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Selçuk Artut “İnsan ve Teknoloji Birlikteliği” üzerine yaratıcı çalışmalar üreten ve felsefi 
tartışmalar yaratan çok yönlü bir sanatçıdır.

Selçuk Artut (1976), İstanbul›da yaşamakta ve çalışmaktadır. İşleri, Moving Image (New 
York, 2015), Art13 London (Londra, 2013) ve Soundworks/ICA London (Londra, 2012) da 
dahil olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası platformda sergilenmiştir. Sabancı 
Üniversitesi›nde tam zamanlı öğretim üyesi olan Artut aynı zamanda teknolojik sanat, 
dijital gerçeklikler ve ses sanatı konularında akademik çalışmalarına devam etmektedir. 
İşleri Vehbi Koç Vakfı Koleksiyonu ve Bilsar Holding Koleksiyonu’nun parçası olan 
sanatçının son kitabı ‘Teknoloji-İnsan Birlikteliği’ 2014’te Ayrıntı Yayınları’ndan piyasaya 
çıkmıştır. Artut ayrıca deneysel müzik grubu Replikas’ın üyesidir. 

Selçuk Artut is a versatile artist who produces creative works on “Technology-Human 
Togetherness” and creates philosophical discussions.

Selçuk Artut (1976, İzmir) lives and works in Istanbul. His works have been exhibited at 
many national and international platforms such as Moving Image (New York, 2015), Art13 
London (London, 2013) and Soundworks/ICA London (London, 2012). A full-time professor 
at Sabancı University, Artut also continues his academical work on digital realities and 
sound arts. His works are a part of Vehbi Koç Foundation Collection and Bilsar Holding 
Collection. His latest book titled “Technology-Human Relations” was released in 2014. 
Artut is also a member of experimental musical ensemble Replikas.
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Bir anda herkese sımsıkı sarılmak ve “Durun!” diye haykırmak istiyorum. Durmalıyız, çünkü 
durmazsak birbirimizi göremeyiz. Durun ve şimdi herkes birbirine sımsıkı sarılsın. Bir 
somunun vidaya geçip sarılması gibi sapasağlam ve sımsıkı olalım ve titremeye başlayalım. 
Titrersek fark edilebiliriz. Ama sürekli aynı hareketle değil, nasıl olduğunu bilmeden, ‘Anlamsız 
mı?’yı sorduramadan...

Sımsıkı sergisinde bir süredir devam ettiğim küçük titreşim motorları ile ürettiğim eserlerin 
rafine edilmiş estetik hallerini görebilirsiniz. Salt biçim haline kadar varan yalın halleri ile 
karmaşa ve düzenden beslenen işler üretmeye devam ediyorum. Ses çıkaran, hareket eden, 
titreyen, bizden kendisini saklayan teknolojik acayiplikler tarifsiz hallerin somut duruşları 
olarak karşıma çıkıyorlar. 

I want to hug every one really tight and shout, “Stop!” We have to stop, because if we don’t, 
we can’t see one another. Stop and give a good hug to others! Like a nut threading onto a 
bolt and holding it tight, let’s be steady as a rock and start shaking! If we shake we can be 
noticed. Although, not with the same movement, but rather without knowing how it is, without 
questioning it by asking ‘Is it meaningless?’...

In “Cohesion”, you will be able to see the small vibration motors which I’ve been working 
on for a while as well as the refined aesthetic states of the works I’ve created. I continue to 
produce works which feed on the chaos and order with their plain states that reach all the way 
to absolute form. Technological oddities that make noise, move, vibrate and hide themselves 
from us reveal themselves to me as the tangible stances of indescribable states.

Sımsıkı / Cohesion, 2016
Alana özel yerleştirme / Site-specific installation
Değişken boyut / Variable dimension

Analog Jarred, 2016
Kavanoz, Elektronik Kontrol, Titreşim Motoru / Jar, Electronic Control, Vibration Motor
10x15 cm (her biri / each)
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