şey ise gizemli “aurorit”, yani insan
bedenine girince değişimi tetikleyen
meçhul, ele gelmez bir madde.
– Sebastian Cichocki

tried out. He examined the influence
of the utopian postulates implemented
in Auroville on the creative work of his
friends, who ‘explore absurd existential
problems and doubt the possibility of
transparent participation in art’.1
Hair, Polska’s contribution as an
expedition participant, is a partly animated
film about the Polish hippie movement.
It begins by posing the following question:
‘If this event, having been transferred to
another place, should evolve so as to be
completely different, would it become
reactive or would it still be part of
the same revolution?’ Unlike their
American precursors, Polish hippies
did not rebel against conservative values
or unbridled consumption; instead, they
focused solely on creating an alternative
reality and detaching from the external
world through music and psychoactive
drugs. Hair’s protagonists (animated and
played by nonprofessional actors) are two
Polish hippies, who tag along on a student
trip to India. Once in India their ideas
about a supranational community undergo
a reality check: the hippie movement is
dying, its members sinking into apathy,
from which they can be rescued only
by the enigmatic ‘aurorite’; an unknown,
intangible substance that is a catalyst of
change when it enters the body.
– Sebastian Cichocki

1 Agnieszka Polska’nın yazarla görüşmesinden. Agnieszka Polska, conversation with the author.
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Hair [Włosy], 2012

sanatçı arkadaşları için, yeni yönetim,
ekonomi, mimarlık ve ruhsal birliktelik
biçimlerinin araştırıldığı Hindistan’daki
deneysel şehir Auroville’e bir araştırma
turu düzenledi. Auroville’de uygulanan
ütopyacı varsayımların “absürd varoluşsal
sorunları keşfe çıkan ve sanatta şeffaf bir
katılımın mümkün olduğundan şüphe
duyan” arkadaşlarının yaratıcı çalışmaları üzerindeki etkisini inceledi.1

ANNIKA ERIKSSON

“Taksim Meydanı’na kadar koşuyoruz ve etrafında dönüp duruyoruz.”

Annika Eriksson, sanatsal pratiğinin
merkezine yerleştirdiği “kamusal olan”ın
tarifini, açık uçlu araştırma metodu,
performatif anlatı stratejileri, videodan
performansa farklılaşan üretim biçimleri
ve kadraj denemeleriyle sürekli beslemeye çalışır. 2012 yılında Künstlerhaus
Stuttgart’ta gerçekleşen kişisel sergisi
“The Trilogy” kapsamında yaptığımız
bir söyleşide genel anlamda yaklaşımını
nasıl tanımladığına dair soruma verdiği
cevap çalışmalarının çıkış noktasını şöyle
özetliyor: “İşlerim, çevremde olup bitenlerle girdiğim ilişkilenme biçimlerinden
ve bunlara verdiğim tepkilerden doğar;
bu noktadan hareket ederek, bazen uzun
araştırma süreçleri içerir, bazen daha
kolay ortaya çıkar. Ben de ancak çalışmam tamamlandığı zaman netleşebilen ve
açığa çıkan bazı sırlar içeren bu fikirlere
sahip çıkmaya çalışıyorum...”1

Ben hep burada olan köpeğim (döngü
halinde) (2013) isimli videosu, sanatçının
İstanbul’da –bir misafir sanatçı
programı dâhilinde– ürettiği ve aslında
2010 yılında yine İstanbul’da çektiği
Bu Muhteşem Güzel Yer’in devamı olarak
da düşünülebilir. İstanbul’un kenar
mahallelerinde çekilen video, bir sokak
köpeğinin gözünden, geçiş anlarına ve
ötekileştirilmiş zamansal deneyimlere
odaklanır. Yetkililer tarafından, gitgide
genişleyen şehrin çeperlerine ve sahipsiz
bölgelerine itilen köpekler, devamlı
olarak soylulaştırma ve şirketleştirilmiş
şehir planlaması arasında salınır.
Eriksson, döngüler ve tekrarları
kullanarak bu süreci bir zaman

Using open-ended research methods,
performative narrative strategies,
experimental framing strategies, and
media ranging from video to performance,
Annika Eriksson seeks to continuously
develop and expand the definition of
‘public space’ that she places at the centre
of her artistic practice. During an interview
we conducted at her 2012 solo exhibition
‘The Trilogy’, held at the Künstlerhaus
Stuttgart, Eriksson responded to my
question about her general artistic
approach: ‘My works emerge from
something I encounter and react
on—often in my surroundings—and then
I take it from there, sometimes a lot of
research is involved, sometimes not. I try
to embrace ideas with secrets that will only
be clear to me if I execute the work.’1
Eriksson’s video I am the dog that
was always here (loop) (2013) can be
considered a sequel to The Great Good
Place, which the artist shot in Istanbul
while participating in an artist’s residency
there in 2010. The video, set in the outskirts
of Istanbul, focuses on moments of
transition and marginalised experiences
of time, seen through the lens of a street
dog. Having been moved by the authorities
to peripheral pockets and no man’s lands
outside the expanding city, the dogs
are continuously moving along lines of
gentrification and corporate city making.
Through looping and repetition, Eriksson
relates this process to an experience of
time, perceiving the present as a complex
gap between past and future—one in
which an increasing process of erasure,
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Ben hep burada olan köpeğim (döngü halinde), 2013 I am the dog that was always here (loop), 2013

1956’da Malmö, İsveç’te doğdu. Berlin, Almanya’da yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1956 in Malmö, Sweden. Lives and works in Berlin, Germany.

“Hadi kıyameti kopartalım.”

spurred on by a shrinking public realm,
also removes other registers of being
and seeing. I am the dog that was always
here (loop) is a fictitious fragment of reality
focusing on the existance of stray dogs
who, having been forced out of the city
by gentrification policies, live in exile. As
the dogs wander through deserted fields,
a voiceover gives us a tour of Tarlabaşı
Boulevard, the Grand Rue de Pera, and
Taksim Square. Who are the true owners
of the city?
– Adnan Yıldız and Annika Eriksson

ANNIKA ERIKSSON

Ben hep burada olan köpeğim (döngü halinde), 2013 I am the dog that was always here (loop), 2013

deneyimiyle ilişkilendirir ve şimdiyi,
geçmiş ve gelecek arasındaki girift
bir boşluk olarak inceler. Bu, ufalan
kamusal alanın itkisiyle giderek artan
bir silme/yok etme sürecinin, varolmaya
ve görmeye dair diğer kayıtları da
ortadan kaldırdığı bir boşluktur. Ben hep
burada olan köpeğim (döngü halinde) de
sıhhileştirme politikaları sonucu şehrin
dışına sürülmüş, sürgünde yaşayan sokak
köpeklerinin varlığına odaklanmış
bir kurgusal gerçeklik parçasıdır.
Köpekler ıssız arazideyken ses bize sözel
olarak, Tarlabaşı Bulvarı’nı, Cadde-i
Kebir’i, Taksim Meydanı’nı dolaştırır.
Sahi, kentin gerçek sahipleri kimlerdir?
– Adnan Yıldız ve Annika Eriksson

1 “A Prologue for the Trilogy”, Annika Erikkson’la söyleşi, http://www.kuenstlerhaus.de/wp/wp-content/
uploads/2010/09/annika-text-poster-english_web.pdf Erişim: 10 Ağustos 2013. “A Prologue for the Trilogy”, An
Interview with Annika Eriksson. http://www.kuenstlerhaus.de/wp/wp-content/uploads/2010/09/annika-text-poster-english_web.pdf Accessed: 10 August 2013.
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BASIM MAGDY

“1. ASLA BİR ŞEYİ
ANLADIĞINI VARSAYMA,
ANLAMIŞ GİBİ YAPMA.”
“ÇÜNKÜ SENİN DE AYNI
BİZİM GİBİ BİR ŞEY
ANLAMADIĞINI
BİLİYORUZ.”
“6. ASLA UYKUYA
YENİK DÜŞME.”
“RÜYA GÖRÜRSÜN.”

Basim Magdy’nin yapıtlarına bakan
izleyiciler kaçınılmaz olarak kendilerini
belirsizlik ile kafa karışıklığının bir
araya geldiği bir yerde buluyorlar, çünkü
Magdy’nin sanatsal ilgi alanlarının
merkezinde uyuşmazlık ve absürd
kavramları yer alıyor. Sanatçının kendi
ifadesiyle “belirsizlik kavramının
kendine özgü, izleyicinin zihninde
etkisini sürdüren şiirsel bir niteliği var,
yaşayan bir varlık gibi, artık daha
büyüyemeyeceği noktaya gelene dek
büyüyor ve çoğalıyor. İşte bu noktada ya
yapıtın ne hakkında olduğunu anlıyorsunuz
ya da yapıtı kendi haline bırakıyorsunuz.”1
İşte bu son nokta bizim öğrenme ve
bilgi kavramlarımıza karşılık geliyor.
Tüm absürdlüğü içerisinde Magdy’nin
işlerinin büyük bir kısmını belirleyen
soru, bildiğimiz bir şeyi bildiğimizi
nasıl bildiğimiz sorusu.
Magdy’nin 13. İstanbul Bienali’nde
sergilenen yapıtlarından Dünyayı
Anlamak İçin 13 Temel Kural (2011),
yüksek çözünürlüklü videoya aktarılmış
beş dakikalık Super 8 bir film. Videoda
üzerlerine surat resimlerinin çizildiği lale
görüntüleri bulunuyor, bu görüntülerin
arasına ise rastgele seçildiği anlaşılan
görseller serpiştirilmiş: uçan balonlar,
mimari detaylar, bir köpek heykeli.
İzleyici bunlara bakarken bir dış ses, ağır

Viewers of Basim Magdy’s works of art
invariably find themselves in a place
where ambiguity and confusion meet, as
Magdy’s artistic interests centre around
the ideas of incongruity and the absurd.
According to the artist, ‘there is a certain
poetic quality to ambiguity that lingers and,
like an organic entity, keeps growing and
multiplying until it reaches a point where it
can’t grow anymore. This is the point where
either you get what the work is about or you
just let it go.’1 This final point corresponds
to our notions of learning and knowledge.
Within all of this absurdity, the question that
underlines much of Magdy’s practice is how
you know that you know what you know.
Magdy’s piece 13 Essential Rules for
Understanding the World (2011) exhibited
at the 13th Istanbul Biennial, is a fiveminute Super 8 film that was transferred
to high-definition video. The video
presents images of tulips, with faces
painted on them, interspersed with
seemingly arbitrary visuals, such as shots
of balloons flying, architectural details,
a sculpture of a dog, while a narrator
speaks over solemn music, itemising the
13 principles and offering condensed
explanations for these specific rules. Rule
number 7 lists ‘never try to make a point’,
since ‘no one will ever care’; rule number
8, ‘never use logic’, is succeeded by the

1 Basim Magdy, Jessica Hunter-Larsen ile röportaj, How to Build an Invisible Monument Exhibition Catalogue
içinde (Colorado Springs: Coburn Gallery, Colorado College, 2013). Basim Magdy, interview by Jessica
Hunter-Larsen, in How to Build an Invisible Monument Exhibition Catalogue (Colorado Springs: Coburn Gallery,
Colorado College, 2013).
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Dünyayı Anlamak için 13 Temel Kural, 2011 13 Essential Rules for Understanding the World, 2011

1977’de Asyut, Mısır’da doğdu. Basel, İsviçre ve Kahire, Mısır’da yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1977 in Assiut, Egypt. Lives and works in Basel, Switzerland and Cairo, Egypt.

*Bienalde Basim Magdy’nin bir diğer yapıtı Her İnce Jest (2012-devam etmekte) de sergileniyor. Yıllardan beri biriktirdiği fotoğraf arşivini, görünürde ilgisiz birer
lirik dize ile sunan Magdy, izleyiciyi yine kafa karıştıran bir görsellikle yüzleştirerek hikâyeyi tamamlamaya çağırıyor.
Also exhibited in the biennial is Basim Magdy’s Every Subtle Gesture (2012-ongoing). By presenting an archive of photos collected over years with seemingly
unrelated, lyrical verses, Magdy confronts the viewers with a confusing imagery and asks them to complete the story themselves.

Peki ya bu kurallar kimin için? Dünya
bu lalelerin gözünden mi böyle görünüyor? Bu ilkeler izleyicileri mi, yoksa öteki
sanatçıları, bilim dünyasını mı veya belki
de Magdy’nin kendisini mi hedefleyerek
sıralanmış? Filmde bahsedilen ilk
kural Magdy’nin çalışmalarının büyük
bir kısmı için de geçerli: “asla bir şeyi
anladığını varsayma, anlamış gibi
yapma” (bunun sebebiyse, “senin de
aynı bizim gibi bir şey anlamadığını
biliyoruz”). Buradaki “sen” veya “siz”,
izleyici veya Magdy olabilir, ama “biz”in
lalelere gönderme yaptığı kesin, ki bu
da Magdy’nin çalışmaları çerçevesinde
mantıksız bir mantığa mükemmelen uyan
bir fikir. – Theodor Ringborg

reason ‘abstract behaviour is the way of
this world’.
But who are these rules for? Is this
the world through the eyes of these tulips?
Are the principles directed at the audience,
other artists, the scientific community,
or perhaps Magdy himself? The first rule
in the film also applies to much of Magdy’s
practice: ‘never presume or pretend to
understand anything’ (the reason for
which, we are told, is ‘we all know you
don’t, just like we don’t’). The ‘you’ here
can be either the audience or Magdy,
but the ‘we’ definitely refers to the tulips,
a point that, in the practice of Magdy,
makes perfect nonsensical sense.
– Theodor Ringborg
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Her İnce Jest, 2012-devam etmekte Every Subtle Gesture, 2012-ongoing

bir müziğin üstüne konuşuyor ve
13 prensibi sayıp bu belirli kuralların
özet açıklamalarını sunuyor. Örneğin 7
numaralı kural, “asla bir fikri kanıtlamaya çalışma” diyor, çünkü, “asla
kimsenin umurunda olmayacaktır”;
8 numaralı kural ise “asla mantığa
başvurma” deyip arkasını “dünyaya
uygun düşen soyut davranıştır” ifadesiyle
tamamlıyor.

BERTILLE BAK

Bertille Bak çalışmalarını Paris’te
sürdürüyor, fakat projeleri onu, farklı
toplumsal durumlar içerisinde grup
süreçlerini incelediği ve harekete
geçirdiği çeşitli yerlere sürüklüyor.
Sanatçı, ister Fransa’nın kuzeyinde
kömür madenciliğiyle geçinen küçük bir
kasabada, ister Manhattan’ın kalbinde
Polonyalı göçmenlerin yaşadığı bir
mahallede olsun, mikro-topluluklara
yönelik “koruyucu pratikler” adını
verdiği süreçleri örneklendirerek yeniden
oluşturma becerisine sahip. Bak, daha
sonra bu süreçleri, desenler ve yerleştirmelerin yanı sıra, kendi kurduğu ve
neredeyse etnografik denebilecek, film
ve haritalandırma dilini de kullanarak
yeniden kayda geçiriyor. Sanatçının
projelerinin topluma dair bilimsel
araştırma ile sanat (veya kurgu) arasında
gidip gelmesi, izleyiciye bu çerçevelerin
tehlikeli ve harikulade gözenekliliğine
dair bir farkındalık kazandırıyor.
Belgesel tarzındaki yedi dakikalık
Koruyucu Acil Durum Işık Sistemi
(2010), Tayland’ın başkenti Bangkok’un
Din Daeng mahallesinde yaklaşık iki bin
ailenin yaşadığı bir sitenin sakinlerinin
düzenlediği protesto eyleminin hikâyesini
anlatıyor. Belediye iskan dairesi, 2008
yılında bu onlarca yıllık binaların içinde
bulundukları kötü koşullar sebebiyle
boşaltılıp yıkılacağını ve yerlerine bir
ticaret merkezi yapılacağını duyurdu.

While Bertille Bak works in Paris, her projects take her far and wide as she investigates and instigates group processes in
various social settings. Whether in a small
coal-mining village in the north of France
or a neighbourhood of Polish immigrants
in the heart of Manhattan, the artist is capable of re-instantiating what she calls the
‘protective practices’ of microcommunities.
Bak then transcribes these processes
using her own, almost-ethnographic
language of film- and map-making, as well
as through drawing and installations. The
vacillation of her projects between socially
scientific research and art (or fiction) alerts
the viewer to the dangerous and wondrous
porosity of those frameworks.
Safeguard Emergency Light System
(2010), a seven-minute film shot in
documentary style, tells a story of
protest by residents living in an apartment
complex of about 2,000 households in
the Din Daeng neighbourhood of Bangkok,
Thailand. In 2008 the city-housing
authorities announced that, due to
the poor conditions of these decadesold apartment blocks, the occupants would
be evicted and the buildings demolished
to make way for a commercial centre.
In response to a lack of compensation or
housing offered by the government,
the members of the Din Daeng community
launched a years-long neighbourhood
resistance, which was seldom covered
by Thai media.
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Koruyucu Acil Durum Işık Sistemi, 2010 Safeguard Emergency Light System, 2010

1983’te Arras, Fransa’da doğdu. Paris, Fransa’da yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1983 in Arras, France. Lives and works in Paris, France.

Koruyucu Acil Durum Işık Sistemi, 2010 Safeguard Emergency Light System, 2010

Devletin tazminat ödeme veya evi
yıkılanlara barınak sağlama konusundaki
yetersizliğine tepki olarak Din Daeng
sakinleri uzun yıllar sürecek –ve
Tayland medyasında çok az yer bulan–
bir mahalle direnişi başlattılar.

Through Safeguard Emergency Light
System, Bak presents one subversive and
poetic strategy employed by the residents
of one block of flats, who transformed
a revolutionary song into a choreographed
visual code using household flashlights.
The orchestration of clicking torches
became a magnum opus of selforganisation, with rigid grid structures
surrounding them as the backdrop.
Bak’s camera lens captures a score of
signals —flickering on and off—
that resonate far beyond the balconies
of Bangkok. – Clare Butcher
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Koruyucu Acil Durum Işık Sistemi’nde
Bak, el fenerleri kullanarak devrimci
bir marşı koreografili bir görsel koda
dönüştüren bir apartman dolusu insanın
başvurduğu radikal ve şiirsel stratejiyi
izleyicisine sunuyor. Yanıp sönen
fenerlerin orkestrasyonu, arka planda
apartmanların oluşturduğu katı ızgara
planlı yapıların görüntüsüyle birlikte,
bir kendi kendine örgütlenme başyapıtına
dönüşüyor. Bak’ın kamerasının merceği
Bangkok’un balkonlarının çok ötesinde
yankılanan –ve bir yanıp bir sönen–
sinyaller yakalamayı başarıyor.
– Clare Butcher

ELMGREEN &
DRAGSET

Elmgreen & Dragset’in çalışmalarında,
sahnenin kavramsal varlığı, şiirsel
gerçeklik, ters-anıtsallığın imkânları,
tekinsiz bir beden ve mekân anlayışı,
kentli karmaşa ve çoğul kimlikler hemen
sezilir. 1995’ten beri birlikte çalışan
ikilinin ürettiği imaj, ilişki, obje,
performans ve enstalasyonlar, mimari
gerçeklik, tasarım kuşağı ve güncel
sanattaki görsel dil dönüşümünde kilit
rol oynadı. Üstelik İstanbul’la, pratikleri
dâhilinde dönüşen sıkı bir ilişkileri
var. 2005’te ürettikleri Kullanım Evi,
kamuya açık bir önermeydi. Tavanı
olmayan bu gecekondu-vari “yuva”,
sokakta/ortada kalan, etraftan korkan/
çekinen, ama yıldızlara bakarak, Haliç’i
seyredebileceğiniz yalın bir mimari
yapıydı. Performansla ve performatif
yaklaşımla olan kavramsal ilişkileri
açısından, 2007 yılında Almanya’nın
Münster kentinde gerçekleşen Skulptur
Projekte kapsamında ortaya koydukları
Drama Queens bir dönüm noktasıydı. 20.
yüzyıl sanatı üzerine bir tiyatro oyunu
olarak tasarlanan proje, 2008 yılında
Frieze Sanat Fuarı dâhilinde yeniden
sergilendiğinde, oyuncu-seslerden biri
Kevin Spacey’e aitti.
13. İstanbul Bienali için yeni bir proje
üretmeyi amaçlayan Elmgreen & Dragset, İstanbul’da, hem kamusal alanda
hem de siyasal anlamda yaşanan kuşak
kırılmasına ve tarihsel dönüşüme
“mümkün olan en kişisel noktadan”
yola çıkan bir yorum getirmek için
farklı senaryolar tasarladı. Galata Özel

Elmgreen & Dragset’s work evokes the
conceptual existence of the stage, the
anti-monumental, an uncanny understanding of space and the body, the chaos of
the city, diversity, and poetic reality. The
images, performances and installations
that the duo have produced since 1995
have played key roles for architectural
reality, the design generation, and the
transformation of the visual language of
contemporary art. Moreover, they sustain
an ongoing relationship with Istanbul
through their practice. The 2005 Open
House was an open invitation to
the public. This spare, roofless
architectural structure, a shanty-like ‘nest’
in the middle of a street, shrank from its
surrounds but looked towards the stars,
with a view of the Golden Horn. In terms
of the conceptual relationship between
performance and performative practices,
Drama Queens (produced for the 2007
Münster Sculpture Projects) was a turning
point in their work. When the project,
written as a theatrical play on the topic of
20th century art, was restaged at the 2008
Frieze Art Fair, Kevin Spacey voiced one
of the characters.
For the 13th Istanbul Biennial, Elmgreen &
Dragset designed different scenarios that
take ‘the most personal angle possible’
in order to address the generational
breaks and historical transformations
experienced in both public space and
the political realm in Istanbul. Their
performances, which will take place in the
Galata Greek Primary School, build on an
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Paris Günlükleri, 2003 Paris Diaries, 2003

1995’te Kopenhag, Danimarka’da bir araya gelen sanatçı ikilisi. Çalışmalarını
Londra, İngiltere ve Berlin, Almanya’da sürdürüyor. Artist duo founded in 1995
in Copenhagen, Denmark. Based in London, UK, and Berlin, Germany.

Paris’e çok yakışan bu edebi jeste,
İstanbul’da, değişen siyasi bağlamda
performansı yeniden işlevsel kılacak bir
neden de eklendi: öznelliğin geri dönüşü.
Çünkü, süreç içinde, Gezi Parkı protestoları esnasında ortaya çıkan, yaratıcı ve
siyaseten yeni sloganlar, tag’ler ve cümleler; bunların iktidar güçleri tarafından
sansürlenmesi, silinmesi, sokaklarda,
duvarlarda üstlerinin her gün yeniden
(sarıya, griye) boyanması, sanatçı
ikilisinin –bu sergi vesilesiyle– kişisel ve
öznel olana, çoğul düşünceye ve bireysel
zamana tekrar geri dönme kararını
tetikledi. Siyasetin her şeyin öncesinde
ve ötesinde, bir dil problemi olduğunu
işaretleyerek, sokaktan çalarsak:
“Kahrolsun Bağzı Şeyler” ve “Nerdesin
Aşkım? Burdayım Aşkım!”
– Adnan Yıldız

existing inclination within their oeuvre. In
a performance in 2003 in Galerie
Emmanuel Perrotin, Paris, five young
men spent the duration of the exhibition
thinking, keeping journals, writing in
notebooks in an exhibition space full of
desks. The artists, who hired the young
men, later included their writings in a
publication.
To this literary gesture, which suited Paris
very well, was added another reason
to re-functionalize it in the changing
political context in Istanbul: the return of
subjectivity. During the process of the
artwork’s production, the new, creative
political slogans, tags, and sentences that
emerged during the Gezi Park protests,
their erasure, and daily painting-over (in
yellow, gray), and their censorship by
ruling powers, stimulated Elmgreen &
Dragset to return to the themes of personal and subjective existence, collective
thought and individual time. Recalling that
politics is a problem of language above all
else, we may borrow the language of the
street: ‘Damn Certin Things’ and ‘Where
are you my love? Here I am my love!’
– Adnan Yıldız
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Rum İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirilecek olan performansları, kendi
sanat tarihleri içinden gelen bir kaydın
yeniden üretilmesine dayalı. 2003 yılında, Paris’te bulunan Galeri Emmanuel
Perrotin’de gerçekleşen performans
dâhilinde, beş genç adam sergi boyunca,
yazı masaları ile tariflenmiş sergi
mekânında düşünür, günlük tutar,
defter doldurur, yazarak zaman geçirir.
Sergi mekânında günlük tutmak için
genç adamlarla işbirliği yapan ikili,
daha sonra bu notlara yayınlarında da
yer verir.

FALKE PISANO

“bir fikrin nasıl insanın merkezi olduğu”

Falke Pisano’nun bugüne kadar ürettiği
yapıtların özünde, konuşma eyleminin
ve bedenin siyasal ve kuramsal alanda
temsili ve bunların sanat alanındaki
olası başkalaşımı yer alıyor. Sanatçının
yapıtları genellikle (minimalist heykeller,
videolar ve diyagramların yer aldığı
yinelemeler aracılığıyla) tarih ve söylem
konusundaki araştırmalarını derinleştirdiği döngüler halinde ilerliyor.
Pisano’nun sunum-performanslar ve
seslendirmeler aracılığıyla kullandığı
bu mecralara bir ses kazandırması, dilin,
sanatçının kendisiyle sanatsal araştırmalarını sürdürdüğü alanlar arasında
ilişki kurabilen, merkezi önemde bir yapı
olarak rolünü görünür kılıyor.
Pisano’nun iki videodan oluşan yapıtı
Bozulmuş Bedenler Çatlamış Zihinler
(Er M., Hasta A. & Gezgin H.) (2012),
2011’de başladığı çok daha büyük ölçekli
projesi Bedenin Krizi ’nin bir parçası.
Bu projede Pisano yaşam koşullarını
değiştiren ve sanatçının bedenin krizi
adını verdiği anları tetikleyen altı
tarihsel zamana odaklanıyor. Bu olaylar
toplumsal hayatın, kurumsal ve coğrafi
olandan, kişisel ve fiziksel olana uzanan
çeşitli alanlarına karşılık geliyor. Bu
olaylar arasında Bergama’da dört salgı
kuramının geliştirilmesi; feodalizmden
kapitalizme geçiş ve Hollandalıların
16. yüzyılda gerçekleştirdikleri sömürgecilik hareketleri; 18. yüzyılın sonunda
Fransa’da hastalıkların tedavisine yeni
bir yaklaşım getiren ilk tıbbi eğitim
kliniklerinin kurulması ve 1980’lerde
Amerika Birleşik Devletleri’nde

The core of Falke Pisano’s work to
date lies in the political and theoretical
figurations of speech and bodies, and
the potential transfiguration of both within
the field of art. Her projects often revolve
in cycles (through iterations, involving
minimalist sculptural forms, videos, and
diagrams), whereby the artist deepens
her inquiries into history and discourse.
Pisano’s own interlocution of these
more material presentations, in lecture
performances and voice-over narratives,
makes manifest the role of language as
a pivotal construct, capable of forming
relations between herself and the diverse
realms of her artistic investigation, namely
subjectivity, authorship, agency,
and representation.
Disordered Bodies Fractured Minds
(Private M., Patient A. & Traveller H.)
(2012), Pisano’s work comprised of two
videos, is a part of her much larger project,
The Body in Crisis, which she began
in 2011. In this project, Pisano focuses
on six historical moments, in which living
conditions have changed, triggering
moments of what she calls, the body
in crisis. These events pertain to shifts
in various arenas of social life, ranging
from the institutional and geographical,
to the personal and physical. They
include the development of the theory
of the four humours in Pergamon;
the transition from feudalism to capitalism
and the Dutch colonial experiences
in the 1500s; as well as the establishment
of the first medical educational clinics
in France introducing a new approach
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Bozulmuş Bedenler Çatlamış Zihinler (Er M., Hasta A. & Gezgin H.), 2012 Disordered Bodies Fractured Minds (Private M., Patient A. & Traveller H.), 2012

1978’de Amsterdam, Hollanda’da doğdu. Berlin, Almanya’da yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1978 in Amsterdam, the Netherlands. Lives and works in Berlin, Germany.

“eğer bir yandan başkasının çıkarına değilse, hasta olduğuma inanamıyorum”

Bozulmuş Bedenler Çatlamış Zihinler (Er M., Hasta A. & Gezgin H.), 2012 Disordered Bodies Fractured Minds (Private M., Patient A. & Traveller H.), 2012

to the sick at the end of the 18th century;
and the privatization of prison labour in
the United States in the 1980s. In the case
of Disordered Bodies Fractured Minds
(Private M., Patient A. & Traveller H.), it is
the trauma of modern warfare in Europe
during the first half of the 20th century.
In the first video, Disorder of Composition,
this trauma is narrated by the voice of
(what is presumed to be) the subject or
subjects of crisis. The breaking down of
text, image and language, in the second
piece Composition, is reconstituted by
the artist’s visual and verbal inscriptions.
The duality of these pieces in their
aesthetics and register, looping asynchronously, actualises the kind of disjuncture
between mind and matter, memory and
history that forms the basis of much of
the Western philosophical inquiry around
questions of corporeality. Similarly,
the multiplicity of subjectivities named
in the title brings to mind what Foucault
called the ‘carceral archipelago’, in which,
through the state’s implementation of
various disciplinary and surveillance
apparatuses, citizens, patients, and
outcasts are left stranded on a series of
disconnected islands. – Clare Butcher
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mahkûmların emeğinin özelleştirilmesi
yer alıyor. Bozulmuş Bedenler Çatlamış
Zihinler (Er M., Hasta A. & Gezgin H.)’de
ise Pisano 20. yüzyılın ilk yarısında
modern savaşın Avrupa’da yarattığı
travmayı konu alıyor. Kompozisyonun
Bozulması başlıklı ilk videoda bu travma
krizin özne veya öznelerine (veya bu
özneler olduğunu zannettiğimiz kişilere)
ait bir sesle aktarılıyor. Metin, imge ve
dilin çözülen yapısı Kompozisyon başlıklı
ikinci videoda sanatçının görsel ve sözel
kayıtlarıyla yeniden kuruluyor. Bu
birbiriyle eşzamanlı olmadan, uyumsuz
bir şekilde dönen videoların estetik ve
ton açısından sergilediği ikilik, Batı’daki
maddeselliğe dair felsefi sorgulamanın
büyük kısmına temel oluşturan zihin
ve madde, hafıza ve tarih arasındaki
kopukluğu temsil ediyor. Benzer şekilde,
başlıkta vurgulanan öznelliklerin
katmanlı hali Foucault’nun “hapishane
takımadası” adını verdiği durumu
hatırlatıyor: Hapishane takımadasında
devletin çeşitli disiplin ve denetleme
aygıtlarının uygulamaları sonucunda
vatandaşlar, hastalar ve dışlananlar
bir dizi birbiriyle bağlantısız adada
mahsur kalırlar. – Clare Butcher

JEAN ROUCH

Jean Rouch’un yenilikçi etnografik
kurgu-belgeselleri sanatçının görsel
antropoloji konusundaki kendine özgü,
daha önceki dönemlerde film çeken
etnografların başvurduğu Kartezyen
Perspektifçiliğin tanımladığı kategorileri sarsan anlayışından beslenir. Rouch
dünya ve benlik, zihin ve beden, zihin
gözü ve gözlemci bakış arasındaki
sınırların bozulmasını teşvik eder.
Rouch’un cesur, oyuncu ve hayalperest
antropolojisi entelektüel söylemin
şüpheciliğinden sıyrılmıştır.
Rouch’un kendine özgü bakışının net
ilham kaynakları Avrupa Romantizmi
(ve bunun bir türevi olan Sürrealizm)
ve Afrika kaynaklı trans ve ruhu ele
geçirme pratikleridir. Rouch’un gerçek
sinemayı (cinema verité) kullanma biçimi
Sovyet yönetmen Dziga Vertov’un, itici
gücü çıplak gözün görebileceğinden daha
derin bir hakikati ortaya seren parçalanmış
gerçekliklerin yakalanması olan kino
pravda’sının (sine-hakikat) içselleştirilmesiyle ortaya çıkar. Dolayısıyla
Rouch’un sineması olan üzerine değil,
ya başka türlü olsaydı’lar üzerine
kuruludur. Rouch (ve Vertov) için sanat,
dünyanın hakikati hakkında değil,
kameranın ortaya çıkarabildiği, yani
kameranın içindeki hakikat hakkındadır.
Rouch, Nijer ve Senegal’de 1941 ve 1944
yılları arasında inşaat mühendisi olarak
çalıştıktan sonra Afrika’da olup bitenle
ilgilenmeye başlar. Afrika’da etnografik
araştırmalar gerçekleştirir ve ardından
1945 ve 1946 yıllarında Sorbonne

Jean Rouch’s innovative ethno-fiction is
nourished by his idiosyncratic understanding of visual anthropology, which unsettles
the categories defined by Cartesian
Perspectivalism earlier ethnographers
employed in filmmaking. Rouch encourages
the disruption of the boundaries between
the world and the self, the mind and
the body, the mind’s eye and the surveying
eye. His bold, playful, and imaginative
anthropology is emancipated from
the scepticism of intellectual discourse.
The crystal clear inspirations for his
particular vision are European
Romanticism (including its offshoot Surrealism) and African trance and spiritual
possession. Rouch’s use of cinema verité
is an internalization of kino pravda (film
truth), pioneered by Soviet director Dziga
Vertov, whose driving force is the capture
of fragmented realities, revealing a deeper
truth than that which is discernible to
the naked eye. Thus, Rouch’s cinema is
based more on what-ifs than what is. For
him (as for Vertov), art is not about the
truth out in the world but what the camera
could reveal—the truth inside the camera.
Rouch began his long association with
African subjects after working as a civil
engineer in Niger and Senegal between
1941 and 1944. He carried out ethnographic
enquiries in Africa before formally studying
the discipline at the Sorbonne from 1945
to 1946. Shot in colour in 16 mm on
a handheld camera, his first ethno-fiction,
The Mad Masters [Les Maîtres Fous]
(1955), documents a possession ceremony
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Rouch’un kamerası bu ritüelin izleyici
çemberini genişletiyor, belgelemekten çok
bu ritüelin içinde kendi performansını
gerçekleştiriyor. İzleyiciyi, sömürgeleştiren ve sömürgeleştirilen arasındaki
ilişkiler çerçevesinde iktidar ve temsil
kavramlarını gözden geçirmeye zorluyor.
Çılgın Efendiler’in başında Rouch,
izleyeceğimiz ritüelin “le reflet de notre
civilisation” (bizim uygarlığımızın bir
yansıması) olduğunu belirtiyor. Rouch,
ruhun ele geçirilmesi olgusu üzerine
kurulu bu taklit oyununu seyreden
izleyiciyi temel bir meseleyle, gerçek
efendinin kim olduğu sorusuyla baş başa
bırakıyor. – Övül Durmuşoğlu

performed on a Sunday by members of
the Hauka sect working as migrant labourers
in Accra, Ghana. The Hauka emerged as
a form of resistance against French rule
in Niger during the 1920s and became
popular with the rural people who migrated
to work in Accra and Kumasi, Ghana.
The documentary was made at the request
of the subjects of the film, who, after
viewing a screening of his Hippopotamus
Hunt [La Chasse à l’Hippopotame] in
1950, asked whether he would film one of
the most important Hauka ceremonies that
took place annually on the Gold Coast.
Rouch’s camera widens the circle of
spectatorship for this ritual, performs
in it rather than merely documenting, and
challenges the viewer’s notions of power
and representation in the relationships
between the colonizers and the colonized.
In the beginning of The Mad Masters,
Rouch declares that the ritual to
follow is ‘le reflet de notre civilisation’
(the reflection of our civilization). He
performs this intense play of mimicry
based on possession, leaving the viewer
with the fundamental question of who
the master really is. – Övül Durmuşoğlu
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Üniversitesi’nde bu disiplinin eğitimini
alır. Portatif bir 16 mm kamerayla renkli
çektiği ilk etnografik kurgu-belgesel
Çılgın Efendiler [Les Maîtres Fous] (1955)
Gana’nın başkenti Akra’da göçmen işçi
olarak çalışan Hauka tarikatı üyelerinin
bir pazar günü gerçekleştirdikleri ruhlar
tarafından ele geçirilme törenini belgeler.
Hauka, 1920’lerde Nijer’deki Fransız
sömürge yönetimine karşı bir direniş
odağı olarak örgütlenmiş ve Gana’nın
Akra ve Kumasi şehirlerine çalışmak
için göç eden kırsal kökenli insanlar
arasında popülerlik kazanmış. Bu
belgesel, 1950 yılında Su Aygırı Avı’nı
[La Chasse à l’Hippopotame] seyrettikten
sonra filmi çeken Rouch’u Altın Sahili’nde
her yıl gerçekleşen en önemli Hauka
törenlerinden birini kaydetmeye davet
eden ve filme konu olan kişilerin isteği
üzerine yapılmış.

LALE MULDUR
&
KAAN
KARACEHENNEM
&
FRANZ VON
BODELSCHWINGH

Önümde büyük bir soruyla
karşınızdayım–

Here am I, with one big question—
in front of me.

Bunu soruyorum çünkü Proust’un
bahsettiği o iyi şairlerden biri olup
olmadığımı merak ediyorum...

I was asking this in order to be sure that
I am one of those good poets,
whom Proust was talking about.

Alfabeler yetersiz. O kadar yetersiz ki
bazen ikisi arasında –insanlar ve
şairler– ayrım yapmak bile imkânsız.
Ve ben giderek, sinemanın, varlıklar
ve onların gayritabii durumlarını
daha net gösterdiğini düşünüyorum.

The alphabets are insufficient.
They were so insufficient that sometimes
it was becoming impossible to differentiate
between the two -the people and
the poets. And I find cinema, more and
more, indicative of beings and their
unnatural circumstances.

Evet, hayat uzun bir yol ve sinema onun
gerilla harbi.

Yes, life is a long way while the cinema is
its guerilla warfare.

Sinema hayatın ve ölümün alışılagelmedik
felsefesini, bir yandan da ruhun
barbarlığını arıyor.

It searches for the inhabitual philosophy of life
and death, as well as the barbarity of the soul.

Lale Müldür

Lale Müldür

İstanbullu şair Lale Müldür, bir
zamandır röportajlarında artık film
yapmak istediğini söylüyor, sanat formu
olarak en çok filme inandığının altını
çiziyordu. Üç yıldır birlikte deneysel film
çalışmaları yapan Kaan Karacehennem
ve Franz von Bodelschwingh ile
–hemen hemen bir sene önce– yolu
kesişince, film yapmak hayatı, vakti ve
anı paylaşmak gibi, kendiliğinden doğan
ve ilerleyen bir süreç oldu. Çektikleri

For some time, Istanbul poet Lale Müldür
has been saying in her interviews that
she wants to make films, emphasizing
that, of the various art forms, film is
the one in which she has the most faith.
About a year ago, she crossed paths
with Kaan Karacehennem and Franz von
Bodelschwingh, who had been making
experimental films together for the past
three years. Filmmaking, just like sharing
life, time, and the moment, came about as
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a natural process with its own flow.
At one point in the resulting footage,
Müldür states, ‘I’m the director, Kaan and
Franz are shooting the film, baby’, whereby
she alters the common perception where
the director is defined as the one who
‘shoots the film’. As those who ‘shoot
the moment’, in other words, the record
keepers, Kaan and Franz construct
their subjectivities in the film by making
themselves somewhat ‘transparent’.
Kaan brushes Lale’s hair; Franz hands
Lale a ringing telephone. Set in motion by
Lale’s words, and augmented through her
performance, the experimental narrative
—which is simultaneously a portrait, social
commentary, even satire—becomes
‘Lale’s Film.’ In Fulya Erdemci’s words,
‘poetry is encarnalized’. With the invitation
of Erdemci, who has borrowed the title
of the 13th Istanbul Biennial from Lale
Müldür’s book ‘Mom, am I barbarian?’,
it turns into a collection of moments ‘cut’
from nearly 300 hours of footage for
the biennial exhibition. A station en route
to a feature film, Violent Green (2013)
both collects the wild, fragile and uncanny
moments within the public/space in
contemporary Istanbul, and brings us
closer to poetry nested within the moment.
Violent Green is almost a prelude from the
upcoming film. Chinawoman’s song
‘I’ll be your woman’ passes through it.
Upon white snow, among the fantastical
beauty of today that recalls the ‘Wizard of
Oz’, it becomes a silent poem.
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malzemenin bir yerinde Müldür,
“ben yönetmenim, Kaan ve Franz da
filmi çekiyor güzelim” derken, aslında
yönetmenin “film çeken” olarak
tariflendiği algıyı bozuyor. Kaan ve
Franz, “anı filme çeken” yani kaydı
tutanlar olarak; filmin içindeki
öznelliklerini bir nevi “şeffaflaşarak”
kuruyor. Kaan, Lale’nin saçını tarıyor;
Franz çalan telefonu Lale’ye uzatıyor.
Müldür’ün söz ile tetiklediği, performans
ile genişlettiği ve portreden sosyal
eleştiriye hatta hicve uzanan bu deneysel
anlatı, “Lale’nin Filmi” oluveriyor.
Fulya Erdemci’nin ifadesi ile “şiir
cismanileşiyor”. 13. İstanbul Bienali’nin
başlığını Lale Müldür’ün deneme
yazılarını topladığı “Anne, ben barbar
mıyım?” adlı eserinden ödünç alan
Erdemci’nin davetiyle, bugüne kadar
çekilen yaklaşık 300 saatlik malzemeden
bienal sergisi için “kesilmiş” anların
toplamına dönüşüyor. Uzun metrajlı
filme giden yolda bir istasyon olan
Azılı Yeşil (2013) hem zamanının
İstanbul’unda kamusal olanın/alanın
içindeki vahşi, kırılgan ve tekinsiz anları
topluyor, hem de bizi “anın” içinde saklı
duran şiire yaklaştırıyor. Azılı Yeşil,
adeta gelecek filmden çıkan bir prelüt.
İçinden Chinawoman’ın “I’ll be your
woman” şarkısı da geçiyor. Sessiz bir
şiire dönüşüyor; beyaz karların üstünde,
bugünün “Oz Büyücüsü”nü anımsatan
masal güzelliğinde.

MAHIR YAVUZ &
ORKAN TELHAN

Mahir Yavuz ve Orkan Telhan’ın ortak
çalışmaları veri kültürü ve bunun sosyal,
ekonomik, politik ve yasal etkilerinin
kamusal alan ve insan yapılaşması üzerine
etkilerini inceleyen sorular etrafında
konumlanır. Bu çalışmalar, veri analiz
ve görselleştirme araçları, yeni medya
teknolojileri ve arayüzleri geliştirerek
basılı ve internet üzerinden yayınlar,
sanat nesneleri ve yerleştirmeler ile farklı
kitlelere ulaştırır. Pratikleri, kültürel
etnografya, istatistiksel ve semantik
analiz ve araştırmacı veri haberciliği
gibi yöntemlerden faydalanarak, yakın
Türkiye tarihindeki ekonomik ve politik
değişimler, teknolojinin küreselleşmeye
etkisi ve dünya çapında neo-liberal
toplumsal mühendislik projeleri gibi
konular üzerine birden fazla perspektif
sunmayı amaçlar.

Mahir Yavuz and Orkan Telhan’s
collaborative practice is centred around
questions concerning the culture of data
and its social, economic, political, and
legal implications for public space and
the built environment. Their work involves
developing new tools, technologies, and
media that uses data-driven frameworks
to engage with online and offline
audiences via publications, art objects and
installations. Their practice utilizes multiple
modes of inquiry—from cultural ethnography,
statistical and semantic analysis to
investigative data journalism—to provide
a multitude of perspectives on topics such
as the recent economic and political
transformations in modern history of
Turkey, the impact of technology on
globalization, and neoliberal social
engineering projects around the world.

Külahlı Yol: Toplumsal Belleğin
Tahliyesi (2013) toplumsal belleğimizdeki
sözde dönüşümleri anımsatmak
amacıyla kurgulanmıştır. Türkiye,
kentsel yenileme adı altında tarihsel
bir tahliye ile karşı karşıyadır; sermaye
sahiplerinden dini ve politik liderlere
uzanan birçok aktör tarafından yürütülen
sistematik ve çok katmanlı bir proje.
Bu tahliye, etnik grupların yerlerinin
değiştirilmesi, gelir dağılımının yeniden
düzenlenmesi, doğal kaynakların özelleştirilmesi, kentsel alanın dönüştürülerek
devlet aygıtına finans kaynağı oluşturulması ve daha da önemlisi, egemen
sınıfın çıkarlarını meşrulaştırma üstüne
kurgulanan yeni söylemlerle toplumsal

The Road of Cones: The Eviction of
Social Memory (2013) is set up as
a reminder for the so-called transformations
in public memory of Turkey. Under
the rubric of urban renewal, Turkey is
facing a historical eviction; a systematic
and multifaceted project pursued by
many actors from capital owners to
religious and political leadership.
It involves the displacement of ethnic
communities, redistribution of wealth,
the privatization of natural resources,
the transformation of urban land to finance
the state apparatus, and more importantly,
the replacement of public memory with
new narratives in support of the ruling
class. As a country historically shaped
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Külahlı Yol’daki yapılar, olayların
gelip geçici ve akışkan doğasını internet
üzerinden yakalanan veriler aracılığıyla
aktarmakta ve olayları katman katman
konik forma dönüştürmektedir. Haber
kupürleri, istatistikler, kamusal kayıtlar
ve ihale verilerini dönüşüm anlatılarının
döngüsel ve tekrarlayan doğasına uygun
olarak arşivleyen kilometreler uzunluğundaki kâğıt bobinlerinden oluşan
külahlar, didaktik bir görselleştirme
biçimini temel almaktansa veri akışlarını simgesel bir forma dönüştürerek,
bunların farklı boyutları ve katmanlarıyla deneyimlenebileceği bilgi yığınları
oluştururlar. Külahlı yolda yürüyenler,
bu antik topraklardaki tüm tahliyelerin
tarihine bir selam gönderilmesine tanık
olurlar; geçmişin “muzaffer kralları”nın
heykelleriyle donanmış yollardan,
gücün bir sınıftan diğerine geçmesini
sağlayan etnik, milliyetçi ve dini temizlik
projelerini göğe çıkaran kamusal
alanlar ve anıtlara kadar. Külahların,
ya tahliye edilenin ya da tahliye edenin
hizmetindeki bir doğruyu ortaya çıkarmayı vaat eden soyut haritalandırma,
şema çıkarma ve görsel yorum olarak
işlev görmesinden ziyade, karmaşık
gerçekliklerin tartışmaya açık resimleri
olarak okunması istenmektedir.
– Mahir Yavuz & Orkan Telhan

by multiple military, political, and economic
interventions, Turkey is very familiar with
such transformations, yet each time it
encounters a new one, it is presented in
the public domain as if it is an exception.
In The Road of Cones, the structures
translate the transient and fluid nature
of events through data captured from
online media and turn them layer by layer
into conic form. The cones are made of
kilometre long paper reels that archive
the cyclical and repetitive nature of
the transformation narratives through
news clips, statistics, public records, and
legal tender. However, instead of taking
the form of didactic visualizations, they
feature streams of data; an abundance of
information that is to be experienced as
a symbolic embodiment. Walking through
the road of cones, the audience witnesses
an homage to all histories of eviction in
these ancient lands; from the roads that
are furnished with statues that stand for
once ‘victorious kings’ to public spaces
and monuments that glorify the ethnic,
nationalistic, and religious cleansing
projects that handed over power from one
class to another. The cones seek to be
read as discursive depictions of complex
realities rather than work as abstract
mapping, diagramming, and interpretation
schemes which promise to reveal a truth,
either in the servitude of the evicted or
the evictor. – Mahir Yavuz & Orkan Telhan
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belleğin değiştirilmesidir. Geçmişi birçok
askeri, politik ve ekonomik müdahaleyle
şekillenmiş bir ülke olan Türkiye bu
türden dönüşümlere oldukça aşinadır;
ne var ki her yeni dönüşüm kamuda bir
istisna olarak sunulmaktadır.

MARTIN CORDIANO

TOMÁS ESPINA

NÜFUZ ALANI [DOMINIO] (2011)
Martin Cordiano ve Tomás Espina’nın
tek ortak yapıtı. İki sanatçının çalışmaları on yıl boyunca paralel, fakat farklı
alanlarda devam etti, ta ki 2011’de Paris
MAC/VAL’de bir misafir sanatçı programında buluşmalarına dek. Yapıtlarında
genellikle barut, duman ve grafit gibi
malzemeler kullanan Espina, kriz sonrası
dönemde Arjantin’de baş gösteren şiddetli
toplumsal başkaldırıyı, bireyin zihnindeki
gizli, irrasyonel mücadelelerle birlikte
ele alan bir poète maudit (lanetli şair)
olarak görülüyor. Cordiano’nun aşağı
yukarı aynı dönemden enstalasyonları
ise toplumsal ve bireysel anlatılara dair
ütopyacı bir mecaz olarak inşaat kavramı
üzerine sürdürdüğü araştırmasını
yansıtıyor, hem de insan davranışını ve
sessiz kolektif anlaşmaları belirleyen,
katı mimari yapılara yönelik titiz
çözümlemesini içeriyor. İmha ve inşa
arasındaki bu kendine özgü ardıllık iki
sanatçının yapıtlarında da bir hattın
başlangıç noktasını oluşturdu: geçmişte
gerçekleşmiş, hakkında bir şey
bilinmeyen bir şiddet eylemini takip
eden olası, ama şimdiden zedelenmiş bir
onarım süreci.
İspanyolca dominio kelimesi “mülk”ün
–özel mülk, kamu mülkü ve sanal alan
adı– en geniş anlamıyla sadece “alan”ı
tanımlamıyor, aynı zamanda hakimiyet

DOMAIN [DOMINIO] (2011) is the only
collaborative work by Martin Cordiano
and Tomás Espina. For a decade their
practices ran in parallel-but-separate
spheres until they came together at a
residency in MAC/VAL, Paris, in 2011.
Espina—mostly working with gunpowder,
smoke, and graphite— has become
a poète maudit (accursed poet) of the
violent social uprisings of post-crisis
Argentina, which he intermingled with the
hidden, irrational struggles of the individual’s mind. Around the same time, Cordiano
developed his installations as ongoing
research about the notion of construction
as a utopian metaphor for the social and
individual narratives that could emerge
from spaces or materials, and a rigorous
analysis of rigid architectural structures
that determine human behaviour and
naturalised collective agreements.
This specific tandem between destruction
and construction was the starting point
of a particular line in both artists’ work:
an unknown past violence that would be
followed by a possible, although already
impaired, restoration.
The Spanish word dominio not only
signifies ‘domain’ in the broadest sense
of property—private property, public
domain, and virtual-domain name—
but it also suggests a complex symbolic
relationship between domination and
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one’s psychological construction:
when one has lost or regained self-control.
The title of the installation is one of the
keys to transcend the initial impression
of the work and to see the complexity of
defining a clear border between the private
and the public—this delineation starts at
home and not only involves property but
also control and self-control, authority
and knowledge. The tainted border is
intensified by the embedding of a private
room, evidently displaced, into a public
scenario, such as an artistic venue.
Thus, the spectators experience a subtle
loss of spatial coordinates inside a room
that could be their own, where the trauma
and its cracks have become a naturalised
landscape of everyday life. The room is
at once active, functional, yet paradoxically
frozen in time as it becomes a fieldwork of
contemporary archaeology in the exhibition space. Estranged from the historical,
this contemporary archaeology is based
around the crack—the symptom—and
not the object. A crack that could be
the current socio-political fragmentation
in late capitalism, the breakdown of the
contemporary self in times of crisis,
or the traces of natural disasters.
The reassembly or restoration—inevitably
with the crack marks still discernible—
could be a metaphor of social or individual
healing, the impossibility of erasing
the scars of a damaged body, or just
the way people keep moving forward after
a violent phenomenon. – Javier Villa
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ile kişinin –öz denetimini kaybettiği veya
yeniden kazandığı anlarda– psikolojik
yapısı arasında karmaşık simgesel bir
ilişki kurmayı öneriyor. Enstalasyonun
başlığı, yapıtın bıraktığı ilk izlenimi
aşmaya ve özel ile kamusal arasında net
bir sınır tanımlamanın karmaşıklığını
görmeye yardım eden anahtarlardan biri
–bu sınır evde çizilmeye başlıyor ve sadece
mülkü değil, denetimi ve öz denetimi,
otoriteyi ve bilgiyi de ilgilendiriyor.Bu
şaibeli sınır çizgisi, bariz yerinden edilmiş
özel bir odanın sanatsal bir mekâna, yani
kamusal bir senaryonun içine yerleştirilmesiyle koyulaştırılıyor. Böylece izleyici,
travma ve çatlakların gündelik hayatın
alışılmış manzarası haline geldiği,
pekala kendisine ait olabilecek bir odanın
içerisinde ilk anda hissedilmeyecek kadar
hafif bir mekânsal koordinat kaybı yaşıyor.
Oda bir yandan aktif ve işlevselken,
diğer yandan da, sergi mekânı içerisinde
güncel bir arkeolojik saha çalışmasına
dönüşerek, mantığa aykırı bir şekilde
zamanın donduğu bir yer halini alıyor.
Tarihsel olana yabancılaştırılmış bu
güncel arkeoloji, nesnenin değil çatlağın
–yani semptomun– etrafında şekilleniyor.
Bu çatlak, geç dönem kapitalizmin
günümüzde karşı karşıya bulunduğu sosyopolitik parçalanmaya, kriz dönemlerinde
günümüz bireyinin yaşadığı çöküşe
veya doğal felaketlerin izlerine karşılık
geliyor olabilir. Parçaları tekrar bir
araya getirme veya onarma ise –çatlak
izlerinin görünmesinin önüne geçmek
mümkün değildir– toplumsal ya da bireysel
iyileşmeye, hasara uğramış bir bedendeki
yara izlerini silmenin imkansızlığına
veya sadece şiddetli bir olayın ardından
insanların hayatlarına devam edişine dair
bir mecaz olabilir. – Javier Villa

MULKSUZLESTIRME
AGLARI

TARLABAŞI
YENİLEME

TAKSİM
YAYALAŞTIRMA

Ahmet
Taçyıldız

GAP
İnşaat

Çalık Holding

Kalyon
İnşaat

Ahmet
Çalık

Mapa
İnşaat

3. HAVALİMANI

GALATA PORT

Limak
İnşaat
Kolin
İnşaat

ARTVİN BARAJI
ve HES PROJESİ

Doğuş Holding

BOYABAT
BARAJI ve
HES İNŞAATI

Cengiz
İnşaat

ILISU BARAJI

Nurol
İnşaat
AndritzHydro

Mülksüzleştirme Ağları kentsel dönüşümün sermaye-iktidar ilişkileri üzerine
kolektif olarak veri derleme, haritalama
ve yayınlama projesidir.

Networks of Dispossession is a collective
data compiling, mapping and publishing
project on the capital-power relations of
urban transformation.

Kentsel dönüşüm kent yakın tarihi için
yeni bir kavram değil. Özellikle son on
yılda kentsel dönüşümün artçıl etkileri,
mimari doku, mahalle mücadeleleri ve
benzeri sayısız konuda bilgi üretildi
ve üretilmekte. Lakin Gezi direnişi
sürecini de tetikleyen kentsel dönüşüm
politikaları bu bilgi birikimine rağmen
çözülemeyen ciddi sorunlara gebe.
Dolayısıyla Mülksüzleştirme Ağları projesi kent konusunda çalışan tüm aktörlere
bilgi ve veri ilişkiselliği kurma, veri tabanı
oluşturma ve bir sivil soruşturma/hesap
sorma etiği geliştirme çağrısı niteliğindedir.

Urban transformation is not a new concept
for the contemporary city. Especially in
the last decade, knowledge has been and
is still being produced on the aftereffects
of urban transformation, architectural
fabric and neighborhood struggles.
Nonetheless, despite this accumulation of
knowledge, urban transformation policies,
which have also triggered the Gezi
resistance, suffer from severe unresolved
problems. That is why Networks of
Dispossession makes an open call to all
actors within the field for interconnecting
the data and knowledge, generating
a database and developing an ethic for
civil investigation/calling to account.

Kentsel dönüşümün paydaşları arasında
ne tür ilişkiler var? Kentsel dönüşüm
sürecinde devlet ve özel şirketler arasında
ne tür ortaklıklar kuruluyor? Kentsel
dönüşümün yüklenicileri, taşeronları,
inşaat, müteahhit, mimarlık, emlak,
turizm firmalarının yöneticileri başka
hangi kurumların yönetimindeler?
Sürekli kentin gündemini sarsan mega
projelerin yüklenicileri arasında ne gibi
bağlantılar bulunuyor? Halkın cebinden
çıkan vergiler kamusal mülkün yeniden
inşaatı/işletmesi üzerinden hangi belirli
sermaye gruplarına aktarılmakta?

What are the relations among
the stakeholders of urban transformation?
What kinds of partnerships have been
established between the state and private
corporations during the urban transformation process? What other institutions are
run by the contractors and subcontractors
of urban transformation and the managers
of construction, architecture, real estate
and tourism companies? What are the
connections between the contractors of
mega projects that constantly agitate the
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2013’te İstanbul, Türkiye’de başlayan Mülksüzleştirme Ağları projesi
(Yaşar Adanalı, Burak Arıkan, Özgül Şen, Zeyno Üstün, Özlem Zıngıl ve
anonim katılımcılar) çalışmalarını İstanbul, Türkiye’de sürdürüyor. Networks
of Dispossession project (Yaşar Adanalı, Burak Arıkan, Özgül Şen, Zeyno
Üstün, Özlem Zıngıl and anonymous participants) was founded in 2013 in Istanbul,
Turkey and is based in Istanbul, Turkey.

Proje internet üzerinde bir web servisi
olarak işlemekte ve arayüzü ağ haritalarının etkileşimli olarak keşfedilmesine,
katılımcıların veri yüklemesine ve
ürettiklerini paylaşmasına imkan
vermektedir. Projenin teknik altyapısında
Burak Arıkan’ın geliştirdiği ve iki yıldır
kullanımda olan kolektif ağ haritalama
platformu Graph Commons kullanılmaktadır. Bu ortamda kaynak belirtilerek
derlenen veriler herkese açık şekilde
dijital olarak aranabilir, kolay erişilebilir
ve dışarıdan referans verilebilir hale
gelmektedir.
Proje kapsamında ilk atölye 6 Haziran
2013’de Gezi Parkı’nda gerçekleşti.
Grup, çalışmalarını internet üzerinden
paylaşımlı belgeler ve yüzyüze buluşmalarla sürdürüyor. Toplanan veriler
ve ilişki haritaları bienal sırasında
basılı ve dijital olarak çeşitli formatlarda
gösterilecek. Bienal süresince projeye
verilen alanda mülksüzleştirme ve kent
politikaları, ilişkisel veri derleme,
ağ haritalama ve derlenen verilerin
toplumsallaştırması ile ilgili başlıklarda
atölyeler gerçekleştirilecek ve
konuşmalar düzenlenecektir.
– Mülksüzleştirme Ağları

agenda of the city? To which specific capital groups is the people’s tax money being
transferred through the reconstruction/
management of public property? What
are the connections between projects
targeting the district of Beyoğlu, which is
among the primary focal areas of urban
policies? What are the processes of
depriving minorities from their property
and the partnerships between the state
institutions and private companies that
have appropriated the unearned capital
resulting from these processes?
We are interested in questions that expose
such relations of power.
The project runs on internet as a web
service and its interface allows contributors
to enter data, share their works, and
explore the network maps interactively.
Technical infrastructure of the web service
is the collective mapping platform Graph
Commons developed by Burak Arıkan.
Data points with indicated sources on
this platform can be digitally searched by
everyone, are easily accessible, and can
be referenced as external links.
The first workshop in scope of the project
took place in Gezi Park on June 6, 2013.
The group has been working on shared
documents online and on-site ever since.
The data and relational maps will be
displayed in the biennial both as static
prints and in digital formats. Workshops
will also be conducted on dispossession
and urban policies, relational data
compilation, network mapping, and
publication/socialization of the generated
data throughout the biennial.
– Networks of Dispossession
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Kentsel politikaların birincil odak
alanlarından birisi olan ve Gezi sürecini
de tetikleyen Beyoğlu bölgesine yönelik
projeler arasında ne tür ilişkiler söz konusu?
Azınlıkların mülksüzleştirilme süreçleri
ve bu süreçler sonunda oluşan rantı sahiplenen kurum ve şirketler arasında ne tür
ortaklıklar mevcut? Bu ve benzeri iktidar
ilişkilerini açığa çıkaran sorularla
ilgileniyoruz.

NEWSPAPER
READING CLUB
(FIONA CONNOR &
MICHALA PALUDAN)

Fiona Connor’ın enstalasyonları genellikle
mevcut mimari sistemleri yineleyen nesne
veya yapı derlemeleri. Sanatçının bazı son
dönem projeleri yerel yapıları belgelerken, bazıları da müze kurumunun mimari
ve sunum mekanizmalarını inceliyor.
Connor’ın yapıtları, mekân, konum ve
temsil arasında süregelen diyaloğun
varlığını kanıtlıyor ve aynı zamanda
belirli çevrelerin, izleyicinin bir nesneyi
algılamasını nasıl koşullandırdığını
keşfetmeye çabalıyor. İzleyici, sunulanın
(üç boyutlu bir replika anlamında) bir
yorumu ve asıl yapıta vereceği farazi tepki
arasında müzakere yapmak zorunda kalıyor.

Fiona Connor’s installations are typically
collections of objects or structures that
quote existing architectural systems. Some
recent projects have documented vernacular
structures, while others have explored the
architecture and display mechanisms of
the museum. Connor’s works evidence
a sustained dialogue between place,
location, and representation, and explore
how specific environments condition the
viewer’s perception of an object. One
must negotiate between a reading of
what is presented (as three-dimensional
documentation) and an imagined response
to the original.

Connor, 13. İstanbul Bienali’nde Michala
Paludan ile ortak çalışması Gazete
Okuma Kulübü’nü (2013) sunuyor.
İstanbul’dan gelişigüzel seçilen insanlardan, kendi tercihlerine bağlı olarak bir
süreli yayını yüksek sesle okumaları ve
kendi yaklaşımlarıyla inceleyip yorumlamaları istenmiş. “Aslında insanlar
gazeteleri okumuyor,” diyor McLuhan.
“Tıpkı her sabah sıcak bir banyoya
girer gibi kendilerini gazetelerin içine
bırakıveriyorlar.”1 Bir gazetenin içinde
dolaşmak için belirlenen kişiye özel süreç,
ön sayfadaki fotoğrafa bakmaktan,
manşetleri veya günün tarihini okumaya,
arka sayfaya doğru başlıklar veya spotlar
insanın ilgisini çektikçe oradan buradan
bir şeyler tarayarak ilerlemeye kadar
çeşitli hareket dizilerini içerir. Projeye

For the 13th Istanbul Biennial Connor
presents her collaborative project with
Michala Paludan Newspaper Reading
Club (2013). Random people from Istanbul
were invited to read a periodical of their
choice, negotiating the paper according
to their interests and commenting on
it as they read. ‘People don’t actually
read newspapers’, Marshall McLuhan
says. ‘They get into them every morning
like a hot bath.’1 The subjective process
employed to navigate a newspaper
involves any order of action from looking
at the picture on the front page, reading
the headlines or the date, and skimming
to the back page to reading a bit here
and there as headlines or bylines pique
one’s interest. All newspaper readings
were recorded, transcribed, and printed

1 http://www.nytimes.com/books/97/11/02/home/mcluhan-magazine.html Erişim: 17 Ağustos 2013. http://www.
nytimes.com/books/97/11/02/home/mcluhan-magazine.html Accessed: 17 August 2013.
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Gazete Okuma Kulübü Postası - “Yakınlıklar”, Farley Binası, Newspaper Reading Club Daily - ‘Intimacies’, the Farley Building,
Los Angeles, 2011 Los Angeles, 2011

2011’de Los Angeles, CA, ABD’de kuruldu. Çalışmalarını Los Angeles, CA, ABD
ve Askeby, Danimarka’da sürdürüyor. Founded in 2011 in Los Angeles, CA, USA.
Based in Los Angeles, CA, USA and Askeby, Denmark.

Gazete Okuma Kulübü - Trista Mallory ile Okuma,
1070 Lorimer Sk. Brooklyn, NY 11222, 4 Mayıs 2013

İstanbul, Gazete Okuma Kulübü’ne
kışkırtıcı ve hareketli bir bağlam sundu.
Birçok kişi ve sivil toplum kuruluşu,
ülke çapında bir protestoya dönüşen
Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin
uyguladığı şiddeti yeterince takip
etmediği için medyayı eleştirdi. Diğer
yandan, sosyal medya protestolar
hakkında bilgi dolaşımının sağlanması
açısından hayati önem kazandı.
Connor, mimarinin ve kamusal alanın
dünyayla ilgili deneyimlerimizin arayüzü
olarak nasıl işlediğiyle ilgileniyor. Benzer
şekilde, gazeteler de insanların kendi
tecrübeleri dışında meydana gelen
olayları deneyimlemesine aracılık ediyor.
Gazete Okuma Kulübü iktidar yapılarının
medya üzerindeki hâkimiyetine ve bu
etkinin kamusal bilinci (bazen hiddet
yaratacak düzeyde) nasıl yönlendirdiğine
dikkat çekiyor. Proje, bireylerin son
derece öznel ve aktif süzme ya da
kurgulama süreçleri aracılığıyla,
medyanın İstanbul’da devam eden olayları
nasıl haberleştirdiğini takip ediyor ve
gelecek için kaydediyor. İnsanların
tepkisi, bireyin sesinin kaybolmasına izin
vermeyen alternatif bir haber kaynağı
olarak gazete formatında belgeleniyor.
– Danae Mossman ve Sarah Hopkinson

in a newspaper format to be distributed
throughout the biennial venues.
Istanbul provided a provocative and
active context for the Newspaper Reading
Club. Many individuals and civil society
organizations criticized the news media’s
inadequate coverage of the police violence
in the Gezi Park demonstrations, which
turned into a nationwide protest. On
the other hand, social media became
critical sites for the circulation of
information about the protests.
Connor is interested in the way
architecture and public space are the
interface for the experience of the world.
Similarly, newspapers mediate people’s
experience of events that transpire outside
their personal experiences. Newspaper
Reading Club draws attention to
the hegemonic control that structures
in power have over the media and how
this influence affects the public
consciousness (at times fuelling outrage).
The project tracks and records for
posterity, the media’s response to
the current events taking place in Istanbul,
through the very subjective and active
filtering or editing process of individuals.
Their response is documented in
newspaper form, acting as an alternative
news source, one that retains
the voice of the individual.
– Danae Mossman and Sarah Hopkinson
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Newspaper Reading Club - Reading with Trista Mallory,
1070 Lorimer St. Brooklyn, NY 11222, May 4, 2013

katkıda bulunanların tüm “gazete
okumaları” kaydedildi, deşifresi yapıldı
ve bienal mekânlarında dağıtılmak üzere
gazete formatında basıldı.

PETER ROBINSON

Peter Robinson’un yapıtları seçtiği
malzemenin hem maddeselliğini hem
de mecazi olanaklarını araştırıyor.
Robinson’un heykel önermeleri
–polistirenden ürettiği büyük boyutlu,
ağırlıksız hacimlerden keçenin büzüştürülerek yoğunlaştırılmış maddeselliğine– çeşitli zıtlıkları (yoğunluk ve
hafiflik, dağılma ve sıkışma gibi) ortaya
koyuyor ve minimalizm, postminimalizm
ve kavramsal sanatın biçimci mirasına
göndermede bulunuyor.

Peter Robinson’s work investigates both
the materiality and the metaphoric
potential of his chosen medium. Robinson’s
sculpture propositions—whether
the massive weightless volume of
polystyrene forms or the densely
contracted materiality of felt—play out
various oppositions (such as density and
lightness, dispersion and compression)
and reference the formalist legacies
of minimalism, postminimalism and
conceptual art.

Robinson Katakulli ve Miras (2013)
adlı yapıtında izleyicinin algısına meydan
okumak amacıyla küp, silindir, düzlem
ve çizgi gibi tipik minimalist biçimlere
başvuruyor. Bu enstalasyon ilk bakışta
minimalizmin birebir dilinin simgelerini
ödünç alan, herhangi bir düzenden
yoksun bir temel biçimler toplamı
izlenimi bıraksa da, durum göründüğü
gibi değil: Sert biçimler yumuşak,
yumuşak biçimler sert, boşluklar dolu,
dolu olanlar boşluk, çoğul tek, düzensiz
olan düzenli ve rastlantısal gibi görünen
aslında bilerek ve isteyerek yapılmış.

In Ruses and Legacies (2013) Robinson
employs typical minimalist forms, such
as cubes, cylinders, planes, and lines,
to challenge the audience’s perception.
On first impression the installation is
a disorganized array of primary forms
borrowing from a literalist language of
minimalism. However, things are not as
they seem to be: hard forms are soft, soft
forms are hard, voids are solids, solids are
voids, multiple is singular, the disorganized
is organized and random is intentional.

Mekâna yoğun bir şekilde yerleştirilmiş
biçimler ortalığı karıştırıyor: Oval ve
dairesel saydam Pleksiglas diskler saydam
küplere yaslanmış; keçeden üretilmiş
sırıklar küplere yaslanıyor veya küplerin
üzerine ve içine yerleştirilmiş; çeşitli
boyutlardaki direkler birbirine yaslanıyor (bazıları dik, diğerleri bükülmüş).
Her biçim ardından gelene zıt bir hareket
sergiliyor ve sabit konumdan uzaklaşıyor

A densely installed collection of forms litter
the space: oval and circular transparent
Plexiglas discs rest against transparent
cubes; felt poles lean against, on, or inside
cubes; poles of many sizes abut others
(some stand erect and others fold).
Each form acts in opposition to the next,
veering away from any fixed position—
they are circuits that loop rather than
come to a conclusion.
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Yapı ve Öznellik , 2012 Structure and Subjectivity, 2012

1966’da Ashburton, Yeni Zelanda’da doğdu. Auckland, Yeni Zelanda’da
yaşıyor ve çalışıyor. Born in 1966 in Ashburton, New Zealand. Lives and works
in Auckland, New Zealand.

–biçimler bir sonuca varmaktansa döngü
halinde birer düzenek oluşturuyor.

13. İstanbul Bienali kamusal alan
kavramına ve mekân işgalinin farklı
yöntemlerinin siyasi olarak nasıl düşünülebileceğine odaklanıyor. Robinson’un
enstalasyonu, kendileri sıkıştırma ve
uzatma gibi işlemlerin sonucunda ortaya
çıkan biçimlerin keçe, Pleksiglas ve
tahta gibi malzemelerden şekillendirilen mekansal modeller halinde nasıl
yoğunlaştırılabileceğini sorgulayan
bir dizin. Yapıt bunu gerçekleştirerek,
kamusal alanın düzenlenişi aracılığıyla
veya düzenlenişine bağlı olarak bağlamı
nasıl sıkıştırabileceğine veya genişletebileceğine dair imalarda bulunuyor.
– Danae Mossman ve Sarah Hopkinson

The 13th Istanbul Biennial focuses on the
public domain and how different ways of
occupying space can be conceived of
politically. Robinson’s installation is an
index of forms that examine the ways
in which they can be condensed into
spatial models crafted from materials
(felt, Plexiglas, and wood) that are
themselves results of processes of
compression and extension. In doing
so the work alludes to ways in which
public space also contains the ability to
contract or amplify a context through,
or dependent upon, its arrangement.
– Danae Mossman and Sarah Hopkinson
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Zamanla her nesne kümesinin kasıtlı olarak gruplandırıldığı anlaşılıyor; ancak
nesnelerin açılı düzeni bu enstalasyonun
henüz tamamlanmadığı fikrini uyandırıyor.
Nesneler ne için kullanılacaklarına
henüz karar verilmemiş gibi veya odada
sunulanlara ek ihtimaller önermek
amacıyla duvarlara yaslanmış duruyorlar,
bu da izleyicinin enstalasyonu hayalinde
mekândaki dört duvarın ötesine taşımasına
olanak sağlıyor.

It becomes clear that each cluster of
objects is intentionally grouped; however,
the angular arrangement of objects
suggests that this installation is incomplete.
Objects lean against the walls as if their
use is undecided or to suggest additional
possibilities than those presented in
the room, allowing the viewer to imaginatively extend the installation outside of
the four walls of the space.

PROYECTO
SECUNDARIO
LILIANA MARESCA

Liliana Maresca Ortaokulu Projesi
[Proyecto Secundario Liliana Maresca], 2013

Arjantin’de 2001 yılında gerçekleşen
şiddetli halk isyanının ardından bir grup
sanatçı (daha sonra Liliana Maresca
Ortaokulu Projesi adını aldılar), Lomas
de Zamora’da bir gecekondu mahallesi
olan La Cava de Villa Fiorito’da çeşitli
toplumsal ve sanatsal etkinliklere ön ayak
oldu. Sanatçılar 2007 yılından itibaren
çalışmalarını mahalledeki 349 numaralı
devlet ortaokulunda görsel sanatlar
odaklı bir eğitim programı geliştirmek
üzere yoğunlaştırdılar. Eğitim Bakanlığı
bu programı 2009 yılında onayladı.

After the violent uprisings in Argentina
in 2001, a group of artists (who later
assumed the name Liliana Maresca
Secondary School Project) initiated
various social and artistic endeavours
in La Cava de Villa Fiorito, a shantytown
in Lomas de Zamora. Since 2007 they
have focused their efforts on developing
an educational programme with a visual
arts focus for the public secondary
school no. 349 in the neighbourhood.
The Ministry of Education approved
the programme in 2009.

Liliana Maresca Ortaokulu Projesi,
çalışmalarını sosyo-ekonomik açıdan
sorunlu Fiorito mahallesinde yürüten
bağımsız bir kolektif. Ayrımcılık, aile içi
şiddet, çocuk işçiler ve kamusal hizmetlerin
eksikliği gibi belli başlı –ve büyük aciliyet
içeren– sorunlardan ve mahallenin kimliğinden yola çıkan kolektif, güncel sanat
stratejilerini kullanan bir eğitim planı
vasıtasıyla mahalle halkını güçlendirmek
için çalışıyor. Mahalleyle kuvvetli bağlara
sahip olan kolektif, yerel kültür öğelerinden ve katılımcı yöntemlerden faydalanıyor
ve kapsayıcılığa öncelik veriyor. Kolektifin
halihazırdaki üyeleri –Lorena Bossi,
Florencia Cabeza, Ariel Cusnir ve
Leandro Tartaglia– sadece okulun idarecilerine pedagojik danışmanlık desteği
vermekle kalmıyor, görsel sanatların
metodolojilerini genel müfredatın bir
parçası haline getiren uygulayıcı ve

The project is an independent collective
engaged with the socio-economically
deprived Fiorito community. The collective
works to empower community members
through an educational proposal of
contemporary art strategies derived
from the neighbourhood’s identity and
particular—and very immediate—
problems such as discrimination, domestic
violence, child labour and the absence of
public services. Firmly grounded in
the grassroots and employing local
cultural elements and participatory
methods, they prioritize being inclusive.
The collective’s current members—Lorena
Bossi, Florencia Cabeza, Ariel Cusnir, and
Leandro Tartaglia—operate not merely
as pedagogical advisors to the school’s
authorities, but also as practitioners
and educators, integrating visual-arts
methodologies into the general curriculum.
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Liliana Maresca Secondary School Project
[ Proyecto Secundario Liliana Maresca], 2013

2007’de La Cava de Villa Fiorito, Lomas de Zamora, Buenos Aires, Arjantin’de
kurulan bağımsız kolektif. Çalışmalarını La Cava de Villa Fiorito, Lomas de
Zamora, Buenos Aires, Arjantin’de sürdürüyor. Independent collective founded
in 2007 in La Cava de Villa Fiorito, Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina.
Based in La Cava de Villa Fiorito, Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina.

Liliana Maresca Secondary School Project
[ Proyecto Secundario Liliana Maresca], 2013
Liliana Maresca Ortaokulu Projesi
[Proyecto Secundario Liliana Maresca], 2013

These methodologies seek to develop
the students’ perceptions both as
spectators and producers of visual culture,
and foster critical thinking and creative
solutions for difficult everyday situations.
The artists generate relationships with
artistic institutions and alternative art
spaces; organizes visits to museums,
art centres, and art fairs for children who
have almost never left the neighbourhood;
invites artists and art professionals to
lecture at the school. The collective
also organizes art exhibitions featuring
renowned artists in hallways and classrooms, using their work as pedagogical
material for academic subjects: Leon
Ferrari’s Heliografías series for teaching
mathematics and geometry; Guillermo
Faivovich & Nicolás Goldberg’s Camp
del Cielo meteorite project for science
and history...

Kolektif, 13. İstanbul Bienali için iki
bölümlü bir video işi üretti: ilk bölümde
projenin tarihi bir arşiv çerçevesinde
sunulurken, ikinci bölümde öğrencilerin
2013 yılında İstanbul Bienali teması
etrafında geliştirdikleri etkinlikler
belgelendi. Öğrenciler kendilerini ve
mahallelerini küresel bir topluluk
karşısında nasıl sunacaklarını tartıştılar,
görsel sanatlar ders programındaki sanat
alıştırmalarını coğrafya ve tarih gibi
geleneksel konularla birleştirdiler ve bu
gecekondu mahallesinin kendine özgü
bağlamını belgesel bir videoda anlattılar.
Öğrencilerin ürettiği işler yıl sonunda,
kolektif tarafından Buenos Aires’te
müfredatı görsel sanatlar ağırlıklı tüm
okulların katılımıyla düzenlenecek ilk
Liliana Maresca Bienali’nde sergilenecek.
– Javier Villa

For the 13th Istanbul Biennial, the collective
produced a two-part video work: an
archival presentation of the history of the
project and a documentation of activities the
students have been developing in 2013
around the theme of the Istanbul Biennial.
The students discussed how to present
themselves and the neighbourhood to
the global community, combining their
artistic exercises in their visual arts
curriculum with conventional subjects,
such as geography and history, and also
conveying the particular context of their
shantytown in a documentary video. At the
end of the year, the students’ production
will be exhibited in the first edition of the
Liliana Maresca Biennial, organized by the
collective with the participation of all the
schools in Buenos Aires that have a curriculum track in visual arts. – Javier Villa
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eğitimciler olarak da çalışıyor. Bu yöntemler öğrencilerin görsel kültürün hem
izleyicisi hem de üreticisi olarak algısını
geliştirmeyi, eleştirel düşünce ve gündelik
dertler karşısında yaratıcı çözümler üretme
becerisini beslemeyi hedefliyor. Proje sanat
kurumları ve alternatif sanat mekânlarıyla
da ilişkiler geliştiriyor; mahallesinden
dışarı neredeyse hiç çıkmayan çocuklar
için müzelere, sanat merkezlerine geziler
düzenliyor; sanatçıları ve sanat alanında
çalışanları okulda ders vermek üzere davet
ediyor ve okulun salon ve sınıflarında tanınmış sanatçıların yapıtlarının yer aldığı
ve dersler için pedagojik malzeme olarak
kullanılan sergiler yapıyor: örneğin Leon
Ferrari’nin Heliografías serisi matematik
ve geometri dersinde; Guillermo Faivovich
& Nicolás Goldberg’in Camp del Cielo
meteor projesi ise fen ve tarih derslerinde
kullanıldı.

ROSSELLA BISCOTTI

Rossella Biscotti’nin sinema, performans
ve heykel alanlarıyla kesişen pratiği
çerçevesinde, içinde yaşadığımız toplumları inşa eden disiplin teknolojilerini
incelerken kullandığı temel yöntem
montaj. Tarihsel anlatılar üzerine gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma, belirli
konuları ve belirli mekânların tarihini
birbirine bağlıyor. Arşiv bu sürecin
ilk durağı, sanatçı sonraki aşamalarda
bireylerin devlet kurumları ve toplumla
ilişkilerine odaklanan anlatıları gün
yüzüne çıkarmak amacıyla onlarla bizzat
ilişkiye giriyor.

In her practice, cutting across filmmaking,
performance, and sculpture, montage
is the fundamental gesture Rossella
Biscotti elaborates on while approaching
technologies of discipline that construct
the societies we live in. Her extensive
research on historical narratives ties
together specific subjects and the histories
of particular sites. Archive is only the initial
encounter, as she personally engages with
people to reveal narratives that focus on
their relationships with institutions of state
and society.

Biscotti, 13. İstanbul Bienali’nde sergilenen yapıtı Santo Stefano Hapishanesi’nde
(2011-2013) mahkûmların içinde yaşadığı
koşullar ve toplumdan yalıtılmanın,
fiziksel ve entelektüel becerileri yok eden
ve kimliklerini hükümsüz kılan psikolojik
etkileri üzerine düşünceler geliştiriyor.

In The Prison of Santo Stefano
(2011-2013), her work exhibited in the
13th Istanbul Biennial, Biscotti reflects
on the general condition experienced by
detainees and the psychological effects
of isolation, which destroy physical and
intellectual abilities and annul the convicts’
identities.

Akdeniz’de küçük bir adada bulunan
Santo Stefano Hapishanesi, İtalya’da
müebbet hapis cezasına çarptırılan
tutuklular için özel olarak inşa edilen ve
panoptik bir yapıya sahip ilk hapishane.
Bina, Napoli’deki San Carlo Opera binası
örnek alınarak tasarlanmış. Jeremy
Bentham’ın Panoptikon tasarımlarıyla
aynı dönemin ürünü olan bu yapı,
merkezi bir noktadan tüm hücrelerin
görülmesine olanak sağlayarak tutuklular üzerinde sürekli bir gözetlenme
hissi yaratıyor. Kapılarını modern bir
hapishane olarak 1793 yılında açan Santo
Stefano 1965 yılına kadar kullanıldı.
Çoğunluğu anarşist ve komünist liderler

The Santo Stefano Prison is located on
a small island on the Mediterranean Sea.
It was the first prison built for life
imprisonment in Italy and the first one
to use a panoptic structure, taking as
reference the San Carlo Opera Theater
in Naples. Contemporary to Jeremy
Bentham’s designs of the Panopticon, this
structure renders all cells visible from
a central point, thus creating a permanent
feeling of surveillance. Santo Stefano
opened its doors as a modern prison in
1793 and was operational until 1965.
Many political figures in Italy—mostly
anarchists and communist leaders—
were imprisoned at this location.
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1978’de Molfetta, İtalya’da doğdu. Amsterdam, Hollanda’da yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1978 in Molfetta, Italy. Lives and works in Amsterdam, the Netherlands.

Santo Stefano Hapishanesi’nde Biscotti,
kurşun plakalar kullanarak hapishanedeki zeminin mekânsal kesitlerinin
kalıplarını üretti ve bu üretim sürecini
8 mm filme kaydetti. Bu süreç, birçok
farklı katmanda –hammaddenin adaya
elle taşınması, çekiçle dövülerek yeniden
şekillendirilmesi ve daha sonra anakaraya geri götürülmesi– hapishanenin
varoluşsal koşullarını simgeliyor: Bu
hapishanedeki ağır fiziksel çalışma
koşullarını hatırlatıyor, hapishanenin
bedende bıraktığı kalıcı izleri gösteriyor,
ve bir hücrenin ve avlunun bir bölümünün
bire bir ölçekli haritalarını tasvir eden
heykeller aracılığıyla hapishanenin
mekânsal kısıtlamalarına dair somut bir
his uyandırıyor. Biscotti bu hapishanede
yaşayanların bedenlerinden arta kalan
izlerin ve kırılganlık aracılığıyla onların
direnişini yakalamanın peşinde. Filmde
heykellerin üretimine, sanatçının ve
müebbet hapse çarptırılmış eski bir siyasi
tutuklu olan Nicola Valentino’nun ön
ayak olduğu ve çeşitli İtalyan hapishanelerindeki mahkûmların desteklediği
politik bir eylem eşlik ediyor (“Müebbet
hapis cezasını çekerken hayatını kaybeden
mahkûmların mezarlarına çiçek götürme”). Hapishanenin kapanmasından
kısa bir süre sonra adayı ziyaret eden bir
anarşistin çizdiği bir harita sayesinde,
2012 ve 2013 yılları içerisinde adadaki
mezarlıkta yer alan isimsiz mezarlara
isim koymak mümkün olmuş ve bu eylem
büyüyerek Liberi dall’ergastolo (“Müebbetten kurtuluşa”) hareketine dönüşmüş.
– Javier Villa ve Övül Durmuşoğlu

In The Prison of Santo Stefano Biscotti
produced imprints of spatial segments of
the prison’s floors with lead sheets and
filmed the process with 8 mm footage.
This process —the carrying of the raw
material to the island by hand, hammering
and reshaping it, and taking it back to
the mainland— symbolizes the prison’s
existential conditions on many levels:
it recalls the hard physical labour involved,
represents the permanent marks
the prison could leave on the body,
and evokes a concrete sensation of
the prison’s spatial restrictions through
the sculptures shown as full-scale maps of
one cell and a fragment of the courtyard.
Biscotti is after the traces of the bodies
who lived inside and capturing their
resistance through fragility. In the film,
the making of the sculptures is
accompanied by a political action
(‘Bringing flowers to the cemetery of the
detainees that died in life imprisonment’)
that was initiated by the artist and Nicola
Valentino—former political prisoner
with a life sentence—and supported by
detainees of different Italian prisons.
During 2012 and 2013, the unmarked
graves of the island’s cemetery were
named thanks to a map drawn by an
anarchist that had visited the island
shortly after the prison’s closure, and
the action grew into the movement
Liberi dall’ergastolo (‘Free from life
imprisonment’).
– Javier Villa and Övül Durmuşoğlu
.
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olmak üzere İtalya’nın birçok siyasi
figürü burada hapis yattı.

SERKAN TAYCAN

Genellikle kentleşme, ev ve aidiyet gibi
konuları inceleyen fotoğraf serileri
üreten Serkan Taycan, fotoğraf çekme
süreci ile bu sürecin sonucunda ortaya
çıkan, belgesel ile kurgu arasındaki
sınırda gezinen imgeler arasındaki
ilişkiyi araştırıyor. Taycan, imgeler ve bu
imgeleri tamamlayan harita ve metinler
arasındaki gerilimi yapıtının malzemesi
haline getiriyor.

Serkan Taycan, who often produces series
of photographs exploring issues of
urbanization, the home, and belonging,
delves into the relationship between
the process of photographing and
the resulting images that straddle
the boundary between documentation and
fiction. Taycan has transformed the tension
between images and complementary
maps and texts into his work material.

Memleket (2009) Taycan’ın Anadolu’nun
farklı bölgelerinde çektiği kare format
fotoğraflardan oluşuyor. Taycan’ın
kendine özgü kadraj ve kompozisyonu
sayesinde, her imge birbirinden oldukça
bağımsız –deyim yerindeyse serinin geri
kalanından yalıtılmış-, tek başına bir
tanıklık değeri taşıyor; Memleket serisi,
yapıtın özüne fotografik bir nitelik
kazandıracak şekilde, bir dizi önerme ve
an olarak okunabiliyor.

Homeland (2009) consists of square-format
photographs Taycan took across Anatolia,
Turkey. Each image is quite independent
—isolated from the rest of the series,
for lack of a better word—through Taycan’s
specific framing and composition, serves
as a testament on its own; Homeland reads
as a series of statements and moments,
which makes it inherently photographic.

Kabuk (2010-2012) ise İstanbul’un hızlı,
yatay büyümesi hakkında mütevazı
saptamalarda bulunmak adına formalist,
resimsel bir yaklaşım benimsiyor.
Birçok yeni konut projesi inşaatlarını ve
şehrin çeperindeki taş ocaklarını ziyaret
ettiği aylar boyunca şekillenen bu seride,
Taycan’ın gidip gelişleri galeri mekanında iki farklı –sosyolog ve görsel sanatçıperspektifin kaleminden metinlerin yanı
sıra, sanatçının gezdiği yerleri belgeleyen
bir haritanın da yer aldığı bir gazete/
afiş ile temsil edilmişti. Eğer fotoğraf her
zaman, en temel düzeyde, fotoğrafçının
ve konusunun bulunduğu yeri ele veren
bir ışık iziyse, bu harita da bu durumun

Shell (2010–2012), on the other hand,
takes on a formalist, painterly approach
to make unassuming statements about
the rapid, horizontal growth of Istanbul.
Formed during the months of travelling to
many new housing-project construction
sites, quarries on the periphery of the city,
Taycan’s back and forth movement was
represented in the gallery space by
the newspaper/poster that not only had
texts from two different perspectives
—a sociologist and a visual artist—but
also a map that documented where he had
been. As photographs, on a very basic
level, are always marks of light that betray
where the photographer and the subject
have been, this map was essentially
a subversive gesture—a double underscore.
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1978’de Gaziantep, Türkiye’de doğdu. İstanbul, Türkiye’de yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1978 in Gaziantep, Turkey. Lives and works in Istanbul, Turkey.

Serkan Taycan’ın 13. İstanbul Bienali
için hazırladığı İki Deniz Arası (2013)
isimli proje, İstanbul’un içinden
geçmekte olduğu kentsel dönüşümün
mega projelerinden “Kanal İstanbul”la
ilişkili. Taycan, Marmara Denizi’yle
Karadeniz arasında açılması ve birer
milyon nüfuslu iki kenti barındırması
planlanan bu “Çılgın” projeye yakından
bakıyor, yürüyerek deneyimliyor. 69
kilometrelik bu hattı 4 gün boyunca
yürüyen sanatçı, her kilometrede yürüyüşüyle açtığı patikayı fotoğraflayarak
deneyimini izleyiciyle ve ilgilenen bütün
İstanbullularla paylaşmayı hedefliyor.
Yerel ve mikro olanı hesaba katmadan
tepeden inmeci bir tavırla planlanan bu
tür mega projelerde olduğu gibi, Kanal
İstanbul projesinde de buradaki tarih,
yaşantı, flora ya da topografi gözetilmiyor. İstanbul’un en eski yerleşimi Yarım
Burgaz Mağarası’nın da içinde yer aldığı
eski taşocakları, linyit madenleri, su
havzası, kentiçi bostanları gibi kültürel
ve tarihi dokuları barındıran bu hattı
haritalaştırarak, ve kent sosyoloğu Jean
François Pérouse’la yaptığı çalışmanın
metinlerini bu haritada paylaşarak,
İstanbulluları çok yakın tarihte yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya olan bu bölgeyi
deneyimlemeye çağırıyor. – Merve Ünsal

The project titled Between Two Seas
(2013) that Serkan Taycan produced
for the 13th Istanbul Biennial is about
‘Kanal Istanbul’, one of the mega urban
transformation projects that the city of
Istanbul is going through. Taycan takes
a closer look at ‘Kanal Istanbul’ and
experiences by walking this ‘Crazy’ project
that is planned to be opened between the
Sea of Marmara and the Black Sea and
contain two cities with a population of one
million in each. The artist walks on this
route of 69 kilometres for four days, and
aiming to share his experience with the
viewer and all interested Istanbulites he
photographs each kilometre of the path
that he has opened by his act of walking.
As is the case with such mega projects
planned with a top-down approach without
taking into consideration that which is
local and micro, ‘Kanal Istanbul’ project as
well pays no regard to the existing history,
life, flora or topography of the place. By
mapping this route that contains cultural
and historic elements such as Istanbul’s
oldest settlement Yarımburgaz Cave
as well as old quarries, lignite mines,
water basin, and inner city orchards, and
sharing on this map the texts of a work he
co-produced with the urban sociologist
Jean François Pérouse, Taycan is inviting
Istanbulites to experience this area which
is faced with the very imminent threat of
obliteration. – Merve Ünsal
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altını ikinci kez çizen, düzen bozucu
bir jest oluşturuyor.

SULUKULE
PLATFORMU

İstanbul’da büyük ölçekli kentsel dönüşümleri başlatan sürecin ilk uygulama alanı,
dünyanın en eski Roman yerleşimlerinden
olan Sulukule mahallesiydi.1 Dünya Miras
Alanları’ndan, İstanbul kara surlarının
koruma bandında yer alan Sulukule, hem
kentsel dönüşüm politikaları ve uygulamalarının habercisi oldu, hem de Sulukule
Platformu’nun geliştirdiği yenilikçi kent
mücadelesi pratiğiyle gündeme geldi.
Sulukule Platformu üyeleri Sulukule’nin
adını değiştirebilecekler mi? (2007-2013)
diye sorarak, bu dönüşüm süreçlerini
aktarıyor. Platform’un yatay, açık ve
pozitif eylemliliği benimseyen yapısını ve
yıkımdan sonra da toplulukla ilişkileri
sürdürerek yürüttüğü dönüştürücü,
destekleyici faaliyetlerini tartışmaya
açıyor. “Bir kentsel mücadeleyi başarılı
ya da başarısız kılan nedir?” sorusunu
hem kendine, hem izleyenlere soruyor.
Yıkılıp yok edilen “yer”in kapsadığı yaşam
gücü, uğruna verilen mücadelenin topluluğa kazandırdığı yeni değerler ve gerçekleştirdiği dönüşüm toplumsal belleğe kazınır,
yeni pratiklerin referansı olarak geleceğe
taşınır. Sulukule ismi de artık yeni mücadele
pratiklerinin de temel referanslarından
birini oluşturuyor. Sulukule Mücadelesi’nin

The first target of large-scale urban transformation in Istanbul was the Sulukule
neighbourhood, one of the oldest Roma
settlements in the world.1 Located within
the conservation zone of the World
Heritage Site Istanbul city walls, it was not
only the harbinger of urban transformation
policies and implementations, but also
became renowned through the innovative
urban struggle practice developed by
the Sulukule Platform.
By asking Will they be able to change
the name Sulukule? (2007-2013),
members of the Sulukule Platform discuss
these processes of transformation,
and open to debate the platform’s own
horizontal and open structure and
transformative activities that are not
restricted to the demolition of the residents’
homes, and practiced in interaction with
the community. The platform poses
the question ‘What renders an urban
struggle successful, what makes it a
failure?’ both to itself and to the audience.
The life force of the demolished ‘place’,
the new values society gains through the
struggle, and the ensuing transformation
are ingrained in memory, and transmitted.
Thus, the name Sulukule now forms

1 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması başlıklı
5366 sayılı yasa Aralık 2005’te çıkarıldı. Yasanın ilk uygulama yeri Sulukule oldu. Tarlabaşı ve Balat Sulukule’yi
izledi. Law No. 5366 on Conservation by Renovation and Use by Revitalization of the Deteriorated Historical and

Cultural Immovable Property was enacted in December 2005. The first area of implementation of the law was Sulukule.
Tarlabaşı and Balat followed.
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Aslı Kıyak İngin, Derya Nüket Özer, Funda Oral, Nejla Osseiran, Deniz Mukan
Sulukule Platformu Ocak 2007’de İstanbul, Türkiye’de kuruldu. İstanbul,
Türkiye’de bulunuyor. Sulukule Platform founded in January 2007 in Istanbul,
Turkey. Based in Istanbul, Turkey.

Sulukule’de yıkımlar, 2007 yılında başladı.
Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası
ve Sulukule Platformu projenin iptali
için İdare Mahkemesi’ne başvurmuştu.
Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı
vermedi. Ancak 2012’de Fatih Belediyesi
İdare Mahkemesi’nin verdiği nihai kararda
proje kamu yararı olmadığı gerekçesiyle
iptal edildi. Bu arada bütün binalar
yıkılmış, yeni evler neredeyse bitmişti.
İptal kararına rağmen proje tamamlandı.
Evlerinden edilen Sulukuleliler mahalleyi
terk etmediler. Yıkılan evlerinin hemen
yanındaki sokaklara yerleşip yaşamaya
devam ediyorlar. Platform çalışmaları
kapsamında müzik ve dans eğitimi
veriliyor; 100 dolayında çocuğun okulla
olan bağlarını sürdürmeleri sağlanıyor,
kadınlara meslek becerisi kazandırılıyor.
Sulukulelilerin yeni bir nefesle ait oldukları yerde başlattıkları yeni hayatlarının
yanında yenileme projesinin yarattığı
yeni sitenin tanımsızlığı kentsel dönüşüm
olgusunun nafileliğini sergiliyor.

Sulukule’nin adını değiştirebilecekler
mi? Sulukule sürecini ve devam eden
mücadeleyi bir zaman çizelgesinde
sunarken yıkımla kaybolanı ve yeni
doğanı tartışıyor, bu sürecin kilit noktalarını aktarıyor. Kent hakkı, barınma
hakkı, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı,
kültürü-kimliği ile yaşama hakkı, soyut
ve somut mirasın korunması ve hukukun
işleyişi alanında iktidarın ve Platform’un
karşılıklı olarak attığı adımlar, sorular
eşliğinde irdeleniyor.

a fundamental reference in new struggle
practices. The impact of the Sulukule
Struggle has no doubt gained fresh
importance following the Gezi Resistance.
Demolition in Sulukule began in 2007.
Chamber of Architects, Urban Planners,
and the Platform had appealed to the
Administrative Court for the cancellation of
the project. The court did not grant a stay
of order. In 2012, the local court revoked
the joint project on the grounds that it was
‘not in the public interest.’ Meanwhile, new
houses had nearly been completed. Despite
the court decision, the houses were handed
over to their owners. The people of Sulukule
who had been forced out did not leave the
neighbourhood. They have settled in streets
closest to their demolished homes. Through
the Platform’s activities, children get music
and dance classes, academic support; and
women get vocational training. The new lives
of the people of Sulukule, launched with new
spirit right beside their former homes, when
juxtaposed with the soulless new housing
project built by the regeneration project,
demonstrates how futile the implementation
of urban transformation is.
Will they be able to change the name
Sulukule? presents the Sulukule process
and the ongoing struggle via a timeline to
trigger a debate on what was lost in the
demolition, and what has emerged anew,
transmitting the key points of the process.
Further topics of exploration include the
right to the city, the right to housing and
property, the right to education, the right to
cultural identity and the legal negotiation
between the government and the Platform.

* Türkçe’den İngilizce’ye çeviri Nazım Dikbaş. Translation from Turkish to English Nazım Dikbaş.
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yansımaları Gezi Direnişi’nin ardından hiç
şüphesiz tekrar önem kazanıyor.

TORIL
JOHANNESSEN

Toril Johannessen sürdürülebilirlik,
algı ve ekonomi gibi kavramları sanat,
teknoloji ve bilim arasında bir bölgeye
yerleştiriyor. Sanatçının birçok yapıtı
yukarıda bahsi geçen alanların
kesişimlerinin işaretlenmemiş,
görülmeyen veya isimlendirilmemiş
halleri etrafında şekillendiriliyor.
Sonuç ise, aralarında daha önce
herhangi bir bağlantı kurulmamış olan
bilim tarihi ve kapitalist piyasa gibi
alanlar arasında bağlantılar oluşturarak
disiplinler arasında yeni korelasyonlar
yaratmak. Yapıt, bir yandan alanlar
arasında karşılıklı ilişkiler oluşturma
ve bilginin gelişimiyle ilgili, ama öte
yandan bilginin nasıl olup da geliştiğini
sorgulayarak bu evrimin biçiminin
verili olmadığını ortaya koyuyor.

Olağanüstü Popüler Yanılgılar (2012)
sanat, bilim, ekonomi ve ruhanilik
katmanlarını bir araya getiren bir enstalasyon. Yapıt başlığını Charles Mackay’in
kitabı Olağanüstü Popüler Yanılgılar
ve Kalabalıkların Çılgınlığı’ndan (1841)
alıyor. Yazar bu kitapta yaygın boş
inanışlar, özellikle de piyasa balonları
hakkında gerçekleri ortaya serer.
Johannessen ise, Olağanüstü Popüler
Yanılgılar’da iki kolektif “yanılgı”yı
ele alıyor: algı manipülasyonları ve
güncel koşulların topluma nasıl
sızdığına dair kanılar.
Yapıt, en eski, tarihi büyülü feneri
andıran özel üretim bir projeksiyon
cihazından güneşi gösteren bir
solargramın görüntüsünü yansıtıyor.

Toril Johannessen places topics such as
sustainability, perception, and economy
in a realm somewhere in between art,
technology, and science. Many of her
pieces are conceived around the
unmarked, unseen, or unnamed at the
intersections of the aforementioned
fields. The result is the establishment
of connections where there were none
before, engendering new correlations
between disciplines, such as the history
of science and the capitalist market.
While the work concerns interrelations
across fields and the development of
knowledge, it also questions how it is
that knowledge develops and suggests
that this evolution might not necessarily
be a given.
Extraordinary Popular Delusions (2012)
is an installation that layers art, science,
economy, and spiritualism. It borrows
its title from the book Extraordinary
Popular Delusions and the Madness
of Crowds (1841) by Charles Mackay,
in which the author negates what he
considers widely held misapprehensions,
particularly financial bubbles. In
Extraordinary Popular Delusions,
Johannessen seizes on two collective
‘delusions’: manipulations of perception
and notions about how contemporary
conditions enter society.
The piece consists of a solargram showing
the sun cast through a custom-built
projector reminiscent of the oldest
historical magic lantern. Precinematic
projections of this kind were developed
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1978’de Trondheim, Norveç’te doğdu. Bergen, Norveç’te yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1978 in Trondheim, Norway. Lives and works in Bergen, Norway.

Olağanüstü Popüler Yanılgılar’ın
temelinde doğa bilimlerinin yöntemlerine
ve diğer alanlar üzerindeki etkilerine
yönelik bir araştırma ve keşif çabası
yatıyor. Yapıt hareketli bir sistemler ve
simgeler dizisi sunuyor, aralarında
termoekonominin de bulunduğu bir
takım yeni sınır-bilimleri de değerlendirmeye alıyor. Termoekonomi,
termodinamik kanunlarını ekonomik
kurama uygulayan, güneşteki lekelerin
etkinlikleri ve borsa gibi birbiriyle
ilişkisi olmayan döngüleri düzenleyen
birleştirici kuvvetleri anlamaya çalışan
“döngü araştırmaları” alanına ait bir
disiplin. – Theodor Ringborg

during the seventeenth century and
were then, as in Johannessen’s piece,
powered by oil lamps. Johannessen
entwines the sun, the quintessential
source of energy, and oil, extracted from
the depths of the earth. The installation
also includes a video and four prints. The
text-based video shows Johannessen’s
dialogue with late physicist Niels Bohr by
way of a clairvoyant medium, discussing
energy as a physical phenomenon but
also indirectly as a spiritual phenomenon.
The four corresponding prints delineate
concepts of energy cycles that diverge
from the first law of thermodynamics
(the law of conservation of energy).
Principal to Extraordinary Popular
Delusions is the exploration into the
methodologies of natural sciences and
their influence on other fields. It shows
a shifting of systems and symbols,
conveying a consideration into
new fringe sciences, including
thermoeconomics. Thermoeconomics
applies thermodynamics to economic
theory and is a discipline belonging
to ‘cycle research’, which attempts to
understand the unifying forces that
regulate unrelated cycles, such as
sunspot activity and the stock market.
– Theodor Ringborg
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Bu tür sinemadan önceki döneme ait
projeksiyon cihazları on yedinci yüzyılda
geliştirilmişti ve ışık kaynağı olarak gaz
lambası kullanıyordu. Johannessen en
temel enerji kaynağı güneş ile dünyanın
derinliklerinden çıkartılan kandil yağını
eşleştiriyor. Enstalasyonda ayrıca bir
video ve dört adet baskı da yer alıyor.
Metin temelli videoda Johannessen müteveffa fizikçi Niels Bohr ile bir medyum
aracılığıyla fiziksel bir fenomen olarak
–ama dolambaçlı biçimde de ruhani bir
fenomen olarak– enerji üzerine sohbet
ediyor. Bununla birlikte sunulan dört
baskı ise termodinamiğin ilk yasasından
yani enerjinin korunumu yasasından
türeyen enerji döngüsü kavramlarını
açıklıyor.

VERMEIR &
HEIREMANS

Vermeir & Heiremans’ın (Katleen
Vermeir ve Ronny Heiremans) videoları
günümüzün büyük oranda küreselleşmiş
dünyasında ekonomi, mekânsallık ve
toplumsal gerçeklik arasındaki karmaşık
ilişkiyi araştırıyor. Finansal yapıların
mekanizmasına ve kültürel süreçleri nasıl
üretip vücuda getirdiklerine odaklanan
ikili, kentsel dönüşüm, toplumsal statü
ve fetişizm arasındaki giderek daha da
birbirine dolanan ilişki üzerine sorular
soruyor. İkili, finansal pazarların kaygan
doğasını irdeliyor ve küresel ekonominin
niteliklerinin nasıl yeni bir benlik algısı
modeli ürettiğini sorguluyor. Sanatçılar
hem toplumsal kurallara, hem de
bugünün sanatsal ve sanatsal olmayan
dünyalarında değerin nasıl üretildiğine
dair fikir yürütmek amacıyla finansal
araçlar, tarihsel göndermeler, teknoloji
ve sinema dilinden faydalanıyor.

The videos and installations of Vermeir &
Heiremans (Katleen Vermeir and Ronny
Heiremans) investigate the complex
relationship between economy, spatiality,
and social reality in today’s highly
globalized world. Focusing on the
mechanism of financial structures and
the ways in which they produce and
generate cultural processes, the duo
raises questions about the ever-growing
entanglement between urban development, social status, and fetishism. They
explore the shifting nature of financial
markets in relation to subjectivity and
ask how the characteristics of the global
economy produce new modes of selfperception. The artists employ financial
tools, historical references, technology,
and cinematic language to reflect on social
codes as well as on the production of value
in today’s artistic and non-artistic realms.

İkili, 2012 tarihli ve yer yer Goethe’nin
Faust’undaki iddiayı da hatırlatan
Rezidans (öbür dünya üzerine bir bahis)
başlıklı video projesi için iki ayrı rolü,
bir kapitalisti ve bir sanatçıyı canlandıran Çinli sanatçı ve mimar Ma Wen ile
birlikte çalıştı. Bu karakterlerin ilki,
dünyayı finansal bir merceğin ardından
gören ve sürekli “yaratıcı sınıf”ın
ekonomik katkısı konusundaki derin
görüşlerini izleyiciyle paylaşan
oportünist bir kültür girişimcisi.
Ma Wen’in diğer rolü bu para merkezli
gerçekliğin öteki yüzünü temsil eden
uzun saçlı bir sanatçı: bu sanatçı, sermaye
birikimine muhalif kimliğiyle

In their 2012 video project The Residence
(a wager for the afterlife), in parts evoking
the wager in Goethe’s Faust, Vermeir &
Heiremans collaborated with the Chinese
artist and architect Ma Wen, who plays
two roles: a capitalist and an artist.
The first character, an opportunist cultural
entrepreneur, perceives the world through
a financial lens and constantly shares his
insights on the economic contribution of
the ‘creative class’. Ma Wen’s second role
as a long-haired artist represents the other
side of this money-oriented reality: as
a dissident of the ongoing accumulation
of wealth, he finds himself excluded both
physically and symbolically from
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2006’da Brüksel, Belçika’da kurulan sanatçı kolektifi. Çalışmalarını Brüksel,
Belçika’da sürdürüyor. Artists collective founded in 2006 in Brussels, Belgium.
Based in Brussels, Belgium.

Çekimleri Çin’de ve Belçika’da gerçekleştirilen Rezidans (lüks apartmanlar,
havalı iç mekânlar ve moda defileleriyle
dolu) abartılı, sahte ve şaşaalı bir ortamda geçiyor ve sıkıştırılmış ve hummalı
bir olaylar örgüsüne sahip –filmde,
yatırımcı, girişimciden ölümünden
sonraki hayatı için bir ev inşa etmesini
istiyor. Buna uygun olarak, farklı
figürler tarafından temsil edilen metin
en az bu figürlerin içinde yaşadığı dünya
kadar yozlaşmış: bu “orijinal” bir
senaryo değil, aralarında yaşam tarzı
dergileri veya edebi yapıtların da olduğu,
farklı kaynaklardan derlenmiş alıntılardan oluşan bir buket. Bu metin ve
söz katmanları görsellerle yan yana
gelince Rezidans’ın iletmeye çalıştığı
yapaylık hissini artırıyor. – Yael Messer

the gated communities that comprise
this flashy world. The project features two
additional fictional characters: a wealthy
investor and a woman named Lady Credit,
an emblematic figure, performed by one
actress who plays all the dozen female
roles in the film.
Filmed in China and Belgium,
The Residence narrates a compressed
and frenetic plot—the entrepreneur is
commissioned by the investor to develop
a house for his afterlife—that takes place
in an excessive, pretentious, and
glamorous environment (full of expensive
apartments, fancy interiors, and fashion
shows). Accordingly, the text that is
represented by the different figures is
as corrupted as the world they live in:
it is not an ‘original’ script but rather
an assemblage of quotes from different
sources. These sources may include
lifestyle magazines or literary works.
When juxtaposed with the visuals,
these textual and verbal layers intensify
the artificial feeling The Residence
aims to convey. – Yael Messer
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bu gösterişli dünyayı oluşturan
güvenlikli yerleşimlerden hem fiziksel
hem de simgesel olarak dışlanıyor.
Projede iki kurgu karakter daha yer
alıyor: biri varlıklı bir yatırımcı, diğeri
ise Lady Credit (Kredi Hanım) isminde
filmdeki bir düzine kadın karakterin
tamamını canlandıran simgesel bir
kadın figürü.

VOLKAN ASLAN

Volkan Aslan’ın derdi nesneleri
konuşturmak. Film kareleri ve fotoğraflardan bit pazarından toplanmış ıvırzıvıra ve eski masalara, bulunmuş nesne
ve imgeleri biriktirerek ve yeni ilişkiler
içinde bir araya getirerek normalde
insanların artlarında bıraktığı basit
izler olarak görülen bu nesneleri birer
iletişim mecrası haline getiriyor. Aslan’ın
enstalasyonlarında bulunmuş nesneler
sadece geçmişi belgelemeye veya tanık
oldukları nostaljik bir anı ifade etmeye
yaramıyor, sanatçının oluşturduğu yeni
şablon içerisinde yeni hikâyeler de
anlatıyorlar. Aslan’ın hazır yapıtları
kendi geçmişleriyle aralarına mesafe
koydukları, hatta bu geçmişten koptukları
ölçüde kendi dünyalarını oluşturuyorlar,
ve izleyiciyi sunulan bu nesnelere yeni
anılar ve kimlikler atfetmeye davet
ediyorlar.
Aslan 13. İstanbul Bienali için tanıdık,
hatta gündelik bir nesneyi, 1920’den beri
Olimpiyat Oyunları’nın meşhur sembolü
olan birbirine geçmiş mavi, sarı, siyah,
yeşil ve kırmızı beş halkayı tasarlıyor.
Oyunlar Oyunlar Oyunlar (2013), ilk
bakışta bu uluslararası spor etkinliğinin
kurumsal kimliğine gönderme yapıyor.
Ancak Aslan kullandığı soluk neon
ışıklar ve her an yıkılacakmış gibi
görünen sergileme biçimiyle beklenmedik
bir müdahalade bulunuyor ve varsayılan
barış ve ilerleme idealizmi yerine, hasar
görebilirliğe işaret ediyor. Oyunlar
Oyunlar Oyunlar, sanki binanın taşıyıcı
yapısına tutunmaya çalışır gibi,
Galata Rum İlköğretim Okulu’nun en

Volkan Aslan is preoccupied with objects
that are made to speak. Collecting and
assembling found objects and images
—ranging from film stills and photographs
to flea market knickknacks and old
tables—he gives agency to these objects
that are often considered as merely
human imprints or traces. In Aslan’s
installations, found objects do not simply
document the past or testify to a nostalgic
moment as they occupy the position of
the witness, but more importantly, they
are placed in the templates he creates
from scratch, and thereby made to tell new
stories. His ready-mades produce their
own constituency as they are distanced,
if not detached, from their own past, and
assume an audience who is invited to
construct new memories and identities to
the objects on display.
For the 13th Istanbul Biennial, Aslan
creates a familiar, if not everyday, object:
five interlocking rings coloured blue,
yellow, black, green, and red—mimicking
the renowned symbol of the Olympic
Games since 1920. Games Games
Games (2013) immediately refers to
the institutional identity of the international
sporting event, yet Aslan creates a twist
by using fading neon lights and a display
that looks as if it can collapse any time,
pointing to vulnerability rather than
a presumed idealism for peace and
development. Games Games Games
dangles from a wooden beam at
the top-floor of the Galata Greek Primary
School, as if it is trying to hold on to
the support structure of the building.
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1982’de Ankara, Türkiye’de doğdu. İstanbul, Türkiye’de yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1982 in Ankara, Turkey. Lives and works in Istanbul, Turkey.

Oyunlar Oyunlar Oyunlar’daki bilindik
şablon kullanımı sanatçının bir başka
işini, Sergi Salonu’nu (2009) hatırlatıyor;
bu yapıt için Aslan boş bir mekâna,
yerel belediyelerin sergi mekânlarında
kullanılan altın rengi harflerle heykelin
başlığını yazmıştı. Sanatçı Oyunlar
Oyunlar Oyunlar’la ise kurumların
mekânları önceden tanımlamak için
gösterdiği absürd çabayı daha da
karmaşık bir bağlama yerleştiriyor. Bu
sefer, kullandığı nesnenin –Olimpiyat
halkalarının– sembolünü bozuyor ve bu
nesneye, muhtemel bir başarısızlığa atıfta
bulunan beklenmedik bir sembol
yüklüyor. Sanatçı izleyiciyi sadece
nesnenin işlevini değil, onu destekleyen
iktidar yapısını da sorgulamaya davet
ediyor. – Özge Ersoy

Rather than being a contained sculpture in
itself, neon rings also create an atmosphere,
playing with the perception of space.
Aslan’s gesture suggests the potential
urban residues of the Olympic Games that
has recently turned into a city branding
strategy, causing arbitrary demolitions,
large-scale constructions, and idle
buildings designed for this mega event.
The use of a known template in Games
Games Games recalls a previous work,
Exhibition Hall (2009) where Aslan
mounted a signboard in an empty space,
using golden-colored metal letters that
read the sculpture’s own title, often used
in exhibition spaces of local municipalities
in Istanbul. With Games Games Games,
the artist further complicates the absurd
gesture of highlighting the institution’s
attempt to predefine spaces. This time,
he distorts the symbol of the object he
uses—the Olympic rings—and assigns
an unexpected symbol that evokes
a potential failure. The artist thus invites
the viewer not only to question the object’s
function but also the power structures
that lie behind it. – Özge Ersoy
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üst katında tahta bir kirişten sarkıyor.
Yalnızca kendi halinde bir heykel
olmaktan ziyade, neon halkalar mekân
algısıyla da oynayarak bir atmosfer
yaratıyor. Aslan’ın jesti, son dönemde
şehirleri markalaştırma stratejilerinden
birine dönüşen Olimpiyat Oyunları’nın
muhtemel kentsel tortularına işaret
ediyor: keyfekeder yıkımlar, büyük
ölçekli inşaat projeleri, ve bu megaetkinlik için tasarlanan ve sonrasında
terk edilen binalar.

WANG QINGSONG

1966’da Heilongjiang, Çin’de doğdu. Pekin, Çin’de yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1966 in Heilongjiang, China. Lives and works in Beijing, China.

Qingsong 13. İstanbul Bienali’nde üç
büyük baskı sergiliyor: Beni Takip Et
(2003), Onu Takip Et (2010), ve Kendini
Takip Et (2013). Beni Takip Et başlığını
Çin Devlet Televizyonu’nda (CCTV) 1982
yılında gösterilmeye başlanan popüler bir
İngilizce dil dersi programından alıyor.
Ekonomik yeniden yapılanmanın ilk
zamanlarına denk gelen bu dönemde
birçok Çin vatandaşı Batılı yaşam biçimini
–Batılıların nasıl yemek yediğini,
giyindiğini ve yaşadığını–bu program
sayesinde ilk defa görme fırsatı elde eder.
Qingsong 1980’lerdeki bu durumu şöyle
anlatıyor: “İngilizce dil dersi programının
önemi İngilizce öğrenmenin çok
ötesindeydi. Bu program, dışa kapalılık
politikası sona erdikten sonra Çinlilerin
Batı ve dünyanın geri kalanı hakkında
bilgi edinmesini sağladı.”1 Çin’in
kalkınmasını ve hatta belki Batı’nın
kalkınma söylemini de alaycı bir

Wang Qingsong trained as a painter
at the Sichuan Academy of Fine Art
(Chongqing, China) but turned to
photography during the late 1990s. His
distinct style of photography involves
orchestrating images like a film director,
with large-scale stages, elaborate scenes,
and multiple actors. His sizeable colour
prints often hint at China’s recent developments, such as its new material wealth,
its gaze toward the outside world, and
its rapidly growing consumer culture,
exemplified by the proliferation of McDonald’s and a new market-driven art scene.
At the 13th Istanbul Biennial Qingsong
presents three large prints: Follow Me
(2003), Follow Him (2010), and Follow
You (2013). Follow Me takes its title from
the popular English-language-teaching
program introduced by China State
Television (CCTV) in 1982. These were
the early days of economic reconstruction,
and many Chinese citizens glimpsed the
Western lifestyle through the program—
how Westerners ate, dressed, and lived.
During the 1980s, Qingsong explains,
‘The English teaching TV program’s
significance went far beyond learning
English. It helped Chinese people learn
about the West and the world, just after
China emerged from its closed-door
policy.’1 Mischievously critiquing China’s
development and perhaps the Western
discourse of development itself, Qingsong
constructed a huge blackboard on which
he scribbled Chinese and English slogans
with words mainly taken from China-based
English-training textbooks and manuals.
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Sichuan Güzel Sanatlar Akademisi’nde
(Chongqing, Çin) resim eğitimi gören
Wang Qingsong, 1990’ların sonunda
fotoğraf sanatına yönelmiş. Sanatçının
kendine özgü fotoğrafçılık üslubu
imgelerin büyük ölçekli sahneler,
karmaşık mizansenler ve çok sayıda
oyuncu kullanarak bir film yönetmeni
gibi düzenlenmesi üzerine kurulu. Büyük
boy renkli baskıları genellikle Çin’de
son dönemde gerçekleşen gelişmelere,
yeni zenginlik, dış dünyaya bakış ve
McDonald’s şubelerinin yayılması ve
yeni, pazar güdümlü sanat piyasasının da
örnek oluşturduğu hızla büyüyen tüketim
kültürü gibi konulara işaret ediyor.

Onu Takip Et ise Çin’de eğitim konusu
üzerine bir yapıt. Qingsong’un görüşüne
göre, Çin’de ders verilse de öğrenme
gerçekleşmiyor. Öğretmenler olguları
öğrencilere aktarıyor, öğrenciler bu
olguları sindirmeden geri kusuyor
ve sonuçta çoğu kişi gerçek içeriği
öğrenemiyor. Kendini Takip Et de aynı
doğrultuda bir yapıt. Ancak burada,
biri hariç hepsi önlerindeki kitap
yığınlarının üzerine kapanmış. Sınıfın
arka duvarında yazılı olanlar ise hem
bu yapıt dizisine hem de genel anlamıyla
Qingsong’un sanatsal pratiğine özgü,
Çin’in modern eğitim sisteminin ironik
bir eleştirisini oluşturuyor. Öğrenciler
yorgunluktan bayılmış da olsa, arkadaki
sloganın beklentisi baki: “Sürdürülebilir
gelişim için”. – Theodor Ringborg

Follow Him speaks of the issue of
education in China. Things are taught
but not learnt, according to Qingsong.
Facts are transferred by teachers and
regurgitated by pupils and many people
fail to understand the real meaning of
things. Qingsong’s work depicts a vast
amount of discarded textbooks, placing
a lonely figure in the middle overcome
by the material. Follow You offers further
insight along the same line. But here,
we see what appear to be students;
all but one crouched over piles of books.
What is written in the back is characteristic
of this series of works and of Qingsong’s
practice: an ironic critique of the modern
Chinese education system. Although
the students have exhausted themselves,
it reads, ‘For sustained development’.
– Theodor Ringborg

1 http://www.wangqingsong.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=15 Erişim:
20 Ağustos 2013. http://www.wangqingsong.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=15
Accessed: 20 August 2013.
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üslupla eleştiren Qingsong, çoğunu
Çin’de yayımlanan İngilizce ders kitapları
ve rehberlerden alınmış kelimelerle
oluşturduğu Çince ve İngilizce sloganları
karaladığı dev bir kara tahta inşa etmiş.
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ANGELICA MESITI

Angelica Mesiti’nin Vatandaşlar Bandosu
(2012) gücünü üç ayrı bedensel halin
birleşmesinin keşfinden alıyor. Bu
hallerden ilki, duygu ve düşüncenin
meydana geldiği fiziksel varlık olarak
bedenin keşfi. İkincisi, bedenin benzersiz
bir içsel yaşam ve kültürel tarihe sahip
bir “birinci tekil şahıs” mekânı olarak
gösterilmesi. Üçüncüsü ise bedenin
olgular dünyasında diğer bedenlerle
ilişkiye girerek dönüşmesi; Heidegger’in
deyişiyle dünya-içinde-var-olma. Yapıtın
yoğunluğu, bir kültürü diğer bir kültürün içerisine taşıyarak toplumsal mekâna
akan ritim, ses ve müziğin iletilmesiyle
katmerleniyor.
Mesiti’nin “bando”su, yerleşik sunum
yapılarının dışında çalışan müzisyenlerin
performanslarını belgeleyen dört ayrı
filmden oluşuyor. Kamerunlu Geraldine
Zongo, Paris’te, halka açık bir havuzda
suları döverek müzik yapıyor. Cezayirli
Mohammed Lamourie, Paris metrosunda
Casio orgunu çalarak şarkı söylüyor.
Sudanlı Asim Goreshi, Brisbane’de taksisinin içinde ıslık çalıyor. Moğolistanlı
Bukhchuluun Ganburged (Bukhu) ise
Sidney’de bir sokak köşesinde bir Moğol
çalgısı olan morin khuur’a (at başlı keman)
gırtlaktan şarkı söyleyerek eşlik ediyor.
Her müzisyen kendi kültürüne özgü,
farklı bir ses çıkarıyor.
Mesiti’nin tüm performansları senkopladığı video kurgusu dikkatimizi daha
da yoğunlaştırıyor. Dört ses kaydının
kakofonisinden önce, her müzisyenin

The intensity of Angelica Mesiti’s Citizens
Band (2012) derives from its exploration
of three body states combined. The first
is an exploration of the body as a physical
entity where emotion and cognition
happen. The second is the demonstration
of the body as a site of ‘first person’, with a
unique, inner life and cultural history. And
the third, the transformation of the body
as it engages with other bodies in the
phenomenal world; as Heidegger suggests, being-in-the-world. This intensity is
multiplied through the transport of rhythm,
sound and music that flows into the social
space, carrying with it culture into culture.
Mesiti’s ‘band’ is four individual films,
documenting the performances of musicians working outside official structures
of presentation. Cameroonian Geraldine
Zongo drums the water in a Parisian public
pool. Algerian Mohammed Lamourie sings
and plays his Casio keyboard in the Paris
Metro. Sudanese Asim Goreshi whistles
in his Brisbane taxi. And Mongolian
Bukhchuluun Ganburged (Bukhu) plays
the Mongolian morin khuur (horse head
fiddle) and throat sings on a Sydney street
corner. Each player delivers a distinct
sound, reflecting its cultural origin.
Mesiti’s video arrangement syncopates
all performances and compresses our
concentration. We witness each performer
individually, before the cacophony of
the four soundtracks together.
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1976’da Sidney, Avustralya’da doğdu. Sidney, Avustralya ve Paris, Fransa’da
yaşıyor ve çalışıyor. Born in 1976 in Sydney, Australia. Lives and works in Sydney,
Australia and Paris, France.

Mesiti içinde kahramanlarının var
olduğu büyülü bir mekân üretiyor.
Zongo, Lamourie, Goreshi ve Bukhu
sanki mekânlar ve kültürler arasında
gidip geliyor. Müziklerini yaparken iç
dünyalarında hakiki, efsunlu bir anı
yaşıyorlar. Geçici bir süre için (Paris,
Brisbane veya Sidney’deki) dünyanın-içinde-var-olmuyor, kendi içlerindeki
dünyaya, sürgün edildikleri yerlerin
hatırasını canlı tutan müzikal alışkanlıklarında kodlanmış bir yere dönüyorlar.
Mesiti’nin yüzlere odaklanan, özel
anları temsil eden yakın plan çekimleri
bu bulunduğu-yere-ait-olmama hissini
güçlendiriyor. 1 – Juliana Engberg

Mesiti’s films are portraits, and like
early portraiture, there is a kind of rural
topography in her backgrounds, while their
psychical foreground locates them in
a newer urban setting. Here however,
the background is located in the repertoire
of the imaginary. Asim Goreshi’s taxi and
suburban location seem to evaporate to
become a vast open plain through which
birds fly, trees flutter, and wind blows.
These images are remembered and flow
from his variegated whistling. The Parisian
pool, the surrogate river, the original
home of Geraldine Zongo’s drumming,
is, through the arc of Zongo’s performance, inundated with an imaginary of
another place.
Mesiti produces a hermetic space
in which her protagonists exist and to
which we direct our attention. Zongo,
Lamourie, Goreshi and Bukhu seem held
between places and cultures. While they
play their music, theirs is an authentic,
enchanted moment of inner life. They are
temporarily not-in-the-world (of Paris or
Brisbane or Sydney) but in themselves,
and returned to a place encoded in their
musical entrainment which keeps vivid
the places of exile. Mesiti’s filming,
a close up, focused on the face, exemplifying the private moment, enhances this
out-of-place-ness.1 – Juliana Engberg

1 Bu metin Rapture and Rupture (2012); Angelica Mesiti’s Citizens Band ’den (yazar: Juliana Engberg, Sanat
Direktörü, Avustralya Güncel Sanat Merkezi, Melbourne) alıntıdır. This text is an excerpt from Rapture
and Rupture (2012); Angelica Mesiti’s Citizens Band by Juliana Engberg, Artistic Director, Australian Centre for
Contemporary Art, Melbourne.
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tek kişilik icrasını ayrı ayrı izliyoruz.
Mesiti’nin filmleri birer portre sunuyor
ve erken dönem portreciliğinde olduğu
gibi arka planlarında bir tür kırsal
topografya bulunuyor, psişik ön plan
ise bu filmleri daha yakın bir döneme
ait kentsel bir manzaraya yerleştiriyor.
Ancak bu yapıtta arka plan hayalgücünün repertuvarına yerleştirilmiş. Asim
Goreshi’nin taksisi ve bulunduğu banliyö
mahallesi sanki buharlaşarak kuşların
uçuştuğu, ağaç yapraklarının titreştiği
ve rüzgârın estiği geniş açık bir alana
dönüşüyor. Bu imgeler Goreshi’nin rengarenk ıslığında akıp gidiyor. Geraldine
Zongo’nun davul çalmaya başladığı asıl
yer olan ırmağın yerini tutan Paris’teki
havuz ise Zongo’nun performansı
aracılığıyla başka bir yerin imgelemi ile
dolup taşıyor.

BASEL ABBAS &
RUANNE
ABOU-RAHME

Basel Abbas ve Ruanne Abou-Rahme,
Filistin’in Ramallah şehrindeki
atölyelerinde birlikte ses, imge,
enstalasyon ve performans mecralarını
kullanarak çalışıyorlar. Ağırlıklı
olarak araştırmaya dayanan pratikleri, bir yandan da sesin, imgenin ve
çevrenin insanı tamamen içine alan
deneysel olasılıklarını inceliyor ve
disiplinlerarası enstalasyon ve canlı
görsel-işitsel performans biçimlerini
alıyor. Uluslararası alanda sergiler
ve performanslar gerçekleştiren ikili,
yakın zamanda Tashweesh adlı ses ve
imge performans kolektifini kurdu.
İkilinin çalışmaları öznellikle, arzu,
felaket ve mekân politikalarıyla, ve
günümüzde gücün absürd uygulama
biçimleriyle ilgileniyor. Sanatçılar
çoklukla, mevcut, hayâl edilen ve
hatırlanan arasındaki ilişkiye dâhil
olan mekânsal-zamansal salınımları
inceliyorlar. Pratikleri, aralarında
Walter Benjamin’in 1930’larda,
Avrupa faşizmi zirvedeyken yazdığı
makalelerin, ve Deleuze ve Guattari’nin 1960’ların sonunda geliştirdikleri materyalist psikiyatri anlayışı ile
getirdikleri kapitalist arzu üretimi
eleştirisinin de bulunduğu farklı tarih
ve imgelemlerden esinleniyor.

Bölge (2011) ve Arzunun Kayıp Nesneleri’nde (2010) ikili Filistin Kurtuluş
Örgütü’nün (FKÖ) devrimci bir
hareketten bir “otorite”ye ve son

Basel Abbas and Ruanne Abou-Rahme
work collaboratively from their base
in Ramallah, Palestine across a range
of sound, image, installation, and
performance. Their practice, while
largely research based, also examines
the immersive, experiential possibilities
of sound, image and environment,
taking on the form of interdisciplinary
installations and live audio-visual
performances.They have exhibited and
performed internationally and most
recently founded the sound and image
performance collective Tashweesh.
Their work explores issues to do with
subjectivity, the politics of desire, disaster, and space, and the absurdities of
contemporary practices of power. They
often find themselves investigating
spatio-temporal resonances in the
relation between the actual, imagined
and remembered. Their practice is
largely influenced by different histories
and imaginaries, such as Walter
Benjamin’s writings from the 1930s,
produced during the height of European
fascism and Deleuze and Guattari’s
criticism of capitalist desire production
and take on materialist psychiatry in the
late 1960s.
In The Zone (2011) and Lost Objects
of Desire (2010), the duo critically
examines the transformation of the
Palestine Liberation Organization (PLO)
from a revolutionary movement into
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Tesadüfi İsyancılar: Haydutlar Hakkındaki Kısım (Bölüm 1), 2012-2013 The Incidental Insurgents: The Part about the Bandits (Chapter 1), 2012-2013

Abbas 1983’te Lefkoşa, Kıbrıs’ta doğdu; Abou-Rahme 1983’te Boston, MA,
ABD’de doğdu. Ramallah, Filistin’de yaşıyor ve çalışıyorlar. Abbas born in 1983
in Nicosia, Cyprus; Abou-Rahme born in 1983 in Boston, MA, USA. Live and
work in Ramallah, Palestine.

“HENÜZ SOMUTLAŞMAMIŞ OLANIN ORTASINDA”

13. İstanbul Bienali’nde sergilenen
Tesadüfi İsyancılar (2012-2013) başlıklı video ve enstalasyonlarında geçen
bir dize şöyle: “Gurur ve fikir dolu,
sırım gibi genç kurtlardık: tehlikeli
tiplerdik.” Tesadüfi İsyancılar’ın bir
bütün olarak hiç görülmeyen bu iki
figürü pekâlâ distopyacı bir bilgisayar
oyununun sakin kahramanları olabilirler. Kahramanların yolda geçirdikleri uzun süre, asla meyve vermeyen bir
arayışa işaret ediyor; ancak bir yandan
da kasıtsız, içkin radikal bakışıyla geçmiş ve gelecek arasında zamansız bir
alan yaratan haydut-sanatçı figürüne
dair bir yorum geliştiriyor. Abbas ve
Abou-Rahme, Batılı izleyicilerdeki
Filistin deneyimi algısını düzelterek
aktarmaktansa, kendi özgün siyasi
bağlamlarında söylenmesi gerekene (ve
bunun kulağa nasıl geleceğine) dair
acil bir gündemi ele alıyorlar.*
– Övül Durmuşoğlu

an ‘authority’ and eventually a ‘security’
regime, and with it the birth of new
political discourses and desires largely
centred on consumption. The Zone
evokes both the phantasmagoria of
the dream-world and the dystopia of
the catastrophe. ‘Reality is much more
absurd, and far less rational or “normal”
than we assume it is’,1 say the artists,
who uncover the present moment to
suggest an alternative reality.
A line from their video and installation
The Incidental Insurgents (2012-2013)
presented at the 13th Istanbul Biennial
reads: ‘We were lean young wolves, full
of pride and thought: dangerous types.’
The two figures of The Incidental
Insurgents, almost never seen in full
profile, could be nonaction heroes from
a dystopian computer game. Their
prolonged on-the-road presence is
a search that never comes to fruition,
but is also a mediation on the figure of
the artist as a bandit whose unintentionally and inherently radical gaze
generates a timeless zone between
the past and future. Abbas and AbouRahme address the urgent question
of what needs to be said (and how
it would be heard) in their particular
political context rather than correcting
the Palestinian experience for Western
audiences.* – Övül Durmuşoğlu

1 “Basel Abbas ve Ruanne Abou-Rahme ile ‘The Zone’ Üzerine Bir Konuşma”, Jadaliyya ezine.
http://www.jadaliyya.com/pages/index/1642/a-conversation-with-basel-abbas-and-ruanne-abou-ra Erişim: 8
Ağustos 2013. “A Conversation with Basel Abbas and Ruanne Abou-Rahme on ‘The Zone’”, Jadaliyya ezine. http://www.
jadaliyya.com/pages/index/1642/a-conversation-with-basel-abbas-and-ruanne-abou-ra Accessed: 8 August 2013.
* Sanatçıların katkılarıyla. With contribution from the artists.
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Tesadüfi İsyancılar: Haydutlar Hakkındaki Kısım (Bölüm 2), 2012 The Incidental Insurgents: The Part about the Bandits (Chapter 2), 2012
(video karesi) (video still)

dönemde bir “güvenlik” rejimine
dönüşmesini ve bununla birlikte
büyük oranda tüketim üzerine kurulu
yeni siyasal söylemler ve arzuların doğuşunu araştırıp inceliyor. Bölge, hem
bir rüya aleminin fantazmagoryasını,
hem de felaketin distopyasını çağrıştırıyor. “Gerçeklik sandığımızdan çok
daha absürd, ve çok daha az rasyonel
ve “normal”1 diyen sanatçılar, başka
tür bir gerçeklik ortaya koyabilmek
için şimdiki anın üzerindeki örtüyü
kaldırmaya çalışıyorlar.

CINTHIA MARCELLE

1974’te Belo Horizonte, Minas Gerais, Brezilya’da doğdu. Belo Horizonte,
Minas Gerais, Brezilya’da yaşıyor ve çalışıyor. Born in 1974 in Belo Horizonte,
Minas Gerais, Brazil. Lives and works in Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil.
Cinthia Marcelle’s Confront [Confronto]
(2005) is part of her series Unus Mundus
(‘One World’ in Latin).

Bu 9 dakikalık video “kurduğu anlatıyla,
ya da video fotoğrafçılığı ile ilgili değil.
Bundan ziyade kamusal hayata yapılan
özenle kurgulanmış bir müdahalenin
kaydı. Bir egzersiz videosu biçimine
bürünen yapıt, sanatçı, başkalarını da
bu eylemi tekrar etmeye çağırıyormuş
izlenimi yaratıyor. Marcelle’in çalışmalarının şiirselliği tam da burada yatıyor;
her zaman merak hissi ile başlıyorlar.
Bir fikir veya düşünce bir deneye
dönüşüyor; bu deney nihayetinde tekrar
bir imgeye tercüme oluyor ve net bir
beyana dönüşüyor: Sanat bir şeyleri
sorgulama eyleminin ta kendisi.”1

The 9 minute video ‘is not about
the narrative it develops, nor is it about
video photography. Rather, it is
the recording of a carefully staged
intervention in public life and takes
the form of a training video, as if the artist
wanted to encourage others to copy
the experiment. This is the poetry of
Marcelle’s work, always beginning with
curiosity, with an idea or a thought
transformed into an experiment;
an experiment that ultimately translates
back into an image, a clear statement
that art is all about the act of setting out
to question things.’1

1 Jochen Volz, “Confronto –on the Work of Cinthia Marcelle” 9. Biennale de Lyon Kataloğu içinde. http://www.
galeriavermelho.com.br/en/artista/88/cinthia-marcelle/textos Erişim: 14 Ağustos 2013. Jochen Volz, “Confronto
–on the Work of Cinthia Marcelle” in Catalogue of 9 th Biennale de Lyon. http://www.galeriavermelho.com.br/en/
artista/88/cinthia-marcelle/textos Accessed: 14 August 2013.

ARTER

CINTHIA MARCELLE

Yüzleş [Confronto], Unus Mundus serisinden, 2005 Confront [Confronto] from the series Unus Mundus, 2005

Cinthia Marcelle’in Yüzleş [Confronto]
(2005) adlı videosu Unus Mundus
(Latince “Tek Dünya”) serisinin bir
parçası.

DIDEM ERK

Didem Erk, “Söyleme biçimleri ve
olanakları nelerdir? Harfler ve metinler
nasıl yapma edimleri olabilir? Bir
yanıt durumunda, birisi okur, diğeri
de dinleyici olabilir. Bugün yaşam
biçimimizde canlı, yüzleşmeli, karşı
karşıya deneyimler için yerler ve
biçimler nelerdir?” sorularını soruyor.
Erk, bu soruşturmalarla bellek, dil ve
hayal gücü yetilerimizin nelerden oluştuğunu araştıran mekân ile etkileşimli
enstalasyonları ele alan bir çalışma
biçimi ortaya koydu. Erk, dili, adeta
fiziksel bir yer veya her tür deneyime
açılabilen bir kapı olarak değerlendirerek, dilin teşkil ettiği mekânı ve orada
ne olduğunu araştırıyor.
Erk’in 13. İstanbul Bienali’nde sergilenen
çalışması “Arşivlerde izim bulunmasın
isterdim” (Sırkıran | Secret Decipherer |
Mistiko Spastis), (2013) Kıbrıs’ın Lefkoşa
kentinde geçirdiği sürede geliştirdiği
ve devam eden bir proje. Erk, kenti bir
kütüphane olarak görmeye, ve kentin
Kuzey ve Güney kesimlerinde dolaşmaya
ve okumaya başladı. Kentin (diğer kentler
gibi) hikâyelerle dolu olduğunu gördü
ve dil bir yer olduğundan, Lefkoşa’yı
herhangi bir kütüphane gibi, bir hikaye
kutusu gibi ele aldı. Sanatçının Kuzey
ve Güney Kıbrıs’ta yaptığı performansın
video kayıtları sergi mekânında da ikili
video projeksiyonla kuzey ve güney
akslarında gösterildi.

Didem Erk asks the questions ‘What are
the forms and possibilities of saying?
How can letters and texts be acts of
making? In a situation of response,
someone may be the reader and the other
the listener. What are the places and
forms for live, confronting and face-to-face
experiences in our contemporary way of
living?’ Taking these inquiries she has
established a manner of working that
deals with site responsive installations
that explore what constructs our faculties
of memory, language and imagination.
Considering language as almost
a physical place or a door that can
open up to all kinds of experience,
Erk investigates the space that language
is, and what it holds.
Erk’s work exhibited at the 13th Istanbul
Biennial, ‘I wish I could not be traced in
the archives’ (Sırkıran | Secret Decipherer
| Mistiko Spastis) (2013) is an ongoing
project she developed during her time in
Nicosia, Cyprus. She began viewing the
city as a library, and began reading and
walking along the North and South parts.
Finding the city to be full of stories (much
like any other city), and since language is
a place, Erk began treating Nicosia as
a library of sorts, a container of stories.
The records of the artist’s performance,
which she did in both Northern and
Southern Cyprus, were shown along the
north - south axes in the exhibition space
as well.
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“Arşivlerde izim bulunmasın isterdim” ‘I wish I could not be traced in the archives’
(Sırkıran | Secret Decipherer | Mistiko Spastis), 2013 (Sırkıran | Secret Decipherer | Mistiko Spastis), 2013

1986’da İstanbul, Türkiye’de doğdu. İstanbul, Türkiye ve Helsinki, Finlandiya’da
yaşıyor ve çalışıyor. Born in 1986 in Istanbul, Turkey. Lives and works in Istanbul,
Turkey, and Helsinki, Finland.

“Arşivlerde izim bulunmasın isterdim” ‘I wish I could not be traced in the archives’
(Sırkıran | Secret Decipherer | Mistiko Spastis), 2013 (Sırkıran | Secret Decipherer | Mistiko Spastis), 2013

Sanatçı diyor ki: “Bu; Lefkoşa kentinin
her iki kesiminde, Kuzey’de ve
Güney’de okuma ve dolaşma şeklinde
performatif bir yaklaşımla kentle
yüzleşen bir proje…
Kıbrıslı bir yazarın kendi çocukluk
travmalarını anlattığı ve kurguyla iç içe
geçmiş bir kitap bulmaya karar verdim.
Kentin iki kısmında da bu kitabı yüksek
sesle okuyarak yürüdüm. Kendimi gezgin
bir okuyucu, kente sürekli bastırılmış
geçmişi hakkında hikayeler anlatan
seyyar bir anlatıcı olarak adlandırdım.” 1
– Theodor Ringborg

1 Didem Erk, yazarla yazışmasından. Didem Erk, correspondence with the author.
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The artist states: ‘It was a project which
confronts the city Nicosia with a performative
approach of reading and walking along at
both parts, North and South...
I decided to find a book which is written by
a Cypriot writer about his own childhood
traumas and intertwined with fiction. I
walked and read the book aloud, in both
parts of the city. I named myself as an
itinerary reader, mobile storyteller to the
city about its own past that has been
always repressed.’ 1 – Theodor Ringborg

HECTOR ZAMORA

Héctor Zamora genellikle kamusal
alanda oluşturduğu enstalasyonlarda
cemaatlerin örgütlenme biçimlerini ve
kentsel ve mimari ortamların bir kültürün mekân anlayışını nasıl ifade ettiğini
araştırıyor. Sanatçı, geçici senaryolar
yaratarak, kentsel mekânların toplumsal
ve fiziksel yapılarına müdahale ediyor
ve mekânın tarihsel, kültürel veya siyasi
özelliklerine yönelik karşılıklar geliştiriyor; ortak hafızayı, arzuları ve fantezileri
dönüştürerek yeni kavrayış biçimlerine
alan açıyor.

Héctor Zamora creates installations,
mostly in the public arena, where he
investigates the organisation of
communities and how urban and
architectural environments are
expressions of a culture’s sense of place.
Introducing temporary scenarios, he
intervenes with the social and physical
structures of urban spaces and responds
to the historical, cultural, or political
specifics of the site. He twists collective
memories, desires, and fantasies,
providing room for new understanding.

Sanatçının 2009’da 53. Venedik Bienali’nde sergilediği Zeplin Sürüsü (2009)
başlıklı yapıtı, bir sabah birdenbire
çatıların üzerinde beliriveren ve dar
sokakların üzerinde konaklayan bir
zeplin sürüsünün şehri işgalini tahayyül
ediyordu. Video ve fotoğraflarla belgelenen, şehrin dört bir yanındaki afişlerde
gösterilen olayın hiçbir açıklaması yoktu.
Birbirine yakın iki bina arasına sıkışıp
kalmış gerçek bir zeplin bu tuhaf olayın
görsel hatırlatıcısı rolünü üstleniyordu.
Şehirde bir bilim kurgu hikâyesinin
mizansenini yaratan Zamora, artık
şehrin karakterini belirleme konusunda
tartışmasız söz sahibi olan bitmek bilmez
turist akınıyla ilgili mizahi bir yorumda
bulunmuş oluyordu.

His work Zeppelins Swarm (2009)
presented at the 53rd Venice Biennale
in 2009 envisioned a fictitious invasion
of zeppelins that simply appeared over
the rooftops one morning and lodged
themselves into the narrow streets of
Venice. The event was inexplicable.
It was captured on video and in photos,
and displayed on posters all over the city.
One actual zeppelin that got stuck in
between two proximate buildings became
a visual reminder of the curious incident.
While turning the city into a mise en
scène of a science fiction story, Zamora
humorously comments on the tourist
invasions that have so completely come
to define the city’s character.

Zeplinler sanatçının ağırlığa karşı
hafiflik meselesine duyduğu sürekli
ilgiyi temsil ediyor. Zamora, maddenin
fiziksel niteliğine vurgu yaparak,
zeplin balonlarının hafifliğiyle şehir
mimarisinin yekpare maddeselliği

The zeppelins illustrate the artist’s
recurring interest in the question of weight
versus weightlessness. He emphasizes
materiality and uses that approach to
find subtle contradictions, such as
the contrast between the airiness of
the zeppelin balloons and the solid
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Maddesel Değişkenlik [ Inconstância Material], 2012 Material Inconstancy [Inconstância Material], 2012

1974’te Meksiko, Meksika’da doğdu. São Paulo, Brezilya’da yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1974 in Mexico City, Mexico. Lives and works in São Paulo, Brazil.

Seramik tuğla Zamora’nın yapıtlarında
sık sık karşımıza çıkan bir diğer motif,
ayrıca gündelik ve evrensel doğası ile
mütevazı ama muazzam bir kültürel ve
tarihsel zenginlik barındıran temel bir
inşaat malzemesi. 13. İstanbul Bienali’nde
sergilenen Maddesel Değişkenlik’te
[Inconstância Material] (2012) tuğlalar
dinamik bir canlı performansın odak
noktasını oluşturuyor. Bu yapıt için 35
tuğlacı Mimar Sinan Üniversitesi’nin
İstanbul’un merkezindeki modernist
binalarından birinin salonunu kullanarak, sürekli bir döngü halinde tuğlaları
elden ele geçiriyor. Performansçıların bu
tekrarlanan hareketlerine şarkı formunda
seslendirdikleri bir şiir eşlik ediyor, bu
bilindik eylem işçilerin verimliliğini
arttırıyor, sıkılmalarını engelliyor ve
aralarında bir dayanışma ruhu yaratıyor.
Tüm dünyada süregelen kentsel dönüşümlerin yanı sıra, Maddesel Değişkenlik,
Zamora’nın binaların ve toplumların
inşasında oluşan bedensel dizilimin
mahremiyetine, fizikselliğine ve
hassasiyetine vurgu yaptığı bir inşaat
koreografisi. – Rieke Vos

materiality of the city architecture.
By making heavy materials appear light
and light materials appear heavy, Zamora
challenges the viewer’s understanding of
stability and structure and addresses
the fragile nature of built systems.
Ceramic brick is another motif that
often reappears in Zamora’s work. It is
a primary element of construction that
in its quotidian and universal nature is
unobtrusive, yet it contains an enormous
wealth of culture and history. In Material
Inconstancy [Inconstância Material]
(2012), presented at the 13th Istanbul
Biennial, bricks are the focus of a dynamic
live performance. About 35 bricklayers
occupy the hall of a modernist building of
Mimar Sinan University in the centre of
Istanbul and toss bricks from one person
to the other in a continuous loop.
The performers accompany their
repetitious movements with the chanting
of poetry, a proverbial act that increases
productivity and reduces boredom while
creating a sense of companionship within
the group of workers. Along with the urban
transformations across the world,
Material Inconstancy is a choreography of
construction with which Zamora foregrounds the intimacy, the physicality, and
the delicacy of corporal configuration in
the construction of buildings and societies.
– Rieke Vos
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arasındaki zıtlık gibi ince çelişkileri
ortaya çıkarıyor. Sanatçı, ağır malzemeleri hafif, hafif malzemeleri ağırmış gibi
göstererek izleyicinin istikrar ve yapı ile
ilgili kavrayışına meydan okuyor ve inşa
edilen sistemlerin kırılgan doğasına dair
eleştirel bir bakış sunuyor.

JANANNE AL-ANI

1966’da Kerkük, Irak’ta doğdu. Londra, İngiltere’de yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1966 in Kirkuk, Iraq. Lives and works in London, UK.

“Djital teknolojinin 1991 Çöl Fırtınası
harekatında yaygın kullanımı savaş
taktikleri tarihinde bir dönüm noktası
oluşturdu ve bu tarihten sonra savaşa
bakış değişti. Irak’ın Kuveyt’i işgalinden
sadece birkaç saat sonra, Batı’nın medya
makinesi güçlerini hareket geçirmiş ve
bakışlarını kararlılıkla bölgeye çevirmişti. Bu medya, bölge halkını, kültürünü,
ve en önemlisi, bölgenin coğrafi yapısınıresmediş biçimiyle, 19. yüzyılın Araplarla
ve çölle ilgili kalıplaşmış Oryantalist
imgelerinin Batı’nın bilincinde hâlâ
son derece yerleşik olduğunu gösterdi.
Savaşın gerçekleştiği yer bir çöl, yani
ne bir tarihe ne de bir halka sahip bir
mekân olarak sunulacaktı –boş bir
mekândı burası, el değmemiş bir tuval.”1
13. İstanbul Bienali’nde yer alan iki
video Al-Ani’nin Ortadoğu coğrafyasında
bedenin kayboluşunu incelediği ve
Kayboluşun Estetiği: Halksız Bir Coğrafya
(2007-devam etmekte) başlığını verdiği

First trained as a painter, Jananne Al-Ani
began to explore photography and film
just prior to the start of the Gulf War. She
perceived the Western media’s depiction
of the Middle East as a distortion at best,
utilizing the instruments of war to suggest
a place unpopulated, with neither a past
nor a future. Al-Ani states:
‘The prominent role of digital technology
in the 1991 Desert Storm campaign was
a watershed in the history of warfare and
changed the way war was to be seen
in the future. Within hours of the Iraqi
invasion of Kuwait, the Western media
machine had mobilized its forces and set
its sights firmly on the region. Through
the portrayal of the population, the culture
and, crucially, the landscape of the Middle
East, it revealed that the nineteenthcentury Orientalist stereotype of the Arab
and the desert remained firmly embedded
in Western consciousness. The site of the
war was shown to be a desert, a place
with no history and no population—
an empty space, a blank canvas.’1
The two videos presented at the 13th
Istanbul Biennial are part of a body of
work Al-Ani titled The Aesthetics of
Disappearance: A Land Without People
(2007-ongoing), a project that explores
the disappearance of the body in the
landscape of the Middle East. Shadow
Sites II (2011) responds, in many ways,

1 David A. Bailey ve Gilane Tawadros der., Veil: Veiling, Representation, and Contemporary Art
(MIT Yayınları, 2003). David A. Bailey and Gilane Tawadros ed., Veil: Veiling, Representation, and Contemporary
Art (MIT Press, 2003).
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Resim eğitimi alan Jananne Al-Ani,
Körfez Savaşı patlak vermeden hemen
önce fotoğraf ve film mecralarını keşfetmeye başlamış. Sanatçı, Batı medyasının
Ortadoğu’yu betimleyişini en iyimser
ifadeyle çarpıtılmış bulduğundan, bölgeyi
ne geçmişi ne de geleceği olan halksız
bir coğrafya olarak göstermek için savaş
araçlarını kullanmaya karar vermiş.
Al-Ani şöyle diyor:

Gölge Bölgeler II’nin uzaktan ve
havadan bakış açısına tamamen zıt bir
şekilde, ikinci video Kazıcılar (2010)
yerde gerçekleşen yoğun bir etkinliği,
kumda uğraşıp didinen bir grup
karıncayı yakın planda sunuyor. Film
dikkatimizi arazinin maruz kaldığı
kesintisiz değişime yöneltmemizi sağlıyor.
Acaba Gölge Bölgeler II’de gördüğümüz
şekilleri üretenler karıncalar mı? Dahası
karıncalar, askeri hedefleri bulmak için
yürütülen zıvanadan çıkmış arayışta radara yakalanmayan görünmez şahısları,
yani bombalanacak kişileri mi temsil
ediyor? – Theodor Ringborg

to the long-distance satellite reconnaissance devices that can capture this
landscape from an aerial perspective.
We see from above, as the sun is
at its lowest point, each perturbation
and indentation in the ground making
shadows that reveal traces of buildings,
humans and nature. The landscape
appears flat and abstracted, its buildings
and inhabitants invisible. The shots evoke
the United States Air Force F-15E fighter
jet search-and-destroy raids on Iraqi
Scud missiles at the beginning of
the Gulf War: at first it was reported that
they had launched hundreds of Scuds,
when in fact none had been released.
They had not seen what they thought
they saw.
In stark contrast to Shadow Sites II ’s
distant aerial perspective, the second
video Excavators (2010) shows up-close
a group of ants toiling in the sand, an
intimate activity taking place on the
ground. The film draws our attention to
the continuous transformation the land
undergoes. Are the ants the makers of the
shapes we see in Shadow Sites II? And
moreover, are the ants the ones that will
be bombed, the invisible people that do
not register in the frantic search for military
targets? – Theodor Ringborg
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bir seriden. Gölge Bölgeler II (2011) ise
bu coğrafyayı havadan görüntüleyebilen
uydudan gözetleme araçlarına birçok
farklı açıdan karşılık vermeyi amaçlıyor.
Güneş en alçak konumundayken yer
yüzeyinde gerçekleşen, binaların, insanların ve doğanın izlerini ortaya çıkaran
en ufak hareket ve kütleyi yukarıdan
görebiliyoruz. Coğrafya düz ve soyut,
binalar ve sakinleriyse görünmez gibi.
Bu görüntüler, Körfez Savaşı’nın başlangıcında Amerika Birleşik Devletleri Hava
Kuvvetleri’ne ait F-15E savaş uçaklarının
Irak’a ait Scud füzelerini bulup yok
etmek üzere gerçekleştirdikleri saldırıları
hatırlatıyor: ilk başta yüzlerce Scud
füzesinin ateşlendiği iddia edilmişti,
oysa bu bilgi yanlıştı, tek bir Scud
füzesi bile ateşlenmemişti. Gördüklerini
zannettikleri şeyi görmemişlerdi.

JIMMIE DURHAM

Heykeltıraş, yazar ve şair Jimmie Durham
aynı zamanda Amerika Yerlileri’nin
haklarını kararlılıkla savunan bir
aktivist. Bir dönem ABD Kızılderilileri
Hareketi’nde örgütleme sorumlusu
olarak çalışan, Uluslararası Kızılderili
Antlaşması Konseyi’nin yöneticiliğini ve
1973 ile 1980 yılları arasında konseyin
Birleşmiş Milletler temsilciliğini yürüten
Durham, daha sonra tüm enerjisini
sanatına odaklamaya karar verdi.
Sanatçının çalışmaları Batı kültürünün
ve siyasetinin kabul gören hiyerarşik
düzenini iğneliyor ve dışlanan halklara
ve yerli kültürlere dikkat çekiyor.
Durham’ın brikolajları ve performatif
eylemleri Batı’nın dini inanış ve siyasi
güce dair kavramlarını eleştirerek
statükoyu nüktedan bir yaklaşımla
tahrik ediyor. Durham, ulusların bu
kavramları mimariyi ve anıtları kullanarak
yaydığını ve meşrulaştırdığını düşünüyor.
Durham, yakın çevresinden topladığı
bulunmuş nesneleri titiz biçimde
kullanmasının da gösterdiği üzere,
tüm çalışmalarında yerellik öğesini göz
önünde bulunduruyor. Taş gibi doğal
malzemeleri sık sık boru, hurda metal ve
çeşitli diğer insan eliyle yapılmış artık
malzemelerle bir araya getirerek hem
Batılı hem de Batılı olmayan kültür ve
inançların figür ve yapılarını oyunbaz
bir anlayışla inşa etmek için kullanıyor.
Durham bu bulunmuş nesneleri manipüle
ederek onlarla ilişki kuruyor, onları canlandırıyor ve malzemenin aracı niteliğini
tekrar harekete geçiriyor. Durham bu
ilişkiyi bir röportajda şöyle açıklıyor:

Jimmie Durham, a sculptor, writer, and
poet, is also a staunch activist for Native
American rights. He worked as a full-time
organizer with the American Indian
Movement and served as the director of
the International Indian Treaty Council
and the council’s representative to
the United Nations between 1973 and
1980, after which he refocused his
energies on his art. His work pinpricks
the accepted hierarchies of Western
culture and politics and also draws
attention to marginalized peoples and
indigenous cultures. Durham’s bricolages
and performative actions wittily provoke
the status quo by critiquing Western
concepts of religious faith and political
power, which he sees as being disseminated
and validated through a nation’s use of
architecture and monuments.
Throughout his expansive body of work,
Durham has been consistently mindful
of locality, revealed in his meticulous
use of found matter from his immediate
surroundings. Natural materials, such
as stones, are often assembled with
human-made leftovers, such as piping,
metal scraps, and other miscellaneous
items, to playfully construct figures
and structures from both Western and
non-Western cultures and beliefs. In
manipulating these found objects, Durham
forms relationships with them, animating
them and reactivating the agency of the
materials. Durham describes this rapport
in an interview: ‘I especially like discarded
things that are not useful. When you go
to any place on the street and you see
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1940’ta ABD’de doğdu (şehir belirtilmedi). Berlin, Almanya’da yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1940 in USA (city not specified). Lives and works in Berlin, Germany.

Kapıcı (2009) başlıklı yapıt Durham’ın
Aztek, Nahua, Toltek ve Huastek
kültürlerinde kullanılan siyah volkanik
bir cam olan obsidyen üzerine yürüttüğü
araştırmanın sonucunda ortaya çıkmış.
Bu yapıtta obsidyen, Aztek dininin
önemli tanrılarından biri olan ve ismi
şaman ritüellerinde kullanılan obsidyen
aynalara göndermede bulunan Tezkatlipoka’yı (Dumanlı Ayna) temsil eden insan
biçimindeki bir heykelde kırmızı bir kalp
olarak kullanılmış. Genellikle dünya,
uyuşmazlık, düşmanlık, güzellik ve savaş
ve çatışma kavramlarıyla ilişkilendirilen,
ayrıca yaşamın yaradılışında bir kumandan
olarak da resmedilen Tezkatlipoka figürü,
“çatışma aracılığıyla değişimin bedensel
temsili olarak da görülebilir”2. Benzeri
şekilde, Durham’ın çöpe atılmış nesneleri
bir araya getirerek oluşturduğu Tezkatlipoka
yorumunda obsidyen kırıldığında yıkıma
değil, biçim ve kullanımının tekrar ama
farklı şekilde ele alındığı bir dönüşüm
anına vesile olur. – Christina Li

something that was badly made and no
longer useful, it’s really comforting. I like
it very much. I love the object, and I feel
like the object loves me in a certain way
because it’s just so completely useless,
it’s just being there, it’s not going to bother
anybody, it’s not going to do anything...
I suppose what I like is specificity.’1
The Doorman (2009) originated from
Durham’s investigation in obsidian,
a Mexican black volcanic glass employed
in Aztec, Nahua, Toltec, and Huastec
cultures. In this work, it finds form as
a red heart in the anthropomorphic
sculpture personifying Tezcatlipoca
(Smoking Mirror), a major deity in
the Aztec religion, whose name alludes
to the obsidian mirrors used in shamanic
rituals. Often associated with concepts
such as the world, discord, enmity, beauty,
and war and strife, and also portrayed
as a war-lord in the creation of life,
the figure of Tezcatlipoca ‘could be seen
as an embodiment of change through
conflict’2. Similarly, when obsidian
breaks, instead of destruction, a moment
of transformation occurs in Durham’s
rendition of Tezcatlipoca, composed of
abandoned objects, where its form and
use are manifested anew. – Christina Li

1 “Jimmie Durham, Richard W. Hill ile söyleşi,” Kamloops Sanat Galerisi, internet üzerinden yayın, http://www.
kag.bc.ca/docs/4ead93f01d99df02.mp3 Erişim: 16 Ağustos 2013. “Jimmie Durham Interviewed by Richard W. Hill,”
Kamloops Art Gallery, podcast audio, http://www.kag.bc.ca/docs/4ead93f01d99df02.mp3 Accessed: 16 August 2013.

2 Mary Miller ve Karl Taube, The Gods and Symbols of Ancient Mexico and Maya (Londra: Thames and Hudson,
1993):164. Mary Miller and Karl Taube, The Gods and Symbols of Ancient Mexico and Maya (London: Thames and
Hudson, 1993): 164.
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“İşe yaramayan, çöpe atılmış şeylere özel
bir sevgi besliyorum. Sokağın herhangi
bir yerinde kötü tasarlanmış, artık işe
yaramayan bir şey görmek gerçekten mutluluk verici. Çok hoşuma gidiyor. Nesneyi
seviyorum, nesnenin de işlevselliğini
tamamıyla yitirdiği için beni bir şekilde
sevdiğini hissediyorum, orada öylece
duruyor, kimseye bir rahatsızlık vereceği,
kalkıp bir şey yapacağı yok. Sanırım
benim sevdiğim şey bu özgüllük hali.”1

JOSE ANTONIO
VEGA MACOTELA

“Kurumlar zamanı kendilerine
uyarladılar,” diyor temel araştırma
alanı zaman olan sanatçı José Antonio
Vega Macotela.1 Sanatçının yapıtları, bu
önermenin ışığında zamanın esnek,
öznel ve boyunduruk altına alınmamış
doğasını ve insanlar arası etkileşimi nasıl
şekillendirdiğini inceliyor. Sanatçının
projeleri genellikle, gündelik hayat
gereçlerinin zamanın ele avuca sığmazlığı
üzerine düşünmek için kullanıldığı
gayriresmi takas sistemlerinden yararlanıyor. Macotela’nın pratiğinin şekli ve
biçimi çeşitlilik gösteriyor: bir nesne,
bir hareket, ortak bir eylem veya bir
film olabiliyor. Ancak sanatçının
yapıtları tek bir coğrafya ile sınırlı,
işleri Latin Amerika ve genellikle de
Meksika ile ilgili.
İddialı projesi Zaman Takası (2006-2010)
için Macotela, Meksiko’daki Santa Marta
Acatitlan Hapishanesi’nin kapasitesinin
çok üzerinde tutuklu barındıran erkek
koğuşlarını beş yıl boyunca her hafta
ziyaret ederek mahkumlarla yüzlerce saat
zaman geçirdi ve bazılarına benzersiz
bir zaman takası teklif etti: Macotela,
tutukluların hapishane koşullarında
gerçekleştiremeyeceği bazı işleri onlar
adına gerçekleştirecek, bunun karşılığında
tutuklular da Macotela’nın talep ettiği
bazı yaratıcı etkinlikleri kendi malzemelerini ve sosyal çevrelerini kullanarak

‘Time has been appropriated by
institutions’, says artist José Antonio Vega
Macotela, whose main topic of investigation is time.1 Following this statement,
his works explore the flexible, subjective,
and untamed nature of time, and the ways
in which it shapes human interaction. His
projects often employ informal systems of
exchange in which everyday objects are
used to reflect on the intangibility of time.
Macotela’s practice varies in shape and
form: it can be an object, a gesture,
a collaborative action, or a film. However,
it is geographically specific and takes place
in Latin America, and mostly in Mexico.
For the ambitious project Time Exchange
(2006-2010), Macotela visited the
overpopulated male section of the Santa
Marta Acatitlan jail in Mexico City once
a week for five years, spending hundreds
of hours with its inmates. He encouraged
some of them to participate in a unique
time exchange: Macotela performed tasks
the prisoners could not carry out within the
confines of the jail, and in return they
completed creative tasks—using their
material and social surroundings—
as requested by the artist. The criteria
were that the duration of the two actions
be identical and that they take place at
the exact same day and hour. For
instance, in Time Exchange 148 the
inmate El super-ratón asked Macotela to

1 Antonio Vega Macotela, (Gabriella Gómez-Mont’un aktarımıyla) “Mexican Rashes: Contraband, Commerce,
and Art in One of Mexico’s Most Overcrowded Prisons”, Vice (Meksika sayısı), 6 Şubat 2008, http://www.vice.com/
read/mexican-rashes-137-v15n6 Erişim: 17 Ağustos 2013. Antonio Vega Macotela (as told to Gabriella Gómez-Mont),
“Mexican Rashes: Contraband, Commerce, and Art in One of Mexico’s Most Overcrowded Prisons”, Vice (The Mexican
Issue), February 6, 2008, http://www.vice.com/read/mexican-rashes-137-v15n6 Accessed: 17 August 2013.
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Born in 1980 in Mexico City, Mexico. Lives and works in Mexico City, Mexico.

365 defa gerçekleşen bu takaslar sanatçı
ve katılımcılar arasında hızla samimi bir
bağ kurulmasını sağladı. Proje, hem katı
kurallara sahip, hem de dostça bir hava
taşıyan alternatif bir zaman ekonomisi
yaratarak hapishanenin duvarlarını,
dikenli telleri ve parmaklıkları aştı.
Burada sergilenen ise takasların sonucunda ortaya çıkan ürünler –tutukluların
yapıtlarını oluşturan nesneler, çizimler ve
bulunmuş malzeme. Bu yapıtlar izleyiciyi,
zaman ve takas kavramlarını ve günümüz
kapitalist, itaatkar toplumlarında bu
kavramların taşıdığı yıkıcı potansiyeli
yeniden düşünmeye cesaret etmeye
çağırıyor. – Yael Messer

witness his infant son’s first steps.
In exchange, during the same three
hours, El super-ratón collected and made
a composition of the cigarette butts that
he found in his cell. While Macotela was
spying on Eduardo’s ex-lover for Time
Exchange 231, Eduardo created a visual
representation of the prison in the form of
a board game, using a combination of both
his and his current lover’s hair.
These exchanges, which occurred
365 times, quickly became an intimate
and binding act between the artist and
the participants. The project circumvented
the prison’s walls, fences, and bars
by creating an alternative economy of
time that is both strict and amiable. The
byproducts of the exchanges
—the objects, drawings, and found
materials that make up the prisoners’
creations—are the works on display.
They dare the audience to rethink the
notions of time and exchange and the
subversive potential they hold in today’s
capitalist and obedient societies.
– Yael Messer
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yerine getireceklerdi. Eylemlerin takas
edilme ölçütü, iki eylemin süresinin de
aynı uzunlukta olması ve tam olarak aynı
gün ve saatte gerçekleştirilmesiydi. Örneğin, Zaman Takası 148 için Süper-fare
adlı tutuklu Macotela’dan oğlunun
atacağı ilk adımlara tanıklık etmesini
istedi. Bunun karşılığında, aynı üç saat
boyunca Süper-fare hücresinde bulduğu
sigara izmaritlerini topladı ve onlarla
bir kompozisyon oluşturdu. Diğer bir
örnekte Macotela, Zaman Takası 231 için
Eduardo adlı tutuklunun eski sevgilisini gözetlerken, Eduardo da şimdiki
sevgilisinin saçlarını ve kendi saçlarını
kullanarak hapishanenin bir masa oyunu
biçiminde maketini yarattı.

PRANEET SOI

Eğitimini resim alanında tamamlayan
Praneet Soi’nin çalışmaları, aralarında
resim, çizim, kolaj, metin, slayt
gösterileri ve performans-sunumların
da bulunduğu birçok mecra aracılığıyla
şekilleniyor. Soi, güncel medyanın
imgeleminin işleyişiyle ve özellikle de
medyanın gündelik hayatımıza dair
farklı gerçeklikleri ve görsel anlatıları
birleştirme vasfıyla ilgileniyor. Soi insan
bedeninin parçalanış ve bozuluşunu
incelemek amacıyla, travma veya emek
konularına dair medya fotoğraflarına
ve görüntülerine kes-yapıştır tekniğini
uyguluyor. Sanatçının yapıtları hem
bizim çevreyle kurduğumuz ilişki, hem
de bedenin günlük eylem ve çalışma
düzenleriyle kurduğu ilişki açısından
bedensellik hakkında sorular soruyor.

Initially trained as a painter, Praneet Soi is
an artist whose work unfolds around
a wide range of media, including painting,
drawing, collage, text, slide shows, and
performance-lectures. He is interested
in the way contemporary media imagery
functions and, specifically, in the quality
of media to conjoin different realities and
visual narratives in our daily lives.
Soi often applies a cut-up technique to
media photographs and images of
trauma or labour, as a means to explore
the fragmentation and distortion of
the human body. His work raises
questions about corporality: both in
terms of the relationship we have with
the environment, as well as how
the body relates to daily activities and
labour routines.

Soi, 13. İstanbul Bienali’nde Kumartuli
Matbaacısı, Emek Üzerine Notlar,
Bölüm 1 (2010) başlıklı yapıtını sergiliyor.
Bu slayt gösterisi, Hindistan’ın Batı
Bengal bölgesindeki Kalküta şehrinin
eski mahallelerinden Kumartuli’de artık
modası geçmiş pedallı bir matbaa
makinesi kullanan bir matbaacının
hareketlerini içeriyor. Yapıt, matbaacının
ellerinin makineye kâğıt koyarken ve
çalışan elinin görüntüsünün bulunduğu
grenli baskıları makineden çekerken
yaptığı hareketi kaydediyor. Matbaacının
tekrarlanan rutinini yeniden üreten
görüntü dizilimi; insan ve makine,
zanaat becerisi, sanatsal tercih ve
endüstriyel teknik arasındaki iç içe
geçmiş ilişkiyi ortaya seriyor.

At the 13th Istanbul Biennial, Soi presents
the work Kumartuli Printer, Notes on
Labour, Part 1 (2010). The slide-installation
follows the movements of a printer who
works in Kumartuli, an old quarter in the
city of Kolkata in West Bengal, India,
as he operates an outdated treadle printer.
It records the motions of the printer’s
hands as he feeds paper into the machine
and pulls out grainy prints depicting the
image of the printer’s hand in labour.
By reproducing the printer’s repetitive
routine, the sequence of images reveals
the entwined relationship between man
and machine, between crafted skill,
artistic choice and industrial technique.
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Kumartuli Matbaacısı post-endüstriyel
üretim biçimleriyle rekabet etmekte
genellikle zorluk çeken üçüncü dünya
ekonomilerinde sık rastlanan bu tek
kişilik endüstriyel atölyelerdeki ağır
çalışma şartlarının altını çiziyor.
Bu sanat yapıtı hem bu yok olmaya yüz
tutmuş zanaatı, hem de matbaacının
mesleğinin ayırt edici bir özelliği
olan grafik dili gözler önüne seriyor.
Sanatçının matbaacıyla ve matbaacının
üretimiyle ilişkisi devam ediyor.
– Rieke Vos

Together with the slide-show, Soi
presents a series of prints and graphic
compositions that he developed over
the course of his long-term engagement
with the printer. For the prints they used
images from the printer’s collection of
blocks and cheap, coloured sheets of
paper used to print receipts. These
compositions test the limits of the
technical possibilities available within
this Spartan workshop and explore
the parameters of visual language both
in terms of medium specificity, as well as
in the broader context of culture.
Kumartuli Printer highlights the labour
conditions within the one-man industrial
workshops, a common phenomenon
in third-world economies that often struggle
to compete with post-industrial modes of
production. The artwork recognizes both
the obsolescent craft and the graphic
language that are characteristic of
the printer’s practice. The artist’s
engagement with the printer, and
the ensuing work, is ongoing. – Rieke Vos
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Kumartuli Matbaacısı, Emek Üzerine Notlar, Bölüm 1, 2012 Kumartuli Printer, Notes on Labour, Part 1, 2012

Slayt gösterisinin yanı sıra Soi matbaacıyla
uzun soluklu ilişkisi süresince ürettiği
bir dizi baskı ve grafik kompozisyonu da
sergide sunuyor. Baskılarda matbaacının
kalıp koleksiyonundan imgeler ve fatura
basmaya yarayan ucuz, renkli kâğıt
tabakaları da kullanılmış. Bu kompozisyonlar bu sade ve disiplinli atölyedeki
mevcut teknik olanakların sınırlarını
zorluyor ve hem kullanılan mecranın
kendine has özellikleri, hem de daha
geniş kültürel bağlam açısından görsel
dilin parametrelerini keşfe girişiyor.

STEPHEN WILLATS

“Hayat iki boyutlu bir temele dayanmıyor,” demişti Stephen Willats 1961 tarihli
kısa manifestosunda. “İnsan sokakta
yürürken sadece görsel değil, aynı
zamanda dokunsal ve işitsel heyecanlar
da duyar. Sanatçı artık yanılsamalarla
ilgilenmeyi bırakmalı, gerçekçi bir temeli
esas alarak çalışmalıdır.”1 Kavramsal
sanatın İngiltere’deki öncülerinden
Willats, yapıtın tek sahibi olarak sanatçı
kavramına karşı çıkmış, sanatın toplumsal
işlevini incelerken sivil bir sorumluluk
benimsemiştir. 13. İstanbul Bienali
Willats’ın kendisini etkileşimli modeller
icat eden ve toplumda değişimi başlatacak
bir sanatçı olarak değerlendirdiği erken
dönem yapıtlarından bir seçki sunuyor.
Willats, erken dönem yapıtlarında,
geleneksel sanat biçimlerine kafa tutacak
bir dil yaratmak için sibernetik, bilişim
kuramı ve programlama alanlarından
modeller ödünç aldı: Diyagram sanatsal
üretiminin merkezine oturdu. 1963
tarihli Sanat, Toplum, Geri Besleme
başlıklı eskizi, sanatçı ve toplumsal
bağlam arasında mekanik ve durağan
değil, aracısız, dinamik bir ilişkiyi ve
alışverişi tasvir eden bir diyagram.
Bu eskiz, sanatçının bilindik izleyici
kitlesinin dışında kalan insanlarla
birlikte ürettiği etkileşim ve katılıma
dayalı yapıtlara çerçeve oluşturan bir
kavramsal model.

‘Life does not exist on a two dimensional
basis’, Stephen Willats wrote in a brief
1961 manifesto. ‘When one walks down
a street the sensation is not only a visual
one, but a tactile and sound experience.
The artist can no longer concern himself
with illusions, he must work on a realistic
basis.’1 A pioneer of conceptual art
in England, Willats has opposed the notion
of the artist as the sole author and has
pursued civic engagement as he explored
the social function of art. The 13th Istanbul
Biennial includes a selection of Willats’s
early works, in which he envisioned himself
as constructor of interactive models and
an instigator of change in society.
During the earlier stages of his practice,
Willats borrowed models from cybernetics,
information theory, and computing to create
a new language to defy conventional art
forms: the diagram became central to
his artistic production. His sketch Art,
Society, Feedback from 1963 is a diagram
that illustrates a non-mediated, dynamic,
rather than mechanical and static,
relationship and exchange between
the artist and the social context.
The sketch is a conceptual model that
informs the interactive and participatory
works the artist made in collaboration
with people outside the conventional
art audience.

1 Stephen Willats, “The Old Artists,” Manifesto Metni, 1961, http://stephenwillats.com/texts/
manifesto-text-1961/ Erişim: 6 Ağustos 2013. Stephen Willats, ‘The Old Artists,’ Manifesto Text, 1961,
http://stephenwillats.com/texts/manifesto-text-1961/ Accessed: 6 August 2013.
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Homeostat Çizim #1, 1968 Homeostat Drawing #1, 1968

1943’te Londra, İngiltere’de doğdu. Londra, İngiltere’de yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1943 in London, UK. Lives and works in London, UK.

13. İstanbul Bienali’nde, Willats’ın diğer
erken dönem işlerinin yanı sıra, İkiz
Kuleler (1977) başlıklı yapıtı sergileniyor.
İkiz Kuleler, sakinlerinin çeşitliliğini
reddederek onlara toplumsal davranış
biçimleri dayatan toplu konutlara karşı
soyut bir direniş modeli olarak
tanımlanabilecek bir diyagram.
Çizimdeki bu iki dikdörtgen kulenin
her katı toplumsal bir soruna ilişkin bir
çerçeve sunuyor: Soldaki blok mevcut
koşullara işaret ederken, sağdaki blok
yeni ihtimallere dair öneride bulunuyor.
Willats, gökdeleni bireylerin, makine
gibi planlanmış çevrelerin kaderciliğine
karşı direniş biçimleri yaratarak yeni
gerçeklikler düşlemelerine imkân
tanıyacak bir mecra olarak değerlendiriyor.
– Özge Ersoy

In his works, the artist uses daily life
as a site of investigation: he meets
with participants to gather information
about their immediate—be it domestic
or professional—surroundings. Willats
intervenes on photographic prints by
incorporating participants’ perceptions
of and remodelling proposals for their
existing physical and social environments.
He displays these works at residential
areas and local libraries, encouraging
viewers to compare different responses to
social patterns, settings, and interactions.
In addition to other works from his
earlier period, exhibited at the 13th Istanbul
Biennial is The Twin Towers (1977), an
abstracted model of resistance against
housing estates that reject the complexity
of their inhabitants by imposing social
behaviours. Each floor of the two rectangular towers in the drawing represents a
framework related to a social problem: the
left block points at existing conditions,
and the right one proposes new
conditions. Willats considers the tower
block as a medium through which
individuals can imagine new realities
by creating forms of resistance against
the determinism of mechanically planned
environments. – Özge Ersoy
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İkiz Kuleler, 1977 The Twin Towers, 1977

Sanatçı yapıtlarında gündelik hayatı
bir araştırma alanı olarak kullanır:
Yakın çevreleri hakkında –ister aile
ister iş çevresi olsun– bilgi toplamak
üzere katılımcılarla buluşur. Willats,
katılımcıların mevcut fiziksel ve toplumsal
çevreleriyle ilgili algılarını ve yeniden
biçimleme önerilerini kompozisyona
dâhil etmek amacıyla fotoğraf baskılara
müdahalede bulunur. Daha sonra
bu yapıtları yerleşim bölgelerinde ve
mahalle kütüphanelerinde sergileyerek
izleyicileri toplumsal kalıplar, konumlar
ve etkileşimler konusundaki farklı
tepkileri karşılaştırmaya teşvik eder.
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AMAR KANWAR

Amar Kanwar’ın araştırmacı filmkompozisyonları şiirsel, etkileyici imgeler
aracılığıyla Hindistan’da toplumsal ve
siyasal adaletsizliklere karşı verilen
bireysel direniş mücadelelerini anlatıyor. Kanwar 1984’te patlak veren iki
olayın ardından kendini insan hakları
mücadelesine ve aktivizme adamış:
Hindistan Başbakanı İndira Gandhi’ye
karşı Sih korumalarının gerçekleştirdiği,
Delhi’de Sihlere karşı kitlesel misilleme
hareketleriyle sonuçlanan suikast ve
yarım milyon insanı zehirli gaza maruz
bırakarak binlerce kişinin ölümüne
sebep olan Bhopal felaketi. Kanwar
yapıtları aracılığıyla yoksulluk, devlet
şiddeti, cinsel şiddet, sınır çatışmaları
ve Hindistan ve çevresinde gerçekleşen
ırkçı ve kast sistemine dayalı ayrımcılığın
kurbanları olan toplum dışına itilmiş,
hakları ellerinden alınmış birey ve grupların hikâyelerini gün yüzüne çıkarıyor.
Kanwar, göz ardı edilen anlatıları bir
araya getirip ülkenin ekonomik ilerleme
arayışlarıyla çelişkileri gösterecek şekilde
yerleştirerek, Hindistan’ın, genellikle
siyasal ve ekonomik süreçlerin gölgesinde
kalan toplumsal ve bölgesel tarihindeki
eşitsizliklerin altını çiziyor.

Yırtılmış İlk Sayfalar (2004-2008)
Burma’da iktidardaki askeri cuntanın
propagandasını içeren kitapların ilk sayfalarını yırtıp çıkardığı için hapse atılan
Burmalı kitapçı Ko Than Htay hakkında
on dokuz kanallı bir video enstalasyonu.
Yırtılmış İlk Sayfalar devlet baskısına
karşı verilen şiddet karşıtı mücadeleye
bir övgü ve saygı duruşu niteliği taşıyor.

New Delhi–based filmmaker Amar
Kanwar’s investigative film-essays
narrate stories of individual resistance
against social and political injustices in
India, articulated through poetry and
visceral imagery. Kanwar’s commitment
to human rights and activism was shaped
by two events that took place in 1984: the
assassination of Indian Prime Minister
Indira Gandhi by her Sikh bodyguards,
which resulted in mass retaliation against
Sikhs in Delhi, and the Bhopal disaster,
the gas leak incident, which exposed half
a million people to toxic gases and killed
thousands. Through his work Kanwar
uncovers stories of the marginalized and
dispossessed who are victims of poverty,
state and sexual violence, border conflicts,
and the racial and caste discrimination in
the Indian subcontinent. By summoning
and juxtaposing ignored narratives with
the country’s ongoing quest for economic
progress, Kanwar highlights the inequality
in India’s social and territorial histories that
are often overshadowed by political and
economical processes.
The Torn First Pages (2004–2008) is
a nineteen-channel video installation
dedicated to Burmese bookseller Ko Than
Htay, who was imprisoned for tearing out
the first pages of any book that contained
propaganda for the ruling Burmese
military junta. The Torn First Pages is
a tribute to non-violent struggle against
state repression.
Kanwar’s contribution to the 13th Istanbul
Biennial, The Scene of Crime (2012),
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Suç Mahali, 2011 The Scene of Crime, 2011

1964’te Yeni Delhi, Hindistan’da doğdu. Yeni Delhi, Hindistan’da yaşıyor ve
çalışıyor. Born in 1964 in New Delhi, India. Lives and works in New Delhi, India.

Suç Mahali, 2011 The Scene of Crime, 2011

is a film set in Odisha in eastern India,
the battleground of conflicting interests
over natural resources between the
government, corporations, and local
communities. The artist began filming in
the area in 1999, and Kanwar’s resulting
piece documents grasslands, trees, and
rivers—idyllic images that are abrasively
interrupted by pixelated footage of clashes
and ominously grey industrial plants.
The film unfolds accompanied with the
narrative of romance and murder.
It becomes quickly apparent that these
industries pose an imminent threat to
the peasants’ livelihoods, as the land
becomes the only eyewitness to
the crimes and corruption the local
communities experience. In place of
investigative journalism as the repository
of inconvenient truths, the film’s reliance
on poetry to narrate unspeakable crimes
committed in Odisha expatiates upon
the transformative political potential in
the poetic form. Kanwar writes about this
piece, ‘The validity of poetry as evidence
in a trial, the discourse on seeing, on
understanding, on compassion, on
the issues of justice, sovereignty, and
self-determination—all come together in a
constellation of moving and still images.’1
The ongoing civil resistance and activism
in Odisha is a reminder of the many illegal
land grabs still happening daily, which
continue to be hushed and legitimized in
the guise of global economic development.
– Christina Li

1 Amar Kanwar, dOCUMENTA (13) The Guidebook’da alıntılandığı şekliyle (Ostfildern: Hatje Cantz Verlag:
2012): 208. Amar Kanwar as quoted in dOCUMENTA (13) The Guidebook (Ostfildern: Hatje Cantz Verlag: 2012): 208.
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Kanwar’ın 13. İstanbul Bienali’nde
sunduğu yapıt Suç Mahalli (2012) ise
hükümet, büyük şirketler ve yerel halk
arasında doğal kaynakların kullanımı
konusunda çıkarların çatıştığı bir savaş
alanına dönüşen doğu Hindistan’daki
Odisha’da geçen bir film. Sanatçı
bölgede çekimlere 1999 yılında başladı,
Kanwar’ın filminde cenneti andıran
çayır, ağaç, nehir görüntüleri birdenbire
piksellenmiş çatışma ve uğursuz sanayi
tesisi görüntüleriyle kesiliyor. Filme
bir aşk ve cinayet anlatısı eşlik ediyor.
İzleyici kısa sürede bu sanayi tesislerinin
köylülerin yaşamına doğrudan bir tehdit
oluşturduğunu anlıyor, yerli halkın karşı
karşıya kaldığı suç ve yolsuzlukların tek
tanığı ise etraflarındaki arazi. Filmin
Odisha’da işlenen korkunç suçları anlatmak için uygunsuz gerçekleri peşpeşe
sıralayan araştırmacı gazetecilik yerine
şiire yaslanması, şiirsel biçimin
dönüştürücü siyasi potansiyelini de ortaya
koyuyor. Kanwar, bu yapıtı hakkında
şunları söylüyor: “Şiirin bir mahkemede
kanıt olarak geçerliliği, görme, anlama,
şefkat ve adalet, egemenlik ve kendi
kaderini tayin hakkı üzerine üretilen
söylem –bütün bunlar hareketli ve sabit
imgelerden oluşan bir yıldız kümesinde
bir araya geliyor.”1 Odisha’da süren sivil
direniş ve eylemlilik, bölgede hâlâ her
gün gerçekleşen ve küresel ekonomik
ilerleme maskesi altında meşrulaştırılan
yasadışı arazi gaspını bize hatırlatmaya
devam ediyor. – Christina Li

DIEGO BIANCHI

Son on yıl içerisinde Diego Bianchi’nin
yapıtları, tüketim toplumunun biçimsel
ve genellikle de kaotik izlerine, özellikle
de Arjantin’de 2001’de yaşanan son krizin
ardından gelen dönemde oluşan neoliberal
ekonomik hasarın kalıntılarına odaklanan, görüntüyü hem yaklaştıran hem
de çarpıtan, kentsel yaşama çevrilmiş
bir mercek olarak belirdi. Bianchi’nin
pratiği insanın ifrat seviyesine gelerek
raydan çıkması ve ardından ortaya
çıkan anarşik hal, doğanın ve zamanın
yıkıcı gücü ve metaların renk, doku ve
hacimlerinin çeşitliliği gibi gündelik
durumların yüceltilmesini işliyor.
Sanatçının yapıtları şehrin gündelik
artıklarının oluşturduğu kümeye yapılan
küçük müdahalelerden ve bunların
belgelenmesinden özerk heykellere veya
çürümüşlüğün hem doğal hem de insan
eliyle yapılmış (kasırga, bataklık, kişisel
Wikipedia, okul, pazar yeri ve benzerleri)
geniş fiziksel ve zihinsel peyzajlara
dönüşümünün insan ölçeğinde üretilmiş
anıtlarına uzanan bir çeşitlilik içeriyor.
Bu peyzajlarda Bianchi’nin pratiği “her
tür dinginliği, arındırılmışlığı ve algısal
kayıtsızlığı yok eden bir dürtü olarak
ortaya çıkıyor. Tıpkı bir çarpışmanın tüm
hiddet ve çılgınlığı gibi, sanatçının yapıtları bizi Maurice Blanchot’nun ‘tesadüfi
olanın hakimiyeti’ diye nitelediği şey ile
karşı karşıya bırakıyor.”1 Bianchi’nin
enstalasyonlarına her zaman dâhil olan

During the last decade, the work of Diego
Bianchi emerged as a magnifying and
distorting lens of urban life that focused
on the formal and mostly chaotic traces of
consumerism, specifically the remnants of
the neoliberal economic damage of
the last post-crisis period (after 2001)
in Argentina. Bianchi’s practice proposes
an apotheosis of everyday situations,
such as the derailment of human excess
and the anarchic situation that follows;
the destructive force of nature and time;
and the assortment of colours, textures,
and volumes of commodities. His works
vary from small interventions and
documentation of a city’s constellations
of everyday leftovers to autonomous
sculptures or human-scale monuments
of decay turning into expanded physical
and mental landscapes, with both natural
and human-made references: hurricane,
swamp, personal Wikipedia, school,
market area, among others. In these
landscapes Bianchi’s practice arises as
‘an impulse that destroys any serenity,
any asepsis, any perceptive complacency.
Like a collision, his works confront us with
what Maurice Blanchot would call “the
sovereignty of the accidental”, in all its
fury and madness’.1 The body, which has
always been part of Bianchi’s installations,
became a more concrete presence recently,
first as limbs that animate and complement
the objects and afterwards as fictional or

1 Inés Katzenstein, “Irreversible”, Enlarge Diego Bianchi Works 2003.2010 içinde, (der.) Diego Bianchi
(Buenos Aires: KBB / Toit du Monde, 2011), 263. Inés Katzenstein, “Irreversible” in Enlarge Diego Bianchi Works
2003.2010, ed. Diego Bianchi (Buenos Aires: KBB / Toit du Monde, 2011), 263.
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Spam Durumu [ Estado de Spam], 2013 (detay) State of Spam [Estado de Spam], 2013 (detail)

1969’da Buenos Aires, Arjantin’de doğdu. Buenos Aires Arjantin’de yaşıyor
ve çalışıyor. Born in 1969 in Buenos Aires, Argentina. Lives and works in
Buenos Aires, Argentina.

Bianchi’nin 13. İstanbul Bienali için
hazırladığı proje ise herhangi bir şehirde
gerçekleşen yalapşap ticari faaliyetlerden
ilham alan ve edimsel durumların
etkinleştirdiği bir enstalasyon. Ya Pazar
Ya Ölüm (2013) günümüzün her şeyin
alınıp satılabildiği piyasalarının absürd
boyutlarda büyütülmüş bir hali. Dükkan
vitrinlerinin veya sokak tezgâhlarının
yapısını eserine uyarlayan sanatçı,
bulunmuş nesnelere veya “alt sınıf”
olarak nitelendirilebilecek döküntülere
sığınak oluşturan sürrealist bağlantılar
tasarlıyor: değerini veya işlevini kaybetmiş
ve dolaşımdan kaldırılmış metalar.
Enstalasyon gerçek hayattan alınma,
yerinden edilmiş bir birey veya durumun
sanat dışında sergileyeceği davranış,
etkinlik veya toplumsal işlevi sürdüren
mevcudiyetiyle tamamlanıyor. Yapıtta
yer alan nesnelerin tuhaf bağlantıları,
içerisinde –kurgu ve gerçeklik veya sanat
ile toplumsal arasında– hiçbir kör
noktanın varlığını sürdüremeyeceği
hiperrealist bir ivme ile dengeleniyor.
Yapıt, herhangi bir algısal benimsetme
çabasını yıkıp geçecek güce sahip
yoğunlaştırılmış bir kütle. – Javier Villa

nonfiction scenes inside a corrosive and
volcanic interpretation of reality.
Bianchi’s project for the 13th Istanbul
Biennial is an installation inspired by any
given city’s brash commercial activity
and activated by performative situations.
Market or Die (2013) is an absurd
enlargement of the present day market,
where anything can be sold and bought.
Employing the structure of shop windows
and street stalls, the artist composes
surrealistic connections that shelter found
objects or detritus that could be called
‘underclass’: commodities that have lost
value or functionality and were removed
from circulation. The installation is
completed through the presence of
a displaced individual or situation from real
life, sustaining the behaviour, activity, or
social function they would have outside of
art. The peculiar connections the objects
present are balanced with a hyperrealistic
momentum, in which no blind spots can
remain—whether between fiction and
reality or art and the social—it is just
a condensed mass with the force to
break through any perceptual naturalisation.
– Javier Villa
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Vahşi Anlamın İçine Doğru, 2013 (detay) Into the Wild Meaning, 2013 (detail)

beden son dönemde daha somut bir mevcudiyet kazandı, önce nesneleri harekete
geçiren ve onlara eklemlenen uzuvlar
vardı, ardından da gerçekliğin aşındırıcı
ve taşkın yorumu içinde kurgusal veya
kurgusal olmayan sahneler geldi.
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Maxime Hourani, yaratıcı pratiğini
kendisi ve yapıtları üzerine düşünerek
ve toplum ile ilgili eleştirel bir yaklaşım
geliştirerek oluşturuyor. Sanat, politik
eylem ve hayat arasındaki çizgiyi
bulanıklaştıran yapıtlarının temelinde
şüphecilik, aktivizm, deneysellik ve
performans gibi temalar yer alıyor.
Hourani’nin bu üç temaya bağıntılı ve
tutarlı bir yaklaşımı var: Sanatı yorum
ve eleştiri aracı olarak kullanıyor,
aktivizme sanat projeleri aracılığıyla
yaratıcı bir gözle yaklaşıyor, ve hayatı
sanatsal, aktivist üretimin hızıyla,
bunların bir devamı olarak yaşıyor.
Hourani’nin yaşam biçimi, aktivizmin
alışılagelmiş veya normatif kanallarını
sorgulamak için uyguladığı, yaratıcı bir
aktivizm. Sanatçının projeleri genellikle
belirli bir yer veya mekânla ilgili, veya
bir yer veya mekândan hareketle oluşturulan performatif eylemler; bu projeler
aynı zamanda tarih, biçim ve ilişki
katmanlarını kazmaya veya birbirine
örmeye girişen kronotopik keşifler
gerçekleştirir ve gizli ve açık iktidar
dinamiklerini vurgulayarak coğrafyalarla
özdeşleşmiş anlamları araştırır.
Hourani, 13. İstanbul Bienali için bir
şarkılar ve mekânlar kitabı hazırladı.
Sanatçının müdahalesi nezihleştirme
sürecinin giderek hızlandığı şehir
merkezinde olup bitenlerin yoğun ve
detaylı bir incelemeye tabi tutulduğu bu
dönemde tartışmaya konu olan alanlara
odaklanıyor. Yapıt, şehirde gerçekleşen
ve göz ardı edilen altyapısal ve sosyokültürel değişiklikleri gündemine taşıyor,

Maxime Hourani’s creative practice
is self-reflexive and socially critical.
Skepticism, activism, experimentation,
and performance are underlying themes
in his work, which blurs the line between
art, political action, and life. Hourani’s
approach to the three is consistent:
he uses art as a vehicle for commentary
and critique, approaches activism creatively
through art projects, and lives life as
an extension and an impetus of artistic,
activist production. Creative activism
is his way of life, which he employs to
question habitual or normative channels of
activism. His projects often take the form
of performative acts that extend from or
relate to a particular space or place. They
also conceptually engage the chronotopic
explorations that excavate and interweave
layers of histories, forms, relations, and
investigate meanings embedded within
geographies, while underscoring latent
and evident power dynamics.
For the 13th Istanbul Biennial, Hourani
is creating a book of songs and places.
Hourani’s intervention deals with contentious
sites at a time when the increasingly
gentrified historical centre of the city has
come under extreme scrutiny. By directly
addressing the ignored infrastructural and
sociocultural changes taking place in
the city, the work sheds light on them and
opens up a platform for inquiries about
how such areas and transformations,
in all their layers and complexities, can be
investigated, analyzed, and challenged.
It highlights the relationship, tension, and
disconnection between the urban and

5533

MAXIME HOURANI

Maraash’ın Dağları, 2013 The Mountains of Maraash, 2013

1982’de Beyrut, Lübnan’da doğdu. Beyrut, Lübnan’da yaşıyor ve çalışıyor.
Born in 1982 in Beirut, Lebanon. Lives and works in Beirut, Lebanon.

Hourani’nin projesi etkili araştırma,
ifade, değerlendirme ve protesto kipleri
olarak tercihini disiplinlerarası, niteliksel
ve öznel olandan yana kullanıyor. Sanatçı
bu proje için Türkiyeli müzisyenleri,
görsel sanatçılar, mimarlar, aktivistler
ve kültür çalışanlarıyla bir araya
getirerek ve mekân analizi yöntemlerini
kullanarak İstanbul’un belli çeper
bölgelerindeki dönüşüme yönelik kendi
araştırmasını geliştirecek bir ekip
oluşturdu. Müzisyenler, diğer katılımcılarla beraber çalışarak elde ettikleri
bulguları beste atölyelerinde kullandılar
ve bir kentsel direniş şarkıları repertuarı
oluşturdular. Bienal süresince bulgularını kelimeler ve imgeler aracılığıyla
sunacak ve şarkılarını seslendirecek
ekibe, sanatçı inisiyatifi tarafından
kurulan ve idame ettirilen, üretim, sergi
ve söylem amaçlı alan 5533* ev sahipliği
yapacak. – Nadia El Issa

the provincial by inverting the hierarchy
among them and also questions
the development of the peri-urban as
the city expands.
Hourani’s project postulates and favours
the cross-disciplinary, qualitative, and
subjective as effective modes of inquiry,
expression, assessment, and protest.
He invited musicians from Turkey to
engage with visual artists, architects,
activists, and cultural practitioners in order
to contest the transformation of certain
peripheral areas in Istanbul. The participants
visited these sites and conducted their
own research, drawing on site-analysis
methodologies. The musicians worked
with the other participants, incorporating
their findings into song-writing workshops,
through which they produced a repertoire
of urban resistance songs. 5533*, an
activated space for production, exhibitions
and discourse founded and maintained by
artists’ initiative, hosts the team throughout
the biennial, who will present their findings
through words and images and perform
the songs. – Nadia El Issa

* 5533’ün etkinlikleri Volkan Aslan, Nancy Atakan ve Filiz Avunduk tarafından sürdürülmektedir.
5533 activities are conducted by Volkan Aslan, Nancy Atakan and Filiz Avunduk.
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onlara ışık tutuyor ve bu tür bölgelerin
ve dönüşümlerin, tüm katmanları ve
karmaşıklıklarıyla nasıl araştırılabileceğine, çözümlenebileceğine ve bunlara
nasıl direnilebileceğine dair bir inceleme
zemini açıyor. Kent ile taşra arasındaki
hiyerarşiyi tersine çevirerek iki yapı arasındaki ilişki, gerginlik ve bağlantısızlığın
altını çiziyor, ve şehir genişledikçe ortaya
çıkan periferik-kentsel alanın gelişimini
sorguluyor.

JEAN GENET

1910’da Paris, Fransa’da doğdu. 1986’da Paris, Fransa’da öldü.
Born in 1910 in Paris, France. Died in 1986 in Paris, France.

Genet’nin tek filmi Aşk bir şarkı
[Un chant d’amour] (1950) 13. İstanbul
Bienali’ne özel bir gösterimle dâhil
oluyor. Bir Fransız hapishanesinde geçen
sessiz film, cinselliği açıkça işlemesi nedeniyle yapıldığı dönemde yasaklanmıştı.
Aşk bir şarkı’da Genet, sıkça kullandığı
“öteki” konulu motiflerine ve efendi /
köle ve özne / nesne dikotomilerine başka
bir mecra yoluyla geri dönüyor.

Jean Genet, primarily known as an author,
poet, playwright, and political activist,
was one of the most prominent and
controversial figures of early to mid 20th
century Europe.
He was one of the pioneers of avant-garde
theatre. His only film A song of love
[Un chant d’amour] (1950) is featured
in the 13th Istanbul Biennial as a special
screening. The silent film, set in a French
prison, was banned at its time for its very
explicit sexual content. In A song of love,
Genet returns to his much visited motifs of
the other, and master / slave and subject /
object dichotomies, using a different
medium.

JEAN GENET

Aşk bir şarkı [ Un chant d’amour], 1950 A song of love [Un chant d’amour], 1950

Ağırlıklı olarak yazar, şair, oyun yazarı
ve siyasal eylemci olarak bilinen Jean
Genet, erken ve orta dönem 20. yüzyıl
Avrupa’sının en önde gelen ve tartışmalı
figürlerinden biri ve avangard tiyatronun
öncülerindendi.

13. İstanbul Bienali Kamusal Programı:
Kamusal Simya
Eş küratörler: Fulya Erdemci ve Andrea Phillips
13. İstanbul Bienali Kamusal Programı Kamusal Simya, kamusallığın sanatsal ve siyasi bir
araç olarak küresel finansal emperyalizm ve yerel toplumsal kırılma bağlamında nasıl tekrar
kullanıma sokulabileceği sorusunu masaya yatırdı. Kamusal Simya programı kapsamında üç
etkinlik gerçekleştirildi. Hem Türkiye’den hem de dünyanın dört bir yanından katılımcılar
basmakalıp “kamu” kavramını dönüştüren siyasi ve şiirsel simyanın nasıl işlediğini araştırdı.
Bienal süresince kamusal program, farklı bir formatta, sanatçı performansları, atölye
çalışmaları ve müzik atölyeleriyle devam edecek.

8-10 Şubat 2013

Şehri Kamusallaştırmak
Şehri Kamusallaştırmak çıkış noktası olarak
şehirdeki son derece gerçek ve vahşi kentsel
dönüşümü aldı. Hem İstanbul’dan hem de
başka şehir ve ülkelerden gelen katılımcılar,
kentsel dönüşüm, kamusal alanın yaratılışı
ve bastırılması ile kapitalizm arasındaki
ilişki üzerinde düşünmeye ve tartışmaya
çağrıldı.

PROGRAM
Giriş
Fulya Erdemci & Andrea Phillips
Şiir okuması
Lale Müldür (şair)
Kolektif Hayal Gücümüz Nerede? Mimari ve
Kamunun Krizi
Teddy Cruz (mimar, Kaliforniya Üniversitesi,
San Diego Görsel Sanatlar Bölümü Kamusal
Kültür ve Şehircilik profesörü, Kentsel
Ekolojiler Merkezi (CUE) kurucularından)
Doğaçlama
Cevdet Erek (sanatçı ve müzisyen,
İTÜ TM Konservatuarı ve Mimarlık
Fakültesi, öğretim üyesi)

Olasılıklar Makinesi: Kentselleşme
Tartışmalarında Dönüm Noktası, Sanat ve
Kent Hakkı
Resimli konuşma: Christoph Schäfer
(kavramsal sanatçı, harika tasarımcı, eğitim
şovmeni ve davetsiz şehir planlamacı)
Panel: Agorafobi: İstanbul’da kentsel
dönüşüm
Yaşar Adnan Adanalı (gelişim planlamacısı, araştırmacı; reclaimistanbul.com ve
mutlukent.wordpress.com)
Sedat Doğan (Kapitalizmle Mücadele
Derneği, adilmedya.com’da yazar)
Betül Tanbay (Taksim Platformu, akademisyen)
İlhan Tekeli (Şehir ve bölge planlamacısı,
sosyal bilimci)
Erbay Yucak (hukuk danışmanı, Bir Umut
Derneği)
Kuzeybatı İstanbul’un Yeni Beliren
Çeperlerine Doğru: “Yeni İstanbul’un
çarpıcı gelişimi”
Jean-François Perouse ile Kuzeybatı İstanbul
kentsel dönüşüm alanları turu

KAMUSAL PROGRAM

13th Istanbul Biennial Public Programme:
Public Alchemy
Co-curated by Fulya Erdemci and Andrea Phillips
The 13th Istanbul Biennial Public Programme, titled Public Alchemy, examined the ways in which
publicness can be reclaimed as an artistic and political tool in the context of global financial imperialism and local social fracture. Three event series were realized in scope of Public Alchemy.
This series of lectures, workshops, seminars, performances, and poetry readings examined how
a political, poetic alchemy is at work, both in Turkey and across the world, in which conventional
concepts of ‘the public’ are being transformed. During the Biennial, the Public Programme will
continue in a different format with workshops, artist and music performances.

8-10 February 2013
Making the City Public
Making the City Public took as its starting point
the very real and violent transformation of
urban neighbourhoods in Istanbul. Speakers
from Istanbul and other locations were invited
to speculate on the relationships between
urban transformation, the invention and
suppression of public space, and capitalism.

PROGRAMME

Introduction
Fulya Erdemci & Andrea Phillips
Poetry reading
Lale Müldür (poet)
Where is Our Collective Imagination?
Architecture and the Crisis of the Public
Teddy Cruz (architect, University of California,
San Diego, co-founder of CUE/Center for
Urban Ecologies)
Improvisation
Cevdet Erek (artist and musician, lecturer
at ITU TM Conservatoire and Architecture
Faculty)

A Machine of Possibilities: the urban turn,
art and the right to the city
Lecture illustrated by hand: Christoph Schäfer
(conceptual artist, sparkling draughtsman,
educational entertainer, urban writer and
uninvited city planner)
Panel discussion: Agoraphobia: urban
transformation in Istanbul
Yaşar Adnan Adanalı (development planner,
researcher, blogging at reclaimistanbul.com
and mutlukent.wordpress.com)
Sedat Doğan (Association of Struggle Against
Capitalism, writer at adilmedya.com)
Betül Tanbay (Taksim Platform, academic)
İlhan Tekeli (city and regional planner, social
scientist)
Erbay Yucak (Legal Advisor, Bir Umut
Association)
Towards the emerging peripheries of
North-West Istanbul: the striking making
of the ‘New Istanbul’
Tour to northwest Istanbul urban transformations with Jean-François Pérouse

PUBLIC PROGRAMME

22-23 Mart 2013
Kamuya Hitap Etmek

10-11 Mayıs 2013
Kamusal Sermaye

Kamuya Hitap Etmek’te şehirde konuşmak
ve dinlemek, söz hakkı, farklı seslerin
örgütlenmesinde müzik ve şiirin rolü ve toplumsal tartışma alanlarının yaratılmasında
medyanın üstleneceği rolün önemi incelendi.
Bu soruları Çin’de medya haklarının
geliştirilmesi için yapılan çağrı, Türkiye
medyasında ifade özgürlüğü tartışmaları,
Birleşik Krallık’ta medyanın gerçekleştirdiği ihlaller karşısında sıradan vatandaşların
hakları bağlamında tartışmak ve ayrıca
“Bugün ifade özgürlüğü kavramının içini ne
dolduruyor?” sorusunu sormak istedik.

Kamusal Sermaye sanatsal ve küratöryel üretimin finansallaşma ile ilişkisini tartışmaya
açtı. Etkinlikler kapsamında güncel sanat
piyasasının sanatsal ve küratöryel üretimi
nasıl şekillendirdiği, sanat kurumlarının
nasıl ortak ve paylaşılan alanlar oluşturabileceği ve paranın, görünüşte “özerk” olan
kültürel üretimi nasıl etkilediği sorgulandı.

PROGRAM
Şiir okuması
Ahmet Güntan şiirleri Fırat Demir (şair ve
sanat eleştirmeni) ve Burak Fidan (yazar ve
yayıncı)
Zihinsel Çevrenin Siyaseti
Adbusters (kültürel frekans bozucu ve
yayıncılar)
Kitlesel Medyadan Halk Medyasına?
Teknoloji, Kriz ve İletişim Siyaseti
Dan Hind (yazar)
Örgütlü Ses / Örgütlü Dinleyicilik: Kolektif
Bir Pratiğe Doğru
Robert Sember (ses-sanatı kolektifi Ultrared’in üyesi, kamusal sağlık araştırmacısı ve
yerel örgütleyici)

PROGRAM
Sunum-performans: Sanat Evi Endeksi
Vermeir & Heiremans
Zenginlik: Sanatsal Emek ve Herkesin
Erişebildiği Kaynaklar [the Commons]
Alberto López Cuenca (Américas Puebla
Üniversitesi, Meksika)
Güncel Sanat / Pazar / İktidar
Sunum: Suhail Malik
(Goldsmiths Koleji, Londra Üniversitesi)
Tartışma: Haldun Dostoğlu
(Galeri Nev İstanbul)
Panel: Kamusal Kurum / Özel Sermaye
Vasıf Kortun / SALT, İstanbul
Maria Lind / Tensta Konsthall, Stokholm
Barnabás Bencsik / Ludwig Müzesi,
Budapeşte
Kuba Szreder / Free/Slow University of
Warsaw (Özgür/Yavaş Üniversite, Varşova)

KAMUSAL PROGRAM

22-23 March 2013
Public Address

10-11 May 2013
Public Capital

Public Address examined speaking and listening in the city, the right to have a voice, the
role of music and poetry in the establishment
of different voices, and the crucial role that
the media can play in creating public forums.
We aimed to discuss these questions in the
context of calls for an ‘opening up’ of media
rights in China, debates about free speech in
the media in Turkey, and the rights of private
citizens against media intrusion in the United
Kingdom. We wanted to ask: What constitutes
free speech today?

Public Capital explored the relationship
between artistic and curatorial production and
contemporary financialisation. The events
questioned how the contemporary art market
shapes artistic and curatorial production,
how institutions are able to generate spaces
of commonality, and how money impacts
ostensibly ‘autonomous’ cultural production.

PROGRAMME

Poetry reading
Ahmet Güntan’s poems by Fırat Demir (poet
and art critic) & Burak Fidan (writer and
publisher)
The Politics of the Mental Environment
Adbusters (culture jammers and publishers)
From Mass Media to Public Media?
Technology, Crisis and the Politics of
Communication
Dan Hind (writer)
Organized Sound / Organized Listening:
Toward a Collective Practice
Robert Sember (member of the sound-art
collective Ultra-red, public health researcher
and community organizer)

PROGRAMME

Lecture-performance: Art House Index
Vermeir & Heiremans
Wealth: Work, Walls, Artistic Labour and
the Commons
Alberto López Cuenca (Universidad de las
Américas Puebla, Mexico)
Contemporary Art / Market / Power
Lecture: Suhail Malik
(Goldsmiths, University of London)
Discussant: Haldun Dostoğlu
(Galeri Nev İstanbul)
Panel discussion: Public Institution /
Private Capital
Vasıf Kortun / SALT, İstanbul
Maria Lind / Tensta Konsthall, Stockholm
Barnabás Bencsik / Ludwig Museum,
Budapest
Kuba Szreder / Free/Slow University of
Warsaw

PUBLIC PROGRAMME

13. İstanbul Bienali Film Programı
Ben Kentli-Vatandaş Değil miyim? Barbarlık,
Sivil Uyanış ve Şehir
30 Mart – 14 Nisan 2013
		
		

Küratörler: Fulya Erdemci, Yael Messer ve Gilad Reich
Asistan küratör: Ece Üçoluk

13. İstanbul Bienali’nin Ben Kentli-Vatandaş Değil miyim? Barbarlık, Sivil Uyanış ve
Şehir başlıklı film programı İstanbul Bienali ve İstanbul Film Festivali işbirliğinde hayata
geçirildi. 32. İstanbul Film Festivali kapsamındaki bu program, İstanbul Bienali için de bir
giriş niteliği taşıdı ve bienalin ana teması olan politik bir forum olarak kamusal alan fikrini
sorgulamayı amaçladı.
Program, vatandaşlık/kentlilik, kamusal alan, demokrasi ve sanat gibi temalara odaklanan
belgeseller, filmler ve video yapıtlarından oluşuyordu. Programda klasik filmlerin yanı sıra
son dönemde çekilen çarpıcı belgeseller ve siyasetin poetikasına odaklanan video yapıtları yer
aldı. Filmler, kamusal alanı kolektif bir hayalgücü, kendi kendine örgütlenme ve ortak üretim
ile ilgili yeni alternatifler öneren kültürel, toplumsal ve politik bir angajman ve muhalefet
mekânı olarak düşünmeyi sağlayacak bir platform sundu.

Ben Kentli-Vatandaş Değil miyim? Barbarlık, Sivil Uyanış ve Şehir çağımızda uygarlığın
sınırlarını sorgulayan ve çeşitli sinema pratiklerini içeren 17 film ve videoyu bir araya getirdi.
Program, neoliberal sistemin istikrarsızlaştırıcı gücüne ve barbarlık, aktivizm ve sivil
katılım gibi kavramların yeniden tanımlandığı farklı tepkilere odaklandı. Aynı zamanda,
programın parçası olarak sinemacılar Dmitry Vilensky (Chto Delat?), Paul Poet ve Berke
Baş’ın katılımıyla bir panel gerçekleştirildi.
13. İstanbul Bienali Film Programı
Bu Bir Kapı Joost Conijn, Hollanda,
Fas (1997)
1960 Yazı Jean Rouch ve Edgar Morin,
Fransa (1960)
Dammi I Colori Anri Sala, Arnavutluk
(2003)
İnşaat Var José Luis Guerín, İspanya (2001)
Beyaz Kadına Dokunma! Marco Ferreri,
Fransa, İtalya (1974)
Yok Edici Melek Luis Buñuel,
İspanya - Meksika (1962)
Gravity Hill Haber Filmi No.5 Jem Cohen,
ABD (2011)

Yarın Andrey Gryazev, Rusya (2012)
Ah Güzel İstanbul Atıf Yılmaz, Türkiye (1966)
Gizli Topluluk Egle Budvytyte, Hollanda
(2006) Saç Agnieszka Polska, Polonya (2012)
Artıklar Alex Mallis, ABD (2011)
Kaliforniya Rüyası Bregtje van der Haak,
Hollanda (2010)
Sıkıştırma Mika Rottenberg, ABD (2010)
İşgal Avi Lewis, Kanada (2004)
Kule Chto Delat (Ne Yapmalı?), Rusya (2010)
Yabancılar dışarı! Paul Poet, Avusturya
(2002)

FİLM PROGRAMI

The 13th Istanbul Biennial Film Programme
Am I Not a Citizen? Barbarism, Civic
Awakening, and the City
30 March – 14 April 2013
Curators: Fulya Erdemci, Yael Messer and Gilad Reich
Assistant curator: Ece Üçoluk
The 13th Istanbul Biennial’s film programme Am I Not a Citizen? Barbarism, Civic Awakening,
and the City was a collaboration between the Istanbul Biennial and the Istanbul Film Festival.
As part of the 32nd Istanbul Film Festival, the programme served as a prelude to the biennial
exhibition, and aimed to incite reflections on the overarching theme of the biennial; the public
domain as a political public forum.
The programme brought together documentaries, feature films, and video art works tackling
themes of citizenship, the public domain, democracy, and art. It featured canonical films, as
well as recent documentaries, and focused on the poetics of politics through video works.
The films offered a platform to contemplate the public domain as a site of cultural, social and
political engagement and insurrection, proposing new alternatives for collective imagination,
self-organisation, and co-production.
Am I Not a Citizen? Barbarism, Civic Awakening and the City featured 17 films and video art
works with diverse cinematic practices that question the limits of civilization in our day and
age. It focused on the destabilizing force of this current system and diverse responses through
which notions of barbarism, activism, and civic participation are redefined. The programme also
included a panel discussion with filmmakers Dmitri Vilensky (Chto Delat?), Paul Poet and Berke
Baş.
The 13th Istanbul Biennial Film Programme
C’est Une Hek Joost Conijn, The Netherlands, Oh Beautiful Istanbul Atıf Yılmaz, Turkey (1966)
Morocco (1997)
Secta Egle Budvytyte, The Netherlands (2006)
Chronicle of a Summer Jean Rouch and
Hair Agnieszka Polska, Poland (2012)
Edgar Morin, France (1960)
Spoils - Extraordinary Harvest Alex Mallis,
Dammi I Colori Anri Sala, Albania (2003)
USA (2011)
En Construcción (Work in Progress)
California Dreaming Bregtje van der Haak,
José Luis Guerín, Spain (2001)
The Netherlands (2010)
Don’t Touch the White Woman!
Squeeze Mika Rottenberg, USA (2010)
Marco Ferreri, France, Italy (1974)
The Take Avi Lewis, Canada (2004)
Exterminating Angel Luis Buñuel,
The Tower: A Songspiel Chto Delat
Spain - Mexico (1962)
(What Is To Be Done?), Russia (2010)
Gravity Hill Newsreel No.5 Jem Cohen,
Ausländer Raus! Schlingensiefs Container
USA (2011)
(Foreigners out! Schlingensiefs
Tomorrow Andrey Gryazev, Russia (2012)
Container) Paul Poet, Austria (2002)
FILM PROGRAMME

İstanbul Kültür Sanat Vakfı
Istanbul Foundation for Culture and Arts

YÖNETİM KURULU
BOARD OF DIRECTORS

DENETLEME KURULU
AUDITORS

İstanbul Caz Festivali Direktörü /

Başkan / Chairman
Bülent Eczacıbaşı

Selahattin Beyazıt
Rıza Kutlu Işık

İstanbul Tasarım Bienali Direktörü /

Başkan Yardımcıları / Vice Chairmen
Ahmet Kocabıyık
Prof. Dr. Münir Ekonomi

Istanbul Jazz Festival Director

Pelin Opcin

Istanbul Design Biennial Director

Deniz Ova

YÖNETİM
MANAGEMENT

Salon İKSV Direktörü /

Nuri Çolakoğlu
Hayri Çulhacı
Ahmet Misbah Demircan
Oya Eczacıbaşı
Melih Fereli
Gencay Gürün
Tayfun İndirkaş
Doç. Yekta Kara
Oya Ünlü Kızıl
Ergun Özen
Ethem Sancak
Dr. Mimar Kadir Topbaş

Genel Müdür / General Director
Görgün Taner

İKSV Tasarım Mağazası Direktörü/

Kurumsal Kimlik Danışmanı /

and Administration Director

Üyeler / Members

Corporate Identity Advisor

Bülent Erkmen

Hukuk Danışmanları / Legal Advisors
Esat Berksan
Sadife Karataş Kural
İdari İşler Danışmanı /

Administrative Affairs Advisor

Rıfat Öktem

Salon İKSV Director

Bengi Ünsal

Genel Müdür Yardımcısı /
Ömür Bozkurt

Mali ve İdari İşler Başkanı /

Head of Finance and Administration

Ahmet Balta

İnsan Kaynakları ve İdari İşler
Direktörü / Human Resources
Semin Aksoy

Pazarlama Direktörü /
Marketing Director

Tuba Tortop

Medya İlişkileri Direktörü /
Media Relations Director

Ayşe Bulutgil

Istanbul Music Festival Director

Başkan / Chairman
Bülent Eczacıbaşı
Üyeler / Members

Ahmet Kocabıyık
Prof. Dr. Münir Ekonomi

Aylin Kutnay

Yönetici Asistanı / Executive Assistant
Mukadder Bico

Assistant General Director

İstanbul Müzik Festivali Direktörü /

YÜRÜTME KURULU
EXECUTIVE BOARD

İKSV Design Store Director

Dr. Yeşim Gürer Oymak

İstanbul Film Festivali Direktörü /
Istanbul Film Festival Director

Azize Tan

İstanbul Bienali Direktörü /
Istanbul Biennial Director

Bige Örer

İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü /
Istanbul Theatre Festival Director

Yard. Doç. Dr. Leman Yılmaz

İKSV

13. İstanbul Bienali Ekibi
13th Istanbul Biennial Team

Küratör / Curator
Fulya Erdemci

Direktör / Director
Bige Örer

Sergi Teknik Koordinasyon Asistanları /

Danışma Kurulu /

Sergi Yöneticisi ve Küratöryel
Asistan / Exhibition Manager and

Yaşar Kayhan
Selen Erkal

Advisory Board Members

Carolyn Christov-Bakargiev
Melih Fereli
Hou Hanru
Jack Persekian

KÜRATÖRYEL EKIP
CURATORIAL TEAM

Curatorial Assistant

Kevser Güler

Sergi Teknik Koordinatörü ve Mimari
Tasarım Uygulama / Exhibition Technical
Coordinator and Architectural Design
Application

Duygu Doğan

Exhibition Technical Coordination
Assistants

Video Projeleri / Video Projects
Burcu Turan
Yayın Asistanları / Publication Assistants
Ceren Yartan
Gülce Maşrabacı
Sergi Asistan Koordinasyonu /

Exhibition Assistant Coordination

Araştırma Küratörleri /

Proje Koordinatörü / Project Coordinator
Demet Yıldız

Yael Messer
Rieke Vos

Editör / Editor
Liz Erçevik Amado

Proje Asistanı / Project Assistant
Bengi Oya

Küratöryel İşbirlikçiler /

Grafik Tasarım / Graphic Design
Ruben Pater
LAVA design, Amsterdam

Rehberli Turlar / Guided Tours
Mine Küçük

Grafik Tasarım Asistanları /

Technical Infrastructure website

Research Curators

Curatorial Collaborators

Danae Mossman
Javier Villa
Adnan Yıldız

Film Programı Eş Küratörleri /
Film Programme Co-Curators

Yael Messer
Gilad Reich

Film Programı Asistan Küratörü /

Film Programme Assistant Curator

Ece Üçoluk

Kamusal Program Eş Küratörü /
Public Programme Co-Curator

Dr. Andrea Phillips

Sosyal Medya Küratörü /
Social Media Curator

Övül Durmuşoğlu

Sanat Yazarlığı Atölyesi Eş Küratörleri /
Writing Workshop Co-Curators

Dr. Andrea Phillips
Nermin Saybaşılı

Graphic Design Assistants

Özge Güven, Andrea Marciuc,
Bruno Landowski

Çeviriler / Translations
Nazım Dikbaş
Editör Yardımcıları / Copy Editors
Lindsey Westbrook
Linda Lee
Çiğdem Öztürk
Konuk Ağırlama / Hospitality
Yusuf Bahar
Çiğdem Çağlayan
Nakliye / Logistics
Naime Sürenkök
Prodüksiyon Asistanı /
Production Assistant

Melda Tütüncüoğlu

Sanat Yazarlığı Atölyesi Asistanı /

Proje Koordinasyon Asistanları /

Gülce Maşrabacı

Lale Muşkara
Yeşim Birhekimoğlu

Writing Workshop Assistant

Project Coordination Assistants

BIENNIAL TEAM

Tuna Ortaylı

Teknik Altyapı web /

SPRIGS (Amsterdam, Kosovo)
www.spigs.eu

Stajyerler / Interns
Aslı Arslanbek, Didem Balatlıoğulları,
Ecegül Bayram, İlke Şener,
Ledün Kızılırmak, Milan Ther,
Zeynep Uğur
Mekân Sorumluları / Venue Managers
Melis Turanlıgil, Antrepo no.3
Selen Erkal, Galata Rum İlköğretim Okulu
Teknik Ekip Destek /

Technical Team Support

Hasan Basri Akdeniz, Nihan Arısoy,
Güngör Gün, Boran Güngör,
Kamer İncedursun, Halil İpşir,
Mustafa Kablan, Ali Uluç Kutal
Burak Özçakır, Şeref Pehlivan
Deniz Sağdıç, Deniz Tertemiz,
Sergen Tertemiz, Sebahattin Tertemiz
Orhan Yılmaz

13. İstanbul Bienali Ekibi
13th Istanbul Biennial Team

MALİ İŞLER
FINANCE
Yöneticiler / Managers
Ahmet Buruk (Bütçe ve Muhasebe Budget
and Accounting)
Hasan Alkaya (Satın Alma ve Yurtdışı
Projeler Purchasing and International
Projects)
Başak Sucu Yıldız (Finans Finance)
Muhasebe / Accounting
Emine Töre
Figen Kıyıcı
Kadir Altoprak
Deniz Yılmaz
Davetiye Sorumlusu / Invitations
Berfin Kılıç

İNSAN KAYNAKLARI
VE İDARİ İŞLER
HUMAN RESOURCES
AND ADMINISTRATION
Direktör / Director
Semin Aksoy

Yardımcı Hizmetler / Services
Azmi Aksun
Özden Atukeren
Hatice Bayman
Aydın Kaya
Hayrullah Nişancı
Serap Sürgit
Aşkın Bircan
İbrahim Çakmak

SPONSORLUK
PROGRAMI
SPONSORSHIP
PROGRAMME
Koordinatörler / Coordinators
Yasemin Çavuşoğlu
Zeynep Pekgöz
Aslı Yurdanur

Kadir Ayyıldız

Danışma Görevlileri / Reception Officers
Nilay Kartal
Şeyma Arslan
Depo Sorumluları / Shopkeepers
Muzaffer Sayan
Kadir Gelmen
Şerif Kocaman

Member Relations Assistant

Yıldız Lale Yıldırım

Bilet Satış Operasyonları Yöneticisi /
Ticket Sales Operations Manager

Sinem Yayla

Bilet Satış Asistanları /

Ticket Sales Assistants

Ercan Kaya
Naime Sürenkök
Berivan Çite

Saha Operasyonları Sorumlusu /
Field Operations Associate

Barış Atasoy

Bengi Doralp

Corporate Sales Representative

Dijital Medya Sorumlusu /

Asistan / Assistant
Gözde Koca

Direktör / Director
Tuba Tortop

IT Support Technician

Üye İlişkileri Asistanı /

Zeynep Karaman
Ezgi Yılmaz

Bina Yönetimi ve Güvenlik /

Bilgi Teknolojileri Destek Sorumlusu /

Dilan Beyhan

Kurumsal Satış Sorumlusu /

Sponsorship Relations Associates

PAZARLAMA
MARKETING

Ersin Kılıçkan

Programme Manager

Sponsorluk İlişkileri Sorumluları /

İnsan Kaynakları Uzmanı
Human Resources Specialist
Seda Yücesoy Çakıroğlu
Building Administration and Security

Lale Kart Üyelik Programı
Yöneticisi / Tulip Card Membership

Digital Media Associate

Emre Erbirer

CRM Sorumlusu / CRM Associate
Özge Genç
Gişe Görevlisi / Box Officer
Evrim Fatoş Araz

Direktör Yardımcısı / Assistant Director
Eda Soydan Sevim
İletişim Planlama Koordinatörü /

Communications Planning Coordinator

İrem Akev Uluç

MEDYA İLİŞKİLERİ
MEDIA RELATIONS
Direktör / Director
Ayşe Bulutgil
Koordinatörler / Coordinators
Berna Özdemir
Özlem Bekiroğlu
Elif Obdan (Uluslararası Basın
International Press)

Pazarlama Sorumlusu /
Marketing Associate

Merve Gündüz

BİENAL EKİBİ

Medya Görsel Arşiv Asistanı /

Media Visual Archives Assistant

Mehmet Mungan

Asistanlar / Assistants
Ayşen Gürkan
Melike Kuru (Uluslararası Basın
International Press)
Arşiv Fotoğrafları / Archives Photos
Ali Güler
Video Çekimleri / Video Recordings
Hamit Çakır
Sait Çakır

İKSV STÜDYO
İKSV STUDIO
Yönetici / Manager
Selçuk Metin
Asistan / Assistant
Işınay Gönülalan

KURUM KİMLİĞİ
VE YAYINLAR
CORPORATE IDENTITY
AND PUBLICATIONS
Yönetici / Manager
Didem Ermiş
Editörler / Editors
Cüneyt Tabanoğlu
Ceren Yartan

KÜLTÜR POLİTİKALARI
VE SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİ
CULTURAL POLICY
DEVELOPMENT AND SOCIAL
RESPONSIBILITY PROJECTS

İKSV TASARIM
İKSV DESIGN

Koordinatör / Coordinator
Özlem Ece

Ürün ve Tasarım Müdürü /

PRODÜKSİYON
PRODUCTION
Yönetici / Manager
Umut Kurç
Teknik Sorumlu / Technical Supervisor
Gökhan Urulu
Prodüksiyon Asistanı / Production
Assistant

Erdal Hamamcı

Saha Asistanı / Field Assistant
Nihat Karakaya

BİLGİ VE BELGE
MERKEZİ
INFORMATION &
RECORDS CENTRE
Sorumlu / Associate
Esra Çankaya

Yayın Operatörü / Publications Operator
Ferhat Balamir
Grafiker / Graphic Designer
Polin Kuyumciyan
Web Sitesi Yöneticisi / Webmaster
Sezen Özgür

BIENNIAL TEAM

Direktör / Director
Aylin Kutnay
Product and Design Manager

Esra Üstündağ

Mağaza Sorumlusu / Store Supervisor
Duygu Küçüktomurcuk
Satış Sorumlusu / Sales Representative
Şenay Savut

SALON
SALON
Direktör / Director
Bengi Ünsal
Prodüksiyon Sorumlusu /
Production Manager

Egemen Eti

Operasyon Koordinatörü /
Operations Coordinator

Deniz Kuzuoğlu

Ödünç Verenler
Lenders

.artSümer (Istanbul, Turkey)
Abraaj Capital Art Prize
Afshan Almassi
Alberto Sendrós Gallery
(Buenos Aires, Argentina)
Alison Jacques Gallery (London, UK)
Andrea Rosen Gallery
(New York, NY, USA)
Anna Schwartz Gallery
(Melbourne / Sydney, Australia)
Barbara Weiss Gallery (Berlin, Germany)
Cesar Reyes
Coleção Museu de Arte Contemporânea
da Universidade de São Paulo
(São Paulo, Brazil)
Collection Jose Noe Suro
David Zwirner
(New York, NY, USA / London, UK)
Elipsis Gallery (Istanbul, Turkey)
Ellen de Bruijne Projects
(Amsterdam, the Netherlands)
Erste Bank (Vienna, Austria)
Eugenio López
Galeri Manâ (Istanbul, Turkey)
Galeri Zilberman (Istanbul, Turkey)
Galeria Graça Brandão (Lisbon, Portugal)
Galeria Helga De Alvear (Madrid, Spain)
Galeria Lucia de la Puente (Lima, Peru)
Galeria Luisa Strina (São Paulo, Brazil)
Galeria Nuno Centeno (Porto, Portugal)
Galeria Vermelho (São Paulo, Brazil)
Galerie Buchholz
(Berlin / Cologne, Germany)
Galerie Laurent Godin (Paris, France)
Galerie Michel Rein (Paris, France)
Galerie Polaris (Paris, France)
Galerie Żak | Branicka (Berlin, Germany)
Gallery NEV (Istanbul, Turkey)
gb agency (Paris, France)
Gladstone Gallery (New York, NY, USA
and Brussels, Belgium)
Greene Naftali Gallery
(New York, NY, USA) and
Hollybush Gardens (London, UK)
HONF Foundation
Hopkinson Mossman
(Auckland, New Zealand)
Jacky Maglia - Succession Jean Genet
Jubilee
Kisterem (Budapest, Hungary)
KOW Gallery (Berlin, Germany)

Krobath
(Vienna, Austria / Berlin, Germany)
Krome Gallery (Berlin, Germany)
kurimanzutto (Mexico City, Mexico)
La Colección Jumex (Ecatepec, Mexico)
LABOR Mexico (Mexico City, Mexico)
Les Films de la Pléiade
Les Films du Jeudi
Limited Editions
Luciana Brito Gallery (São Paulo, Brazil)
MAMCO Museum Geneva
(Geneva, Switzerland)
Marian Goodman Gallery
(New York, NY, USA / Paris, France)
Meessen de Clercq (Brussels, Belgium)
Mima & Cesar Reyes Collection
(San Juan / Naguabo, Puerto Rico)
Nettie Horn (London, UK)
Newman Popiashvili Gallery
(New York, NY, USA)
Nicole Klagsbrun Gallery
(New York, NY, USA)
NON Gallery (Istanbul, Turkey)
Pace Gallery (London, UK)
Pilot Gallery (Istanbul, Turkey)
Raster Gallery (Warsaw, Poland)
Ronald Feldman Fine Arts
(New York, NY, USA)
Salonul de Proiecte (Bucharest, Romania)
Sfeir-Semler Gallery(Hamburg, Germany /
Beirut, Lebanon)
Stedelijk Museum
(Amsterdam, the Netherlands)
Stowarzyszeniem Przyjaciół Akademii
Ruchu (Warsaw, Poland)
Suha Shoman
The Amal Kenawy Estate
The Chartwell Collection
(Auckland, New Zealand)
The Estate of Gordon Matta-Clark
Travesia Quatro (Madrid, Spain)
Vehbi Koç Foundation
Contemporary Art Collection
Victoria Miro (London, UK)
Wilfried Lentz Rotterdam
(Rotterdam, the Netherlands)

ÖDÜNÇ VERENLER / LENDERS

İKSV Özel Teşekkürlerini Sunar
İKSV Extends Special Thanks To

Sayın Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı
TC İstanbul Valiliği
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
TC Başbakanlık Başmüşavirliği
TC Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu
TC Başbakanlık Dış Tanıtım
Başmüşavirliği
TC Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı
Müsteşarlığı
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar
Yardımcılıkları
TC Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtma ve
Kültür İşleri Genel Müdürlüğü
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım
İşletmeler Genel Müdürlüğü
TC Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu
Temsilciliği
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma
Genel Müdürlüğü
TC İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ İstanbul
Liman İşletmesi Müdürlüğü
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel
Müdürlüğü
Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü Atatürk Havalimanı
Mülki İdare Amirliği
İstanbul Gümrükler Başmüdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak
Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel
Tasarım Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve
Sosyal İşler Daire Başkanlığı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ
Genel Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri
Müdürlüğü
Gümrükler Genel Müdürlüğü Geçici
Muafiyetler Şube Müdürlüğü
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
Beyoğlu Belediye Başkanlığı
Beyoğlu Kaymakamlığı
Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü
Eminönü Belediye Başkanlığı
Atatürk Havalimanı Giriş Gümrüğü

Müdürlüğü
Atatürk Havalimanı Çıkış Gümrüğü
Müdürlüğü
Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük
Müdürlüğü
5533 (Nancy Atakan, Volkan Aslan,
Filiz Avunduk)
ACAX | Agency for Contemporary Art
Exchange department of Ludwig
Museum - Museum of Contemporary
Art, Budapest (Rita Kálmán,
Petra Csizek)
Acción Cultural Española (AC/E)
(Marta Rincón Areitio,
Diana Jiménez Gil, Raquel Mesa)
Adam Mickiewicz Institute
(Joanna Kiliszek, Olga Wysocka,
Ewa Borysiewicz)
Adbusters Media Foundation
(Kalle Lasn, Darren George Fleet,
Pedro Inoue Sardenberg )
Adnan Orak
Adriano Pedrosa
Ahmet Güntan
Ahmet İstanbulluoğlu
Albert Saydam
Alberto López Cuenca
Ali Artun
Alpay Balkan
Amanda Abi Khalil
Anna Schwartz Gallery (Anna Schwartz)
Annamária Molnár
ARTER (Başak Doğa Temür,
Itır Bayburtluoğlu, İdil Kartal,
İlkay Baliç, Nilüfer Konuk)
Artis (Tali Cherizli)
Arts Council Norway
Arzu Nuhoğlu
Arzu Soysal
Arzu Yayıntaş
ATLAS (Özcan Yüksek, Hüseyin Keçe)
Australia Council for the Arts
(Julie Lomax, Vanessa Lloyd)
Australian Embassy, Ankara
(Ian David Grainge Biggs,
Elif Barutcuoglu-Wade, Sarah Kelly)
Ayşe Serap Alakavuk
BAM - Flemish institute for visual,
audiovisual and media art
(Lissa Kinnaer)
Barbarewines
Bardhyl Fejzullahu
Barnabás Bencsik

TEŞEKKÜRLER

Benice Lojistik (Burak Güç,
Önder Çördük)
Berke Baş
Betül Tanbay
Bilge Uğurlar
British Council (Margaret Jack
Obe, Gregory Nash,
Didem Yalın Kurel, Cansu Ataman,
Karen Brodie, Funda Küçükyılmaz,
Buket Şirin)
Burak Delier
Burak Fidan
Bülent Erkmen
Bülent Tanju
Calouste Gulbenkian Foundation
(Rita Fabiana, Luís Gil,
Leonor Nazaré)
Camila Rocha
Carolyn Christov-Bakargiev
CEC ArtsLink (Fritzie Brown,
Tamalyn Miller, Maxim Tumenev)
Cevdet Erek
Cihan Baysal
Cihan Tunçbilek
City of Bergen
Conaculta (Luisa Elena González Valdéz,
José Luis Martínez Hernández,
Araceli Diana Sánchez Guzmán,
Iotza Xandhi Perez Colin)
Conseil des arts et des lettres du Québec
Consulate General of Argentina
(Ernesto Pfirter, Mercedes Parodi,
Beatriz Lozoya Hortelano,
Berna Uzel)
Consulate General of Brazil In Istanbul
(Luiz Henrique Pereira da Fonseca,
Sena Belkayalı)
Consulate General of Sweden Istanbul
Creative New Zealand - Arts Council
of New Zealand Toi Aotearoa
(Stephen Wainwright,
Kate Montgomery, Dianna Snethlage,
Emma Ward, Rachel Driscoll)
Creative Scotland (Amanda Catto,
Carol Ashworth, Sarah MacIntyre,
David Taylor, Scott Donaldson)
Çiğdem Şahin
Dan Hind
Danish Agency for Culture (Tine Vindfeld)
Deniz İncedayı
Didem Doğan
Difo Lab (Coşar Kulaksız)
Dmitri Vilensky

dOCUMENTA (13)
DutchCulture, Centre for International
Cooperation (Laurens Runderkamp,
Deborah Doting, Veysel Yüce)
Ege Yazgan
Emre Arolat
Emre Baykal
Eser Yazıcı
Erbay Yucak
Ercan Cinkaya
Eren Erdem
Etxepare Basque Institute (Aizpea Goenaga
Mendiola, Elena Arrieta, Olatz
Erdozia Ibañez, Itziar Bueno)
Felix Media
Feride Nagehan Öztürk
Fırat Demir
Flemish Audiovisual Fund (VAF)
Flemish Film Fund
Flemish Community Arts&Heritage
(Hilde Lievens)
Format Matbaa
Fundación/Colección Jumex
(Eugenio López, Patrick Charpenel,
María Del Sagrario Juárez)
Füsun Eczacıbaşı
Galata Rum İlköğretim Okulu
(Meri Komorosano)
Galerie Laurent Godin
(Isabelle Chen, Laurent Godin)
Goethe-Institut İstanbul
(Claudia Hahn-Raabe,
Çiğdem İkiışık, Tijen Togay)
Guillermo Faivovich
Gül Kanık
Halil Akyaka
Haldun Dostoğlu
Haliç Tersanesi (Süleyman Genç,
Yusuf Bıçakçı)
Hayrettin Günç
Herkes için Mimarlık
Hou Hanru
IASPIS (Lisa Rosendahl)
Ignacio Liprandi Gallery
(Ignacio Liprandi,
Daniela Riva Rossi)
Inés Katzenstein
Institut Français (Bérénice Gulmann,
Ekim Öztürk, Zeynep Peker,
Adeline Blanchard)
Institut für Auslandsbeziehungen
(Elke aus dem Moore, Ingrid Klenner,
Sandra Müller, Katrin Rollny)
İsviçre Ticaret Odası Derneği
(Doğan Taşkent)
Italian Institute of Culture in Istanbul
(Maria Luisa Scolari, Tanju Şahan)
İdris Yıldız
İlhan Tekeli
İTÜ (Öner Günçavdı)
Jack Persekian
Japonya Başkonsolosluğu
(Ishikawa Shiho, Akiko Yamada)
Jean-François Perouse
Katásia Filmes
Korhan Gümüş

Kurimanzutto (Amelia Hinojosa,
Martha Reta)
Kuba Szreder
Laki Vingas
Laznia Centre for Contemporary Art
(Ewa Chudecka, Ania Szynwelska)
Levent Soysal
Manuel Çıtak
Maria Lind
Mario Diel
Martı Otel (Natali K. Boyaciyan,
Hanife Arslantürk, Sumru Gençman)
Mas Matbaacılık (Bahadır Otmanlı, 		
Menderes Coşkun, Murat Çetin)
Meessen De Clercq (Olivier Meessen,
Jan de Clercq)
Meksika Büyükelçiliği
(Jaime García Amaral, José de Jesús
Cisneros Chávez)
Melani Setiawan
Melih Fereli
Merve Ünsal
Mimar Sinan Üniversitesi
(Yalçın Karayağız, Özlem Ataman,
Nilay Tümen)
Mondriaan Fund (Birgit Donker,
Coby Reitsma, Haco de Ridder,
Mayke Jongsma, Laia Frijhoff)
Murat Cemal Yalçıntan
Murat Güvenç
Müveddet Yıldız
Nahuel Ortiz Vidal
Natasha Sidharta
Nato Thompson
Netherlands Consulate General in Istanbul
(Jeroen Gankema, Recep Tuna)
Netherlands Institute in Turkey
(Fokke Gerritsen, Güher Gürmen)
Nevzat Sayın
Nida Bektaş
Ömer Kanıpak
Özge Ersoy
Özge Güven
Paul Poet
Pelin Tan
Perihan Mağden
Pickles PR (Rhiannon Pickles,
Juan Sánchez, Caroline Widmer,
Marie Egger)
Pinchuk Art Foundation
Rasha Salti
René Block
Robert Sember
Roberto Jacoby
Rodrigo Moura
Rosa Martínez
Royal Norwegian Embassy in Ankara
(Lise Albrechtsen, Melida Tüzünoğlu)
Ruşen Gürlük Yarpınar
S. Metin Karakuş
SAHA (Merve Çağlar)
SALT Beyoğlu (Ceylan Yüceoral,
Deniz Tezuçan, Derya Acar Ergüç, 		
Duygu Demir, Merve Elveren, 		
November Paynter, Zeynep Akan)
Sam Bardaouil
Santa Tur (Sevil Çopar, Çağla Cömert,

ACKNOWLEDGEMENTS

Sevcan İlhan)
Sedat Doğan
Sergi Kur (Şener Çardak)
Sirkeci Postanesi (Bayram Deniz,
Hakan Alp)
SKOR | Foundation for Art and Public
Domain (Adri Duivesteijn,
Auke de Vries,
Gert-Jan van der Vossen,
Harmke van der Vossen,
Josja van der Veer, Joep van Lieshout,
Wouter Vanstiphout, Bert Mulder,
Tati Freeke-Suwarganda, Leonard
Freeke, Hedwig Saam, Astrid
Schumacher, Mrs Gabrielle de Nijs
Bik, Esther Ruiten)
Stedelijk Museum Amsterdam
(Hendrik Folkerts)
Suhail Malik
Suna Ertuğrul
Süreyyya Evren
Swiss Arts Council Pro Helvetia
(Jelena Delic, Helen Muggli)
TANAS (Barbara Heinrich,
Katrin Isabel Seemann, Karin Barth)
TBA21 (Francesca von Habsburg,
Daniela Zyman, Igor Ramírez
García-Peralta)
Teddy Cruz
Temel Gençtan
The Australian Centre for
Contemporary Art
The Australian Film Television
and Radio School
The Danish Arts Council (Rikke Bjørnbøl)
The Ford Foundation (Noha El-Mikawy,
Laila Hourani, Nancy Khouzam,
Marina Dawoud)
The Japan Foundation (Tae Mori,
Tsuyako Kurosawa)
The Karpidas Foundation
The Marmara, Taksim (Bike Gürsel,
Ata Eremsoy, Eda Katalan)
The Office for Contemporary Art Norway
(Anne Charlotte Hauen)
The Romanian Cultural Institute
(Silvana Rachieru, Alexandru
Balasescu, Seila Suliman,
Costin Zamfir)
The Sofa Otel (Ali Güreli,
Dilara Hepşen Öztekin)
The University of Auckland, Elam School
of Fine Arts (Peter Robinson, Echo
Janman, James Speers, Kim Ellis)
Tijana Stepanović
Till Fellrath
Timuçin Okdelen
Türkan Füsun Güleç
Ufuk Şahin
Uğur Tanyeli
Vasıf Kortun
Vederlagsfondet
Victoria Noorthoorn
Yalım Canveren
Yaşar Adnan Adanalı
Yusuf Pinhas
Zeynep Berik

Fotoğraf ve Röprodüksiyon Bilgileri
Photo and reproduction credits

.-_-.
.sezgi3.0:
maddeden tamamen
bağımsızlaştırılmış, sıfırbaytlık sanat yapıtı_, 2010
.sezgiler (joseph beuys’un
ardından)_ serisinden digitiple,
.tar.gz arşivi olarak dağıtılan
masaüstü dosyası, sıfır-bayt,
kullanılan işletim sistemi ve
temaya bağlı olarak çeşitli
biçimlerde
http://intuitions.httpdot.net/
intuition3-0_/
.copyleft!_ , .-_-. , 2010
http://httpdot.net/copyleft_/
http://httpdot.net/.-_-./
.intuition3.0:
totally dematerialized, zerobyte work of art_, 2010
digitiple from the series
.intuitions (after joseph
beuys)_, desktop folder
distributed in .tar.gz archive,
zero-byte, in various forms
according to the used OS and
themes
http://intuitions.httpdot.net/
intuition3-0_/
.copyleft!_ , .-_-. , 2010
http://httpdot.net/copyleft_/
http://httpdot.net/.-_-./

.başka bir internet mümkün!_,
2010
CSS1 satır içi stili içeren html5
dosyası
http://anotherinternet.httpdot.
net
.copyleft!_ , Şafak Çatalbaş,
.-_-. , 2010
http://httpdot.net/copyleft_/
http://httpdot.net/.-_-./
.another internet is possible!_,
2010
html5 file with CSS1 inline
style
http://anotherinternet.httpdot.
net
.copyleft!_ , Şafak Çatalbaş,
.-_-. , 2010

Branicka (Berlin, Germany)

http://httpdot.net/copyleft_/
http://httpdot.net/.-_-./
Ádám Kokesch
İsimsiz, 2013
Ses yerleştirmesi (17’54’’), Cecil
Taylor - Conquistador müziği
eşliğinde: kontrplak, akrilik,
metal destekler, hoparlörler,
amplifikatör, mp3 çalar
Değişebilir yükseklik x 68
x 90 cm
Kisterem’in izniyle (Budapeşte,
Macaristan)
Fotoğraf: Miklós Surányi
Untitled, 2013
Sound installation (17:54
min.) with the music Cecil
Taylor - Conquistador:
plywood, acrylic, metal stands,
loudspeakers, amplifier, mp3
player
Variable height x 68 x 90 cm
Courtesy Kisterem (Budapest,
Hungary)
Photo: Miklós Surányi

İsimsiz, 2012
Kontrplak, akrilik, alüminyum
destekler
300 x 300 x 300 cm
Kisterem’in izniyle (Budapeşte,
Macaristan)
Fotoğraf: Ádám Kokesch
Untitled, 2012
Plywood, acrylic, aluminium
stands
300 x 300 x 300 cm
Courtesy Kisterem (Budapest,
Hungary)
Photo: Ádám Kokesch
Agnieszka Polska
Saç [Włosy], 2012
Yüksek çözünürlüklü video, 46’
Galeri Zak | Branicka’nın
(Berlin, Almanya) izniyle
Hair [Włosy], 2012
HD video, 46 min.
Courtesy Galerie Żak |

Akademia Ruchu /
Wojciech Krukowski
Avrupa [ Europa], 1976
A. Stern’ün 1927 tarihli şiirine
dayanmaktadır
16 mm film, 3’
Akademia Ruchu’nun izniyle
Europe [Europa], 1976
Based on a 1927 poem by
A. Stern
16 mm film, 3 min.
Courtesy Akademia Ruchu

Tökezleme I [Potkniecie I ],
1977
16 mm film, 1’
Akademia Ruchu’nun izniyle
Stumble I [Potknięcie I], 1977
16 mm film, 1 min.
Courtesy Akademia Ruchu
Alice Creischer &
Andreas Siekmann
Yırtıcı Hayvanların Midesinde,
2012/2013
Video, 20’
Galeri Barbara Weiss (Berlin,
Almanya) ve KOW Galeri’nin
(Berlin, Almanya) izinleriyle
In the Stomach of the
Predators, 2012/2013
Video, 20 min.
Courtesy Galerie Barbara
Weiss (Berlin, Germany)
and KOW Gallery (Berlin,
Germany)
Amal Kenawy
Koyunların Sessizliğ i, 2009
Performans ve DVD’ye
aktarılmış video, PAL, 4:3,
8’51’’
Amal Kenawy terekesinin
izniyle
Silence of Sheep, 2009
Performance and video
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transferred to DVD, PAL, 4:3,
8:51 min.
Courtesy the Amal Kenawy
Estate
Amar Kanwar
Suç Mahalli, 2011
Yüksek çözünürlüklü video
yerleştirmesi, renkli, sesli, 42’
Sanatçının ve Marian Goodman
Galeri’nin (New York, NY,
ABD / Paris, Fransa) izinleriyle
Fotoğraf: Henrik Stomberg
The Scene of Crime, 2011
HD video installation, colour,
sound, 42 min.
Courtesy the artist and Marian
Goodman Gallery (New York,
NY, USA / Paris, France)
Photo: Henrik Stomberg
Anca Benera &
Arnold Estefan
Eşit Uzaklık İlkesi, 2012–
devam etmekte
Karışık malzemeyle yerleştirme:
yüksek çözünürlüklü video
(3’37’’), duvar üzerine çizim,
boya, tahta panel, belge
fotokopileri
Sanatçıların ve Salonul
de Proiecte’nin (Bükreş,
Romanya) izinleriyle
Fotoğraf: Anca Benera &
Arnold Estefan
The Equitable Principle,
2012–ongoing
Mixed-media installation:
HD video (3:37 min.), wall
drawing, paint, wood board,
photocopies of documents
Courtesy the artists
and Salonul de Proiecte
(Bucharest, Romania)
Photo: Anca Benera & Arnold
Estefan
Angelica Mesiti
Vatandaşlar Bandosu, 2012
Dört kanallı yüksek
çözünürlüklü video

yerleştirmesi, 16:9, renkli, sesli,
21’25’’
Sanatçının ve Anna Schwartz
Galeri’nin (Melbourne / Sidney,
Avustralya) izinleriyle

Installation view: Galerie im
Taxipalais (Innsbruck, Austria)
Courtesy Galerie Barbara Weiss
(Berlin, Germany)
Photo: Rainer Iglar

Citizens Band, 2012
Four channel HD video
installation, 16:9, colour,
sound, 21:25 min.
Courtesy the artist and Anna
Schwartz Gallery (Melbourne /
Sydney, Australia)

Basel Abbas &
Ruanne Abou-Rahme
Tesadüfi İsyancılar: Haydutlar
Hakkındaki Kısım (Bölüm 1),
2012-2013
Yerleştirme: belgeler,
görseller, kişisel eşyalar,
çalışma masaları, sandalyeler,
masa, tabureler, ofis dolabı,
muhafaza kutuları, tek bir vinil
plak ile plakçalar, hoparlörler,
bilgisayar, döngü halinde video
(35’51’’), sesli
Sanatçıların izinleriyle
Yerleştirme Görüntüsü: 6.
Jerusalem Sergisi, Al Ma’amal
Güncel Sanat Vakfı, Kudüs

Annika Eriksson
Ben hep burada olan köpeğim
(döngü halinde), 2013
Yüksek çözünürlüklü video, 7’
döngü halinde
Galeri NON (İstanbul, Türkiye)
ve Krome Galeri’nin (Berlin,
Almanya) izinleriyle
I am the dog that was always
here (loop), 2013
HD video, 7 min. loop
Courtesy NON Gallery
(Istanbul, Turkey) and Krome
Gallery (Berlin, Germany)
Ayşe Erkmen
Plan B, 2011
Yerleştirme: su arıtma
birimleri, borular ve kablolar
Çeşitli boyutlarda
Fotoğraf: Roman Mensing /
artdoc.de
Türkiye Pavyonu, Venedik
Bienali 54. Uluslararası Sanat
Sergisi
Plan B, 2011
Installation: water purification
units with extended pipes and
cables
Dimensions variable
Photo: Roman Mensing /
artdoc.de
The Pavilion of Turkey,
The 54th International Art
Exhibition, Venice Biennale
Stoned, 2003
Kireçtaşı, üç çelik halat, zincir,
çelik kiriş, karşı ağırlıklar, mevcut
cam tavan, mevcut beton duvar
Yerleştirme görüntüsü: Galerie im
Taxipalais (Innsbruck, Avusturya)
Galeri Barbara Weiss’ın (Berlin,
Almanya) izniyle
Fotoğraf: Rainer Iglar
Stoned, 2003
Limestone, three steel ropes,
chain, steel beam, counterweights, existing glass roof,
existing concrete wall

The Incidental Insurgents:
The Part about the Bandits
(Chapter 1), 2012-2013
Installation: documents,
images, personal items,
desks, chairs, table, stools,
office cabinet, storage boxes,
record player with single vinyl,
speakers, desktop computer,
video on loop (35:51 min.),
sound on
Courtesy the artists
Installation view: The 6th
Jerusalem Show, Al Ma’amal
Foundation for Contemporary
Art, Jerusalem

Tesadüfi İsyancılar: Haydutlar
Hakkındaki Kısım (Bölüm 2),
2012-2013 (video karesi)
Video/ses yerleştirmesi: 1
kanallı yüksek çözünürlüklü
video, 2 kanallı ses+subwoofer,
6’
Sanatçıların izinleriyle
The Incidental Insurgents:
The Part about the Bandits
(Chapter 2), 2012-2013 (video
still)
Video/sound installation:
1 channel HD video, 2 channel
sound+subwoofer, 6 min.
Courtesy the artists
Basim Magdy
Dünyayı Anlamak için 13 Temel
Kural, 2011
Yüksek çözünürlüklü videoya
aktarılmış Super 8 film, 5’16’’
.artSümer (İstanbul, Türkiye)
ve Newman Popiashvili
Galeri’nin (New York, NY,

ABD) izinleriyle
13 Essential Rules for
Understanding the World,
2011
Super 8 film transferred to HD
video, 5:16 min.
Courtesy .artSümer (Istanbul,
Turkey) and Newman
Popiashvili Gallery (New York,
NY, USA)

Her İnce Jest, 2012-devam
etmekte
Fuji Kristal Arşiv kâğıdı
üzerine 40 renkli baskı ve
gümüş harflerle tipo baskı
Çerçeveli olarak her biri 52
x 45 cm
Sanatçının ve .artSümer’in
(İstanbul, Türkiye) izinleriyle
Fotoğraf: Rıdvan Bayrakoğlu   
Every Subtle Gesture, 2012–
ongoing
40 colour prints on Fuji Crystal
Archive paper and Letterpress
silver text
Each 52 x 45 cm framed
Courtesy the artist and
.artSümer (Istanbul, Turkey)
Photo: Rıdvan Bayrakoğlu   
Bertille Bak
Koruyucu Acil Durum Işık
Sistemi, 2010
Video, 7’
Nettie Horn’un (Londra,
İngiltere) ve sanatçının
izinleriyle
Video kareleri: © Bertille Bak
Safeguard Emergency Light
System, 2010
Video, 7 min.
Courtesy Nettie Horn (London,
UK) and the artist
Stills: © Bertille Bak
Carla Filipe
Rorschach Enstalasyonu
[ Instalação Rorschach],
2011–2013
Pleksiglas raflar üzerinde kitap
kurtları tarafından yenmiş 10
isimsiz kitap
Çeşitli boyutlarda
Galeri Nuno Centeno (Porto,
Portekiz) ve Galeri Graça
Brandão’nun (Lizbon,
Portekiz) izinleriyle
Fotoğraf: Pedro Magalhães
Rorschach Installation
[Instalação Rorschach],
2011–2013
10 untitled books eaten by
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bookworms on Plexiglas
shelves
Dimensions variable
Courtesy Galeria Nuno
Centeno (Porto, Portugal)
and Galeria Graça Brandão
(Lisbon, Portugal)
Photo: Pedro Magalhães

Boş Eller: El sadece iş yapmak
için kullanılan bir organ
değil, aynı zamanda o işin bir
ürünüdür [Mãos vazias: a mão
não é só um orgão de trabalho,
mas também produto deste],
2011
41 adet kullanımdan kalkmış
ahşap ve demir işleme aleti
Çeşitli boyutlarda
Galeri Nuno Centeno (Porto,
Portekiz) ve Galeri Graça
Brandão’nun (Lizbon,
Portekiz) izinleriyle
Fotoğraf: Pedro Magalhães
Empty Hands: the hand is
not only an organ for work
but it is also a product of
it [Mãos vazias: a mão não é
só um orgão de trabalho, mas
também produto deste], 2011
41 obsolete working tools of
iron and wood
Dimensions variable
Courtesy Galeria Nuno
Centeno (Porto, Portugal)
and Galeria Graça Brandão
(Lisbon, Portugal)
Photo: Pedro Magalhães
Carlos Eduardo
Felix da Costa (Cadu)
Mevsimler [ Estações],
2012/2013
Karışık malzeme
Çeşitli boyutlarda
Fotoğraf: Cadu
Seasons [Estações],
2012/2013
Mixed media
Dimensions variable
Photo: Cadu
Christoph Schäfer
Park Fiction Artık Gezi Parkı
Hamburg, 16 Haziran 2013
Yeniden adlandırma duyurusu
Gezi Park Fiction St. Pauli’nin
izniyle
Fotoğraf: Margit Czenki
Park Fiction is Now Gezi Park
Hamburg, June 16, 2013
Renaming annunciation
Courtesy Gezi Park Fiction
St. Pauli

Photo: Margit Czenki
Nika Ayaklanması, Ocak 2013
Kâğıt üzerine pastel/akrilik
Yaklaşık olarak 160 x 200 cm
Sanatçının izniyle

Fotoğraf: © Leo Eloy / São Paulo
Bienali Vakfı
Yerleştirme görüntüsü: 30.
São Paulo Bienali (São Paulo,
Brezilya), 2012

Nika Riots, January 2013
Pastel/acrylic on paper
Approximately 160 x 200 cm
Courtesy the artist

Silence, 1995–2012
Found book pages and paper
horns
Dimensions variable
Courtesy Arquivo Histórico
Wanda Svevo / Fundação
Bienal de São Paulo
Photo: © Leo Eloy / Fundação
Bienal São Paulo
Installation view: 30th São
Paulo Biennial (São Paulo,
Brazil), 2012

Cinthia Marcelle
Yüzleş [Confronto], Unus
Mundus serisinden, 2005
Video, 7’50’’ döngü halinde
Galeri Vermelho’nun (São
Paulo, Brezilya) izniyle
Confront [Confronto] from the
series Unus Mundus, 2005
Video, 7:50 min. loop
Courtesy Galeria Vermelho
(São Paulo, Brazil)
Cinthia Marcelle &
Tiago Mata Machado
Yüzyıl [O Século], 2011
Video, 9’37’’ döngü halinde
Sanatçıların ve Galeri
Vermelho’nun (São Paulo,
Brezilya) izinleriyle
Video kareleri: Lucas Barbie ve
Fernando Mendes
The Century [O Século], 2011
Video, 9:37 min. loop
Courtesy the artists and
Galeria Vermelho (São Paulo,
Brazil)
Stills: Lucas Barbie and
Fernando Mendes
Claire Pentecost
toprak-erg, 2012
Toprak, kâğıt üzerinde grafit
ve toprak, cam üzerinde altın,
bitkiler, tel çit, yabani ot
kontrol örtüsü
Çeşitli boyutlarda
Sanatçının izniyle
Fotoğraf: Claire Pentecost
soil-erg, 2012
Soil, graphite, and soil on
paper, gold on glass, plants,
wire fencing, weed cloth
Dimensions variable
Courtesy the artist
Photo: Claire Pentecost
David Moreno
Sessizlik, 1995–2012
Buluntu kitap sayfaları ve kâğıttan
koniler
Çeşitli boyutlarda
Wanda Svevo Tarihsel Arşivi / São
Paulo Bienali Vakfı’nın izinleriyle

Fotoğraf: Gabriel Cano

60 x 50 cm

State of Spam [Estado de
Spam] (detail), 2013
Installation / performance
Installation view at Alberto
Sendrós Gallery (Buenos
Aires, Argentina)
Courtesy Alberto Sendrós
Gallery (Buenos Aires,
Argentina)
Photo: Gabriel Cano

Elmgreen & Dragset
Paris Günlükleri, 2003
Performans yerleştirme
Çeşitli boyutlarda
Sanatçıların izinleriyle
Fotoğraf: Elmgreen & Dragset
Yerleştirme görüntüsü: Galeri
Emmanuel Perrotin (Paris,
Fransa)

Vahşi Anlamın İçine Doğru
(detay), 2013
Yerleştirme
Çeşitli boyutlarda
Yerleştirme görüntüsü: Visual
Arts Center, Austin’deki Teksas
Üniversitesi (Austin, TX, ABD)
Austin’deki Teksas Üniversitesi
Görsel Sanatlar Merkezi’nin
(Austin, TX, ABD) izniyle
Fotoğraf: Sterling Allen

Sessizlik, 1995–2012
Buluntu kitap sayfaları ve
kâğıttan koniler
Çeşitli boyutlarda
Fotoğraf: David Moreno
Silence, 1995–2012
Found book pages and paper
horns
Dimensions variable
Photo: David Moreno

Into the Wild Meaning
(detail), 2013
Installation
Dimensions variable
Installation view at Visual
Arts Center, The University
of Texas at Austin (Austin,
TX, USA)
Courtesy Visual Arts Center,
The University of Texas at
Austin (Austin, TX, USA)
Photo: Sterling Allen

Didem Erk
“Arşivlerde izim bulunmasın
isterdim” (Sırkıran | Secret
Decipherer | Mistiko Spastis),
2013
Performans ve video
yerleştirmesi, 30’
Sanatçının izniyle
Fotoğraf: Didem Erk ve Özgür
Demirci
Montaj: Didem Erk ve Özgür
Demirci
Kamera: Özgür Demirci
‘I wish I could not be traced in
the archives’ (Sırkıran | Secret
Decipherer | Mistiko Spastis),
2013
Performance and video
installation, 30 min.
Courtesy the artist
Photo: Didem Erk and Özgür
Demirci
Editing: Didem Erk and Özgür
Demirci
Camera: Özgür Demirci
Diego Bianchi
Spam Durumu [ Estado de
Spam] (detay), 2013
Yerleştirme / performans
Yerleştirme görüntüsü: Alberto
Sendrós Galeri (Buenos Aires,
Arjantin)
Alberto Sendrós Galeri’nin
(Buenos Aires, Arjantin) izniyle

Edi Hirose
Nueva Esperanza 4446,
Genişleme [ Expansión]
serisinden, 2009–devam
etmekte
Pamuklu kâğıt üzerine HDR
mürekkep baskı dijital fotoğraf
50 x 60 cm
Nueva Esperanza 4446,
from the series Expansion
[Expansión], 2009–ongoing
Digital photo printed on cotton
paper with HDR ink
50 x 60 cm

Nueva Esperanza 1888,
Genişleme [ Expansión]
serisinden, 2009–devam
etmekte
Pamuklu kâğıt üzerine HDR
mürekkep baskı dijital fotoğraf
60 x 50 cm
Nueva Esperanza 1888,
from the series Expansion
[Expansión], 2009–ongoing
Digital photo printed on cotton
paper with HDR ink
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Paris Diaries, 2003
Performance installation
Dimensions variable
Courtesy the artists
Photo: Elmgreen & Dragset
Installation view at Galerie
Emmanuel Perrotin (Paris,
France)
Falke Pisano
Bozulmuş Bedenler Çatlamış
Zihinler (Er M., Hasta A. &
Gezgin H.), 2012
İki video, Kompozisyonun
Bozulması, 15’16’’;
Kompozisyon, 11’10’’,
eşzamansız
Ellen de Bruijne Projects’in
(Amsterdam, Hollanda),
Hollybush Gardens’ın (Londra,
İngiltere) ve sanatçının
izinleriyle
Disordered Bodies Fractured
Minds (Private M., Patient A. &
Traveller H.), 2012
Two videos, Disorder of
Composition, 15:16 min.;
Composition, 11:10 min.,
asynchronous
Courtesy Ellen de Bruijne
Projects (Amsterdam, the
Netherlands), Hollybush
Gardens (London, UK), and
the artist
Fernanda Gomes
Fernanda Gomes, 2013
Çeşitli malzeme
Çeşitli boyutlarda
Galeri Luisa Strina’nın (São
Paulo, Brezilya) ve Alison
Jacques Galeri’nin (Londra,
İngiltere) izinleriyle
Fotoğraf: Fernanda Gomes
Fernanda Gomes, 2013
Medium variable
Dimensions variable
Courtesy Galeria Luisa Strina
(São Paulo, Brazil) and Alison
Jacques Gallery (London, UK)
Photo: Fernanda Gomes

Fernando Ortega
Orta Boy Bir Nehri Geçen
Küçük Bir Kayık için Müzik,
2012
8 fotoğraf, 2 matbu mektup ve
bir CD fotoğrafı
Fotoğrafların her biri 64,3
x 91 cm
Mektupların her biri 29,7 x
21 cm
CD fotoğrafı 21 x 29,7 cm
Sanatçının ve
kurimanzutto’nun (Meksiko,
Meksika) izinleriyle
Music for a Small Boat
Crossing a Medium Size
River, 2012
Set of 8 photographs, 2 printed
letters, and a CD photograph
Each photo 64.3 x 91 cm
Each letter 29.7 x 21 cm
CD photograph 21 x 29.7 cm
Courtesy the artist and
kurimanzutto (Mexico City,
Mexico)

Kısa Yol I, 2010
Kromojenik baskı
43,78 x 58,58 cm
Çerçeveli olarak 45,78 x
60,58 cm
Sanatçının ve
kurimanzutto’nun (Meksiko,
Meksika) izinleriyle
Short Cut I, 2010
C-Print
43.78 x 58.58 cm
45.78 x 60.58 cm framed
Courtesy the artist and
kurimanzutto (Mexico City,
Mexico)
Fernando Piola
Tutoia Operasyonu, 2007/2012
Vinil ve fotoğraflar
170 x 350 cm   
São Paulo Üniversitesi Güncel
Sanat Müzesi Koleksiyonu’nun
(São Paulo, Brezilya) izniyle
Fotoğraf: Everton Ballardin
Tutoia Operation, 2007/2012
Vinyl and photographs
170 x 350 cm   
Courtesy Coleção Museu
de Arte Contemporânea da
Universidade de São Paulo
(São Paulo, Brazil)
Photo: Everton Ballardin

Kızıl Meydan Projesi,
2005/2013
Vinil ve fotoğraflar
153 x 495 cm
Fotoğraf: Marcello Kawase

Red Square Project,
2005/2013
Vinyl and photographs
153 x 495 cm
Photo: Marcello Kawase
Freee (Dave Beech,
Andy Hewitt, Mel Jordan)
İsyan etmek yetmez: Ya da
zenginlere ne yapacağız? (İsyan
Güzeldir: Tottenham), 2013
Yapma çiçekten slogan-heykel,
tanıklar, fotoğraf
Çeşitli boyutlarda
Freee sanat kolektifinin izniyle
Fotoğraf: Ben Fitton
Protest is not enough: or what
are we going to do with the
rich? (Protest is Beautiful:
Tottenham), 2013
Silk flower slogan-sculpture,
witnesses, photograph
Dimensions variable
Courtesy Freee art collective
Photo: Ben Fitton

“Ortak Bir Zemine Doğru”da
Yeni Bir Kamu için
Manifesto’nun söz korosunca
okunması, Clapham Common
Orkestra Sahnesi, Londra, 2012
Belgesel fotoğraflar
Çeşitli boyutlarda
Freee sanat kolektifinin izniyle
Fotoğraf: Ying Tan ve Amy
McDonnell
Spoken choir reading of The
Manifesto for a New Public, for
‘Towards a Common Ground’,
Clapham Common Bandstand,
London, 2012
Documentary photographs
Dimensions variable
Courtesy Freee art collective
Photo: Ying Tan and Amy
McDonnell

Tarihi Sürükleyen İsyandır,
2008
Açık hava ilan panosu posteri
300 x 600 cm
Freee sanat kolektifinin izniyle
Fotoğraf: Andy Hewitt
Protest Drives History, 2008
Billboard poster
300 x 600 cm
Courtesy Freee art collective
Photo: Andy Hewitt
Goldin+Senneby
Uzun Pozisyonu Kısaltmak,
2013
Jo Randerson (oyun yazarı),
İsmail Ertürk (kültürel

ekonomist), Ybodon (bilgisayar
bilimcisi), Anna Heymowska
(set tasarımcısı), Johan Hjerpe
(grafik tasarımcı), Ayşe Draz
(oyuncu) ile birlikte
Drama provaları ve finansal
spekülasyon
Shorting the Long Position,
2013
with Jo Randerson
(playwright), İsmail Ertürk
(cultural economist), Ybodon
(computer scientist), Anna
Heymowska (set designer),
Johan Hjerpe (graphic
designer), Ayşe Draz (actor)
Theatrical rehearsals and
financial speculation

M&A, 2013
Paul Leong (yatırım bankeri),
Jo Randerson (oyun yazarı),
Ybodon (bilgisayar bilimcisi),
Anna Heymowska (sahne
tasarımcısı), Johan Hjerpe
(grafik tasarımcı), Stephen
Bain (oyuncu) ile birlikte
Drama provaları ve finansal
spekülasyon
Fotoğraf: Sam Hartnett /
ArtspaceNZ
M&A, 2013
with Paul Leong (investment
banker), Jo Randerson
(playwright), Ybodon
(computer scientist), Anna
Heymowska (set designer),
Johan Hjerpe (graphic
designer), Stephen Bain
(actor)
Theatrical rehearsals and
financial speculation
Photo: Sam Hartnett /
ArtspaceNZ
Gonzalo Lebrija
Lamento, 2007
Seramik
60 x 25 x 25 cm
Jose Noe Suro Koleksiyonu,
Galeri Laurent Godin (Paris,
Fransa) ve Travesia Quatro’nun
(Madrid, İspanya) izinleriyle
Fotoğraf: Galeri Laurent
Godin (Paris, Fransa) ve
Travesia Quatro’nun (Madrid,
İspanya) izinleriyle
Lamento, 2007
Ceramic
60 x 25 x 25 cm
Courtesy Collection Jose Noe
Suro, Galerie Laurent Godin
(Paris, France), and Travesia
Quatro (Madrid, Spain)
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Photo: courtesy Galerie
Laurent Godin (Paris, France)
and Travesia Quatro (Madrid,
Spain)
Gordon Matta-Clark
Konik Kesişim, 1975
Cibachrome baskı
76,2 x 101,6 cm
Gordon Matta-Clark
terekesinin ve David Zwirner’ın
(New York, NY, ABD / Londra,
İngiltere) izinleriyle
Conical Intersect, 1975
Silver dye bleach print
(Cibachrome)
76.2 x 101.6 cm
Courtesy The Estate of
Gordon Matta-Clark and David
Zwirner (New York, NY, USA /
London, UK)

Yarılma, 1974
Cibachrome baskı
68 x 99 cm
Gordon Matta-Clark
terekesinin ve David Zwirner’ın
(New York, NY, ABD / Londra,
İngiltere) izinleriyle
Splitting, 1974
Silver dye bleach print
(Cibachrome)
68 x 99 cm
Courtesy The Estate of
Gordon Matta-Clark and David
Zwirner (New York, NY, USA /
London, UK)
Guillaume Bijl
ŞÜPHELİ, 1980–2013
(nesneler)
Karışık malzemeyle yerleştirme
Çeşitli boyutlarda
Sanatçının izniyle
Fotoğraf: Guillaume Bijl
SUSPECT, 1980–2013
(objects)
Mixed-media installation
Dimensions variable
Courtesy the artist
Photo: Guillaume Bijl

ŞÜPHELİ, 1980–2013 (duvar
metni)
Karışık malzemeyle yerleştirme
Çeşitli boyutlarda
Sanatçının izniyle
SUSPECT, 1980–2013 (wall
text)
Mixed-media installation
Dimensions variable
Courtesy the artist

Halil Altındere
Güvenlik, 2012
Balmumu heykel
120 x 40 x 30 cm  
Vehbi Koç Vakfı Çağdaş Sanat
Koleksiyonu’nun izniyle
Guard, 2012
Wax sculpture
120 x 40 x 30 cm  
Courtesy Vehbi Koç
Foundation Contemporary Art
Collection

Harikalar Diyarı, Şubat 2013
Video, 8’25’’
Sanatçının ve Pilot Galeri’nin
(İstanbul, Türkiye) izinleriyle
Wonderland, February 2013
Video, 8:25 min.
Courtesy the artist and Pilot
Gallery (Istanbul, Turkey)
Hanna Farah Kufr Birim
Çarpıtılmış 1 [Mshwashi 1],
2002–2013
Fotoğraf
42 x 30 cm
Sanatçının izniyle
Fotoğraf: Hila Lulu Lin, Koza
[Sharnaqa] projesi
Distorted 1 [Mshwashi 1],
2002–2013
Photograph
42 x 30 cm
Courtesy the artist
Photo: Hila Lulu Lin, Cocoon
[Sharnaqa] project   

Çarpıtılmış 9 [Mshwashi 9],
2002–2013
Fotoğraf
42 x 30 cm
Sanatçının izniyle
Fotoğraf: Hila Lulu Lin, Koza
[Sharnaqa] projesi
Distorted 9 [Mshwashi 9],
2002–2013
Photograph
42 x 30 cm
Courtesy the artist
Photo: Hila Lulu Lin, Cocoon
[Sharnaqa] project    
Héctor Zamora
Maddesel Değişkenlik
[ Inconstância Material], 2012
Tuğlacılar, tuğlalar
Çeşitli boyutlarda
Sanatçının ve Luciana Brito
Galeri’nin (São Paulo,
Brezilya) izinleriyle
Fotoğraf: Caio Caruso

Material Inconstancy
[Inconstância Material], 2012
Bricklayers, bricks
Dimensions variable
Courtesy the artist and
Luciana Brito Gallery (São
Paulo, Brazil)
Photo: Caio Caruso

Ortak Eylem Aygıtı: Bir Etüt,
2013
Yerleştirme ve canlı performatif
araştırma
Sanatçının ve Galeri NEV’in
(İstanbul, Türkiye) izinleriyle
Co-action Device: A Study,
2013
Installation and performative
live research
Courtesy the artist and Gallery
NEV (Istanbul, Turkey)

Hito Steyerl
Müze bir savaş alanı mıdır?,
2013
Akademik olmayan sunumun
video belgelemesi
Yaklaşık olarak 40’
Stedelijk Müzesi’nin
(Amsterdam, Hollanda)
Kamusal Programı izniyle
Fotoğraf: Ray Anastas

Huzursuzluğun Tasnifi, 2013
Kâğıt üzerine mürekkep
Çeşitli boyutlarda
Sanatçının ve Galeri NEV’in
(İstanbul, Türkiye) izinleriyle
Taxonomies of Malaise, 2013
Ink on paper
Dimensions variable
Courtesy the artist and Gallery
NEV (Istanbul, Turkey)

Is a museum a battlefield?,
2013
Video documentation of
nonacademic lecture
Approximately 40 min.
Courtesy the Public Program
at the Stedelijk Museum
Amsterdam (Amsterdam, the
Netherlands)
Photo: Ray Anastas

İpek Duben
Manuscript 1994, 1993–1994
No. 1-2-3, Canson kâğıt üzerine
akrilik boya, alçı, parşömen
kolaj
(3) 39,04 x 30,05 cm
Sanatçının ve Galeri
Zilberman’ın (İstanbul,
Türkiye) izinleriyle
Fotoğraf: Doug Beube

HONF Foundation
DIAMANYETİ (C/SM) TÜRÜ
– HONF Vakfı tarafından
geliştirilen Etkileşimli Medya
Projesi, 2012–2013
Yaşam formu, kendin-yap
elektronik aletler ve sentetik
yaşam formu
620 x 400 x 250 cm
HONF Vakfı’nın izniyle
v.u.f.o.c laboratuvarı ve
DORXLAB işbirliğiyle
DIAMANYETİ (C/SM) TÜRÜ
13. İstanbul Bienali için
üretilmiş bir projedir: peyzaj,
kent mimarisi ve etkileşimli
medya üzerine araştırmalar

Manuscript 1994, 1993–1994
No.1-2-3, acrylic paint,
molding paste, vellum on
Canson paper
(3) 39.04 x 30.05 cm
Courtesy the artist and Galeri
Zilberman (Istanbul, Turkey)
Photo: Doug Beube

DIAMAGNETI (C/SM)
SPECIES – an Interactive
Media Project developed by
HONF Foundation, 2012–2013
Life form, DIY electronic
devices, and synthetic life form
620 x 400 x 250 cm
Courtesy HONF Foundation
In collaboration with v.u.f.o.c
lab and DORXLAB
DIAMAGNETI (C/SM)
SPECIES is a project for the
13th Istanbul Biennial: research
on landscapes, urban
architecture and interactive
media

Manuscript 1994, 1993–1994
Platform, alüminyum, cam
223 x 183 x 50,70 cm
Sanatçının ve Galeri
Zilberman’ın (İstanbul,
Türkiye) izinleriyle
Fotoğraf: Cemil Akgül
Manuscript 1994, 1993–1994
Platform, aluminum, glass
223 x 183 x 50.70 cm
Courtesy the artist and Galeri
Zilberman (Istanbul, Turkey)
Photo: Cemil Akgül
Jananne Al-Ani
Kazıcılar, 2010
Dijitale aktarılmış Super 16
mm film, 2’24’’
Sanatçının izniyle

İnci Eviner

FOTOĞRAF KÜNYELERİ

Excavators, 2010
Digitised Super 16 mm film,
2:24 min.
Courtesy the artist

Gölge Bölgeler II, 2011
Tek kanallı dijital film, 8’38’’
Sanatçının ve Abraaj Capital
Sanat Ödülü’nün izinleriyle
Fotoğraf: Adrian Warren
Shadow Sites II, 2011
Single channel digital film,
8:38 min.
Courtesy the artist and Abraaj
Capital Art Prize
Photo: Adrian Warren
Jean Genet
Aşk bir şarkı [Un chant
d’amour], 1950
Video, 26’
Jacky Maglia – Jean Genet
terekesinın izniyle
A song of love [Un chant
d’amour], 1950
Video, 26 min.
Courtesy Jacky Maglia –
Succession Jean Genet
Jean Rouch
Çılgın Efendiler [Les Maîtres
Fous], 1955
DVD’ye aktarılmış video, 26’
Pléiade Film’in izniyle
Video kareleri: Pléiade
Film’nin izniyle
The Mad Masters [Les Maîtres
Fous], 1955
Video transferred to DVD,
26 min.
Courtesy Les Films de la
Pléiade
Stills: courtesy Les Films de
la Pléiade
Jimmie Durham
Kapıcı, 2009
Çelik, altın, Murano cam ve
karışık malzeme
162 x 81 x 70 cm
Sanatçının, kurimanzutto’nun
(Meksiko, Meksika) ve Mima &
Cesar Reyes Koleksiyonu’nun
(San Juan / Naguabo, Porto
Riko) izinleriyle
Fotoğraf: Michel Zabé
The Doorman, 2009
Steel, gold, Murano glass, and
mixed media
162 x 81 x 70 cm
Courtesy the artist,
kurimanzutto (Mexico City,
Mexico), and Mima & Cesar

Reyes Collection (San Juan /
Naguabo, Puerto Rico)
Photo: Michel Zabé
Jiří Kovanda
Tiyatro, 1976
Fotoğrafla belgeleme
30 x 21 cm    
Erste Bankası (Viyana,
Avusturya), gb agency (Paris,
Fransa) ve Krobath’ın (Viyana,
Avusturya / Berlin, Germany)
izinleriyle
Theater, 1976
Photodocumentation
30 x 21 cm    
Courtesy Erste Bank (Vienna,
Austria), gb agency (Paris,
France), and Krobath (Vienna,
Austria and Berlin, Germany)

Temas, 1977
Fotoğrafla belgeleme
30 x 21 cm    
Erste Bankası (Viyana,
Avusturya), gb agency (Paris,
Fransa) ve Krobath’ın (Viyana,
Avusturya / Berlin, Germany)
izinleriyle
Contact, 1977
Photodocumentation
30 x 21 cm    
Courtesy Erste Bank (Vienna,
Austria), gb agency (Paris,
France), and Krobath (Vienna,
Austria / Berlin, Germany)
Jorge Galindo &
Santiago Sierra
Los Encargados, 2012
Video, 5’56”
Sanatçıların ve Galeri Helga
De Alvear’ın (Madrid, İspanya)
izinleriyle
Los Encargados, 2012
Video, 5:56 min.
Courtesy the artists and
Galeria Helga De Alvear
(Madrid, Spain)
Jorge Méndez Blake
Şairin Evi, 2013
Renkli boya kalemi, kâğıt
150 x 100 cm
Sanatçının ve Meessen de
Clercq’in (Brüksel, Belçika)
izinleriyle
The Poet’s House, 2013
Coloured pencil, paper
150 x 100 cm
Courtesy the artist and
Meessen de Clercq (Brussels,
Belgium)

Şato [ El Castillo], 2007
Tuğlalar, kitap
170 x 1500 x 40 cm
La Colección Jumex’in izniyle
(Ecatepec, Meksika)
The Castle [El Castillo], 2007
Bricks, book
170 x 1500 x 40 cm
Courtesy La Colección Jumex
(Ecatepec, Mexico)
José Antonio Vega Macotela
Zaman Takası 148, 2008
Mukavva üzerine monte edilmiş
sigara izmaritleri, Pleksiglas
çerçeve
Çerçevesiz olarak 21 x 28 cm
Çerçeveli olarak 29 x 22 x
3,5 cm
Time Exchange 148, 2008
Cigarette butts mounted on
cardboard, Plexiglas frame
21 x 28 cm (unframed)
29 x 22 x 3.5 cm (framed)

Zaman Takası 55, 2006
Mukavva üzerine monte edilmiş
2 adet renkli fotoğraf
Tamamı 70 x 90 cm
Time Exchange 55, 2006
2 colour photographs mounted
on cardboard
70 x 90 cm overall
Lale Müldür &
Kaan Karacehennem & Franz
von Bodelschwingh
Azılı Yeşil, 2013
Video, 13’
Violent Green, 2013
Video, 13 min.
LaToya Ruby Frazier
Dedemin Yatak Odasında
Otoportre (227 Holland
Caddesi), 2009
Arşivsel müze mukavvası
üzerine monte edilmiş jelatin
gümüş baskı
3 sergi kopyası + 2 sanatçı
kopyası
Baskı 50,8 x 61 cm
Çerçeveli olarak 63 x 73,5 cm
Sanatçının ve Michel Rein
Galeri’nin (Paris, Fransa)
izinleriyle
Fotoğraf: Sanatçının ve Michel
Rein Galeri’nin (Paris, Fransa)
izinleriyle
Self Portrait In Gramps’
Bedroom (227 Holland
Avenue), 2009
Gelatin silver print, mounted

on archival museum
cardboard, wooden frame
50.8 x 61 cm (print)
63 x 73.5 cm (framed)
Edition of 3 ex + 2 AP
Courtesy the artist and Galerie
Michel Rein (Paris, France)
Photo: courtesy the artist and
Galerie Michel Rein (Paris,
France)

Braddock Caddesi üzerinde
U.P.M.C. Braddock Hastanesi
ve Beşinci Cadde Tavernası,
2011
Arşivsel müze mukavvası
üzerine monte edilmiş jelatin
gümüş baskı, ahşap çerçeve
Baskı 50,8 x 61 cm
Çerçeveli olarak 63 x 73,5 cm
8 sergi kopyası + 2 sanatçı
kopyası
Sanatçının ve Michel Rein
Galeri’nin (Paris, Fransa)
izinleriyle
Fotoğraf: Sanatçının ve Michel
Rein Galeri’nin (Paris, Fransa)
izinleriyle
Fifth Avenue Tavern and
U.P.M.C. Braddock Hospital
on Braddock Avenue, 2011
Gelatin silver print, mounted
on archival museum
cardboard, wooden frame
50.8 x 61 cm (print)
63 x 73.5 cm (framed)
Edition of 8 ex + 2 AP
Courtesy the artist and Galerie
Michel Rein (Paris, France)
Photo: courtesy the artist and
Galerie Michel Rein (Paris,
France)
Lutz Bacher
Gökyüzünün El Kitabı, 2011
Çerçevelenmiş ofset baskı kitap
sayfaları
Baskı 22,9 x 15,2 cm
Çerçeveli olarak 25,4 x 17,8
x 2,5 cm
Sanatçının, Greene Naftali
Galeri’nin (New York, NY,
ABD) ve Galeri Buchholz’un
(Berlin / Köln, Almanya)
izinleriyle
The Celestial Handbook, 2011
Framed offset book pages
22.9 x 15.2 cm (unframed)
25.4 x 17.8 x 2.5 cm (framed)
Courtesy the artist, Greene
Naftali Gallery (New York, NY,
USA) and Galerie Buchholz
(Berlin / Cologne, Germany)
Lux Lindner
BU “KOCA BEN” DEDİĞİN

PHOTO CREDITS

ŞEY HERHANGİ BIR KOCA
KIÇLI SOLCU KADIN
KADAR SAKİL OLABİLİR,
Arjantin Gerçeği Üzerine Bir
İnceleme serisinden, 2006-2013
Tuval üzerine akrilik
24 x 18 cm
THE ‘BIG I’ COULD BE
SO CRAP AS ANY FAT
BOTTOMED FEMALE
LEFTIST from the series
Treatise on Argentine Reality,
2006–2013
Acrylic on canvas
24 x 18 cm

HAREKÂTTA ÖLDÜRÜLDÜ
(keder ve kehanetin sureti),
Arjantin Gerçeği Üzerine Bir
İnceleme serisinden, 2006–2013
Tuval üzerine akrilik
24 x 18 cm
KILLED IN ACTION (figure of
sorrow and prophecy) from the
series Treatise on Argentine
Reality, 2006–2013
Acrylic on canvas
24 x 18 cm
Mahir Yavuz & Orkan Telhan
Külahlı Yol: Toplumsal
Belleğin Tahliyesi, 2013
Karışık malzeme
(2) 250 x 110 x 110 cm
Fotoğraf: Mahir Yavuz &
Orkan Telhan
The Road of Cones: The
Eviction of Social Memory,
2013
Mixed media
(2) 250 x 110 x 110 cm
Photo: Mahir Yavuz & Orkan
Telhan
Maider López
Yollar Açmak, 2013
3 video (2 video 23’44”,
eşzamanlı; 1 video 2’15”) ve
duvar üzerine vinil
Sanatçının izniyle
Making Ways, 2013
3 videos (2 videos 23:44 min.,
synchronous; 1 video 2:15
min.) and vinyl on wall
Courtesy the artist

Ataskoa (Trafik Kilit), 2005
Video (20’31’’) ve fotoğraflar
(4) 130 x 86 cm photos, (1) 50 x
33 cm photo
Sanatçının izniyle
Ataskoa (Traffic Jam), 2005
Video (20:31 min.) and photos

(4) 130 x 86 cm photos, (1) 50
x 33 cm photo
Courtesy the artist
Martin Cordiano &
Tomás Espina
NÜFUZ ALANI [ DOMINIO],
2011
Yerleştirme
Yaklaşık olarak 270 x 650 x
500 cm
Afshan Almassi ve MAMCO
Müzesi’nin (Cenevre, İsviçre)
izinleriyle
DOMINIO MAC/VAL’daki
(Paris, Fransa) misafir
sanatçı programı kapsamında
üretilmiştir
Fotoğraf: © Martin Cordiano
ve Tomás Espina
DOMAIN [DOMINIO], 2011
Installation
Approximately 270 x 650 x
500 cm
Courtesy Afshan Almassi and
MAMCO Museum Geneva
(Geneva, Switzerland)
DOMINIO was produced at
MAC/VAL (Paris, France) as
part of the residency program
Photo: © Martin Cordiano and
Tomás Espina
Maxime Hourani
Maraash’ın Dağları, 2013
Şarkı kitabı, basılı malzeme
21,1 x 14,85 x 0,2 cm
The Mountains of Maraash,
2013
Songbook, printed matter
21.1 x 14.85 x 0.2 cm
Mere Phantoms
(Maya Ersan &
Jaimie Robson)
Montreal ve Gölge, 2012
Etkileşimli yerleştirme: kâğıt,
hareketli ışık, gölge
Fotoğraf: Mere Phantoms
Montreal in Shadow, 2012
Interactive installation: paper,
mobile light, shadow
Photo: Mere Phantoms

Asılı Kalmış Hikâyeler, 2012
Etkileşimli yerleştirme: kâğıt,
hareketli ışık, gölge
Fotoğraf: Warioda
Suspended Narratives, 2012
Interactive installation: paper,
mobile light, shadow
Photo: Warioda

Mierle Laderman Ukeles
Her Gün Bir Saat Bakım Sanatı
Yapıyorum, 55 Water Sokağı
üzerindeki Whitney Müzesi
Şehir Merkezi Şubesi, NYC,
3,5 Milyon Fit Karelik Bina
boyunca, 16 Eylül – 20 Ekim
1976
Renkli fotoğraflar, kolaj ile
çizim, metin sayfaları, defter,
duyuru, etiketler, rozet
(12) 40,6 x 50,8 cm fotoğraf,
(6) 20,3 x 25,4 cm fotoğraf, (1)
25,4 x 20,3 cm fotoğraf, (1) 27,9
x 21,6 cm çizim/kolaj, (4) 21,6
x 27,9 cm metin sayfası, (1) 15,2
x 10,2 cm defter, (1) 22,9 x 15,2
cm sanatçının sergi duyurusu,
(1) grup 15,9 x 8,9 cm etiket
+ (1) 5,4 cm rozet (rozet &
etiketler bir panel üzerinde,
20,3 x 25,4 cm)
Sanatçının ve Ronald Feldman
Fine Arts’ın (New York, NY,
ABD) izinleriyle
Fotoğraf: Ronald Feldman Fine
Arts’ın (New York, NY, ABD)
izniyle
I Make Maintenance Art One
Hour Every Day, Whitney
Museum Downtown Branch
at 55 Water Street, NYC
throughout the 3.5 Million
Square Foot Building,
September 16 – October
20, 1976
Colour photographs, drawing
with collage, text pages,
notebook, announcement,
labels, button
(12) 40.6 x 50.8 cm photos, (6)
20.3 x 25.4 cm photos, (1) 25.4
x 20.3 cm photo, (1) 27.9 x
21.6 cm draw/collage, (4) 21.6
x 27.9 cm text pages, (1) 15.2
x 10.2 cm notebook, (1) 22.9
x 15.2 cm artist’s exhibition
announcement, (1) set of 15.9
x 8.9 cm labels + (1) 5.4 cm
button (button & labels are on
one board 20.3 x 25.4 cm)
Courtesy the artist and Ronald
Feldman Fine Arts (New York,
NY, USA)
Photo: courtesy Ronald
Feldman Fine Arts (New York,
NY, USA)

Yıkama, Wooster Sokak’taki
A.I.R. Galeri’nin önünde,
SoHo, New York, 1974
Siyah beyaz fotoğraflar, metin
(14) 40,6 x 50,8 cm fotoğraf, (3)
50,8 x 40,6 cm fotoğraf, (1) 27,9
x 21,6 cm metin
Sanatçının ve Ronald Feldman

Fine Arts’ın (New York, NY,
ABD) izinleriyle
Fotoğraf: Ronald Feldman Fine
Arts’ın (New York, NY, ABD)
izniyle
Washing, in front of the A.I.R.
Gallery on Wooster Street in
SoHo, New York, 1974
Black & white photos, text
(14) 40.6 x 50.8 cm photos, (3)
50.8 x 40.6 cm photos, (1) 27.9
x 21.6 cm text
Courtesy the artist and Ronald
Feldman Fine Arts (New York,
NY, USA)
Photo: courtesy Ronald
Feldman Fine Arts (New York,
NY, USA)
Mika Rottenberg
Sıkıştır, 2010
Tek kanallı video yerleştirmesi
(20’), dijital kromojenik baskı
Tamamı çeşitli boyutlarda
Yerleştirme görüntüsü: Nicole
Klagsbrun Galeri ile birlikte
Mary Boone Galeri, 30 Ekim –
18 Aralık 2010
Andrea Rosen Galeri (New
York, NY, ABD) ve Nicole
Klagsbrun Galeri’nin (New
York, NY, ABD) izinleriyle
© Mika Rottenberg
Squeeze, 2010
Single channel video
installation (20 min.), digital
C-Print
Overall dimensions variable
Installation view, Mary Boone
Gallery in collaboration with
Nicole Klagsbrun Gallery,
October 30 – December 18,
2010
Courtesy Andrea Rosen
Gallery (New York, NY, USA)
and Nicole Klagsbrun Gallery
(New York, NY, USA)
© Mika Rottenberg

Mary Boone ve Küp, 2010
Dijital kromojenik baskı
Baskı 162,6 x 91,4 cm
Çerçeveli olarak 165,7 x 95,3 cm
Andrea Rosen Galeri
(New York, NY, ABD) ve Nicole
Klagsbrun Galeri’nin (New
York, NY, ABD) izinleriyle
© Mika Rottenberg
Mary Boone with Cube, 2010
Digital C-Print
162.6 x 91.4 cm (print)
165.7 x 95.3 cm (framed)
Courtesy Andrea Rosen
Gallery (New York, NY, USA)

FOTOĞRAF KÜNYELERİ

and Nicole Klagsbrun Gallery
(New York, NY, USA)
© Mika Rottenberg
Murat Akagündüz
Fırat Nehri üzerindeki çekim
noktalarının haritası, Akıntı
(2013) için
Map of shooting locations on
the river Euphrates for Stream
(2013)

Akıntı, 2013
Beş kanallı video yerleştirmesi,
her biri 30’ döngü halinde
Sanatçının ve Galeri Manâ’nın
(İstanbul, Türkiye) izinleriyle
Stream, 2013
Five channel video installation,
each 30 min. loop
Courtesy the artist and Galeri
Manâ (Istanbul, Turkey)
Mülksüzleştirme Ağları
Mülksüzleştirme Ağları,
2013–devam etmekte
Karışık malzeme
Çeşitli boyutlarda
Networks of Dispossession,
2013–ongoing
Mixed media
Dimensions variable
Nathan Coley
Bahçemizi Ekip Biçmeliyiz,
2006
Yapı iskelesi ve ışıklı metin
45 x 900 cm
Sanatçının izniyle
Fotoğraf: Peter Dibdin
We Must Cultivate Our
Garden, 2006
Scaffolding and illuminated
text
45 x 900 cm
Courtesy the artist
Photo: Peter Dibdin

Yabancıların Toplanması, 2007
Yapı iskelesi ve ışıklı metin
45 x 800 cm
Whitworth Sanat Galerisi,
Manchester Üniversitesi
Koleksiyonu
Fotoğraf: studioNathanColey
Gathering Of Strangers,
2007
Scaffolding and illuminated
text
45 x 800 cm
Collection of the Whitworth
Art Gallery, the University of

Manchester
Photo: studioNathanColey
Newspaper Reading Club
(Fiona Connor &
Michala Paludan)
Gazete Okuma Kulübü Postası
- “Yakınlıklar”, Farley Binası,
Los Angeles, 2011
Çeşitli boyutlarda
Fotoğraf: sanatçıların
izinleriyle
Newspaper Reading Club
Daily - ‘Intimacies’, the Farley
Building, Los Angeles, 2011
Dimensions variable
Photo: courtesy the artists

Gazete Okuma Kulübü - Trista
Mallory ile Okuma, 1070
Lorimer Sk. Brooklyn, NY
11222, 4 Mayıs 2013
2 x A0 in situ poster
Yerleştirme çeşitli boyutlarda
Newspaper Reading Club’ın
ve Hopkinson Mossman’ın
(Auckland, Yeni Zelanda)
izinleriyle
Fotoğraf: sanatçıların
izinleriyle
Newspaper Reading Club Reading with Trista Mallory,
1070 Lorimer St., Brooklyn,
NY 11222, May 4, 2013
2 x A0 posters in situ
Installation dimensions
variable
Courtesy Newspaper Reading
Club and Hopkinson Mossman
(Auckland, New Zealand)
Photo: courtesy the artists
Nicholas Mangan
Çivisi Çıkmış Dünya, 2012
Yüksek çözünürlüklü video,
renkli, sessiz, 12’ döngü
halinde
Hopkinson Mossman
(Auckland, Yeni Zelanda),
Chartwell Koleksiyonu
(Auckland, Yeni Zelanda) ve
LABOR Mexico’nun (Meksiko,
Meksika) izinleriyle
A World Undone, 2012
HD video, colour, silent, 12
min. loop
Courtesy Hopkinson Mossman
(Auckland, New Zealand),
The Chartwell Collection
(Auckland, New Zealand)
and LABOR Mexico (Mexico
City, Mexico)

Madde, Madenin Üstünde

(Çivisi Çıkmış Dünya için),
2012
Kromojenik baskı
Çerçeveli olarak 69 x 103 cm
Hopkinson Mossman
(Auckland, Yeni Zelanda) ve
LABOR Mexico’nun (Meksiko,
Meksika) izinleriyle

Kumartuli Matbaacısı, Emek
Üzerine Notlar, Bölüm 1, 2012
Çizim, kâğıt üzerine mürekkep
ve baskı
(15) 22,5 x 18 cm baskı, (1) 13,5
x 22,5 cm baskı, (2) 21 x 29,7
cm çizim
Sanatçının izniyle

Matter Over Mined (for A
World Undone), 2012
C–print
69 x 103 cm (framed)
Courtesy Hopkinson Mossman
(Auckland, New Zealand)
and LABOR Mexico (Mexico
City, Mexico)

Kumartuli Printer, Notes on
Labour, Part 1, 2012
Drawings, ink on paper, and
prints
(15) 22.5 x 18 cm prints, (1)
13.5 x 22.5 cm print, (2) 21 x
29.7 cm drawings
Courtesy the artist

Nil Yalter & Judy Blum
Paris Işık Şehri [Paris Ville
Lumière], 1974
20 Paris bölgesi üzerine
yerleştirme: kumaş üzerine
fotoğraf baskı, çizim, metin
2 x 12 m
Sanatçıların izinleriyle

Provo
Poster, 1967
Tasarım: Anti-Reklame Buro
Sneek
İpek serigrafi, tek taraflı
79,8 x 54,9 cm

Paris City of Light [Paris Ville
Lumière], 1974
Installation on 20 districts of
Paris: photos, drawings, and
texts on cloth
2 x 12 m
Courtesy the artists
Peter Robinson
Yapı ve Öznellik, 2012
Karışık malzeme
Çeşitli boyutlarda
Hopkinson Mossman’ın
(Auckland, Yeni Zelanda)
izniyle
Fotoğraf: Jennifer French

Poster, 1967
Tasarım: Willem (Bernard
Holtrop)
Ofset baskı
43,1 x 61,3 cm
Poster, 1967
Design: Willem (Bernard
Holtrop)
Offset print
43.1 x 61.3 cm

Structure and Subjectivity,
2012
Mixed media
Dimensions variable     
Courtesy Hopkinson Mossman
(Auckland, New Zealand)
Photo: Jennifer French
Praneet Soi
Kumartuli Matbaacısı, Emek
Üzerine Notlar, Bölüm 1, 2010
Slayt gösterisi, yaklaşık olarak
3’ döngü halinde
Sanatçının izniyle
Fotoğraf: Praneet Soi
Kumartuli Printer, Notes on
Labour, Part 1, 2010
Slide show, approximately 3
min. loop
Courtesy the artist
Photo: Praneet Soi

Poster, 1967
Design: Anti-Reklame Buro
Sneek
Silkscreen, one sided
79.8 x 54.9 cm

Proyecto Secundario
Liliana Maresca
Liliana Maresca Ortaokulu
Projesi [Proyecto Secundario
Liliana Maresca], 2013
Video yerleştirmesi, yaklaşık
olarak 20’
Liliana Maresca Ortaokulu
Projesi’nin izniyle
Fotoğraf: Liliana Maresca
Ortaokulu Projesi
Liliana Maresca Secondary
School Project [Proyecto
Secundario Liliana Maresca],
2013
Video installation,
approximately 20 min.
Courtesy Liliana Maresca
Secondary School Project
Photo: Liliana Maresca
Secondary School Project

PHOTO CREDITS

Rietveld Landscape
Rietveld Landscape | Atelier
de Lyon
599. Sığınak, 2010
Rietveld Landscape |
Atelier de Lyon tarafından
gerçekleştirilen proje
Rietveld Landscape | Atelier
de Lyon
Bunker 599, 2010
Project realized by Rietveld
Landscape | Atelier de Lyon

Yoğun Bakım için teklif
29/3/2013, 2013
Görselleştirme
Çeşitli boyutlarda
Fotoğraf: Rietveld Landscape
Intensive Care proposal
29/3/2013, 2013
Visualisation
Dimensions variable
Photo: Rietveld Landscape
Fotoğraf: Ali Kazma, 7
Haziran 2013.
Photo: Ali Kazma, 2013, 7
June 2013
Rob Johannesma
Zaman Lekeleri, 2013
Beş kanallı yüksek
çözünürlüklü video
yerleştirmesi, 117’
Sanatçının izniyle
Fotoğraf: Rob Johannesma
Spots of Time, 2013
Five channel HD video
installation, 117 min.
Courtesy the artist
Photo: Rob Johannesma
Rossella Biscotti
Santo Stefano Hapishanesi,
2011
Kurşun plaka
2 x 222 x 500 cm
Wilfried Lentz Rotterdam’ın
(Rotterdam, Hollanda) izniyle
Fotoğraf: Willem Vermaase
The Prison of Santo Stefano,
2011
Lead sheet
2 x 222 x 500 cm
Courtesy Wilfried Lentz
Rotterdam (Rotterdam, the
Netherlands)
Photo: Willem Vermaase

Santo Stefano Hapishanesi,
2011
Videoya aktarılmış Super 8

film, 10’
Wilfried Lentz Rotterdam’ın
(Rotterdam, Hollanda) izniyle
The Prison of Santo Stefano,
2011
Super 8 film transferred to
video, 10 min.
Courtesy Wilfried Lentz
Rotterdam (Rotterdam, the
Netherlands)
Santiago Sierra
Kavramsal Anıt, 2012
Poster, inkjet baskı
180 x 90 cm
KOW’un (Berlin, Almanya)
izniyle
Leipzig Özgürlük ve Birlik
Anıtı için gerçekleştirilen
tasarım yarışması için proje
Conceptual Monument, 2012
Poster, inkjet print
180 x 90 cm
Courtesy KOW (Berlin,
Germany)
Project for the design
competition for the Leipzig
Freedom and Unity Memorial

Parallax, 2013
Multi channel HD animation
with surround sound, 15:30
min.
Dimensions variable
Courtesy the artist
Photo: Ian Forster, Art21
Yapım aşamasında olan
çalışma, 2013
3 kanallı yüksek çözünürlüklü
animasyon
Work in progress, 2013
3 channel HD animation
Stephen Willats
Homeostat Çizim #1, 1968
Duvar çizimi
Sanatçının ve Victoria
Miro’nun (Londra, İngiltere)
izinleriyle
© Stephen Willats
Homeostat Drawing #1, 1968
Wall drawing
Dimensions variable
Courtesy the artist and
Victoria Miro (London, UK)
© Stephen Willats

Serkan Taycan
Kabuk # 01, 2010
Fotoğraf – arşivsel pigment
baskı
125 x 160 cm
Sanatçının ve Elipsis Galeri’nin
(İstanbul, Türkiye) izinleriyle

İkiz Kuleler, 1977
Kağıt üzerine ofset litograf
71 x 101,4 cm
Sanatçının ve Victoria
Miro’nun (Londra, İngiltere)
izinleriyle
© Stephen Willats

Shell # 01, 2010
Photograph – archival pigment
print
125 x 160 cm
Courtesy the artist and Elipsis
Gallery (Istanbul, Turkey)

The Twin Towers, 1977
Offset lithograph on paper
71 x 101.4 cm
Courtesy the artist and
Victoria Miro (London, UK)
© Stephen Willats

Kabuk Harita, 2012
Basılı malzeme
40 x 60 cm
Sanatçının ve SUPERPOOL’un
izinleriyle

Sulukule Platformu
Her gün bir ev yıkılıyor, ritim
dersleri sürüyor., 2009
Fotoğraf
Çeşitli boyutlarda
Fotoğraf: Nejla Osseiran

Shell Map, 2012
Published material
40 x 60 cm
Courtesy the artist and
SUPERPOOL
Shahzia Sikander
Paralaks, 2013
Çok kanallı yüksek
çözünürlüklü animasyon ve üç
boyutlu ses, 15’30’’
Çeşitli boyutlarda
Sanatçının izniyle
Fotoğraf: Ian Forster, Art21

A house is demolished each
day, rhythm classes go on.,
2009
Photograph
Dimensions variable
Photo: Nejla Osseiran

“Ölü Şeğire Oşgeldiniz.”, 2009
Fotoğraf
Çeşitli boyutlarda
Fotoğraf: Nejla Osseiran
‘Welcom to Dead Citi.’, 2009
Photograph

Dimensions variable
Photo: Nejla Osseiran
Şener Özmen
Optik Propaganda, 2012
Fotoğraf
Çeşitli boyutlarda
Sanatçının ve Pilot Galeri’nin
(İstanbul, Türkiye) izinleriyle
Optical Propaganda, 2012
Photograph
Dimensions variable
Courtesy the artist and Pilot
Gallery (Istanbul, Turkey)

İsimsiz, 2005
Fotoğraf
Çeşitli boyutlarda
Sanatçının ve Pilot Galeri’nin
(İstanbul, Türkiye) izinleriyle
Untitled, 2005
Photograph
Dimensions variable
Courtesy the artist and Pilot
Gallery (Istanbul, Turkey)
Tadashi Kawamata
“Gecekondu” için plan, 2013
Fotoğraf kolajı, kâğıt üzerine
mürekkep
Sanatçının izniyle
Fotoğraf: Tadashi Kawamata
Plan for ‘Gecekondu’, 2013
Photo collage, ink on paper
Courtesy the artist
Photo: Tadashi Kawamata
Thomas Hirschhorn
Zaman Çizelgesi: Kamusal
Alanda Yapıt, 2012
Mukavva, kâğıt, fotoğraflar,
baskılar, fotokopiler, bant,
tahta kalemi ve plastik folyo
240 x 958 cm       
Sanatçının ve Gladstone
Galeri’nin (New York, NY,
ABD ve Brüksel, Belçika)
izinleriyle
Yerleştirme görüntüsü: 541
Batı 22. Sokak, New York, 15
Eylül – 3 Kasım, 2012
Fotoğraf: Ronald Amstutz
Timeline: Work in Public
Space, 2012
Cardboard, paper,
photographs, prints,
photocopies, adhesive tape,
markers, and plastic foil
240 x 958 cm       
Courtesy the artist and
Gladstone Gallery (New
York, NY, USA, and Brussels,
Belgium)

FOTOĞRAF KÜNYELERİ

Installation view at 541 West
22nd Street, New York City,
September 15 – November
3, 2012
Photo: Ronald Amstutz

Spinoza Tiyatrosu, “Bijlmer
Spinoza Festivali”, Amsterdam,
2009
Fotoğraf: Vittoria Martini
Sanatçının izniyle
Spinoza-Theater, “The
Bijlmer Spinoza-Festival”,
Amsterdam, 2009
Photo: Vittoria Martini
Courtesy the artist
Toril Johannessen
Olağanüstü Popüler Yanılgılar,
2012
Karışık malzemeyle
yerleştirme: büyülü fener
(projeksiyon makinesi), video
(24’), 4 çerçeveli baskı, gaz yağı
ve petrol varili
Çeşitli boyutlarda
Sanatçının izniyle
Fotoğraf: Toril Johannessen
Projeksiyon makinesinin
yapımı fizikçi Wolfgang
Engels (Carl von Ossietzky
Üniversitesi, Oldenburg,
Almanya) sayesinde
gerçekleşmiştir
dOCUMENTA (13) tarafından
ısmarlanmıştır
Extraordinary Popular
Delusions, 2012
Mixed-media installation:
magic lantern (projector),
video (24 min.), 4 screen
prints, oil, and oil barrel
Dimensions variable
Courtesy the artist
Photo: Toril Johannessen
With special thanks to
Dipl. Phys. Wolfgang
Engels (Carl von Ossietzky
University of Oldenburg,
Germany), responsible for the
construction of the projector
Commissioned by
dOCUMENTA (13)
Vermeir & Heiremans
Rezidans (öbür dünya üzerine
bir bahis), 2012
Tek kanallı video yerleştirmesi
(37’), modüler mobilya parçası
ile birlikte
Limited Editions ve Jubilee’nin
izinleriyle
Fotoğraf: Kristien Daem
The Residence (a wager for

the afterlife), 2012
Single-screen video
installation (37 min.) including
modular furniture piece
Courtesy Limited Editions and
Jubilee
Photo: Kristien Daem
Volkan Aslan
Oyunlar Oyunlar Oyunlar için
eskiz, 2013
Neon ışıklar
Çeşitli boyutlarda
Sanatçının izniyle
Fotoğraf: Kamusal Bilgi Alanı
(üretim aşamasında eskiz)
Sketch for Games Games
Games, 2013
Neon lights
Dimensions variable
Courtesy the artist
Photo: Public Domain
(production sketch)

Sergi Salonu, 2009
Metal harfler
Çeşitli boyutlarda
Sanatçının izniyle
Fotoğraf: Volkan Aslan
Exhibition Hall, 2009
Metal letters
Dimensions variable
Courtesy the artist
Photo: Volkan Aslan
Wang Qingsong
Kendini Takip Et, 2013
Kromojenik baskı
180 x 300 cm
Follow You, 2013
C-print
180 x 300 cm

Documentation of a public
intervention realized in 2011:
installation, newspaper,
photographs
Dimensions variable
Courtesy the artists
Yto Barrada
Beau Geste, 2009
Dijitale aktarılmış 16 mm film,
4:3, renkli, sesli, 8’
Galeri Polaris’in (Paris,
Fransa), Sfeir-Semler
Galeri’nin (Hamburg, Almanya
/ Beyrut, Lübnan) ve Pace
Galeri’nin (Londra, İngiltere)
izinleriyle
Video kareleri: Yto Barrada

Shakespeare’den Afrika
Masalları, 2011
Pamuklu kâğıt üzerine pigment
mürekkep, dibond
100 x 84 cm
Fotoğraf: Raster Galeri’nin
(Varşova, Polonya) izniyle
African Tales by Shakespeare,
2011
Pigment ink on cotton paper,
dibond
100 x 84 cm
Photo: courtesy Raster Gallery
(Warsaw, Poland)

Beau Geste, 2009
16 mm film transferred to
digital, 4:3, colour, sound,
8 min.
Courtesy Galerie Polaris
(Paris, France), Sfeir-Semler
Gallery (Hamburg, Germany
/ Beirut, Lebanon), and Pace
Gallery (London, UK)
Stills: Yto Barrada
Zbigniew Libera
Özgürlüğün İlk Günü, 2012
Pamuklu kâğıt üzerine pigment
mürekkep, dibond
135 x 250 cm
Fotoğraf: Raster Galeri’nin
(Varşova, Polonya) izniyle
First Day of Freedom, 2012
Pigment ink on cotton paper,
dibond
135 x 250 cm
Photo: courtesy Raster Gallery
(Warsaw, Poland)

Beni Takip Et, 2003
Kromojenik baskı
120 x 300 cm
Follow Me, 2003
C-Print
120 x 300 cm
Wouter Osterholt &
Elke Uitentuis
İnsanlık Anıtı – Yardım Eden
Eller, 2011/2013
2011’de gerçekleştirilen
bir kamusal müdahalenin
belgelenmesi: yerleştirme,
gazete, fotoğraflar
Çeşitli boyutlarda
Sanatçıların izinleriyle
Monument to Humanity –
Helping Hands, 2011/2013

PHOTO CREDITS

İSTANBUL MODERN
SANAT MÜZESİ
ISTANBUL MUSEUM
OF MODERN ART
Erol Akyavaş- Retrospektif
Erol Akyavaş - Retrospective
Küratör / Curated by Levent
Çalıkoğlu

YAP İstanbul Modern: Göğe Bakma
Durağı / YAP Istanbul Modern: Sky
Spotting Stop
25/06/2013 – 20/10/2013

İşbirliğiyle / In collaboration
with MoMA / MoMA PS1
Tasarım / Designed by Sevince
Bayrak, Oral Göktaş (SO? Mimarlık
ve Fikriyat / SO? Architecture and
Ideas)
Program Koordinatörleri / Program
Coordinators: Çelenk Bafra, Pelin
Derviş

YAP: Yeni Mimarlık Programı 2013
Finalistleri Sergisi / YAP: Young
Architects Program 2013 Finalists
Exhibition
25/06/2013 – 20/10/2013

İşbirliğiyle / In collaboration
with MoMA / MoMA PS1, MAXXI,
CONSTRUCTO
Küratörler / Curated by Çelenk
Bafra, Pelin Derviş

Geçmiş ve Gelecek / Past and
Future
Kalıcı Koleksiyon / Permanent
Collection
Sanatçılar / Artists: 136 sanatçının
180 çalışması / 180 works by 136
artists
Yakın Menzil / Close Quarters
09/05/2013 – 27/10/2013

Fotoğraf Bölümü Yöneticisi / Head
of Photography Department: Sena
Çakırkaya
Fotoğraf Danışma Kurulu /

PARALLEL EVENTS

29/05/2013 – 01/12/2013

Photography Advisory Board: Merih
Akoğul, Orhan Cem Çetin, Murat
Germen, Sıtkı Kösemen
Sanatçılar / Artists: Özgür Atlagan,
Fatma Belkıs, Dilan Bozyel, Yusuf
Darıyerli, Cemil Batur Gökçeer, Ege
Kanar, Korhan Karaoysal, Metehan
Özcan, Civan Özkanoğlu, Emir
Özşahin, Muhitin Eren Sulamacı, Özlem
Şimşek, Sinan Tuncay, Gözde Türkkan,
Devin Yalkın, Begüm Yamanlar, Sarp
Kerem Yavuz, Cemre Yeşil
İstanbul Modern Sanat Müzesi /
Istanbul Museum of Modern Art
Meclis-i Mebusan Cad. Liman
İşletmeleri Sahası Antrepo No.4
www.istanbulmodern.org

–

PLATO SANAT
Balat Misafir Sanatçı Programı
Sergisi / BALAT? Artist in
Residency Program Exhibition
26/06/2013 – 29/09/2013

Küratör / Curated by Marcus Graf
Sanatçılar / Artists: Felix de la
Concha (ABD / USA), Elif Süsler
(Türkiye / Turkey)
Plato Sanat/T.C Plato Meslek
Yüksekokulu / Plato Sanat/Plato
College for Higher Education
Ayvansaray Caddesi No:45 Balat
www.platosanat.org.tr

PARALEL ETKİNLİKLER

13.İstanbul Bienali ile eşzamanlı gerçekleşen etkinliklerin listesidir.
Etkinlikler, açılış tarihine göre sıralanmıştır.
This is a list of events taking place simultaneously with the 13th Istanbul Biennial.
Events are listed by order of opening dates.

–

Emin, Daniele Buetti, Cindy
Sherman,Darren Almond, David
Tremlett, Sol Lewitt, Azade Köker,
Jan Fabbre, Jonathan Meese,
Elke Krystufek, Hiroshi Sugito,
Marcus Oehlen, Bjarne Melgaard,
Abdurrahman Öztoprak, Adnan
Çoker, Burhan Doğançay, Paul
McCarthy, David Salle, Barbara
Kruger, Luis Vidal, Ömer Uluç,
Julian Schnabel, Frank Nitzsche,
Bedri Baykam, Ergin Çavuşoğlu
Mekân / Venue: Sürekli Sergi Alanı
/ Permenant Exhibition Space

Teras Sergileri

04/07/2013 – 02/11/2013

Mekân / Venue: Açık Hava Sergi
Alanı / Open Air Exhibition Space

‘Elgiz 13’

10/09/2013 – 19/10/2013

Sanatçılar / Artists: Guillermo
Mora, Dennis Gün, Julian Opie, Can
Değer Fürtun, Jacqueline Fraser,
Bjarne Melgaard, Rahmi Aksungur,
Aimée Zito Lema, Xavier Veilhan,
Lisa Ruyter, Tony Cragg, Mimmo
Paladino, Sean Henry, Veljko Zejak,
Hande Şekerciler, Gavin Turk,
Abdurrahman Öztoprak, Stephane
Balkenhol, Gilbert & George
Mêkan / Venue: Süreli Sergi Alanı /
Temporary Exhibition Space

Seyhun Topuz Sergisi /
Seyhan Topuz Exhibition

PROJE4L/ELGİZ
ÇAĞDAŞ SANAT
MÜZESİ
PROJE4L/ELGİZ
MUSEUM OF
CONTEMPORARY
ART
Elgiz Koleksiyonu Daimi
Koleksiyon
03/07/2013 – 31/12/2013

Sanatçılar / Artists: Tracey

PARALEL ETKİNLİKLER

24/10/2013 – 18/01/2014

Sanatçı / Artist: Seyhun Topuz
Mêkan / Venue: Süreli Sergi Alanı /
Temporary Exhibition Space

Proje4L/Elgiz Çağdaş Sanat
Müzesi / Proje4L/Elgiz Museum Of
Contemporary Art
Meydan Sok. Beybi Giz Plaza Maslak
www.elgizmuseum.org,
www.proje4l.org,
www.duniaa.com/proje4l,
www.facebook.com/proje4l,
twitter: @ElgizMuseum

–

YAPI KREDİ KÜLTÜR
MERKEZİ

Bilinmeyen Güçler / Unknown

01/08/2013 – 15/05/2014

PERA MÜZESİ
PERA MUSEUM
Connecting the Dots: Atölyeler
Marmara Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi 6. Uluslararası
Öğrenci Trienali / Connecting
the Dots: Workshops Marmara
University Faculty of Fine Arts the
6th International Student Triennial
06/08/2013 – 22/09/2013

Trienal Başkanı / Head of Triennial:
Prof. Dr. İnci Deniz Ilgın
(Dekan / Dean)
Proje Başkanı / Head of Project: Doç.
Sevil Saygı (Dekan Yardımcısı /
Vice Dean)
Atölye Yürütme Kurulu Başkanı /
Head of Workshop Organization
Committee: Doç. Rüçhan Şahinoğlu
Sergi Seçici Kurulu / Exhibition
Committee: Prof. Dr. İnci Deniz
Ilgın, Yrd. Doç. Kemal Gürbüz
Doç. Sevil Saygı, Doç. İdil
Akbostancı, Doç. Rüçhan Şahinoğlu

Pera Film: Silahlara Veda, Sivil
Direniş Hikayeleri / A Farewell to
Arms, Stories of Civil Resistance
04/09/2013 – 29/09/2013

Düzenleyen / Organised by Fatma
Çolakoğlu

Sophia Vari

08/10/2013 – 19/01/2014

Küratör / Curated by Marisa Oropesa
Pera Müzesi / Pera Museum
Meşrutiyet Caddesi No:65 Tepebaşı
www.peramuseum.org/

–

PARALLEL EVENTS

Brunch: 15/05/2014, 11.00
Küratörler / Curated by Başak
Şenova, Fatma Bucak
Sanatçılar / Artists: Ali Cherri,
Ana Prvacki, Anahita Razmi, Anna
Konik, Bjorn Melhus, Fatma Bucak,
Guido van der Werve, Güneş Terkol,
Harrold Offeh, Jesper Just, Lida
Abdul, Lucy Beech and Edward
Thomasson, Maria Jose Arjona,
Nicoline Van Harskamp, Nigel Rolfe,
Victor Alimpiev
Yapı Kredi Kültür Merkezi / Yapı
Kredi Cultural Center
İstiklal Caddesi No:161-161A Beyoğlu
www.transitionprojectistanbul.com

hariç her gün 10.00 – 19.00 arası
/ Between 10:00 – 19:00, closed
on Mondays) Açılış / Opening:
27/08/2013, 18.00
Küratör / Curated by Sunjung
Kim (*SEUNG H-Sang projesinin
küratörlüğü Pai Hyungmin
tarafından yapılmıştır./ SEUNG
H-Sang project is curated by Pai
Hyungmin.)
Sanatçılar / Artists: Caner Aslan,
Bae Young-whan, Alicia Frankovich,
Liam Gillick, Nilbar Güreş, Yang
Ah Ham, Kim Beom, Joohyun
Kim, Meiro Koizumi, Aernout
Mik, Ahmet Öğüt, Fahrettin
Örenli, Nam June Paik, Park
Chan-Kyong, Tino Sehgal, Bruno
Serralongue, SEUNG H-Sang,* Do Ho
Suh, Tadasu Takamine, Koki Tanaka,
The Propeller Group, Vandy Rattana,
Apichatpong Weerasethakul, Haegue
Yang, Jun Yang
Eş organizasyon / Co-operated by
Samuso: Space for contemporary art
Co., Ltd., Artsonje Center
Düzenleyen Kurumlar / Organising
Institutions : Kore Ulusal Güzel
Sanatlar Üniversitesi, Mimar
Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi/ Korea National University
of Arts, Mimar Sinan University
Faculty of Fine Arts
Düzenleyen / Organised by IstanbulGyeongju Culture Expo 2013
Mekân / Venue: Tophane-i Amire
Kültür ve Sanat Merkezi / Tophane-i
Amire Culture and Arts Center
Boğazkesen Cad. Defterdar Yokuşu
No:2 Tophane Beyoğlu
www.samuso.org

–

GALERİST
On the Eve

29/08/2013 – 20/09/2013

Açılış / Opening: 29/08/2013,
19.00 – 21.00
Sanatçı / Artist: Francesco Albano
Mekân / Venue: Tophane-i Amire
Tek Kubbe
Boğazkesen Cad. Defterdar Yokuşu,
No:2 Tophane Beyoğlu

Arslan Sükan Kişisel Sergisi /
Arslan Sükan Solo Exhibition
11/09/2013 – 12/10/2013

Açılış / Opening: 11/09/2013, 19.00
– 21.00
Sanatçı / Artist: Arslan Sükan
Mekân / Venue: GALERİST Tepebaşı
Meşrutiyet Cad. No:67/1 Tepebaşı
Beyoğlu

PARALLEL EVENTS

16/09/2013, 19.00

Sanatçı / Artist: Nil Yalter
Katılımcı / Participants: Derya
Yücel, Vasıf Kortun
Mekân / Venue: SALT Beyoğlu
İstiklal Caddesi, No:136 Beyoğlu
GALERİST
www.galerist.com.tr

–
PİST
Düşünme Zamanı / Reflection Time
01/09/2013 – 30/12/2013

PARALEL ETKİNLİKLER

Geçiş: Performans ve akan görüntü
üzerine bir proje / Transition:
A project on performance and
moving image

–

Nil Yalter Monografi Kitabı
Lansmanı ve Söyleşi / Nil
Yalter Monograph Launch and
Conversation

Forces
28/08/2013 – 21/09/2013 ( Pazartesi

Ziyaret Saatleri / Visiting Hours:
Randevuyla / By appointment only
Sanatçılar / Artists: Osman Bozkurt,
Didem Özbek
Diğer Katılımcılar / Other
Participants: PiST///, PIRPIR, LiST,
POST, PAST
PiST/// Disiplinlerarası Proje Alanı
/ PiST/// Interdisciplinary Project
Space
Dolapdere Caddesi, Dere Sokak No 8
A/B/C Pangaltı
pist.org.tr

–

ARTSÜMER
“Biz Vardık, Biz Yoktuk” / “Once
We Were, Once We Weren’t”
05/09/2013 – 28/09/2013 (Salıdan
cumartesiye 11.00 – 19.00 / Tuesday Saturday 11:00 – 19:00)
Sanatçı / Artist: Merve Üstünalp
“Biz” / “Us”
03/10/2013 – 09/11/2013 (Salıdan
cumartesiye 11.00 – 19.00 / Tuesday Saturday 11:00 – 19:00)
Sanatçı / Artist: Burcu Gökçek
artSümer
Kemankeş Mah. Mumhane Cad.
Laroz Han No:67/A Karaköy
www.artsumer.com

–

EGERAN GALERİ
Ters Köşe / Reverse Corner
05/09/2013 – 05/10/2013
Sanatçı / Artist: Işıl Eğrikavuk
Egeran Galeri
Kemankeş Mah. Tophane İskele Cad.
No:12A Beyoğlu
www.egeran.com

–

GALLERY MARQUISE
DANCE HALL

–

Hiçbir Yere Gitmek (Sergi) / Going
Nowhere (Exhibition)
06/09/2013 – 10/11/2013 (Pazar
günleri 13.00 – 18.00 arası veya
randevu ile / Sundays between 13:00
and 18:00 or by appointment)
Açılış / Opening: 05/09/2013, 18.00
– 21.00
Küratör / Curated by Mark Van
Yetter
Sanatçılar / Artists: Joerg Hiller,
Kitty Kraus, Sabri Atalay Yavuz
Tom Tom Mah. Kumbaracı Yokuşu
No:14 Beyoğlu
www.marquisedancehall.com

Sanatçılar / Artists: Mükerrem Baki,
Serkan Çalışkan, Türkay Çotuk,
Gülderen Görenek, Berat Işık, Engin
Konuklu, Elif Köse, Suat Öğüt, Ceylan
Öztürk, Kıvılcım Harika Seydim,
Gamze Taşdan, Serkan Taycan

Bağlamın Katmanları: Şehrin
Büyüleyiciliği Üzerine (Panel)
/ Layers of the Context. On the
Fascination of Cities (Panel)
14/09/2013, 14.00

Konsept / Concept: Dr. Zoltán
Somhegyi
Katılımcılar / Participants: Prof.
Dr. Michael Diers, Prof. Dr. Jale
Nejdet Erzen, Assist. Prof. Dr. Zoltán
Somhegyi, Doç. Dr. İpek Akpınar,
Dr. Emin Mahir Balcıoğlu

Olay Ufku Ötesinde Bienaller
- kullanıcılığın yeni politikası
(Konferans) / Bienniales Beyond
the Event Horizon - new politics of
usership (Conference)
15/09/2013, 14.30

Konuşmacı / Speaker: Stephen
Wright

Küratörler / Curated by Gül Çağın,
Max Presneill
Mekân / Venue: Kuad Gallery
Süleyman Seba Caddesi No:52
Akaretler Beşiktaş
www.kuadgallery.com

DİRİMART
Liberty Park

10/09/2013 – 12/10/2013

Sanatçı / Artist: Bjørn Melhus
Mekân / Venue: Karaköy, Külah,
Dirimart geçici proje alanı
/ Karaköy, Külah, Dirimart
temporary project space
Murakıp Sok. No:12/A Karaköy

Some USA Stories

12/09/2013 – 12/10/2013

Sanatçı / Artist: Fabian Marcaccio
Mekân / Venue: Dirimart
Abdi İpekçi Caddesi No:7/4 Nişantaşı
Dirimart
www.dirimart.org

–

ELLIPSIS GALLERY

I Am I Between Worlds and Between
Shadows
12/09/2013 – 10/11/2013

PARALEL ETKİNLİKLER

–

PARALLEL EVENTS

10/09/2013 – 12/10/2013

10/09/2013 – 10/11/2013

Düzenleyen / Organised by Dr. Nazan
Ölçer (S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi
Müdürü / S.U. Sakıp Sabancı Museum
Director)
Küratör / Curated by Sir Norman
Rosenthal
Sanatçı / Artist: Anish Kapoor
Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan
muze.sabanciuniv.edu, facebook.com/
SakipSabanciMuzesi, twitter.com/
SSabanciMuze

07/09/2013 - 27/10/2013

Akbank Günümüz Sanatçıları
Ödülü Sergisi / Akbank
Contemporary Artists Prize
Exhibition

Marjinal Devrimler / Marginal
Revolutions

10/09/2013 – 05/01/2014

James Richards

AKBANK SANAT

KUAD GALLERY

Anish Kapoor İstanbul’da /
Anish Kapoor in Istanbul

RODEO

–

–

S.Ü. SAKIP SABANCI
MÜZESI

–

Sanatçı / Artist: James Richards
Sıraselviler Cad. Yeni Hayat Apt.
No:49/1 Taksim
www.rodeo-gallery.com

Sanatçı / Artist: Allard Van Hoorn
Mekân / Venue: SumaHan Lounge
Yanıkkapı Sokak No:3 Bankalar
Caddesi Beyoğlu

Akbank Sanat
İstiklal Caddesi No: 8 Beyoğlu
www.akbanksanat.com

Gizli Yüz (Fotoğraf Sergisi)
/ Hidden Face (Photography
Exhibition)
10/09/2013 – 20/10/2013

Küratör / Curated by Yekhan
Pınarlıgil
Sanatçı / Artist: Şahin Kaygun
Hoca Tahsin Sokak No:16 Karaköy
www.elipsisgallery.com,
twitter.com/ElipsisGallery

–

In Praise of Shadows

10/09/2013 – 30/09/2013 (Salıdan

cumartesiye 10.00 – 19.00, pazar
günleri ise 12.00 – 18.00 arası ziyaret
edilebilir / from Tuesday to Saturday
between 10:00 and 19:00, on Sundays
between 12:00 and 18:00)

PARALEL ETKİNLİKLER

Açılış / Opening: 11/09/2013
Küratör / Curated by Beral Madra
Sanatçı / Artist: Kalliopi Lemos
Mekân / Venue: İoakimion Kız Lisesi
/ Ioakimion High School
Tevkii Cafer Cadesi No:16 Fener
www.kalliopilemos.com,
www.kuadgallery.com

–

MASUMIYET
MÜZESI / MUSEUM
OF INNOCENCE
Masumiyet Müzesi Sesli Rehberi /
Museum of Innocence Audio Guide
10/09/2013 – süresiz / permanent

Sanatçı / Artist: Orhan Pamuk
Çukurcuma Caddesi Dalgıç Çıkmazı
No:2 Beyoğlu
www.masumiyetmuzesi.org

–

MIXER
Hotel Italia

10/09/2013 – 29/09/2013

Açılış / Opening: 10/09/2013, 18.00
Küratör / Curated by Nostra Signora
Sanatçılar / Artists: Philippe Berson,
Jesse Gagliardi, Cesare Inzerillo,
Simone Mannino, Riccardo Scibetta
Art Writing Türkiye / Turkey
16/09/2013 – 18/09/2013 (Henüz
kesinleşmedi / TBC)
Katılımcı / Participant: Kathleen Madden
İşbirliği ile / In collaboration with
Sotheby’s, Flint PR
Mixer, ArtInternational
Mekân / Venue: ArtInternational,
Haliç Kongre Merkezi /
ArtInternational, Haliç Congress Center
Sütlüce Mah. Eski Karaağaç Cad.
Beyoğlu

Kayıt / Record

Talk: Catherine David, Elio
Montanari

04/10/2013 – 10/11/2013

13/09/2013, 19.00

Küratör / Curated by Öznür Güzel
Karasu
Sanatçılar / Artists: Can Ertaş,
Dilek Öztürk, Emine Boyner, Hacer
Kıroglu, Hülya Eğidogan, Kerem
Ozan Bayraktar, Murat Germen,
Uygar Demoğlu, Yücel Zorlu
Tomtom Mahallesi Boğazkesen
Caddesi No:45 Bodrum Kat Tophane
Beyoğlu
www.mixerarts.com

Mekân / Venue: SALT Galata
Bankalar Caddesi No:11 Karaköy
SALT
saltonline.org

–

PILOT GALERI

Vadedilmiş Bir Sergi / A Promised
Exhibition
10/09/2013 – 05/01/2014
Sanatçı / Artist: Gülsün Karamustafa
Mekân / Venue: SALT Beyoğlu
İstiklal Caddesi No:136 Beyoğlu
Konuşma: Gülsün Karamustafa /
Talk: Gülsün Karamustafa
12/09/2013, 19.00

Sanatçı / Artist: Gülsün Karamustafa
Mekân / Venue: SALT Beyoğlu,
Açık Sinema / SALT Beyoğlu,
Walk-in Cinema
İstiklal Caddesi No:136 Beyoğlu
Konuşma: Catherine David, Elio
Montanari /

Açılış / Opening: 12/09/2013,
17.00 – 22.00
Sanatçı / Artist: Burak Delier
Sıraselviler Cad. No:83/2 Beyoğlu
www.pilotgaleri.com

–

Sidewalk

10/09/2013 – 30/09/2013 (Salıdan

cumartesiye 10.00 – 19.00, pazar
günleri ise 12.00 – 18.00 arası ziyaret
edilebilir / from Tuesday to Saturday
between 10:00 and 19:00, on Sundays
between 12:00 and 18:00)
Sanatçı / Artist: Lalin Akalan
Mekân / Venue: SumaHan Lounge
Yanıkkapı Sokak No:3 Bankalar
Caddesi Beyoğlu

–

CO-PİLOT
Suspended Song / Askıdaki Şarkı
10/09/2013 – 26/10/2013

Açılış / Opening: 12/09/2013
Sanatçılar / Artists: İz Öztat, Merve
Ertufan, Bashir Borlakov, Fikret
Atay, Suat Öğüt, Elmas Deniz, İrem
Tok, Fernando Sanchez Castillo, Ali
Miharbi, Gökçe Süvari
Sıraselviler Cad. No:85/A Beyoğlu
www.pilotgaleri.com

–

5533
şimdi bizi görüyorsunuz şimdi
görmüyorsunuz (tabela
yerleştirmesi) / now you see us now
you don’t (sign installation)
10/09/2013, 16.00 - 19.00

Sanatçının katılımıyla tur / Tour
with the artist: 10/09/2013, 17.00
Küratör / Curated by Filiz Avunduk

PARALLEL EVENTS

Concrete Unit

PARALEL ETKİNLİKLER

Sanatçı / Artist: Elio Montanari
Mekân / Venue: SALT Galata
Bankalar Caddesi No:11 Karaköy

SUMAHAN

10/09/2013 – 26/10/2013

PARALLEL EVENTS

10/09/2013 – 26/12/2013

–

Sen Rolünü Oyna, Senaryo Arkadan
Gelir / Play your part now, then the
scenario will follow

10/09/2013 – 21/09/2013

Biri, Hiçbiri, Binlercesi / One, No
One and One Hundred Thousand

Cervantes Koleksiyonu /
The Cervantes Collection
11/09/2013 – 19/10/2013 (Çarşamba –
Cumartesi günleri 12.00 – 18.00
arasında veya randevu ile / From
Wednesday to Saturday between
12:00 and 18:00, or by appointment)
Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad.
No:9/c Beyoğlu
www.collectorspace.org

14/09/2013, 15.00 – 17.00

Perşembe Pazarı Projects

SALT BEYOĞLU
SALT GALATA

COLLECTORSPACE

Union of the Imaginary
(VOTI) Panel

CARAVANSARAI

–

–

Mekân / Venue: SALT Galata
Bankalar Caddesi No:11 Karaköy

–

Açılış / Opening: 10/09/2013, 18.00
– 21.00
Sanatçılar / Artists: Pat Arnao
(ABD / US), Anita Bacic (Avustralya
/ AUS), Richard Bartle (İngiltere
/ UK) , Fiona Davies (Avustralya /
AUS), Suada Demirovic (Danimarka
/ DK), Joan Edlis (İngiltere / UK),
Korhan Erel (Türkiye / TR), Daisy
Frossard (İngiltere / UK), Árni
Gudmundsson (İzlanda, İsveç /IS,
SE), Sibel Horada (Türkiye / TR),
Laleh Torabi (Almanya / DE), Julie
Upmeyer (ABD / US), Anne
Weshinskey (ABD / US)
Bankalar Caddesi, Banka Sokak
No:3, Tan Han Karaköy
www.caravansarai.info

Sanatçı / Artist: Annika Eriksson
İMÇ 5.Blok 5533 Unkapanı
imc5533.blogspot.com

11/09/2013 – 25/10/2013

Açılış / Opening: 10/09/2013, 18.00
– 21.00
Küratör / Curated by Lalin Akalan,
Luca Maffei
Sanatçılar / Artists: Corrado Abate,
Margherita Chiarva, Federico De
Leonardis, Masbedo, Riccardo
Murelli, Agostino Osio
Yanıkkapı Sokak No:3 Bankalar
Caddesi Beyoğlu
studiomaffeimilano.com/
concreteunit2013

–

İSTANBUL FRANSIZ
KÜLTÜR MERKEZİ
INSTITUT FRANÇAIS
ISTANBUL
Video Art Sergisi: Sivil/Siz Alanlar
/ Video Art Exhibition: Espaces
In/Civils
11/09/2013 – 21/09/2013

Açılış / Opening: 11/09/2013, 18.00
Sanatçılar / Artists: Lida
Abdul, Vahram Aghasyan, Allora &
Calzadilla, Fikret Atay, The Atlas
Group, Ursula Biemann, Dara
Birnbaum, Denicolai
& Provoost, Sebastian
Diaz-Morales, Peter
Downsbrough, Simonetta
Fadda, Group REP, Clarisse
Hahn, Jean Charles Hue, Bouchra
Khalili, Thomas Koner, Ugo La
Pietra, Fabrice Lauterjung, Maha
Maamoun, Dimitri
Makhomet, François
Nouguiès, Paulien Oltheten, Javier
Tellez, Jack Beng Thi, Salla
Tykka, Nomeda & Gediminas

Urbonas, Gillian Wearing, Artur
Zmijewski
Küratörler / Curated by Hilde
Teerlinck, Sayoko Nakahara,
Gauthier Melin (FRAC Nord-Pas
de Calais)

–

Açılış / Opening: 11/09/2013, 18.00
Sanatçılar / Artists: Seza Paker, Nil
Yalter
Çağdaş Dans - Solo / Contemporary
Dance – Solo: “ + 1”

İstanbul Fransız Kültür Merkezi /
Institut Français Istanbul
İstiklal Cad. No:4 Taksim
www.ifturquie.org

ŞEKERBANK
Konferans: Sanatçının Eğretiliği /
Conference: Precarity of The Artist
Konferans Tarihi / Conference
Date: 11/09/2013, 18.00
Sergi Tarihleri / Exhibition Dates:
11/09/2013 – 02/11/2013

Küratör / Curated by Ali Akay
Katılımcılar / Participants: Olga
Kisseleva, Ali Akay, Emin Mahir
Balcıoğlu
Mêkan / Venue: Açıkekran Yeni
Medya Sanatları Galerisi / Açıkekran
New Media Arts Gallery
Şekerbank /Açıkekran Yeni Medya
Sanatları Galerisi / Şekerbank /
Açıkekran New Media Arts Gallery
Teşvikiye Cad. No:37/1 Nişantaşı
www.acikekran.com.tr

–

PARALLEL EVENTS

–

–

–

FCK LAB

Parti: Davulda Alican Tezer +
Barış K’nın funk disko ve deep
house ile karışık psychedelic
anadolu ezgileri / Party: Alican
Tezer on the drums + Barış K
mixing anatolian psychedelic folk
with funk disco and deep house
12/09/2013, 23.00

Mekân / Venue: Topless
İstiklal Cad. Fitaş Binası No:12 Kat:
6 Beyoğlu
galerinon.com/tr/non-stage

–

RAMPA
Temizlik Bezi İle / With a Cleaning
Cloth
11/09/2013 – 12/10/2013

Açılış / Opening: 14/09/2013, 19.00
– 21.00
Sanatçı / Artist: Cengiz Çekil

016 Urban Songline
(Latitude: 41.041250°
N - 41.041345° N /
Longitude:28.990245° E
- 28.990331° E)

12/09/2013, 17.00; 27/09/2013, 17.00

PARALEL ETKİNLİKLER

Küratörler / Curated by Filiz
Avunduk, Derya Demir
Mekân / Venue: Çeşitli
mekânlar / Various venues
Adresler için lütfen www.nonstage.
com sitesini ziyaret edin / Please
check www.nonstage.com for
addresses

Sanatçı / Artist: Bahar Temiz

Küratör / Curated by Régis Durand
Sanatçı / Artist: Ali Kazma
İstiklal Caddesi Mısır Apt. No:163
K:4 D:23 Beyoğlu
www.galerinevistanbul.com

Açılış / Opening: 11/09/2013,
17.00 – 20.00
Sanatçı / Artist: Mehmet Ali Uysal
Mekân / Venue: Pi Artworks
Galatasaray
İstiklal Cad. Mısır Apt No:163/4
Galatasaray
www.piartworks.com

11/09/2013 – 14/09/2013

20/09/2013, 19.00; 21/09/2013, 17.00

11/09/2013 – 26/10/2013

11/09/2013 – 26/10/2013

NON-Stage Nevin Aladağ, Volkan
Aslan, Çete-i Nisvan, Gabriel
Lester, Olof Olsson, Ahmet Öğüt
performanslarını sunar / NONStage presents performances
by Nevin Aladağ, Volkan Aslan,
Çete-i Nisvan, Gabriel Lester, Olof
Olsson, Ahmet Öğüt

11/09/2013 – 21/09/2013

Kitap / Book

Resim Sergisi / Painting

NON-STAGE

Video Art Sergisi / Video Art
Exhibition

GALERI NEV
İSTANBUL

PI ARTWORKS

Feridiye Cad. No:23 Taksim
www.piramidsanat.com

Açık Telefon Kulübesi /
Open Phone Booth
11/09/2013 – 12/10/2013

Açılış / Opening: 14/09/2013, 19.00
– 21.00
Sanatçı / Artist: Nilbar Güreş

Kitap Tanıtımı/ Book Launch:
Nilbar Güreş
14/09/2013, 18.00

Sanatçı / Artist: Nilbar Güreş

PIRAMID SANAT
Manyetik Şiirler / Magnetic Poems
11/09/2013 – 13/10/2013

Küratör / Curated by Bedri Baykam
Sanatçı / Artist: Hale Arpacıoğlu
Mekân / Venue: Piramid Sanat Ana
Galeri

Rampa
Şair Nedim Caddesi No:21/A
Akaretler Beşiktaş
www.rampaistanbul.com

–

PARALEL ETKİNLİKLER

Performans sonrası ses ve mimari
üzerine bir panel gerçekleştirilecektir
/ The performance will be followed
with a panel on sound & architecture
Düzenleyen / Organised by Allard van
Hoorn, İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi ve [f]FLAT
Architectures işbirliği, Distractfold
Ensemble’ın katılımı ile / Allard
van Hoorn in collaboration with
the Architectural Faculty of the
Istanbul Technical University, [f]
FLAT Architectures and special
participation of Distractfold
Ensemble
Sanatçılar / Artists: Allard van
Hoorn, Distractfold Ensemble
FCK Lab, İstanbul Teknik
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
/ FCK Lab, Istanbul Technical
University Architectural Faculty
Mekân / Venue: İTÜ Taşkışla
Kampüsü / İTU Taşkışla Campus
Taşkışla Cad. Beyoğlu
www.allardvanhoorn.com,
www.distractfold.org.uk,
www.mim.itu.edu.tr/tr/,
www.f-f lat.com

–

GALERI APEL
Apel 15, Yıldönümü Sergisi /
Anniversary Exhibition
12/09/2013 – 17/10/2013

Küratör / Curated by Nuran
Terizoğlu
Sanatçılar / Artists: İdil Akbostancı,
Aydan Baktır, Bayram Candan,
Sakine Çil, Sümbül Eren, Şakir
Gökçebağ, Can Göknil, Aslımay Altay
Göney, Güler Güngör, Yücel Kale,
Kurucu Koçanoğlu, Nermin Kura,
Azade Köker, Selin Levi, Suzy Hug

GALERIBU

Levy, Canan Pak, Leyla Sakpınar,
Emre Senan, Maria Sezer, Zeynep
Perinçek Signoret, Elif Süsler, Rüçhan
Şahinoğlu, Yıldız Şermet, Gamze
Taşdan, Esma Paçal Turam, Hande
Varsat,Y. Bahadır Yıldız
Hayriye Cad. No:5/A Galatasaray
Beyoğlu
www.galleryapel.com

Hepimiz Göçebeyiz / We are All
Nomads
12/09/2013 – 06/10/2013

Açılış / Opening: 20/09/2013
Sanatçılar / Artists: K. Deniz Pireci,
Çetin Pireci
Şahkulu Mah. Serdar-ı Ekrem Sok.
No:11 Galata Beyoğlu
www.galeribu.com,
www.facebook.com/galeri.bu

–

Color Temperature - China
Young Artists Project: Exchange
Exhibition of 27 of China’s Finest
Young Artists

–

İSTANBUL İTALYAN
KÜLTÜR MERKEZİ /
ITALIAN INSTITUTE
OF CULTURE IN
ISTANBUL

GALERI ZILBERMAN
Despair & Metanoia

12/09/2013 – 26/10/2013

Açılış / Opening: 11/09/2013, 18.30
Sanatçılar / Artists: Şükran Moral &
VALIE EXPORT
İstiklal Cad. Mısır Apt. No:163 D:10
Beyoğlu
www.galerizilberma

–

NON
Görünüşteki Yazar /
The Apparent Author

12/09/2013 – 02/11/2013

Sanatçı / Artist: Meriç Algün
Ringborg
Tomtom Mahallesi Nur-i Ziya
Sokak No:16 Taksim Beyoğlu
galerinon.com

–

Video Gösterimi / Video Screening:
The world has already been filmed.
Now it is time to transform it.
12/09/2013 (19.00 – 21.00) ve / and
13/09/2013 – 16/09/2013 (15.00 –
18.00)

Açılış / Opening: 12/09/2013, 19.00
Düzenleyen /Organised by Maria
Rosa Sossai, Cristina Dinello
Cobianchi (AlbumArte, Roma)
Sanatçılar / Artists: Elisabetta
Benassi, Anna Franceschini, Pietro
Mele, Marinella Senatore, Giulio
Squillacciotti
Mêkan / Venue: Casa d’Italia
Ankara İtalya Büyükelçiliği /
Embassy of Italy in Turkey
İstanbul İtalyan Kültür Merkezi
/ Italian Institute of Culture in
Istanbul
Roma Kulübü Derneği / Circolo
Roma
AlbumArte, Roma
Meşrutiyet Caddesi No:75 Tepebaşı
Beyoğlu
www.iicistanbul.esteri.it , www.
albumarte.org

Sergi / Exhibition: İstanbul City
Hills - On the Natural History
of Dispersion and States of
Aggregation
13/09/2013 – 03/10/2013

(Pazartesiden cumaya 10.00 ile 17.00
arası açıktır, 14/09/2013 günü 10.00
ila 16.00 arasında açık olacaktır
/ Open from Monday to Friday,
between 10:00 and 17:00 and on
14/09/2013 between 10:00 and 16:00)
Açılış / Opening: 12/09/2013, 18.00
Düzenleyen /Organised by Maria
Rosa Sossai, Cristina Dinello
Cobianchi (AlbumArte, Roma)
Sanatçı / Artist: Margherita

PARALLEL EVENTS

The Column (2013) One-off
screening
14/09/2013, 12.00

PARALEL ETKİNLİKLER

–

PARALLEL EVENTS

12/09/2013 – 20/09/2013

Küratörler / Curated by Jia Fangzhou
(Çin / China), Hakan Gürsoytrak
(Türkiye / Turkey)
Sanatçılar / Artists: Uluslararası bir
jüri tarafından 1000 aday arasından
seçilen 27 seçkin Çinli genç sanatçı /
27 of China’s most outstanding young
artists chosen by an international
jury of 1,000 candidates
China Young Artists Project
Office, China Arts & Entertainment
Group, Beautiful Asset Beijing
Art Industry Co. Ltd., CIEA-BA
Exhibition Co. Ltd., Mimar Sinan
University
Mekân / Venue: Osman Hamdi
Bey Salonu, Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi / Osman Hamdi
Bey Hall, Mimar Sinan Fine Arts
University
Meclis-i Mebusan Caddesi Fındıklı
www.cyap.cn

Moscardini
Mêkan / Venue: Casa d’Italia
Ankara İtalya Büyükelçiliği /
Embassy of Italy in Turkey
İstanbul İtalyan Kültür Merkezi
/ Italian Institute of Culture in
Istanbul
Roma Kulübü Derneği / Circolo
Roma
AlbumArte, Roma
Meşrutiyet Caddesi No:75 Tepebaşı
Beyoğlu
www.iicistanbul.esteri.it ,
www.albumarte.org

Düzenleyenler / Organised by Gabi
Scardi, Maria Rosa Sossai, Cristina
Dinello Cobianchi (AlbumArte,
Roma)
Sanatçı / Artist: Adrian Paci
Mêkan / Venue: Casa d’Italia
Ankara İtalya Büyükelçiliği /
Embassy of Italy in Turkey
İstanbul İtalyan Kültür Merkezi
/ Italian Institute of Culture in
Istanbul
Roma Kulübü Derneği / Circolo
Roma
AlbumArte, Roma
İtalyan Ticaret Odası Derneği /
Italian Chamber of Commerce in
Turkey
Meşrutiyet Caddesi No:75 Tepebaşı
Beyoğlu
www.iicistanbul.esteri.it ,
www.albumarte.org

Mekân-odaklı yerleştirme
Site-specific art installation:
“WATER. LIKE TEARS OF LOVE”
15/09/2013 – 14/10/2013

Açılış / Opening: 14/10/2013, 20.00
Küratör / Curated by Laura Barreca
Düzenleyen / Organised by Ayşe
Pınar Akalın
Mekân / Venue: Küçük Mustafa Paşa
Hamamı
Sanatçı / Artist: Angelo Bucarelli
Ankara İtalya Büyükelçiliği /
Embassy of Italy in Turkey
İstanbul İtalyan Kültür Merkezi
/ Italian Institute of Culture in
Istanbul
Mustantik Sokak, Cibali Fatih
www.iicistanbul.esteri.it,
www.angelobucarelli.com

m.eating

16/09/2013 – 15/11/2013

Açılış / Opening: 15/09/2013
(14.00’ten itibaren / from 14:00)
Küratörler / Curated by Yasemin
Aslan Bakiri, Giorgia Simoncelli
Sanatçı / Artist: Maïmouna Patrizia

BORUSAN
CONTEMPORARY

Guerresi
Mekân / Venue: Camhane
Arthemisia Group
Incipit Fabula Srl
İstanbul İtalyan Kültür Merkezi /
Italian Institute of Culture in Istanbul
Balat Mahallesi, Mürsel Paşa Cad,
Bulgar Kilisesi yanı, Fener Balat
www.meating.eu

Vicious Circular Breathing
14/09/2013 – 16/02/2014

Küratör / Curated by Kathleen Forde
Sanatçı / Artist: Rafael
Lozano-Hemmer

–

Kadir Has Üniversitesi Rezan Has
Müzesi / Kadir Has University Rezan
Has Museum
Kadir Has Cad. Cibali
www.rhm.org.tr; www.facebook.
com/RezanHasMuseum

Segment #4

14/09/2013 – 16/02/2014

CDA-PROJECTS

Küratör / Curated by Necmi Sönmez
Sanatçılar / Artists: Karma Sergi /
Group Exhibition

Moving Spaces

12/09/2013 – 26/10/2013

PROTOCINEMA
Açılış / Opening: 12/09/2013, 18.00
– 20.00
Sanatçı / Artist: Trevor Paglen
Dolapdere Cad. Küçük Akarca Sok.
No:11 Kurtuluş
www.protocinema.org

–

MERKUR GALERİ
NIŞTANTAŞI
Eşik’te / In the Threshold
13/09/2013 – 19/10/2013

Sanatçı / Artist: Volkan Kızıltunç
Mim Kemal Öke Cad. Erenler Apt.
No:12/2 Nişantaşı Şişli
www.galerimerkur.com

–

Green Flower Street

13/09/2013 - 12/11/2013

Açılış (Ön izleme Tarihi) / Opening
(Preview Date): 12/09/2013, 18.00
– 21.00
Küratör / Curated by Ariel
Roger-Paris
Düzenleyen / Organised by Tatiana
Kourochkina
Sanatçılar / Artists: Mark Alexander,
Mcarthur Binion, Julia Dault, Anna
Franceschini, Kim Hioerthoy, Mari
Ito, Peter Lapsley, Daniel Lergon,
Nathaniel Robinson, Santiago
Rogado, Pietro Ruffo, Rowan Smith,
Morgane Tschiember, Rebecca
Turner, Alex Verhaest, Aids 3D
Lüleci Hendek Sokak No:50 Galata

–

14/09/2013, 11.00 – 14.00

Football Uniting - Three Sided
Football Match

RES Yayınları
Mêkan / Venue: Salt Galata, Atölye
2&3
Bankalar Cad. No:11 Karaköy

Yazar / Writer: Hans Ulrich Obrist

14/09/2013, 16:00

PARALLEL EVENTS

12/09/2013 - 25/10/2013

Kitap Lansmanı / Book
Launch: Hans Ulrich Obrist –
DurmaDurmaDurma

Düzenleyen / Organised by InEnArt
(Interactive Enthusiasts in Art)
Online Platform
Katılımcılar / Participants: Dynamo
Windrad (Almanya / Germany),
Philosophy Football FC (İngiltere /
UK), Gazoz Ligi (Türkiye / Turkey)
Diyalog Derneği
www.inenart.eu

–

KADİR HAS
ÜNİVERSİTESİ
REZAN HAS MÜZESİ
KADİR HAS
UNIVERSITY REZAN
HAS MUSEUM
Şen Bilge / Joyful Wisdom
[Öncesinde forum
gerçekleştirilecektir (13/09/2013,
17.00 – 19.00) / Preceding forum
discussion will be on 13/09/2013
between 17:00 – 19:00. Moderatör /
Moderated by Aslı Narin]

PARALEL ETKİNLİKLER

–

Trevor Paglen

–

Borusan Contemporary
Baltalimanı Hisar Cad. No:5 Perili
Köşk Rumeli Hisarı Sarıyer
www.borusancontemporary.com

Açılış / Opening: 11/09/2013, 18.30
Sanatçı / Artist: Azade Köker
İstiklal Cad. Mısır Apt. No:163/5
Beyoğlu
www.cda-projects.com

–

Açılış / Opening: 13/09/2013
Küratörler / Curated by Emmanuel
Fremin, Aslı Ünal
Sanatçı / Artist: Drew Tal
Mekân / Venue: Rezan Has Müzesi
Forum Galeri Bölümü / Rezan Has
Museum Forum Gallery

14/09/2013 – 20/10/2013

Açılış / Opening: 13/09/2013
Küratör / Curated by Henk Slager
Sanatçılar / Artists: Burak Delier,
Jalal Toufic, Tiong Ang, Marion
von Osten, Jan Kaila, Mick Wilson,
Aglaia Konrad, Lonnie van
Brummelen, Siebren de Haan
Mekân / Venue: Rezan Has Müzesi
Galeri Bölümü / Rezan Has Museum
Gallery

Doğu’ya Yöneliş / Facing East
14/09/2013 – 31/10/2013

PARALEL ETKİNLİKLER

–

Özel Koleksiyon Sergisi /Private
Collection Exhibition
14/09/2013 – 20/10/2013

Sanatçılar / Artists: Sarah Morris,
Seyhun Topuz, Seçkin Pirim, Haluk
Akakçe, Ramazan Bayrakoğlu,
Peter Halley, Sinan Demirtaş, Erinç
Seymen, Fırat Neziroğlu, Julian
Schnabel, Gülay Semercioğlu, Yaşam
Şaşmazser, Ardan Özmenoğlu,
Mehmet Güleryüz, Arzu Akgün,
Sema Kayaönü, Fulden Aran, Sabire
Susuz, Burcu Perçin, Leyla Gediz,
Ali İbrahim Öcal, Mustafa Horosan,
Murat Pulat, Bahar Oganer, Ebru
Döşekçi, Mübin Orhon, Selim Turan,
Hakkı Anlı, Nejad Melih Devrim,
Ahmet Elhan, Gülşah Bayraktar,
Tony Cragg, Ansen, İlhan Koman,
Antony Gormley , Andreas Gursky
Papko Art Collection
Maçka Cad. Ralli Apt. No:37/4
Teşvikiye

–

MAÇKA MODERN
Percezioni Oniriche/ Rüyalar/
Hayaller
14/09/2013 – 12/10/2013

Küratör / Curated by Ayşe Utku
Sanatçı / Artist: Lithian Ricci /
İtalyan Sanatçı, 6 ay süreli İstanbul
ikametinde, şehrin zengin ve girift
kültür dokusundan etkilenmiştir./
The Italian artist, during her 6
months residence in Istanbul, draws
inspiration from the inter-woven

cultures that abide in the city.
Maçka Caddesi, Narmanlı Apt. No:24
Teşvikiye
www.mackamodern.com

MAÇKA SANAT
GALERISI

STOKLAR/ YETTİĞİ/SÜRECE
WHILE/STOCKS/LAST
14/09/2013 – 20/10/2013

Küratör / Curated by Gülseli İnal
Sanatçılar / Artists: İsmail Acar,
Devrim Erbil, Maria Kılıçlıoğlu,
Marco Veronese
Teşvikiye Mahallesi Ahmet Fetgari
Sok. No:20/2 Teşvikiye Şişli
www.galeribonart.com

–

BERGSEN&BERGSEN
GALERİ
Gidebileceğimiz Bir Yer Biliyorum /
I Know a Place Where We Can Go
17/09/2013 – 26/10/2013 ( Pazar hariç
her gün saat 10.00-18.00 arası açıktır
/ Open every day between 10:00 –
18:00 except Sundays)
Küratör / Curated by Fırat Arapoğlu
Sanatçılar / Artists: Juan Del
Gado, Simeon Stoilov, Maria
Papadimitriou, Özgür Korkmazgil,
Didem Ünlü, Gül Ilgaz, Yeni Anıt,
Antonio Cosentino, Mustafa Pancar

18/10/2013, 19.00

Konsept ve Koreografi / Concept and
Choreography: Aylin Kalem, Beliz
Demircioğlu Cihandide (boDig)
Kuruluş / Organisation: boDig
SimPera
Evliya Çelebi Mah. Simal Sok. No:3A
Tepebaşı Beyoğlu
www.sim-pera.com

KARE SANAT
GALERISI
KUYÛD / INSCRIPTION
18/09/2013 – 31/10/2013

Ön izleme / Preview: 17/09/2013,
18.00 – 20.00
Açılış / Opening: 18/09/2013, 18.00
– 20.00
Küratör / Curated by Anber Onar
Sanatçı / Artist: Emin Çizenel
Abdi İpekçi Cad. Ada Apt. No:22/8
Nişantaşı
www.kareartgallery.com

–

NAR ART SANAT
GALERISI
Sözle Dolu

18/09/2013 – 19/10/2013

Sanatçı / Artist: Nilhan Sesalan
Burhaniye Mah. Beybostanı
Sok. No:41 A Blok Zemin Kat
Beylerbeyi Üsküdar
www.narart.com.tr

–

RENART
Deneme III: Buradayız! / Rehearsal
III: We are still here!
19/09/2013 – 20/10/2013

Küratör / Curated by Sevil Dolmacı
Sanatçılar / Artists: Banu Çolak
Malloch, Luke Waller, Dilek
Öztürk, Murathan Özbek, Hossein
Edalatkhah, Buğra Erol, Onur Fırat
Fen, Yasin Atayılmaz
Hüsrev Gerede Cad. Vişnezade
Mahallesi Seyhanlı Apt. No:39
www.rensanat.com

–

SİMPERA
Solo (Performans) / Solo
(Performance)

PARALLEL EVENTS

–

PARALEL ETKİNLİKLER

17/09/2013 – 30/09/2013

Merdiven (Performans) / Stairs
(Performance)

–

PARALLEL EVENTS

Dört İstanbul

Sanatçılar / Artists: Budalasultan
Kolektifi

Sanatçı / Artist: Serhat Kiraz
Mim Kemal Öke Cad. No:31/A Maçka
İstanbul
www.mackasanatgalerisi.com

In a Century...

BONART

27/09/2013, 21.00 – 01/10/2013, 21.00

17/09/2013 – 26/10/2013

–

–

Dönüşüm Muhteşem Olacak
(Performans /Performance)

Sergi / Exhibition

Açılış / Opening: 14/09/2013, 19.00
– 21.00
Düzenleyen / Organised by
doorandmountainproject, Jean Paul
Kapudağ, Viron Erol Vert
Sanatçı / Artist: Viron Erol Vert
Galerist, Rum Vakıfları Derneği
/ Galerist, Greek Foundations
Associations
Mekân / Venue: Özel Zografyon
Rum Lisesi, Turnacıbaşı Sok. No: 27
Galatasaray
www.doorandmountainproject.com

Açılış / Opening: 14/09/2013
Düzenleyen / Organised by Merve
Kaptan
Sanatçılar / Artists: Francesca
Banchelli, Emiliano Zelada
Mekân / Venue: Torna
Moda Caddesi, Kefeli Pasajı No:81/14
Moda Kadıköy
www.tornaistanbul.com

Sanatçılar / Artists: Yasin Doğan,
Metehan Kayan, Gülce Oral, Pınar
Özer, Cemil Can Yusufoğlu

–

–

15/09/2013 – 12/10/2013

19/09/2013, 19.00

Hoşsohbet Sok. No:30/A Selenium
Panorama Residence Gayrettepe

GALERI G- ART
Ottomatik Düşler / Ottomatic
Dreams
26/09/2013 – 13/11/2013

Açılış / Opening: 25/09/2013
Sanatçı / Artist: Can Yeşiloğlu
(Onstone)
Harbiye Mah. Kadırgalar Cad. No:6
Maçka (Gmall)
www.g-artgaleri.com

–

ARTCOLLECTION
Sını rlar / Borders

10/10/2013 – 10/11/2013

Düzenleyen / Organised by Can
Köksal
Sanatçı Artist: Coşkun Demirok
Teşvikiye Mah. Atiye Sok. Yuva Apt.
Kat:2 Daire:4 Nişantaşı
www.galleryartcollection.com

–

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

HAZIR
MISINIZ?
UPM, yeniliklerin temel alındığı sürdürülebilir bir geleceğe giden yolu
açıyor. Kalbimiz kâğıtta, aklımız ise kâğıdın geleceğinde. Yenilenebilen,
geri dönüştürülebilen ve biyolojik olarak parçalanabilen kâğıt, günümüzün
gerçek anlamda sürdürülebilir sayılı ürünlerinden biridir. UPM’nin etkileyici
çevresel performansından tam anlamıyla yararlanmaya hazır mısınız?
www.upmpaper.com

SANAT SEVGİSİ EVDE BAŞLAR.
Ev güzelleştirmeyi sanata çeviren Koçtaş,
sanatı desteklemeye devam ediyor. Koçtaş, 13. İstanbul Bienali’nde de
“özel proje sponsoru” olmaktan gurur duyuyor.

koctas.com.tr

Sıcacık evlerin
rüzgarlı günleri
sevmesini
sağlayankimya
yaratıyoruz.

BASF’nin yenilikçi çözümleriyle üretilen rüzgar türbinleri,
yüksek hızda rüzgara ve sert hava koşullarına dayanabiliyor.
Ürünlerimiz, rüzgar türbinlerinin üretim ve kurulum aşamasında
daha verimli, temelden kanat uçlarına kadar daha dayanıklı
olmasına yardımcı oluyor. Bu şekilde iklim dostu bir enerji
kaynağı olarak rüzgar gücünün gelişimine destek oluyoruz.
Artık yüksek hızda rüzgar, temiz enerji anlamına geliyor.
Çünkü BASF’de biz kimya yaratıyoruz.
www.wecreatechemistry.com

Bölüm 2
15 Eylül 2013, 11:00
Tartışma Platformu
Yapı Kredi Kültür Merkezi
İstiklal Caddesi, No:161 Beyoğlu - İstanbul
Küratörler: Başak Şenova ve Fatma Bucak
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Beyoğlu binasının yenilenme sürecinde, binanın
inşaatı sırasında yapılacak olan, “Transition/Geçiş” projesine ev sahipliği yapıyor.
1 Ağustos 2013’te başlayan, 15 Mart 2014’te sona erecek olan ve canlı performanslarla
performans gösterimlerinden (screening) oluşan bu proje kapsamında Ali Cherri, Ana
Prvacki, Anahita Razmi, Anna Konik, Bjorn Melhus, Fatma Bucak, Guido van der
Werve, Güneş Terkol, Harrold Offeh, Jesper Just, Lida Abdul, Lucy Beech, Edward
Thomasson, Ana Prvacki, Maria Jose Arjona, Nicoline Van Harskamp, Nigel Rolfe ve
Victor Alimpiev gibi performans sanatının önemli isimlerinden, yerli ve yabancı birçok
sanatçının çalışmaları izlenebilecek.
Sanatçı Fatma Bucak ve küratör Başak Şenova’nın bir yıllık işbirliği ve araştırması
sonucu, ortaya çıkan “Transition/Geçiş”, farklı araştırma alanlarını ve farklı yöntemleri
takip eden sanatçıları “performans” başlığı altında bir araya getiriyor. Bu bağlamda
kimlik, cinsiyet ve vücut politikalarını, sosyal ve psikolojik açılardan eleştirel olarak ele
alan sanatçıların çalışmaları projenin temelini oluşturuyor.
Bu proje, Royal College of Art (Londra - İngiltere) işbirliği ile geliştirilmektedir.
www.transitionprojectistanbul.com

Hatırlamayı Unutma | Don’t Forget to Remember
Volkan Aslan
ISBN 978-975-6959-67-1
Hayalet Görüntü | Afterimage
Mat Collishaw
ISBN 978-975-6959-68-8
Haset, Husumet, Rezalet | Envy, Enmity, Embarrassment 2/2
ISBN 978-975-6959-65-7
Haset, Husumet, Rezalet | Envy, Enmity, Embarrassment 1/2
ISBN 978-975-6959-64-0
Hamle | The Move
Adel Abidin, Rosa Barba, Runa Islam
ISBN 978-975-6959-60-2
Şeylerin Sessiz Şekli | The Silent Shape of Things
Sophia Pompéry
ISBN 978-975-6959-59-6
Yara | The Wound
Berlinde De Bruyckere
ISBN 978-975-6959-58-9
Sahne | Stage
Nevin Aladağ
ISBN 978-975-6959-57-2
Hâlâ Buradasın | You Are Still Here
Mona Hatoum
ISBN 978-975-6959-56-5
Siyaha Özgürlük | Freedom to the Black
Erdem Helvacıoğlu
ISBN 978-975-6959-53-4

ARTER
sanat için alan
space for art
İSTİKLAL CAD.
NO: 211
34433 BEYOĞLU
İSTANBUL, TR
ARTER’DE
13. İSTANBUL BİENALİ
13TH ISTANBUL
BIENNIAL AT ARTER
14/09/–20/10/2013
AÇILIŞ SAATLERİ
OPENING HOURS
SALI–PAZAR
TUESDAY–SUNDAY
10:00–19:00
GİRİŞ ÜCRETSİZ
ADMISSION FREE
T: + 90 212 243 37 67
www.arter.org.tr

Kutluğ Ataman
Mezopotamya Dramaturjileri | Mesopotamian Dramaturgies
ISBN 978-975-6959-51-0
5 Kişilik Bufet | 5 Person Bufet
Deniz Gül
ISBN 978-975-6959-50-3
Beni Bağrına Bas | Hold Me Close to Your Heart
Patricia Piccinini
ISBN 978-975-6959-49-7
Görünmezlik Taktikleri | Tactics of Invisibility
ISBN 978-975-6959-47-3
İkinci Sergi Kitap | Second Exhibition Book 2/2
ISBN 978-975-6959-44-2
İkinci Sergi Kitap | Second Exhibition Book 1/2
ISBN 978-975-6959-41-1
Starter
ISBN 978-975-6959-36-7

13. İstanbul Bienali medya sponsoru
Hürriyet, sanatseverlere iyi seyirler diler.

13. İstanbul Bienali'nde sanatçılar,
“Anne, ben barbar mıyım?” sorusuna
cevap arıyor. Digiturk, çağdaş sanatı
desteklemeye devam ediyor.

Reflecting on all the news on the art world
from Antiquity to Contemporary
WWW.THEARTNEWSPAPER.COM
William Cobbing, Bamiyan Mirror Series 215, Afghanistan, 2009

her sayısında
stil, yaratıcılık ve trendlerin peşinde...

SANATLA
KİMLİK
KAZANAN
MEKANLAR

baska
bir
gözle
bienal

modanın, SanaTın
ve HAYATIN merkezinde

VOGUE.COM / VOGUE TÜRKİYE iPAD
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 13. İstanbul Bienali’nin
gerçekleşmesine destek veren tüm kurum, kuruluş ve
kişilere teşekkür eder.
The Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV) would
like to thank all of the many institutions, corporations,
and individuals whose invaluable contributions have
made the 13th Istanbul Biennial possible.

bienal sponsoru
bıennıal sponsor

iksv
öncü sponsor
leadıng sponsor

iksv
resmi sponsorları
offıcıal sponsors
Havayolu
Airline

İletişim
Communication

Taşıyıcı
Carrier

bienal konaklama sponsoru
bıennıal hotel sponsor

iksv, bienal özel destekçileri’ne teşekkür eder.
iksv thanks the specıal supporters of the bıennıal.

KOÇ HOLDİNG
BOYNER HOLDİNG
ECZACIBAŞI HOLDİNG
NESRİN ESİRTGEN

büyük katkıda bulunan kurumlar
hıghest contrıbutıng ınstıtutıons

katkıda bulunan kurumlar
contrıbutıng ınstıtutıons

teknolojik ürünler sponsoru
technologıcal equıpment sponsor

katkı sağlayan kuruluşlar
contrıbutıng corporatıons

özel proje sponsorları
specıal project sponsors

CANAN PAK

bienal destekçileri
bıennıal supporters
ÜMİT HERGÜNER
AYŞE BİLGEN
ENDER ÖZEKE

basın sponsorları
press sponsors

televizyon sponsorları
tv sponsors

Dijital
platform sponsoru

Digital
platform sponsoru

dergi sponsorları
magazıne sponsors

radyo sponsorları
radıo sponsors

iksv
servis sponsorları
servıce sponsors
Stratejik Araştırma Strategic Research

CRM Danışmanlığı CRM Consultancy

CRM Yazılım CRM Programming

bienal kampanyası
bıennıal campaıgn

istanbul bienali’nin iç ve dış donatım çalışmalarındaki
destekleri için teşekkür ederiz.
we acknowledge theır kınd support
towards the ındoor-outdoor promotıon of ıstanbul bıennıal.

Öğrenci ve Çocuk Projeleri
Student and Children’s Projects

Koç Holding Desteğiyle
Çocuklar Bienal ile Tanışıyor /

Mekân / Venue
Antrepo no.3

Pace Çocuk Sanat Merkezi ile
birlikte geliştirilen proje ile
çocukların sergi kültürünü
geliştirmek, güncel sanata olan
ilgilerini artırmak ve onları bazı
temel sanat kavramlarıyla tanıştırmak hedefleniyor. Yapılacak
etkinliklerle çocuklara, bienali
gezerken konuştukları ve öğrendiklerini pratiğe dönüştürme
fırsatı yaratılacaktır.

Tarihler / Dates
Eğitim programı, 17 Eylül’den
bienal sonuna kadar haftada 6
gün, salı, çarşamba, cumartesi ve
pazar günleri 4 grup, perşembe
ve cuma günleri ise 3 grup
olarak uygulanacaktır. Devlet
okullarına salı, çarşamba ve
perşembe günleri için kontenjan
ayrılmıştır. 15 Ekim 2013 Salı ve
18 Ekim 2013 Cuma arasındaki
günler Kurban Bayramı dolayısıyla çalışma olmayacaktır,
bunun yerine 11 Ekim Cuma
günü devlet okullarına özel
kontenjan açılacaktır.

Young People Experience the
Biennial with the Support of
Koç Holding

Young visitors to the biennial will
gain an enhanced understanding
of contemporary art and
exhibitions, thanks to a project
realized with the cooperation of
Pace Children’s Arts Center. The
biennial is happy to offer special
programme for the duration of
the exhibition that is intended to
help them get acquainted with
basic artistic terms and concepts.
While strolling through the
venues, they will talk about and
put into practice what they have
learned.

Yaş grupları / Age groups:
8–11 / 12–14 / +15

This special youth educational
programme will be held from 17
September until the end of the
biennial, six days a week, four
sessions on Tuesdays, Wednesdays, Saturdays and Sundays,
and three sessions on Thursdays
and Fridays. A certain quota will
be reserved for state schools
on Tuesdays, Wednesdays and
Thursdays. There will be no
sessions between 15 October
and 18 October during the

holiday, and additional quota will
be added for state schools on 11
October 2013, Friday.

Atölye saatleri / Session hours
10.00-12.00, 12.30-14.30,
15.00-17.00, 15.45-17.45*
*15.45-17.45 grubu yalnızca salı,
çarşamba, cumartesi ve pazar
günleri geçerlidir.
*The 15.45-17.45 session will
only be available on Tuesdays,
Wednesdays, Saturdays and
Sundays.

Katılım / Participation
Gruplar en fazla 25 kişiden
oluşacağı için rezervasyon
önceliği gözetilecektir.
Bu çalışma ücretsiz gerçekleşecektir.
The sessions can accommodate
a maximum of 25 children,
so advance reservations are
advised. The sessions will be free
of charge.

Rezervasyon / Reservations
Hande Tönük
T: (0212) 334 08 24
M: (0549) 775 47 48
E-posta: hande.tonuk@iksv.org
(hafta içi / on weekdays
10.00–18.00)

ÖĞRENCİ VE ÇOCUK PROJELERİ / STUDENT AND CHILDREN’S PROJECTS

Mekân ve Ziyaretçi Bilgisi
Venue and Visitor Information

Antrepo no.3
Meclis-i Mebusan Caddesi
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane
Galata Özel Rum
İlköğretim Okulu

Galata Greek Primary School

Kemeraltı Cad. No: 49
34425 Karaköy Beyoğlu
ARTER
Asmalı Mescit Mah.
İstiklal Caddesi No: 211
34433 Beyoğlu
SALT Beyoğlu
Asmalı Mescit Mah.
İstiklal Cad. No:136
34430 Beyoğlu
5533
İMÇ 5.Blok
5533 Unkapanı

Mekânlardan Antrepo no.3,
Galata Rum İlköğretim Okulu,
ARTER, SALT Beyoğlu, 10.0019.00 saatleri arasında pazartesi
hariç diğer günler gezilebilecek.
5533 pazar günleri kapalıdır.
Bienal sergi mekânları açılış
haftasında 16 Eylül 2013
Pazartesi günü açık olacaktır.
Antrepo no.3, Galata Greek
Primary School, ARTER, SALT
Beyoğlu are open all weekdays
except Mondays, 5533 is closed
only on sundays through 14
September – 20 October from
10:00 to 19:00.
The exhibition is open on the
Monday of the opening week, 16
September.

Ziyaretçi Bilgileri
13. İstanbul Bienali, bu yıla
özel olarak ücretsiz ziyaret
edilebilecek.
Visitor Information
The 13th Istanbul Biennial will be
free of charge.

Koç Holding Sponsorluğunda
Rehberli Turlar
Her gün 11.00, 13.30,
15.00, 16.30
Rehberli turlar Antrepo no.3,
Galata Rum İlköğretim Okulu ve
ARTER’de gerçekleştirilecek.
Rehberli tur bileti: 20 TL
(20 kişi ve üstündeki gruplar
için 15 TL)
Öğrenci rehberli tur bileti:
10 TL (20 kişi ve üstündeki
gruplar için 7 TL)
Rehberli turlarla ilgili bilgi için:
rehberlitur@iksv.org
Guided Tours
Sponsored by Koç Holding
Daily at 11:00, 13:30, 15:00, 16:30
Guided tours of the exhibition
will be held at Antrepo no.3,
Galata Greek Primary School
and ARTER.
Guided tour ticket: 20 TL. (15 TL
for groups exceeding 20 people)
Guided tour for students: 10 TL
(7 TL for groups exceeding 20
students)
For information on guided tours:
guidedtours@iksv.org

MEKÂN VE ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Bienal Rehberi
Bienal Rehberi, bienal
mekânlarından Antrepo no.3,
Galata Özel Rum İlköğretim
Okulu, ve ARTER’de; ayrıca
İKSV Tasarım Mağazasında
ve kitabevlerinde satışa
sunulacaktır.
Biennial Guide
The Biennial Guide will be sold
at Antrepo no.3, Greek Primary
School, and ARTER; as well as
at İKSV Design Store and
bookstores.

Tulip Members
Black and White Tulip Members
enjoy a discount of 25% for
guided tour tickets. Red and
Yellow Tulip Members enjoy a
20% discount for Guided Tour
tickets. Black, White and Red
Tulip Members can benefit from
the discount for two tickets,
Yellow Tulip Members can benefit
from the discount for one ticket.
www.lalekart.org
13b.iksv.org
facebook.com/istanbulbienali
@istanbulbienali

Lale Üyeleri
Rehberli tur biletlerinde Siyah
ve Beyaz Lale Üyeleri %25,
Kırmızı ve Sarı Lale Üyeleri
%20 oranında indirimden
yararlanabilirler. Siyah, Beyaz
ve Kırmızı Lale Üyeleri rehberli
turlara katılım için indirimli
olarak en fazla iki, Sarı Lale
Üyeleri ise indirimli olarak en
fazla bir bilet satın alabilir.
www.lalekart.org

VENUES AND VISITOR INFORMATION

Rehber
Guide

Anne, ben barbar mıyım? /
Mom, am I barbarian?
Rehber / Guide

Katkıda bulunan yazarlara ve metin
kullanımına izin veren bütün kurum ve
kişilere teşekkür ederiz.

Editör / Editor
Liz Erçevik Amado

We would like to thank contributing authors
and institutions and inviduals who have
provided permissions for excerpts.

Editör Asistanı / Assistant Editor
Gülce Maşrabacı
Düzeltmen / Copy Editor
Çiğdem Öztürk, Linda Lee
Grafik Tasarım / Graphic Design
Ruben Pater, Özge Güven (asistan / assistant)
LAVA Design, Amsterdam
İngilizce Türkçe Çeviri /
English Turkish translation
Nazım Dikbaş
Türkçe İngilizce Çeviri
(Sanatçı Metinleri) /
Turkish English Translation
(Artists’ Texts)
Sarah Neel Smith
Son okuma / Proofreading
Irazca Geray
Yayın Asistanları / Publication Assistants
Demet Yıldız, Ceren Yartan, Lale Muşkara,
Didem Balatlıoğulları
Kağıt / Paper
UPM Fine 80 gr/m 2
UPM Fine 300 gr/m 2
Film, Baskı ve Cilt /
Prepress, Printing and Binding
MAS MATBAACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hamidiye Mahallesi, Soğuksu Cad. No:3
Kağıthane-İstanbul Tel: 0212 294 10 00
info@masmat.com.tr
Sertifika No: 12055

ISBN 978-605-5275-11-2
© İstanbul Kültür Sanat Vakfı
Istanbul Foundation for Culture and Arts
2013
Her hakkı saklıdır. Bu yayının herhangi bir
bölümü İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın izni
olmadan kayıt, fotokopi ve bilgi depolama
dahil olmak üzere hiçbir elektronik veya
mekanik yöntemle yeniden basılamaz veya
çoğaltılamaz.
All rights reserved. No part of this
publication may be reproduced in any form
or by any electronic or mechanical means,
including photocopying, recording, or other
information retrieval systems, without the
written permission of Istanbul Foundation for
Culture and Arts.
Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin beşinci maddesinin
ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması
zorunlu değildir.
İstanbul Bienali / Istanbul Biennial
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