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önsöz |foreword

Zilberman Gallery 10. Sezonuna başlıyor 
Hem yerel hem de uluslararası anlamda karanlık ve zorlayıcı 
zamanlardan geçtiğimiz günlerde, sanatın birleştirici ve iyileştirici 
gücüne inanarak sergilerimize ve etkinliklerimize devam ediyoruz. 
İkinci edisyonunu yayınladığımız bu almanakla geçtiğimiz sezonun 
etkinlik ve haberlerini bir araya getiriyor, siz sanatseverlerin ve 
dostlarımızın dikkatine sunuyoruz. 

Zilberman Gallery, geçtiğimiz sezon ana galeri ve proje alanıyla yine 
pek çok sergiye ev sahipliği yaptı. Temsil ettiğimiz sanatçıların 
kataloglu sergileri ve her yıl düzenli gerçekleşen misafir 
küratörlerle yaptığımız işbirliklerinin yanında; kâr amacı gütmeyen 
ve sanatçılara üretim ve sanatçı ücreti sağlayan proje alanıyla 
etkinlikleri yılboyu devam etti. Böylece hem kariyerinin başında 
olan hem de kariyer sahibi sanatçıların çalışmalarını izleyicilerle 
buluşturduk.

Geçtiğimiz sezon önemli bir adım atarak, bu sergi alanlarına 
Berlin’deki yeni galeri ve sanatçı programını ekledik. Bu yeni 
girişimle, Mısır Apartmanı’ndaki ana galeri ve proje alanlarında 
süren etkinliklerimizin kapsamını, Avrupa’nın sanatsal açıdan 
en heyecan verici kentlerinden biri olan Berlin’de yeni projelerle 
genişletmeyi hedefliyoruz. 

Zilberman Gallery Berlin, galeri alanının yanı sıra, sunduğu 
misafir sanatçı programı kapsamında sanatçılarına Berlin’de 
yaşayıp çalışma fırsatı verecek ve galerinin Berlin’i merkezine 
alan uluslararası projelerini de hayata geçirecek. Böylece, 
galerimizin etkinliklerinin kapsamını uluslararası anlamda daha da 
güçlendirmeyi, görünürlüğünü arttırmayı ve sanat profesyonelleri, 
izleyicileri ile yeni ilişkiler geliştirmeyi hedefliyoruz.

Kıtalararası fuar etkinlikleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da galerinin 
gündeminde önemli bir yer tuttu.  Uluslararası anlamda ilişkileri 
güçlendirebilmek adına İstanbul’da gerçekleşen Contemporary 
İstanbul ve Artinternational’ın yanında Viyana, Paris, Brüksel, 
New York, Dubai  ve Basel’de düzenlenen fuarlara ikisi solo sergi 
olacak şekilde katılım gösterdik. Yeni sezonda da fuar kapsamımızı 
güçlendirerek sanatçılarımızın çalışmalarını dünyanın seçkin 
kurumları, sanat insanları ve koleksiyoncularına  ulaştırmayı 
hedefliyoruz. 

Bir galerinin sosyal sorumluluk alması gerektiği bilinciyle 
başlattığımız sanatsal araştırma desteği Zed Grant’i geçmiş yıllarda 
almış olan sanatçıların araştırma projelerine destek olmayı ve 
bu projelerin gelişimini takip etmeyi sürdürdük. Uluslararası bir 
açık çağrıyla duyurulan ve her yıl değişen uluslararası bir jürinin 
değerlendirdiği projelerin gelişim süreci ve uluslararası yankıları 
devam ediyor.

Aynı sorumluluk bilinciyle sürdürdüğümüz ülke genelinde açık 
çağrıyla duyurulan ve her sene farklı bir bağımsız jüri tarafından 
değerlendirilen Genç Yeni Farklı seçkisinin yedincisiyle, bu sene 
de genç sanatçılara seslerini duyurabilecekleri bir alan yaratarak, 
onlara profesyonel bir sanat galerisiyle çalışma deneyimini 
sağladık. 

Zilberman Gallery olarak 9 yıldır bize destek veren tüm sanatçı, 
kurum, koleksiyoncu ve sanatseverlere teşekkür ederken, 
beraberliğin her zamankinden daha da önemli olduğu bu yeni 
dönemde sanatla dayanışmaya devam etmeye davet ediyoruz.

Zilberman Gallery begins its 10th season

As we are going through dark and challenging times both locally 
and internationally, we continue our exhibitions and events 
with deepened faith in the inclusive and healing power of art. As 
we publish the second edition of this almanac, we are bringing 
together event and news from the last season for you, our friends 
and audience. 

Zilberman Gallery hosted many exhibitions in its main gallery and 
project space in the past season. In addition to the exhibitions of 
artists that we represent, all accompanied by catalogues, and our 
collaborations with guest curators every year, our project space 
that is not-for-profit and that offers a production budget and an 
artist’s fee, continued its activities all year. We were thus able to 
present both artists who are at the beginning of their careers and 
artists who are more established. 

This past season, we took an important step by opening up a new 
gallery space and a residency program in Berlin. With this new 
enterprise, we are planning to expand the scope of our activities in 
the main gallery and project spaces in Misir Apartmani, İstanbul  to 
Berlin, one of the most exciting art capitals in Europe. 

Zilberman Gallery Berlin’s artist residency program will offer 
artists the opportunity to live and work in Berlin and will help 
realize the gallery’s international projects with Berlin at its 
center. We are thus aiming to strengthen the gallery’s activities 
internationally, to increase its visibility, and to develop new 
relationships with art professionals and various audiences. 

Our international art fair activities took up an important part of 
the gallery’s agenda this year as always. In order to strengthen 
our international relationships, we participated in Contemporary 
Istanbul and ArtInternational in Istanbul as well as art fairs in 
Vienna, Paris, Brussels, New York, Dubai, and Basel, two of which 
were solo presentations. In the new season, we are aiming to build 
up our participations in art fairs, presenting our artists to world-
renowned art institutions, audiences, and collectors. 

We continued to support and follow up with the recipients of Zed 
Grant, which we initiated with the understanding that a gallery 
needs to take on social responsibility. The grant is announced with 
an open call and is awarded by an international jury that changes 
every year. The international reputation of the grant continues to 
grow. 

Pursued with the same sense of responsibility, Young Fresh 
Different, which is announced country-wide with an open call 
and which is assessed by an independent jury, had its seventh 
edition this year. Creating a space where artists can have a voice, 
we offered artists an opportunity to work with a professional art 
gallery. 

As Zilberman Gallery, we’d like to extend our gratitude to the 
artists, collectors, institutions, and art audiences who have been 
supporting us for the last 9 years. At a time when being together is 
even more important, we invite you to continue to stand together in 
solidarity through art.

Zilberman Gallery
Temsil Edilen Sanatçılar / Represented Artists

Heba Y. Amin

Selçuk Artut

Alpin Arda Bağcık

Janet Bellotto

Burçak Bingöl

Guido Casaretto

Antonio Cosentino

Ahmet Elhan

Memed Erdener

Zeren Göktan

Zeynep Kayan

Aisha Khalid

Azade Köker

Şükran Moral

Walid Siti

Gülin Hayat Topdemir

Eşref Yıldırım
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Zilberman Gallery |  Berlin

Zilberman Gallery Berlin’deki yeni mekanını 2016’da açtı. 

Berlin şu anda 1920'lerdekine benzer sanatsal bir çıkış yaşıyor. Zamanında Londra, 
Paris, Köln gibi sanat başkentlerinden yeni bir sanat metropolisi olan Berlin’e kayan 
ilgi, New Objectivity ya da Berlin Secession gibi akımlarla şehrin ilerici bir sanat ve 
kültür sahnesine dönüşmesini sağladı. 

Berlin-Charlottenburg’da yer alan Zilberman Gallery, yüzyılın başına ait bir binada 
yer alıyor ve 19. yüzyıl sanat salonlarının geleneğini sürdürüyor.

Berlin-Mitte, Kreuzberg, ve Potsdamer Strasse ile birlikte Charlottenburg mahallesi 
son zamanlarda galeriler için bir merkez haline geldi. 1696’da kurulan Berlin Sanat 
Üniversitesi, Fotoğraf Müzesi, ve C/O Berlin Zilberman Gallery’nin yakınında yer alan 
sanat alanlarından bazıları.

Zilberman Gallery opened a new space in Berlin in 2016. 

Currently, Berlin is experiencing an artistic boom, similar to the 1920s. Back then, 
the artistic prominence moved to the new art metropolis that had outranked other 
art capitals like London, Paris, or Cologne. Berlin at the time was the focal point of 
the progressive art and cultural scene, shaped by movements like New Objectivity 
or the Berlin Secession.

Zilberman Gallery is located in Berlin-Charlottenburg, in the upper floor of a turn- 
of-the-century building, thus taking up the tradition of late 19th century art salons.

Besides Berlin-Mitte, Kreuzberg, and Potsdame Strasse, the Charlottenburg 
neighborhood has recently re-established itself as a hotspot for galleries. The 
Berlin University of the Arts (founded in 1696), the Museum of Photography, and 
C/O Berlin are located in close proximity to Zilberman Gallery.
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Zilberman Gallery Berlin'in ilk sergisi Ultrahabitat'ın kurulumundan bir görüntü
Installation view from Zilberman Gallery Berlin’s opening show “Ultrahabitat”
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Ultrahabitat
29.04.2016 - 31.07.2016

sergiler |  exhibitions

Zilberman Gallery - Berlin

Sanatçılar/Artists: 
Heba Y. Amin
Burçak Bingöl
Azade Köker
Şükran Moral
Imran Qureshi
Walid Siti

112015—2016



12 2015—2016

Minor Heroisms | Minör Kahramanlıklar
02.09.2015 - 24.10.2015

Zilberman Gallery - İstanbul

Küratör/Curator: Nat Muller

Sanatçılar/Artists: 
Burçak Bingöl 
Memed Erdener 
Hayv Kahraman 
Aisha Khalid 
Azade Köker 
Femmy Otten 
Imran Qureshi

132015—2016
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Gülin Hayat Topdemir
Salon Rouge
 04.11.2015 - 26.12.2015

Zilberman Gallery - İstanbul

152015—2016
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Evrim Kavcar
Boşluğun K’si | ‘D’ As In Void
04.11.2015 - 26.12.2015

Zilberman Gallery - Proje Alanı/Project Space

172015—2016
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Ahmet Elhan
Ground Glass | Buzlu Cam
08.01.2016 – 19.03.2016

Zilberman Gallery - İstanbul

192015—2016
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Aylin Tekiner
Do All Daddies Have Grey Suits ? 
Babaların Elbisesi Hep Gri Mi Olur?
08.01.2016 - 05.03.2016

Zilberman Gallery - Proje Alanı/Project Space

212015—2016
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Memed Erdener 
I Only Did What I Was Told To Do
Ben Sadece Bana Söyleneni Yaptım 
26.03.2016 – 08.05.2016

Zilberman Gallery - İstanbul

232015—2016
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Selçuk Artut
Cohesion | Sımsıkı 
16.04.2016 - 08.05.2016

Zilberman Gallery - Proje Alanı/Project Space

252015—2016
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Antonio Cosentino
boxes of cigarettes and whisky all over the sea, ferâre, my love
cigara viski kolileri denizlerde, ferâre sevgilim
18.05.2016 - 02.07.2016

Zilberman Gallery - İstanbul

272015—2016
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Heba Y.amin
The Earth is an Imperfect Ellipsoid | Dünya Kusurlu Bir Elipsoid 
18.05.2016 - 02.07.2016

Zilberman Gallery - Proje Alanı/Project Space

292015—2016
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Zilberman Gallery - İstanbul

Young Fresh Different VII | Genç Yeni Farklı VII 
14.07.2016 - 15.08.2016

Sanatçılar/Artists: 
Anna Larissa Araz 
Eda Aslan 
Tutku Bulutbeyaz 
Günışığı Cihangir 
Baran Çağınlı 
Bilgehan Ersoy 
Hilal Güler 
Emre Meydan 
Mustafa Özbakır 
Furkan Öztekin 
Kıvılcım Harika Seydim 
Hazal Ünsal 
Merve Üstünalp

312015—2016
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Zilberman Gallery - Proje Alanı/Project Space

Defne Tesal
Interval | Aralık 
14.07.2016 - 15.08.2016

332015—2016
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haberler |news

Burçak Bingöl New York Metropolitan Müzesi’nin 
Daimi Koleksiyonu’nda
15 Temmuz 2016

Burçak Bingöl’ün Hayalkırığı II (2013) adlı seramik çalışması New 
York’taki Metropolitan Müzesi Daimi Koleksiyonu’na girdi.  Kültür, 
kimlik, süsleme ve yanlışlık kavramları arasındaki sınırları 
belirsizleştiren çalışmalarıyla alışılmadık düzenler oluşturan Bingöl, 
Doğu ve Batı geleneklerini benimseyen ve aynı zamanda  yok sayan 
psikolojik peyzajlar meydana getiriyor. Seramik heykel, fotoğraf, video, 
desen ve yerleştirme gibi çeşitli teknikleri kullanan sanatçının üretimi 
sanat ile zanaat; soyutlama ve temsiliyet, benimseme ve reddetme 
arasında, kurgu ve hatanın biraraya geldiği bir alanda şekilleniyor. 
Batı sanatını sorgulayan ve genişleten yaklaşımıyla sanat ve zanaat, 
yüksek ve düşük sanat konularını yeniden düşünmeye davet ediyor. 

Burçak Bingöl’s work is now part of the Permanent 
Collection of the Metropolitan Museum of Art, New 
York
July 15, 2016

Burçak Bingöl’s ceramic work Broken II (2013) is included to the 
permanent collection of the Metropolitan Museum of Art in New York. 
The artist’s practice is an interrogation of belonging, culture, identity, 
decoration and failure by blurring the boundaries between these 
seemingly distinct notions. They are psychological landscapes that 
hover between abstraction and representation, seduction and repulsion, 
adoption and preservation that both embrace and disregard Eastern and 
Western traditions. They are not only both questioning and expanding 
the Western canon but also inviting the viewer to a re-consideration 
of the distinction between art vs. craft and high vs. low. Working with 
sculptures, drawings, video, photography and installation, her work is a 
constant investigation of materials and objects where the repetitive act 
is formulated by merging fiction and failure.

Walid Siti Viyana’da
18 Mayıs 2016

Walid Siti’nin çalışmaları, Barış Seyitvan ve Ezgi Bakçay 
küratörlüğünde gerçekleşen Restrictions of the Earth (Yeryüzünün 
Sınırları) grup sergisinde yer aldı. Hinterland Galeri’de gerçekleşen 
sergi, savaş, göç ve bellek temalarına odaklanıyordu. 11 sanatçıyı 
biraraya getiren sergi 25 Haziran’da sona erdi.

Walid Siti in Vienna
May 18, 2016

Walid Siti participated in the group exhibition Restrictions of the 
Earth, curated by Barış Seyitvan and Ezgi Bakçay. The exhibition 
was at Hinterland Gallery, focusing on the themes of war, migration 
and memory. The exhibition that brought 11 artists together was on 
view until June 25th.
...............................................................................................................................................................................

Burçak Bingöl Cite des Arts, Paris’te
Nisan 2016

Burçak Bingöl, Nisan-Haziran ayları arasında 3 ay süreyle Paris’te 
bulunan Cite Internationale des Arts misafir sanatçı programına 
katılmaya hak kazandı.  Çelenk Bafra ve proje ortağı Simit 
Derneği’nden Banu Dicle tarafından 2009 yılında başlatılan misafir 
sanatçı programı İKSV tarafından yürütülüyor. Açık çağrı sistemiyle 
yapılan başvurulardan yapılan seçim İKSV Yurtdışı Projeler bölümü 
koordinasyonuyla gerçekleştiriliyor.

Burçak Bingöl at Cite des Arts, Paris
April 2016

Burçak Bingöl was selected to be the current resident of Cite 
Internationale des Arts in Paris from April to June. The artist 
residency program was initiated by Çelenk Bafra and Banu Dicle on 
behalf of the project partner Simit Association in 2009 and is run by 
IKSV (İstanbul Culture and Art Foundation). IKSV selects the artists 
with a jury consisted of art professionals through open calls.
...............................................................................................................................................................................

Şükran Moral Bükreş Ulusal Çağdaş Sanat 
Müzesi’nde ve Widewalls listesinde
20 Nisan 2016

Şükran Moral’ın çalışmaları, MNAC – The National Museum of 
Contemporary Art in Bucharest’te (Bükreş Ulusal Çağdaş Sanat 
Müzesi) 9 Ekim’e kadar görülebildi. Shape of Time – Future of 
Nostalgia (Zamanın Şekli – Geleceğin Nostaljisi) isimli grup sergisi 
kapsamında, Deutsche Telekom koleksiyonunun bir kısmını ilk defa 
önde gelen Doğru Avrupa müzelerinden birinde sergiledi. Komünizm 
sonrası dönemin sosyo-politik ortamında üretilen çalışmaları bir araya 
getiren serginin küratörlüğünü Adriana Oprea (MNAC), Nathalie Hoyos 
ve Rainald Schumacher (Art Collection Telekom) üstlendi.

Sanatçı ayrıca Widewalls isimli online yayın için Angie Kordic 
tarafından hazırlanan Takip Etmeniz Gereken Çağdaş Suluboya 
Sanatçıları Listesi’nde yer aldı.

Burçak Bingöl New York Metropolitan Müzesi’nin Daimi Koleksiyonu’nda
Burçak Bingöl’s work is now part of the Permanent Collection of the Metropolitan 
Museum of Art, New York

Şükran Moral at Bucharest Contemporary Art 
Museum and Widewalls List
April 20, 2016

Şükran Moral’s works were on view at the MNAC – The National 
Museum of Contemporary Art in Bucharest until October 9th. As part 
of the Shape of Time – Future of Nostalgia exhibition, a selection from 
the Deutsche Telekom collection was on view at a prestigious Eastern 
European Museum for the first time. The exhibition brought together 
socio-political works from the post-communism era. The exhibition 
was curated by Adriana Oprea (MNAC), Nathalie Hoyos and Rainald 
Schumacher (Art Collection Telekom).

The artist was also included on the list of contemporary watercolor 
artists to follow, collated by Angie Kordic for Widewalls.
...............................................................................................................................................................................

Eşref Yıldırım 5533’te
2 Nisan 2016

Eşref Yıldırım’ın Babil Tivitliği adlı interaktif çalışması 
Proto5533 programı kapsamında, 5533 ve Recai Mehmed 
Efendi Kütüphanesi’nde gerçekleşen Nisan sergisinde yer aldı. 
Küratörlüğünü Naz Cuguoğlu’nun üstlendiği ve konusunu Jorge Luis 
Borges’in Babil Kütüphanesi öyküsünden alan sergi dijital ve dijital 
olmayan kütüphaneler üzerinden bilgi kaosu, kontrol mekanizmaları 
ve bilginin özü gibi konuları sorguluyordu. 2-23 Nisan tarihleri 
arasında görülen sergide ayrıca Ekin Bernay, Jorge Mendez Blake, 
Meriç Algün Ringborg ve Sultan Burcu Demir’in de çalışmaları yer 
aldı.

Eşref Yıldırım at 5533
April 2, 2016

Eşref Yıldırım’s interactive work, Babel Tweetrary, was exhibited as 
part of the April exhibition of Proto5533, which took place at 5533 
and Recai Mehmet Efendi Library. Curated by Naz Cuguoğlu, the 
exhibition was based on the story titled Library of Babel by Jorge 
Luis Borges, questioning notions of informational chaos, control 
mechanisms and the essence of information through digital and non-
digital libraries. The exhibition was on view from April 2nd to 23rd, 
also including works by Ekin Bernay, Jorge Mendez Blake, Meriç 
Algün Ringborg and Sultan Burcu Demir.
...............................................................................................................................................................................

Burçak Bingöl Yerel Sergi ve Konuşmalarda
17 Mart 2016

Burçak Bingöl’ün Şehirkırığı adlı işi, Mixer’de açılan, aralarında 
Takashi Murakami ve Marc Quinn’in de bulunduğu yerli ve yabancı 
sanatçıların edisyonlu çalışmalarının yer aldığı Printed’16 sergisinde 
görülebildi. 18 Haziran’a kadar süren sergi, çeşitli boyutlarda ve 
limitli sayılarda basılarak bir yandan sanat eserlerinin özgünlüğünü 
korurken, diğer yandan çok daha geniş kitlelere ulaşabilen edisyonlu 
eserleri bir araya getiriyordu.

Burçak Bingöl, Pera Müzesi’nde gerçekleşen Seramik Sanatında Dün 
ve Bugün sempozyumuna Seramik Yapmak ya da Yapmamak başlıklı 
sanatçı konuşmasıyla katıldı. 12 Mart’ta gerçekleşen ve geçmişten 

bugüne seramik sanatının farklı açılardan ele alındığı sempozyumun 
ikinci bölümünde seramik sanatı ve güncel sanat ilişkisinin üzerinde 
durularak geleneksel seramik sanatının bugünü nasıl etkilediği 
tartışıldı.

Plato Sanat’ta gerçekleşen Ölü Doğa sergisine Geçici Geçirgen isimli 
işi ile katılan Burçak Bingöl, sergi kapsamında 17 Mart’ta gerçekleşen 
sergi turu ve söyleşiye katıldı. Elif Boyner ve Melike Kılıç ile birlikte 
“Ölü Doğa”nın günümüzdeki anlamının incelendiği, farklı disiplin 
ve tekniklerin de tartışıldığı etkinliğe Plato Sanat’ın daimi küratörü 
Marcus Graf da eşlik etti.

Burçak Bingöl participates in local exhibitions  
and talks
March 17, 2016

Burçak Bingöl’s work Broken-City was exhibited at the group 
exhibition Printed’16, an exhibition at Mixer presenting works in 
editions of local and international artists including Takashi Murakami 
and Marc Quinn. The exhibition brought together 31 artists’ limited 
edition works accessible by the wider audience while preserving the 
uniqueness of the art object. Printed’16 was on view until June 18th.

Burçak Bingöl participated in the symposium Ceramics Today and 
Yesterday at Pera Museum with an artist’s talk titled Ceramics: To 
Make or Not To Make. The symposium took place on March 12 and 
dealt with the different ways in which ceramics were produced 
over the course of history. The second part of the symposium was 
dedicated to discussing the relationship between ceramics and 
contemporary art, talking about how the tradition of ceramics 
influenced contemporary art.

Burçak Bingöl participated in the group exhibition Nature Morte with 
her work Temporary Permeable. She attended the exhibition tour and 
talk on March 17th, which was part of the exhibition. Together with 
Elif Boyner, Melike Kılıç, and Plato Sanat’s curator Marcus Graf, the 
discussion was based on the possible new meanings of the “nature 
morte” today.
...............................................................................................................................................................................

Zeynep Kayan FUAM’DA
6 Mart 2016

Zeynep Kayan FUAM’DA/Zeynep Kayan at FUAM
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Zeynep Kayan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fındıklı 
yerleşkesinde bulunan Fotoğraf Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(FUAM)’ın fotokitap atölyeleri serisinin üçüncüsünde yer aldı. 6 - 12 
Mart tarihleri arasında gerçekleşen, İş Bütününden Doğru Kitaba adlı 
atölye, RVB Books’tan Matthieu Charon and Remi Faucheux tarafından 
yürütüldü.
 
Zeynep Kayan at FUAM
March 6, 2016

Zeynep Kayan participated in the third of the photobook atelier series 
realized at FUAM (Photographic Application and Research Center) at 
Mimar Sinan Fine Arts University’s Findikli campus. Realized between 
March 6-12, the atelier was titled From the Work to the Correct Book, 
led by Matthieu Charon and Remi Faucheux from RVB Books.
...............................................................................................................................................................................

Antonio Cosentino Yerel Ve Uluslararası Sergilerde
19 Şubat 2016

Antonio Cosentino’nun tuval ve 1996 tarihli fotoğraf çalışmaları, 22 
Mayıs’a kadar Porzellanikon - Staatliches Museum für Porzellan, 
Selb’de devam eden Arbeitswelt und Industrialisierung Anatoliens 
aus der Sicht junger Künstler (Genç Sanatçıların Gözünden Anadolu’da 
Çalışma ve Sanayileşme) isimli karma sergide yer aldı..

Cosentino’nun çalışmaları, aynı zamanda, 26 Mart’a kadar Mixer’de 
devam eden Masturbation sergisinde yer aldı. Mustafa Horasan’ın 
organize ettiği sergi, farklı disiplinlerden kalabalık bir sanatçı 
grubunu bir araya getirdi. Sergide mastürbasyon kelimesinin ilk 
anlamı ile sanatçıların üretim sürecinde aldıkları haz arasındaki 
denklik durumu, tek kişilik bir eylemi kolektif bir duruma 
dönüştürüyordu.

Sanatçının “TCDD”, “Gece Lambaları”, “Rahat! Hazırol” isimli ışıklı 
kutu çalışmaları Yeldeğirmeni’nde yer alan Tasarım Bakkalı 
Mart sergisinde yer aldı. Sanatçının Gümüş Özdeş’le beraber 
gerçekleştirdiği duo sergi, 31 Mart’a kadar görülebildi.

Antonio Cosentino at International and Local 
Exhibitions
February 19, 2016

Antonio Cosentino’s paintings and photographs were part of the 
group show Arbeitswelt und Industrialisierung Anatoliens aus der 
Sicht junger Künstler (Work environments and industrialization in 
Anatolia from the yerspective of young artists) at Porzellanikon - 
Staatliches Museum für Porzellan, Selb, Germany, until May 22, 2016.

Also, two works by Cosentino were part of an exhibition titled 
Masturbation, which ran through March 26, 2016 at Mixer. Organised 
by Mustafa Horasan, the exhibition featured a diverse group of 
artists from various disciplines. The exhibition transformed the 
individual act of masturbation into a collective one by comparing the 
first meaning of the word “masturbation” with the pleasure the artists 
take whilst creating their works.

Artist’s light box works TCDD, Night Lights and At Ease! Attention 
were part of the March exhibition at Tasarım Bakkalı, an 
interdisciplinary platform for artists and designers to showcase their 
works. The duo exhibition also featured works by Gümüş Özdeş’s, 
and was on view until March 31, 2016.

Walid Siti Karşı Sanat Çalışmaları’nda
11 Şubat 2016

Walid Siti’nin Crossing adlı çalışması, 11–28 Şubat tarihleri arasında 
Karşı Sanat Çalışmaları’nda gerçekleşen Yeryüzünün Sınırları karma 
sergisinde yer aldı. Küratörlüğünü Ezgi Bakçay ve Barış Seyitvan’ın 
yaptığı sergi her biri dünyanın başka yerlerinde yaşayan ve çalışan on 
iki sanatçının çalışmalarını bir araya getirerek insanların mekan ve 
kültürler arasındaki zorunlu ve kitlesel hareketliliğinin yeryüzündeki 
yaşamın dokusuna etkisini inceliyordu.

Walid Siti at Karşı Sanat Çalışmaları
February 11, 2016

Walid Siti’s work titled Crossing was featured in the group exhibition 
Restrictions of the Earth from February 11-28, 2016, at Karşı Sanat 
Çalışmaları. Curated by Ezgi Bakçay and Barış Seyitvan, the 
exhibition brought together works of twelve artists, who all live and 
work in different parts of the world, while analyzing the effects 
of compulsory mobility between different spaces and cultures on 
people’s lives.
...............................................................................................................................................................................

Burçak Bingöl Plato Sanat’ta
4 Şubat 2016

Burçak Bingöl’ün Geçici Geçirgen isimli işi Plato Sanat’ta gerçekleşen 
Ölü Doğa karma sergisinde yer aldı. Küratörlüğünü Marcus Graf’ın 
yaptığı sergide, Bingöl ile birlikte Elif Boyner, Serkan Demir, İsmet 
Doğan, Orhun Erdenli, Melike Kılıç, Komet, Ilgın Seymen, ve Ekrem 
Yalçındağ’ın da işleri görülebildi. 3 Nisan’a kadar süren sergi, 
natürmort resmin çağdaş sanattaki çeşitli görüş ve anlamlarını ele 
alıyordu.

Burçak Bingöl at Plato Sanat
February 4, 2016 

Burçak Bingöl’s work titled Temporary Permeable was on view at 
Plato Sanat’s group exhibition Nature Morte. Curated by Marcus Graf, 
the exhibition featured Bingöl’ s work, along with Elif Boyner, Serkan 
Demir, İsmet Doğan, Orhun Erdenli, Melike Kılıç, Komet, Ilgın Seymen 
and Ekrem Yalçındağ. The exhibition ran the gamut of still life 
painting in contemporary art, and was on view until April 3, 2016.

Burçak Bingöl Plato Sanat’ta
Burçak Bingöl at Plato Sanat

Heba Y. Amin Uluslararası Bienal ve Sergilerde
30 Ocak 2016

Heba Y. Amin’in The Earth is an Imperfect Ellipsoid (Dünya Kusurlu bir 
Elipsoid) adlı çalışması 24 Şubat - 8 Mayıs tarihlerinde Not New Now 
(Şimdi Yeni Değil) başlığıyla düzenlenen Marakeş Bienali’nin paralel 
projeler programı kapsamında yer aldı. Reem Fadda’nın küratörlüğünü, 
Ilaria Conti’nin asistan küratörlüğünü üstlendiği bienalde sanatçının 
çalışması, Gueliz bölgesinde L’Blassa adlı mekanda sergilendi.

Heba Y. Amin’in Speak2Tweet isimli video yerleştirmesi Kunstverein 
in Hamburg’da yer aldı. Bettina Steinbrügge (Kunstverein in 
Hamburg), Nina Möntmann (Royal Institute of Art, Stockholm) ve 
Vanessa Joan Müller (Kunsthalle Vienna) ekibinin küratörlüğünde 
gerçekleşen Fluidity isimli karma sergi 30 Ocak-10 Nisan tarihleri 
arasında ziyaret edilebildi.

Heba Y. Amin’in Speak2Tweet isimli projesi, Dakar Bienali’nin 12. 
Edisyonu, DAK’ART 2016’da yer aldı. Sanatsal direktörlüğünü Simon 
Njami’nin üstlendiği, The City in the Blue Daylight (Mavi Günışığında 
Şehir) isimli bienal, adını Leopold Sedar Senghor’un şiirinden alıyordu. 
Bienal 2 Haziran’da sona erdi .

Heba Y. Amin in international biennials and 
exhibitions
January 30, 2016

Heba Y. Amin’s work The Earth is an Imperfect Ellipsoid was on view 
at the Marrakech Biennale, titled Not New Now, between February 
24 and May 8, as part of the parallel projects. Curated by Reem Fadda 
and Ilaria Conti, the artist’s work was exhibited at L’Blassa in Gueliz.

Heba Y. Amin’s video installation Speak2Tweet was exhibited at 
Kunstverein in Hamburg. The group exhibition Fluidity curated by 
Bettina Steinbrügge (Kunstverein in Hamburg), Nina Möntmann 
(Royal Institute of Art, Stockholm) and Vanessa Joan Müller 
(Kunsthalle Vienna) was on view between January 30 and April 10.

Heba Y. Amin’s project Speak2Tweet was on view at the 12th edition 
of the Dakar Biennial, DAK’ART 2016. The artistic director of the 
biennial, titled The City in the Blue Daylight, was Simon Njami, 
borrowing the title from a poem by Leopold Sedar Senghor. The 
biennial was on view until June 2nd.
...............................................................................................................................................................................

Heba Y. Amin Zilberman Gallery’de
Sanatçı ve araştırmacı Heba Y. Amin, Zilberman Gallery sanatçıları 
arasına katıldı. Araştırma-odaklı projelerinde, şehir ve teknoloji 
konularını inceleyen Amin, özellikle son dönemde, hızla yayılıp tüm 
dünyada medya tarafından duyurulan, “Arap Sokak Sanatçıları” ile 
birlikte, popüler TV dizisi ‘Homeland’ setinde graffitiyle yaptığı taktik 
medya çalışmasıyla gündeme gelmiştir.

Heba Y. Amin’in As Birds Flying isimli video çalışması Berlinale (Berlin 
Uluslararası Film Festivali)’de gösterildi (11-21 Şubat 2016) ve sanatçı 
program kapsamında bir konuşma gerçekleştirdi. Aynı zamanda 
Amin, Conversation Piece ismiyle gerçekleşen yeni medya etkinliği 
Transmediale kapsamında üç farklı konuşmaya katıldı.

Heba Y. Amin 22-26 Ocak tarihleri arasında UC Santa Barbara’da 
gerçekleşen After Tahrir: Egyptian Revolutionary Experiences and 

Future Visions (Tahrir’den Sonra: Mısır’dan Devrimsel Deneyimler ve 
Gelecek Görüşleri) isimli kolaboratif araştırma atölyesi kapsamında 
bir konuşmaya katıldı. Kısa film, yeni medya projeleri, ve video 
enstalasyonlarının gösterilmesinin ardından gerçekleşen konuşmada, 
Amin dışında, ödüllü film yapımcısı Omar Robert Hamilton ve küratör 
Sarah Rifky de yer aldı.

Heba Y. Amin Becomes Newest Addition to 
Zilberman Gallery Roster 
Artist and researcher Heba Y. Amin became newest addition 
to Zilberman Gallery roster. Amin’s projects are research-based 
investigations, addressing themes related to urbanism and 
technology. Recently she has come to the fore with her tactical media 
work, using graffiti in collaboration with “Arabian Street Artists” on 
the popular TV show “Homeland”.

Amin’s video work As Birds Flying was shown at the Berlin 
International Film Festival Berlinale (February 11-21, 2016), where the 
artist also gave a speech. She also took part in the new media event 
Transmediale - Conversation Piece.

Amin also attended a research workshop, titled After Tahrir: Egyptian 
Revolutionary Experiences and Future Visions, from January 22-26, 
2016, at University of California, Santa Barbara. The conference took 
place following presentations of short films, new media projects and 
video installations, which, along with Amin, was attended by film 
producer Omar Robert Hamilton and curator Sarah Rifky.
...............................................................................................................................................................................

Selçuk Artut Akbank Sanat’ta
16 Aralık 2015
Selçuk Artut’un Blackout isimli interaktif yerleştirmesi, 16 Aralık-13 
Şubat tarihleri arasında Akbank Sanat’ta gerçekleşen Monochrome 
karma sergisinde yer aldı. Ceren ve Irmak Arkman’ın küratörlüğünde 
gerçekleşen sergi, dijital sanatın en saf haline odaklanıyor ve 
Türkiye’den ve dünyadan pek çok sanatçının işine yer veriyordu. 
Ayrıca 9 şubat’ta, sergi kapsamında, Selçuk Artut ve Alp Tuğan’ın 
kurduğu ses ve görüntü grubu Raw bir performans gerçekleştirdi. 
Yaratıcılığı kendine özgü yöntemlerle ifade etmek için yola çıkmış 
olan Raw ekibi, kullandıkları ses ve görüntü ham maddelerini eş 
zamanlı olarak programlayarak canlı performansa dönüştürdü.

Heba Y. Amin Zilberman Gallery’de
Heba Y. Amin Becomes Newest Addition to Zilberman Gallery Roster
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Selçuk Artut at Akbank Sanat
December 16, 2015

Selçuk Artut’s interactive installation Blackout was featured at 
Akbank Sanat’s group exhibition Monochrome between December 
16-February 13, 2016. Curated by Ceren and Irmak Arkman, the 
exhibition focused on the state of digital art and featured artists from 
Turkey, as well as the rest of the world. As part of the exhibition, 
Selçuk Artut and Alp Tuğan’s band Raw gave a performance on 
February 9, 2016. Using idiosyncratic methods, Raw programmed 
raw material of sounds and images, used simultaneously, and turned 
them into a live performance.
...............................................................................................................................................................................

Exhibist Dergisi Zilberman Gallery’de satışa 
sunuldu
Dağıtımı İstanbul’un yanı sıra, Avrupa ve Amerika’da çeşitli şehirlerde 
yapılan ve Türkiye’den sanatçılar, sanat profesyonelleri, galeriler 
hakkında bilgilere, haberlere ve makalelere yer veren Exhibist Dergisi 
artık Zilberman Gallery’de. Üç ayda bir İngilizce olarak yayınlanan 
dergi Exhibist’in önceki ve güncel sayıları, ilgilenen sanat okurlarınca 
Zilberman Gallery’den satın alınabilir.

Exhibist Magazine on Sale at Zilberman Gallery
Exhibist is a magazine sold in Istanbul, as well as various cities in 
Europe and the United State, and features information, news and 
articles on artists, art professionals and galleries from Turkey. 
Published quarterly in English, Exhibist’s current issue and back 
issues are now available at Zilberman Gallery.

Antonio Cosentino ve Extramücadele İtalya’da
11 Aralık 2015

Antonio Cosentino ve Extramücadele işleri ile Ulusal 21. Yüzyıl 
Sanatları Müzesi MAXXI’de Istanbul: Passion, Joy, Fury isimli karma 
sergide yer aldı. Hou Hanru küratörlüğünde gerçekleşen sergi Doğu-
Batı dünyası arasındaki köprüden yola çıkarak günümüz Türk 
kültürünün ihtiyaçlarını, dinamiklerini ve değişimlerini inceliyordu. 
Antonio Cosentino ve Extramücadele’nin yanısıra pek çok Türkiyeli 
sanatçının eserlerinin görülebildiği sergi 11 Aralık 2015 - 30 Nisan 
2016 tarihleri arasında ziyaret edilebildi.

Antonio Cosentino and Extrastruggle in Italy
December 11, 2015

Antonio Cosentino and Extrastruggle were featured at the group 
exhibition titled Istanbul: Passion, Joy, Fury at the National Museum 
of the 21st Century Arts. Curated by Hou Hanru, the exhibition 
examined the needs, dynamics and transformations of today’s 
Turkish culture via the bridge between the East and the West. The 
exhibition, which featured several other Turkish artists, could be 
visited between 11 December 2015 – 30 April 2016.
...............................................................................................................................................................................

Azade Köker EgeArt’ta
4 Aralık 2015

Azade Köker’in çalışmaları, 4-13 Aralık tarihleri arasında Ege 
Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Ege Üniversitesi 
6. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri’nde yer aldı. 26 ülkede ve ulusal 
ölçekte 30’a yakın üniversiteden katılımlarla düzenlenen sanat 
günlerinde ayrıca 6 Aralık saat 10’da Ustaya Saygı ve Yaşayan Anıt 
Sanatçı Sunumları kapsamında Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu tarafından 
sanatçının sunumu da gerçekleştirildi.

Azade Köker at EgeArt
December 4, 2015

Azade Köker’s works were exhibited during 4-13 December at the 
6th International EgeArt Art Days, held at Ege University Ataturk 
Cultural Centre. Featuring artists from 26 countries and with almost 
30 Turkish universities, the art days also featured a presentation 
of the artist on 6 December at the Ustaya Saygı ve Yaşayan Anıt 
Sanatçı Sunumları (Homage to the Master and Monumental Artist 
Presentations), presented by Dr Burcu Pelvanoğlu.
...............................................................................................................................................................................

Burçak Bingöl İtalya’da
16 Kasım 2015

Burçak Bingöl İtalya’da bulunan Michetti Müzesi’nde düzenlenen 
With His Feet Resting Heavily on Clouds isimli karma sergide yer aldı. 
Antonello Tolve’nin küratörlüğünü yaptığı sergide sanatçının yeni 
yerleştirmesi Flawless Flaw görülebildi. Şubat 2016’ya kadar devam 
eden sergide Bingöl ile birlikte Fabrizio Cotognini, H.H.Lim, Enrico 
Pulsoni, Aslı Sinman Kutluay’ın çalışmaları da yer aldı.

Burçak Bingol in Italy
November 16, 2015

Burçak Bingöl was participating with her new installation Flawless 
Flow at the group exhibition With His Feet Resting Heavily on Clouds 
at Italy’s Michetti Museum. Curated by Antonello Tolve, the exhibition 

Antonio Cosentino ve Extramücadele İtalya’da
Exhibist Magazine on Sale at Zilberman Gallery

Selçuk Artut Akbank Sanat’ta/Selçuk Artut at Akbank Sanat

could be visited until February 2016 and included, as well as Bingöl, 
Fabrizio Cotognini, H. H. Lim, Enrico Pulsoni and Aslı Sinman Kutluay.
...............................................................................................................................................................................

Walid Siti Cezayir’de
7 Kasım 2015

Walid Siti, ‘Constantine - Capital of Arab Culture 2015’ etkinlikleri 
kapsamında Nadira Laggoune’nin küratörlüğünü yaptığı Arab 
Territories isimli karma sergide yer aldı. Palais de la Culture El- 
Khalifa’da 31 Aralık’a kadar görülebilen sergi, Arap dünyasının 
paylaştığı kültürel ve tarihi mirasa rağmen gösterdiği farklılıklara 
odaklanıyordu. Sergide ayrıca Sama Alshaibi, Samuel Charbel Aoun, 
Hayv Kahraman, Lola Khalfa, Yara Mekawei, Lydia Ourahmane gibi 
pek çok sanatçının işleri de yer aldı.

Walid Siti in Algeria
November 7, 2015

Walid Siti was featured at the group exhibition titled Arab Territories, 
curated by Nadira Laggoune, between 7 November - 31 December 
2015 at the “Constantine – Capital of Arab Culture 2015” events. 
Focusing on the diversity of the Arab world in spite of a common 
cultural and historical heritage, the exhibition also featured works 
from artists such as Sama Alshaibi, Samuel Charbel Aoun, Hayv 
Kahraman, Lola Khalfa, Yara Mekawei, Lydia Ourahmane.
...............................................................................................................................................................................

Zeynep Kayan New York’taki Asian Contemporary 
Art Week’te
31 Ekim 2015

Zeynep Kayan, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde New York’ta 
gerçekleştirilen “Asian Contemporary Art Week”te yer aldı. Sanatsal 
girişimleri geliştirmek adına yaratıcı süreç, kavramsal değişim ve 
işbirliği üzerine eğilen ve küratörlüğünü Leeza Ahmady’nin yaptığı 
Field Meeting Take 3: Thinking Performance isimli etkinlikte Zeynep 
Kayan da sanatçı konuşması ile yer aldı. 

Zeynep Kayan at the Asian Contemporary Art 
Week in New York
October 31, 2015

Zeynep Kayan participated in the “Asian Contemporary Art Week”, 
held in New York between 31 October and 1 November. Kayan took 
part with her lecture performance at the event titled Field Meeting 

Take 3: Thinking Performance, curated by Leeza Ahmady, and 
focusing on creative process, conceptual change and collaboration 
with an aim to improve artistic ventures.
...............................................................................................................................................................................

Şükran Moral kişisel sergisi ile Kode Sanat 
Müzesi'nde
30 Ekim 2015

Türkiye’de performans sanatının öncü isimlerinden olan Şükran 
Moral, My Pain My Rebellion isimli kişisel sergisi ile Kode Art 
Museums of Bergen’de yer aldı. Moral’in kariyerinin en büyük sergisi 
olan bu sergide sanatçının son 25 yılına ait eserlerinin yanısıra yeni 
işleri de sunuldu. My Pain My Rebellion 30 Ekim 2015-28 Mart 2016 
tarihleri arasında ziyaret edilebildi.

Şükran Moral at Kode Art Museums with her solo 
exhibition
October 30, 2015

Şükran Moral, one of the seminal performance artists in Turkey, was 
at Kode Art Museums of Bergen with her solo exhibition titled My Pain 
My Rebellion. The exhibition, which was artist’s largest solo exhibition 
of her career so far, presented Moral’s works from the last 25 years, but 
also included some new works. My Pain My Rebellion was open to visit 
between 30 October 2015 – 28 March 2016.
...............................................................................................................................................................................

Şükran Moral Polonya’da Muzeum Sztuki w Łodzi 
(MS)’de
23 Ekim 2015

Joanna Sokołowska’nın küratörlüğündeki Muzeum Sztuki w Łodzi 
(MS)’de gerçekleşen sergi All Men Become Sisters’da, Şükran Moral’in 
Hamam ve Bordello adlı ikonik çalışmaları sergilendi. Feminist bir 
yaklaşımla kardeşlik kavramını kızkardeşlik üzerinden ele alan 
sergi, cinsiyet sorunlarını, emek ve üretim bağlamlarında irdeliyordu. 
Aralarında Rosemary Trockel, Allan Sekula gibi sanatçıların da 
bulunduğu sergi 33 sanatçının çalışmalarını içeriyordu. All Men 
Become Sisters 23 Ekim 2015–17 Ocak 2016 tarihleri arasında 
görülebildi.

Zeynep Kayan New York’taki Asian Contemporary Art Week’te
Zeynep Kayan at the Asian Contemporary Art Week in New York

Şükran Moral kişisel sergisi ile Kode Sanat Müzesi'nde
Şükran Moral at Kode Art Museums with her solo exhibition
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Şükran Moral at Muzeum Sztuki w Łodzi (MS), 
Poland
October 23, 2015

Curated by Joanna Sokołowska, the exhibition All Men Become Sisters 
took place in Muzeum Sztuki w Łodzi (MS). Şükran Moral’s iconic 
works Hamam and Bordello were exhibited in the exhibition. All Men 
Become Sisters appropriated the idea of brotherhood, and negotiated 
and mediated gender issues through the concept of sisterhood, labour 
and production. The exhibition had 33 artist including Rosemary 
Trockel, Allan Sekula, took place in between the dates 23 October 
2015–17 January 2016.
...............................................................................................................................................................................

Selçuk Artut Brüksel’de
10 Ekim 2015

İki yılda bir, davet edilen bir ülkenin kültürel mirasını kutlamak için 
gerçekleştirilen uluslararası sanat festivali Europalia Arts Festival bu 
sene Türkiye’yi ağırladı. Selçuk Artut, bu bağlamda gerçekleşen ve 
küratörlüğünü Ceren ve Irmak Arkman’ın yaptığı Wavelengths-Digital 
Turkey karma sergisinde yer aldı. Türkiye’deki güçlü yeni medya 
ve dijital sanat alanına odaklanan sergi 10 Ekim-28 Kasım tarihleri 
arasında Les Halles’te gerçekleşti. Sergide ayrıca Memo Akten, 
Ozan Türkkan, Lara Kamhi ve Refik Anadol gibi pek çok sanatçının 
çalışmaları da yer aldı.

Selçuk Artut in Brussels
October 10, 2015

EUROPALIA Arts Festival is an international arts festival which is 
held every two years to celebrate one invited country’s cultural 
heritage and this year’s focus was Turkey. Selçuk Artut participated 
in a group show titled Wavelengths-Digital Turkey curated by 
Ceren-Irmak Arkman within this context. The exhibition centered 
upon the strong multimedia and digital art scene in Turkey and took 
place between 10 October-28 November at Les Halles. The works of 
Memo Akten, Ozan Türkkan, Lara Kamhi and Refik Anadol were also 
featured in the exhibition.
...............................................................................................................................................................................

Azade Köker Entkettet / Çözülüş ile Elgiz 
Müzesi’nde
9 Ekim 2015

Azade Köker’in son dönem çalışmalarını içeren kapsamlı sergisi 
Entkettet / Çözülüş, Elgiz Müzesi’nde 9 Ekim 2015 tarihinde açıldı. 
Genel çerçevesiyle yapıtlarında doğanın kendisi ve insanın doğayla 
kurduğu ilişkiyi konu edinen Köker, bu sergisinde de karışık 
teknikle oluşturduğu çok katmanlı tuval çalışmaları, mekana özgü 
yerleştirmeleri ve heykelleriyle bu konu üzerinden yeni ilişki 
biçimleri kurguluyordu. Entkettet – Çözülüş sergisi 7 Ocak 2016 
tarihine kadar Maslak’daki Elgiz Müzesi’nde ziyaret edilebildi.
 
Azade Köker at Elgiz Museum with Entkettet/
Dissolution
October 9, 2015

Azade Köker’s new solo exhibition Entkettet/Dissolution including 
her most recent works opened on the 9th of October, 2015 at Elgiz 
Museum. Dealing with the nature and the human’s connection with it, 
Köker builds new forms of relationships through multilayered mixed 

media canvases and sculptures along with site specific installations.  
Entkettet/Dissolution could be visited until the 7th of January, 2016 at 
Elgiz Museum in Maslak.
...............................................................................................................................................................................

Şükran Moral Hamam ile Brezilya’da
8 Ekim 2015

Şükran Moral, Hamam isimli video çalışması ile Rio de Janeiro’da 
bulunan Fundiçao Progresso Kültür Merkezi‘nde yer aldı. 
Küratörlüğünü Claudia Giannetti’nin üstlendiği What’s Appropriation: 
The Art of Revisiting the Art isimli sergide, Moral’in yanısıra 
Martha Rosler, Marina Abramonic, Bill Viola, Ulrike Rosenbach gibi 
sanatçıların da eserleri de görülebildi. Sergi 8-25 Ekim tarihleri 
arasında ziyaret edilebildi.

Şükran Moral in Brazil with Hamam
October 8, 2015

Şükran Moral was featured in Fundiçao Progresso Cultural Center in 
Rio de Janeiro with her video Hamam. At the exhibition called What’s 
Appropriation: The Art of Revisiting the Art curated by Claudia 
Giannetti, alongside Moral, the works of Martha Rosler, Marina 
Abramonic, Bill Viola, Ulrike Rosenbach were also be seen. The 
exhibition was open for visiting between the 8 and 25 October, 2015.
...............................................................................................................................................................................

Alpin Arda Bağcık PAPKO Art Collection Koleksiyon 
Sergisinde
Zilberman Gallery’nin genç sanatçısı Alpin Arda Bağcık’ın Olanzepin 
isimli çalışması PAPKO Art Collection koleksiyon sergisinde yer aldı. 
20nci yüzyılın dönüm noktalarından esinlenen ve politik temalarıyla 
otoriteyi eleştiren fotogerçekçi resimleriyle tanınan sanatçının bu 
çalışması, Zilberman Gallery’deki solo sergisi Ambivalans’ta da 
sergilenmişti.

Azade Köker Entkettet / Çözülüş ile Elgiz Müzesi’nde
Azade Köker at Elgiz Museum with Entkettet/Dissolution

Alpin Arda Bağcık at the PAPKO Art Collection 
Exhibition
Zilberman Gallery’s young artist Alpin Arda Bağcık’s work Olanzepin 
was featured at the PAPKO Art Collection exhibition. Bağcık, known 
for his photorealist paintings that are inspired by the photographs 
capturing turning points of the 20th century, also exhibited this work 
at his solo exhibition at Zilberman Gallery between May - July 2015.
...............................................................................................................................................................................

Antonio Cosentino Kiev Bienali’nde
8 Eylül 2015

Antonio Cosentino, Ukrayna’da ilk edisyonu bu sene gerçekleşen Kiev 
Bienali’ne katıldı. Sanatçı etkinlikte Stelyanos Hrisopulos isimli video 
yerleştirmesi ile yer aldı. 8 Eylül-1 Kasım tarihleri arasında ziyaret 
edilebilecek olan bienalde Cosentino’nun eseri The School of Kyiv 
programı kapsamında görülebildi.

Antonio Cosentino at Kiev Biennial
September 8, 2015

Antonio Cosentino participated in the first edition in the Kiev 
Biennial, which had its first edition this year. Cosentino was included 
in the Biennial with a video installation titled Stelyanos Hrisopulos. 
His work was exhibited as part of the The School of Kyiv program 
of the Biennial that was open to visit between 8 September and 1 
November 2015. 
...............................................................................................................................................................................

Guido Casaretto ve Walid Siti By the Waterside 
projesinde
4-6 Eylül 2015

Artinternational Sanat Fuarı’nın 2015 edisyonuna katılan Zilberman 
Gallery ana sergi alanının yanısıra sanatçılarından Guido Casaretto 
ve Walid Siti’nin alana özel yerleştirmeleri ile Artinternational By the 
Waterside programında yer aldı. Guido Casaretto’nun Default Onice, 
Walid Siti’nin The Tower isimli işleri Haliç Kongre Merkezi’nin heykel 
çalışmalarına özel olarak ayırdığı, Haliç ve tarihi yarımadaya bakan 
iskelesinde sanatseverlerle buluştu.

Guido Casaretto and Walid Siti at By the Waterside 
project
September 4-6, 2015

Zilberman Gallery participated in By the Waterside project of 
Artinternational 2015 with the site-specific installations of Guido 
Casaretto and Walid Siti. Default Onice by Guido Casaretto and The 
Tower by Walid Siti could be seen at the project space of Haliç 
Congress Center, which was reserved for sculptures at the pier 
overlooking the Golden Horn and historical peninsula.
...............................................................................................................................................................................

Minör Kahramanlıklar Zilberman Gallery’de
2 Eylül 2015

Zilberman Gallery yeni sanat sezonuna Nat Muller’in küratörlüğünü 
yaptığı Minör Kahramanlıklar isimli karma sergi ile başladı. İslam 
minyatür sanatından ilham alan Minör Kahramanlıklar’ın sanatçıları, 
yüzlerce yıllık minyatür sanatına ve kahramanlık konusuna bu 
zamana uygun yorumlar getirdiler. Hayv Kahraman, Aisha Khalid, 
Femmy Otten, Imran Qureshi gibi uluslararası sanatçılar ile birlikte 
Zilberman Gallery sanatçılarından Burçak Bingöl, Extramücadele ve 
Azade Köker eserlerinin görülebileceği sergi 24 Ekim 2015’e kadar 
ziyaret edilebildi.

Minor Heroisms at Zilberman Gallery
September 2, 2015

Zilberman Gallery kicked off the new art season with a group show 
titled Minor Heroisms curated by Nat Muller. Taking their inspiration 
from the art of Islamic miniatures, the artists in Minor Heroisms lent 
this centuries-old practice an urgent and timely interpretation. With 
the works of international artists such as Hayv Kahraman, Aisha 
Khalid, Femmy Otten, Imran Qureshi and Zilberman Gallery artists 
including Burçak Bingöl, Extrastruggle, Azade Köker on show, the 
exhibition could be visited until the 24th of October.
...............................................................................................................................................................................

Walid Siti ArtBat6 Festivali ile Kazakistan’da
27 Ağustos 2015

Walid Siti Kazakistan’ın Almati şehrinde gerçekleşen ArtBat 
Festivali’nin 2015 edisyonunda The Air of Earth isimli sanat projesi 
kapsamında alana özel yerleştirmesi The Seven Towers ile yer aldı. 
Sergey Kovalevsky’nin küratörlüğünü yaptığı sergi 27 Ağustos-27 
Eylül 2015 tarihleri arasında ziyaretçiler ile buluştu.

Walid Siti ArtBat6 Festivali ile Kazakistan’da
Walid Siti in ArtBat6 Festival in Kazakhstan
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Walid Siti in ArtBat6 Festival in Kazakhstan
August 27, 2015

Walid Siti participated in the 2015 edition of ArtBat Festival in Almaty 
in Kazakhstan with his site-specific installation The Seven Towers 
as part of the art project titled The Air of Earth. The exhibition 
curated by Sergey Kovalevsky was held between 27 August and 27 
September 2015.
...............................................................................................................................................................................

Burçak Bingöl On sergisi ile Baksı Müzesi’nde
12 Ağustos 2015

Burçak Bingöl Baksı Müzesi’nin 10. yılına özel düzenlediği etkinlikler 
kapsamında küratörlüğünü Marcus Graf’ın yaptığı On isimli karma 
sergide yer aldı. Çağdaş sanatçıların eserlerini, yerel sanat yapıtlarını 
ve tarihsel olduğu kadar etnografik açıdan da önemli eserleri içeren 
özel bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan sergi Baksı Müzesi’nde 12 
Mayıs 2016 tarihine kadar sürdü. 

Burçak Bingöl at Baksı Museum as part of the 
exhibition Ten
August 12, 2015

Burçak Bingöl took place in a group in a group exhibition titled Ten 
that is curated by Marcus Graf and organized as part of the 10th 
Anniversary of Baksı Museum. The exhibition brought together 
a private selection of works from contemporary artists as well as 
significant local, historical and ethnographic works. The exhibition 
could be visited until the 12th of May, 2016 at Baksı Museum.
...............................................................................................................................................................................

Walid Siti Between East and West isimli karma 
sergi ile Çin’de
8 Ağustos 201
Iraklı sanatçı Walid Siti Çin’de bulunan Yinchuan Çağdaş Sanat 
Müzesi’nde (MOCA) Between East and West isimli karma sergide 
yer aldı. Lu Peng’in küratörlüğünü yaptığı sergide sanatçı Walid Siti 
Anatomy of Climbing isimli eseri ile yer aldı. Sergi 8 Ağustos-6 Aralık 
2015 tarihleri arasında gerçekleşti.

Walid Siti in China for the exhibition Between East 
and West
August 8, 2015

London-based Iraqi artist Walid Siti participated in a group 
exhibition called Between East and West in Yinchuan Contemporary 
Art Museum(MOCA) in China. His work titled as Anatomy of Climbing 
was featured as part of the group exhibition curated by Lu Peng. The 
exhibition was open to visit between 8 August and 6 December, 2015.
...............................................................................................................................................................................

Burçak Bingöl Thinking Currents sergisinde
30 Temmuz 2015

Leeza Ahmady’nin küratörlüğünü yaptığı Thinking Currents adlı 
sergi, Asian Contemporary Art Week’in (ACAW) etkinliklerinden 
biri olarak gerçekleşti.  Burçak Bingöl’ün Self-Conscious adlı video 
çalışmasının yer aldığı sergide yeni medya ve film alanında çalışan 
21 sanatçının yapıtları izleyenlerle buluştu. Seattle Sanat Fuarı 
kapsamında yer alan sergi 30 Temmuz – 2 Ağustos 2015 tarihleri 
arasında gerçekleşti.

Burçak Bingöl at Thinking Currents exhibition
July 30, 2015

Thinking Currents exhibition curated by Leeza Ahmady was held 
as an extension of Asian Contemporary Art Week (ACAW). Along 
with Burçak Bingöl who participated with her video Self-Conscious, 
21 other new media artists took part in the exhibition that was held 
between 30 July and 2 August 2015 as part of the Seattle Art Fair.
...............................................................................................................................................................................

Canvas Dergisi Zilberman Gallery’de
Dağıtımı tüm dünyada yapılan ve Orta Doğu ile Arap kültür-sanat 
dünyasından güncel haberleri içeren Canvas Dergisi artık Zilberman 
Gallery’de. İki ayda bir çıkan dergi Canvas, Eylül 2015 sayısından itibaren 
ilgilenen sanat okurlarınca Zilberman Gallery’den satın alınabilir.

Canvas Magazine is available at Zilberman Gallery
Canvas Magazine, distributed on a global scale, now can be found at 
Zilberman Gallery. The bimonthly magazine features recent news 
on Middle Eastern and Arabic culture and art world. Starting from 
September 2015 issue, Canvas can be purchased at Zilberman Gallery 
in Mısır Apartmanı.
...............................................................................................................................................................................

Ahmet Elhan’ın Kitap Tanıtımı Zilberman 
Gallery’de Gerçekleşti
Ahmet Elhan’ın yeni sergisi Buzlu Cam için yayınlanan kitabın tanıtım 
söyleşisi, sanatçı ve kitabın editörlüğünü üstlenen Başak Şenova’nın 
katılımıyla 6 Şubat’ta Galeri Zilberman’ın ana mekanında gerçekleşti. 
Maria Lantz, Bassam El Baroni ve Başak Şenova tarafından yazılmış, 
fotoğrafik imgenin farklı ontolojik, tarihsel, ve felsefi boyutlarını 
tartışan metinleri ve Buzlu Cam serisinden fotoğrafları içeren kitap 
galeriden temin edilebildi.

Ahmet Elhan book launch at Zilberman Gallery
The launch of the book published on the occasion of Ahmet Elhan's 
most recent exhibition Ground Glass took place on February 6, 2016 
at Galeri Zilberman's main gallery with the participation of the 
artist and the book's editor, Başak Şenova. The publication features 
texts discussing the various ontological, historical and philosophical 
dimensions of the photographic image, written by Maria Lantz, 
Bassam El Baroni and Başak Şenova. as well as photographs from the 
Ground Glass series, can be obtained from the gallery.

Ahmet Elhan, Ground Glass/Buzlu Cam

Ahmet Elhan’ın Kitap Tanıtımı Zilberman Gallery’de Gerçekleşti
Ahmet Elhan book launch at Zilberman Gallery
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Viyana Sanat Fuarı
24-27 Eylül 2015

Zilberman Gallery Avusturya’da gerçekleşen 
Viyana Sanat Fuarı’nın 2015 edisyonunda da 
yer aldı. Fuarda galeri sanatçılarından Alpin 
Arda Bağcık, Guido Casaretto, Extramücadele, 
Azade Köker, Walid Siti ve Gülin Hayat 
Topdemir gibi hem köklü hem de yeni kuşak 

sanatçıların eserleri ziyaretçilerle buluştu.

ViennaContemporary
September 24-27, 2015

Zilberman Gallery participated in 2015 
edition of ViennaContemporary. Artworks 
of established and young generation artists 
as Alpin Arda Bağcık, Guido Casaretto, 
Extrastruggle, Azade Köker, Walid Siti and 
Gülin Hayat Topdemir are featured in the 
booth.

Artinternational
4-6 Eylül 2015 - İstanbul

Zilberman Gallery bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen Artinternational Sanat 
Fuarı’nda bu sene de yerini aldı. Haliç 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuarda 
galeri sanatçılarından Alpin Arda Bağcık, 
Burçak Bingöl, Guido Casaretto, Antonio 
Cosentino, Extramücadele, Azade Köker ve 
Walid Siti’nin eserleri ziyaretçilerle buluştu. 
Artinternational 4-6 Eylül 2015 tarihleri 
arasında gerçekleşti.

Artinternational
September 4-6, 2015 - İstanbul

Zilberman Gallery participated in the third 
edition of Artinternational Art Fair this 
year. The gallery artists Alpin Arda Bağcık, 
Burçak Bingöl, Guido Casaretto, Antonio 
Cosentino, Extrastruggle, Azade Köker and 
Walid Siti were featured in the fair that took 
place in Haliç Congress Center between 4 
and 6 September 2015.

Paris Photo
12-15 Kasım 2015

Türkiye’den katılan tek galeri olarak, 
Zilberman Gallery, Paris Photo’nun 
19uncu edisyonuna 12-15 Kasım tarihleri 
arasında ikinci kez katıldı. Grand 
Palais’de gerçekleşen fuarda geçen sene, 
Şükran Moral’ın kişisel sunumuyla yer 
alan galeri, bu seneyse Ahmet Elhan, 
Şükran Moral ve Zeynep Kayan’ın 
çalışmaları ile fuarın açık kalabildiği 
sürelerde ziyaretçilerle buluştu.

Paris Photo
November 12-15, 2015

Zilberman Gallery participated in Paris 
Photo for the second time as the only 
exhibitor from Turkey. The 19th edition 
of the fair took place at the Grand Palais 
between 12-15 November. Zilberman 
Gallery exhibited works by Ahmet Elhan, 
Şükran Moral and Zeynep Kayan.

Contemporary İstanbul 
12-15 Kasım 2015

Zilberman Gallery 12-15 Kasım 
tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre 
Merkezi’nde 10uncu edisyonu 
gerçekleşen ve 86.000 sanatseveri 
ağırlayan Contemporary İstanbul Sanat 
Fuarı’na 16 sanatçısının çalışmalarından 
oluşan bir seçkiyle katıldı.

Contemporary Istanbul  
November 12-15, 2015

Zilberman Gallery participated in the 
10th edition of the Contemporary Istanbul 
Art Fair with its 16 artists. Visited by 
86,000 art lovers, the fair was held at 
Lütfi Kırdar Convention Centre between 
12 - 15 November.

Selçuk Artut Contemporary İstanbul Plugin’de
Selçuk Artut’un yeni çalışmaları 12-15 Kasım tarihleri arasında Contemporary 
İstanbul’un Ebru Yetişkin küratörlüğünde gerçekleşen ve bilim-sanat-teknoloji 
arasındaki etkileşime odaklanan Plugin Yeni Medya Bölümü’nde yer aldı. Selçuk 
Artut’un Sonsuza Gerçek isimli kinetik çoklu ortam yerleştirmesi insanın elektrikle 
olan ilişkisine odaklanıyordu. Zilberman Gallery aynı zamanda daha önce Genç Yeni 
Farklı seçkisinde ve proje alanında çalışmalarını sergilediği Begüm Yamanlar’ın 
Ada isimli fotografik görüntülerden oluşan video enstalasyonunu da izleyicilerle 
buluşturdu.

Selçuk Artut at Contemporary Istanbul Plugin
Selçuk Artut’s new works were exhibited at Contemporary Istanbul’s Plugin New 
Media Section, curated by Ebru Yetişkin and focussing on the interaction between 
science, art and technology. Artut’s kinetic multimedia installation titled Sonsuza 
Gerçek (Forever Real) focussed on humans’ relationship with electricity. Zilberman 
Gallery also exhibited Begüm Yamanlar, whose works were shown previously at 
Young, Fresh, Different 5 in 2014 and video installation Ada (Island) at the gallery’s 
project space in 2015.
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Volta New York
2-6 Mart 2016

Guido Casaretto’nun yeni çalışmalarından 
oluşan solo bir seçkiyi sunan Zilberman 
Gallery standı, 2-6 Mart tarihleri arasında 
New York’ta gerçekleşecek Volta fuarında yer 
aldı. Sadece davetli galerilerin başvurabildiği 
etkinliğin sanat direktörlüğünü Amanda 
Coulson üstlendi. The Armory Show ile 
eşzamanlı olarak gerçekleşecek fuar Pier 
90’da izleyicilerle buluştu.

Volta New York
March 2-6, 2016

The booth of Zilberman Gallery at VOLTA 
NY featured a solo presentation of Guido 
Casaretto's most recent works. Amanda 
Coulson is the art director for this event, 
which hosted galleries by invitation only. 
Concurrently running with The Armory 
Show, in March 2-6, the fair took place at 
Pier 90.

Art Dubai
16-19 Mart 2016

Zilberman Gallery, 16-19 Mart tarihleri 
arasında gerçekleşecek Art Dubai sanat 
fuarına, sanatçıları Alpin Arda Bağcık, 
Extramücadele ve Walid Siti’nin işlerinden 
oluşan bir seçkiyle katılacak. Fuar 
kapsamında gerçekleşecek Art Dubai film 
programı kapsamında, Heba Y. Amin’in As 
Birds Flying isimli video çalışması 19 Mart’ta 
Fort Island’da yer alan Global Art Forum 
çadırında izlenebilecek.

Art Dubai
March 16-19, 2016

Zilberman Gallery will attend the Art 
Dubai fair between March 16-19, 2016 with 
selected works by artists Alpin Arda Bağcık, 
Extrastruggle and Walid Siti. During the Art 
Dubai film program organised in conjunction 
with the fair, Heba Y. Amin's video work As 
Birds Flying will be shown at the Global Art 
Forum tent on Fort Island on March 19, 2016.

Zilberman Gallery sanatçısı, Heba Y. Amin’in As Birds Flying/ Kama Tohalleq al Teyour  adlı videosu Art Dubai 2016’nın film gösterimi programında yer aldı. 
Zilberman Gallery artist Heba Y. Amin’s video work titled As Birds Flying/ Kama Tohalleq al Teyour was took part in Art Dubai 2016’s film screening program.

Art Brussels
22-24 Nisan 2016

Zilberman Gallery, 22-24 Nisan tarihleri 
arasında Brüksel’de gerçekleşen Art 
Brussels sanat fuarına, sanatçıları 
Burçak Bingöl, Extramücadele, Aisha 
Khalid, Azade Köker, Imran Qureshi ve 
Walid Siti’nin çalışmalarından oluşan bir 
seçkiyle katıldı.

Art Brussels
April 22-24, 2016

Zilberman Gallery participated in Art 
Brussels, between April 22-24, with a 
selection of works by Burçak Bingöl, 
Extrastruggle, Aisha Khalid, Azade Köker, 
Imran Qureshi and Walid Siti.

Volta 12 Basel
13-18 Haziran 2016

Bu sene 12nci Edisyonu düzenlenen Volta 
Basel’e, Zilberman Gallery, Alpin Arda 
Bağcık’ın son dönemde yapmış olduğu 
işlerini içeren solo bir projeyle katıldı. 
13-18 Haziran tarihleri arasında Basel’de 
gerçekleşen Volta Basel Solo projelerle 
ön plana çıkan ve Basel’de gerçekleşen 
önemli fuarların arasında yer almaktadır. 

Volta 12 Basel
June 13-18, 2016

Zilberman Gallery joined the 12th edition 
of Volta Basel this year with a solo project 
which consisted of Alpin Arda Bağcık's 
recent works. Volta 12 Basel, takes place at 
Basel between June 13th - June 18th and 
stands out with solo projects. It is among 
some of the important fairs that take place 
in Basel.
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The New York Times

Ekim / October 2015 

Istanbul Art News

Nisan / April 2016

Artsy 
Editorial by Hande Oynar
Aralık / December

Wallpaper MagMart / March 2016

Artkolik 
Ekim / October 2015

Huffington Post Arts & Culture
November 2015

Dazed DigitalNovember 2015

basında sanatçılar |artists in media
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Şubat / February 2016

PARIS PHOTO / AGENDA 

Ocak - January 2016

66

Erman Ata Uncu: Sergide, fotoğrafın en yalın hali-

ne gitme amacınızın nasıl bir motivasyonla ortaya çık-

tığı üzerine konuşabilir miyiz? Dört bir koldan görsel 

bombardımana tutulduğumuz çağa bir tepki mi?
Ahmet Elhan: Öyle de nitelendirilebilir. İlk olarak, 

yalınlığı tek bir karede siyah beyaz doğa görüntüleri-

ne odaklanmak olarak ele alırsak, aslında fotografik 

görüntüyü parçalamadan, dağıtmadan merkeze alıp 

onun nasıl bir şey olduğunu kurcalamak istedim. İkinci 

olarak da fotografik görüntüler sürekli etrafımızda, bir 

sürü iletişim aracıyla yayılıyorlar. Sadece izleyen değil, 

aynı zamanda çekeniz. Dolayısıyla hem bakıyoruz hem 

de bakılanız. Görsellik her tarafta. Metinlerin geriye 

gittiğinin, artık metnin bir öneminin kalmadığının, 

görselliğin önem kazandığının düşünüldüğü bir çağ-

da ben birazcık bu durumun üzerini kazıyayım dedim. 

Vardığım yer şu; belki de metnin bu kadar egemen ol-

duğu başka bir dönem yok. Ama metin kendini gizle-

yip geriye çekti. Görselliğin üzerinden görselliği yöne-

tiyor. Görselliğe baktığımızda hep aynı metnin çeşit-

lemelerini, illüstrasyonlarını görüyoruz. O üstmetnin 

sürekli açıklandığı bir çağdayız. Ama bunu metinler 

kendileri yapmıyorlar. Onun yerine görüntüleri kulla-

nıyorlar. Hepimiz, o metinlerin bu görüntü kodlarını 

hiç durmadan çoğaltıyoruz. Bu noktada Buzlu Cam bir 

adım geriye gidelim de ne oluyor ona bakalım demek 

için bir öneriydi. EAU: Söz konusu kodlar şu anda fotoğrafa dair her 

üretim için geçerli mi? AE: Bu bahsettiğim, sanatla ilgili değil sadece. Fo-

tografik görüntü, 150 yıl boyunca yaşanan tartışma-

lar hiç olmamışçasına tekrar ilk ortaya çıkış nedenine 

döndü: İnsan gözünün gördüğünü kopyalamak için 

kusursuz bir cihaz ve bu kopyayı taşıyan araç olarak 

tekrar ele alındı. Bu şaşırtıcı körlük beni çok tedirgin 

ediyor ve öfkelendiriyor. Bunca zamanın kazanımları 

bir çırpıda kenara atıldı. Resimler resim özelliğini kay-

bedip fotografikleşiyor. Her şey bu optik fiziğe dönü-

yor. Biraz önce bahsettiğim metin de tam bu. Tabii ben 

çok sert bir şekilde söyledim şimdi böyle dillendirilmi-

yor. Yumuşatılıyor, jelatinleniyor, fiyonklanıyor. Her 

şey ‘sadece şu anda sahnelenmekte olana bak ve buna 

inan’a indirgendi. Fotoğraf da bunun taşıyıcılarından 

biri. Ben de bu taşıyıcıyı kullananlardan biri olarak, 

kendimi ona teslim etmeyi yediremiyorum. 
EAU: Fotoğrafın tekrar insan gözünün gördüğünü 

kopyalamak için kusursuz bir cihaza dönüşmesinin se-

bepleri neler? 
AE: Tamamen ideolojik bir şey. Bir sistemin, ‘Sistem 

çok kötü bir şeydir. Tarih bitti, büyük anlatıların sonu 

geldi,’ diye yalan söyleyerek kendini sanki yokmuş gibi 

geriye çekmesi ama aynı zamanda her tarafa yayma-

sı... Bu da üretimden çok finans kapitaliyle alakalı. Bu, 

nesnenin ortadan kaldırılması, neden sonuç ilişkileri-

nin koparılmasıyla çok ilintili. Söz konusu sistemde, 

gerçek sorumluyu çarkı kırmadan bulamazsınız. Optik 

fizik de aynı bu mesele gibi. Zaten şu karanlık kutunun 

önüne koyduğunuz mercekler topluluğuna objektif 

adını verdiğinizde, buna muhteşem bir ideolojik yük-

leme yapmış oluyorsunuz. Peki, ama ben, bu karanlık 

kutu ve onun önündeki objektifle, arkasındaki cam, 

levha, film ve dijital kaydediciyle kaydedilmiş görün-

tülerle çalışmak durumundayım. O zaman bu görüntü-

yü oluşturan şu üstmetni birazcık kurcalayalım. Bu gö-

rüntüyü oluşturan bir fotoğraf makinesini, onu ortaya 

çıkartan fotoğraf sanayisini, o sanayiyi var eden finans 

sistemini, onu vaaz eden ideolojik yapıyı anlamaya ça-

lışalım. Bu bir adımdır ve tek başına da var olamaz. 

Ben sadece bu fotografik görüntünün üzerini çizerek 

bir tartışma ortamı yaratmaya çalışıyorum. 
EAU: Bu süreç pratiğe nasıl yansıdı?
AE: Biraz önce söylediklerim bildiri gibi. Gelelim 

bunun uygulamada ne hale geldiğine… İlk olarak, si-

yah beyaz doğa fotoğrafçılarının, bakıldığı zaman ’Ay 

ne güzel!’ dedirtecek manzaralarının benzerlerini elde 

etmeye çalıştım. Çünkü, herhangi bir yerden alıntıla-

dığım fotoğrafların üzerini çizerek bir iş yapmak iste-

medim. O fotoğrafları ortaya çıkartmak ve sonra üzer-

lerini çizebilmek, kendi yaptığımı tekrar bozabilmek; 

ödünç alıp kullandığım bir kod sistemini tekrar kıra-

bilmekti. O kod sisteminin nasıl kurulduğunu anla-

yınca, kırma noktalarını da bulabiliyorsun. O çizgiler, 

buzlu cam etrafındaki ahşap çerçevenin fotografik gö-

rüntüsü, sonra onun etrafındaki beyazlığın bir çerçeve 

işlevi görmesi, en dışında bir çerçevenin daha olması… 

Sürekli çerçeveleme üzerine gittim. Çünkü sonuçta fo-

toğraf da bir çerçeveleme. İkincisi, bunlara yapacağım 

müdahalenin yine fotografik görüntü üretme aşamala-

rına aykırı bir işlem olmamasıydı. Yani fotoğrafı orta-

dan yırtıp koymak değil mesele. Fotoğraf makinesinin 

ve fotoğraf üretim süreçlerinin içinde olan bir şeydir 

bu buzlu cam. Prensip olarak, fotoğrafı çekmeden önce 

görüntüyü önizleme yaptığınız yüzey. Oradan bakıp 

kompozisyonunu yapıyor fotoğrafçı; çekip çekmemeye 

karar veriyor. Buzlu cam hiçbir zaman tek bir anı gös-

termez. Onun önünde akıp gider her şey. Onu çıkartıp 

filmi koyduğunuz anda zamanı durdurmuş olursunuz. 

İsterseniz buzlu camın karşısına geçip saatlerce onun 

önünde akıp giden hayatı seyredebilirsiniz. 
EAU: Görüntü kodları önceki serginiz Mürekkep’in 

de çıkış noktası mıydı?AE: Evet çünkü ben bunu en başından beri dert 

edindim. Fotoğraf eğitimi almadım, grafik tasarımdan 

mezunum. Sonra da sinema kuramları konusunda yük-

sek lisans yaptım. Film çözümlemesi dersleri almaya 

başladığım zaman yapısökümüne dair metinleri oku-

yunca bende bir şeyler oldu. Zaten altı yedi yıldır fo-

toğraf çekip çeşitli sergilere katılıyordum. Bir film bu 

şekilde parçalarına ayrılıp okunabiliyorsa, fotoğraf da 

böyle okunabilir, dedim. Hatta oradaki hocalardan bi-

risiyle bir seri fotoğraf üzerine bu çalışmayı da yaptık. 

O zamandan, yani 1982-1983’ten beri hep bu kodları 

anlamaya çalıştım. Yaptığım şeyler bir tarafından mut-

laka fotoğrafın üretim süreçleriyle ya da fotografik gö-

rüntünün özellikleriyle ilgili oluyor. Ya zaman-mekan 

ilişkisini kurcalıyorum ya baskı sürecini, çerçeve, lens 

ilişkisini kurcalıyorum. Bunları parça parça yontmaya 

çalışıyorum. Ama tekrar edeyim bir tez yazmıyorum. 

Dolayısıyla da bunun görsel bir biçim halinde ortaya 

çıkması ve biçim üzerinden tartışılmasını önemsiyo-

rum. Yoksa didaktik, öğretici bir açıklama serisi şek-

linde yapmamaya çalışıyorum. Bir de serilerim için 

hep, birden çok anlama gelecek isimler bulmaya çalı-

şırım. Mürekkep için de Buzlu Cam için de geçerli bu. 

Fotoğrafta kullanılan buzlu cam için Türkçe’de ayrı bir 

terim yok. Pencereye koyduğunuz cam da, fotoğraf 

makinesindeki cam da buzlu cam olarak nitelendiri-

liyor; İngilizcesinde daha farklı. Yani, buzlu cam hem 

gerçeği kapatan, hem de görüntünün üzerinde oluştu-

ğu yer. Dolayısıyla, kurcalamaya başlayacağımız şeyin 

ipucunu da veren bir yüzey. 

“Görsellik her tarafta. Metinlerin geriye 
gittiğinin, artık metnin bir öneminin 

kalmadığının, görselliğin önem 
kazandığının düşünüldüğü bir çağda ben 
birazcık bu durumun üzerini kazıyayım 

dedim. Vardığım yer şu; belki de metnin 
bu kadar egemen olduğu başka bir dönem 
yok. Ama metin kendini gizleyip geriye 
çekti. Görselliğin üzerinden görselliği yönetiyor.”

BUZLU CAM SERİSİNDEN; GALERİ ZİLBERMAN’IN İZNİYLE 

YÜZ YÜZE
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Bir fotoğrafçının, insan elinin değmediği doğa manzaraları çekiyor 

olması, onun yalınlığa ulaşmaya çalıştığına ikna olmamız için yeterli 

mi? Ahmet Elhan, 19 Mart’a kadar Galeri Zilberman’da görülebilecek 

sergisi Buzlu Cam’da çektiği doğa manzaralarını sunuyor. Onun da amacı 

yalına ulaşmak. Ancak önceki serileri Yerler ve Mürekkep’te de fotoğrafın 

kodları üzerine araştırmalar yapan Elhan için fotoğrafı çekilenin doğadan 

ibaret olması yalınlık iddiası için yeterli değil. Fotoğraf algımızın onu 

biçimlendiren üst-metinden ayrı görülemeyeceğini düşünen Elhan, 

en beklenmedik yerlerin birinden, ‘doğal’ fotoğraflar üzerinden, yalın 

zannettiğimizin o kadar da yalın olmayabileceğini gösteriyor.   

Yazı  Erman Ata Uncu

YÜZ YÜZE

MilliyetKasım / November 2015



52 532015—2016 2015—2016

Nisan / April 2016

İstiklal Cad. Mısır Apt. No:163 K.3 D.10, 34433 Beyoğlu / İstanbul, Turkey
t: +90 212 251 1214 f: +90 212 251 4488 • www.galerizilberman.com

Eylül / September 2015

İstiklal Cad. Mısır Apt. No:163 K.3 D.10, 34433 Beyoğlu / İstanbul, Turkey

t: +90 212 251 1214 f: +90 212 251 4488 • www.galerizilberman.com

Elle Magazine
Eylül / September 2015

207  ALLDECOR  

urçak Bingöl, sanatın pek çok alanında kendini eğitmiş bir 

isim; Ankara Devlet Konservatuarı Yarı Zamanlı Koro Bö-

lümü ile başladığı yolculuğu, seramik alanındaki eğitimle 

sürmüş. New York New School’da fotoğraf eğitimi alan Bingöl, dün-

yada ve Türkiye’de pek çok eseriyle adından söz ettiriyor. Eserleri ile 

geleneksel sanatlardan eklemlediği motif, bezeme ve malzemelerle 

yeni bir geleneğin oluşmasını sağlıyor; aykırı birliktelikleri ve tuhaf 

‘yan yanalıkları’ sıkça kullanıyor. Doğu ve batı geleneklerini hem bağ-

rına basan hem de yok sayan organik-psikolojik peyzajlar meydana 

getiriyor. Sanat hayatındaki evresini “Bu topraklarda, yapılmış olana 

baktığım, bozarak, kırarak, yeniden inşa ederek kendimce yeniden 

kurguladığım bir dönemdeyim” diyerek anlatıyor.

Sanatınızı nasıl tanımlıyorsunuz? 

Aslında başından beri tek bir proje üzerine çalışıyorum ve tüm ya-

şamımda o bütünü oluşturacak parçaları üretiyor gibi hissediyorum. 

Her iş kendi temasının yanında daha büyük dönemleri kapsayan ge-

nel konuya eklemleniyor. Şu anda geleneğin kendisi, zanaat kültürü 

ve süs kavramına yoğunlaştığım bir dönemdeyim. Yaptığım şeyi, bu 

konuların bu topraklarda, bugün ne anlamlara gelebileceğiyle ilgi-

li sanatsal bir araştırma ve sahneleme peşindeyim diye tanımlaya-

bilirim. Bu aşamaya da aslında Araba Sevdası sergisi ve çevresinde 

üretilmiş bir seri çalışmadan sonra ulaştım. Bu sergide aslından kalıp 

B

YENİ BİR 

GELENEK 
BURÇAK BINGÖL’ÜN ÇALIŞMALARI, YOĞUN ÜRETME BIÇIMIYLE VE 

KOPYALAMA, IZ SÜRME VE YENIDEN YAPILANDIRMA YÖNTEMIYLE, SÜSLEME 

ILE DEKORASYON KAVRAMLARINA ANALITIK BIR AÇIDAN YAKLAŞIYOR.

Y A Z I  M U R A T  C A N  U Y S A L

alınarak üretilmiş, birebir boyutta, el yapımı bir seramik kamyon var-

dı. Seramik malzemeyi ucundan tanımış kişiler bunun ne kadar kaçık 

bir fikir olduğunu hemen anlayacaktır. Aldığım onca eğitimden sonra 

benim için de teknik olarak çok büyük ihtimal, gerçekleşmesi imkan-

sız bir projeydi. Yalnız bir durum vardı ki, o da bu fikri zihnimden bir 

türlü atamıyordum; tam üç yıldan söz ediyorum. Nihayetinde bun-

dan kurtulmak için en azından olamayacağını görmem gerektiğine 

ikna olarak kolları sıvadım. O kamyonun pişmiş, sırlanmış, dekorlan-

mış ve teknik sergilenme sorunları çözülmüş olarak hala o duvarda 

asılı olduğuna inanmakta zaman zaman güçlük çekiyorum. Ankara’da 

ürettiğim dönemlerde başlayan yabancılaşma teması, İstanbul’a ta-

şınmamla birlikte kişiselden toplumsala evrilmişti ve bunun için çok 

büyük bir nesneyi kendine yabancılaştırmam gerekiyordu. Bu da ağır 

yükleriyle, sürekli yer değiştiren bir nesne, kamyon oldu. Bu proje 

bir seramikçi olarak seramik yapmak eyleminin benim açımdan en 

tepe noktasını oluşturuyor. Kendi kendine meydan okuma diyelim. 

Yabancılaşma temasıyla başlayan hikayede yerellik fikriyle daha da 

ilişkilenerek, kişisel bir hesaplaşmaya dönüştü. İşte şimdi de tüm bu 

süslü geleneksel malzemeyle, seramik yapmayarak bu topraklarda, 

bu bölgede yapılmış olana baktığım, bozarak, kırarak yeniden inşa 

ederek kendimce yeniden kurguladım.  

Sanatla olan ilişkiniz nasıl başladı? 

Aslında sanatla ilk ilişkim müzikle başladı. İlkokul sırasında başla-

dığım yarı zamanlı konservatuvar eğitimi lise dönemlerine kadar 

sürdü. Görsel sanatlar ise üniversitede güzel sanatlar eğitimiyle 

başladı. Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla devam etti. 

Seramik bölümünde bu çalışmaları gerçekleştirirken, bir yandan 

müzik de hep vardı; üyesi olduğum Orfeon Oda Korosu’yla pek çok 

uluslararası turne ve yarışmalara katıldık. İşin eğitim ayağında son 

olarak New York’da katıldığım fotoğrafla ilgili bir program var ki, bu 

da aslında bana belli bir bakış açısı getirdi diyebilirim. 

“BİR BÜTÜNÜ OLUŞTURACAK PARÇALAR 

ÜRETİYOR GİBİ HİSSEDİYORUM, SON 

DÖNEMDE ZANAAT KÜLTÜRÜ VE SÜS 

KAVRAMINA YOĞUNLAŞIYORUM.”
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Birçok disiplinde eğitim almışsınız. Sizce akademik sanat eğitimi 

yaratıcılığı öldürüyor mu, yoksa daha çok besliyor mu?

Akademik ortam belli olanaklar sağladığı kadar belli kısıtlamalar da 

getiriyor. Yaratıcılık söz konusuysa bu kurumlarda izlenecek prog-

ramların zamanın ruhuna göre dönüşmesi şart.  Belli bir disiplin 

içerisinde yaratıcı bir sorunun çözümüyle ilgili bir yöntem önermesi 

açısından önemli; bununla birlikte yöntemler ne kadar sağlıklı uygu-

lanıyor bununla ilgili şüphelerim var.  En azından benim deneyimim 

bu yöndeydi. Yeteneği öldürüyor demek de biraz abartılı olur ama 

yeniye karşı belli bir direnç gösterdiği de kesin. Bununla birlikte tam 

olarak bu da başka yaratıcı edimleri kışkırtabilir tabii ki... 

Sanatınızı güncel kılmak adına nerelerden besleniyorsunuz?

Aykırı birliktelikler, yanlışlıklar ve tuhaf yan yanalıklar daha düşünüp 

tartmaya fırsat bulamadan beni etkisi altına alan, aşırı ilgimi çeken ve 

üretimimi besleyen durumlar… İstanbul’un kendisi biraz böyle zaten; 

sokaklarında yürümek, bilinmeyen yerlerine girip çıkmak ve burayı 

sarmalayan zamanlar üstü ruha çaresizce sürekli uyumlanmaya çalış-

mamızda müthiş bir yaşam coşkusu ve dinamizm var bence.  

Sergilerin sanatınızı yansıttığını düşünüyor musunuz?

Sergilerimin benim için en önemli anlamı profesyonel bir bakış açı-

sıyla üretmek ve sunmak pratiğini kazandırması. Nadireler Kabinesi 

ve Araba Sevdası tüm işlerin birbiriyle ilişkili olduğu ve birçok alt hi-

kayenin bütünü oluşturduğu titizlikle kurgulandığı çalışmalar. Üreti-

mim çoğaldıkça kendi sesimi daha iyi duyabildiğim ve belli bir özgü-

venle cesur şeylere girişebildiğim bir gerçek. Minör Kahramanlıklar 

Sergisi küratörlü bir karma sergiydi ve küratörle birlikte düşünerek 

geliştirdiğim oluşturma süreci tüm stresinin yanında müthiş öğretici 

ve tatmin edici bir deneyime dönüştü.
Fotoğraf alanında bir proje yapmayı düşünüyor musunuz?

Aslında sürekli düşündüğüm ama yapılandırılması ve üretimi için ha-

rekete bir türlü geçmediğim projelerim var. Şimdilik ciddi bir şekilde, 

sadece düşünüyorum. Son yıllarda Türkiye’deki çağdaş sanat ile ilgili yorumlarınız neler?

Her tür atılıma ve yeniliğe çok olumlu yaklaşıyorum. Bence herkes 

aklındakini samimiyetle ortaya koymalı. Ancak daha çok üreterek, 

etkinlik yaparak bir şeyleri daha iyi nasıl yapabileceğimizi anlayabiliriz. 

Bana göre 15 milyon kişinin yaşadığı bir yer için olan bitenler hala çok 

az... Dünyanın değişik köşelerinde çalışmalarımı gösterme ve farklı 

insanlarla görüş alışverişinde bulunma şansım oldu. Sanatın milliyeti 

aşan bir tarafı var ve ben bu sergilerde kendimden gayrı bir temsiliyet 

endişesine girmediğimden olsa gerek, belli bir odağı olan bakış açı-

sını da yakalayamadım. Bu sohbetlerden edindiğim pek çok dostum 

oldu ve onlarla yaptığım fikir alışverişleri de beni bir sanatçı olarak 

çok besliyor. Sanırım kendimize nasıl baktığımız, nasıl tanımladığımız 

en önemli nokta.
Bingöl’ün çalışmaları, tekrar etme 
pratiğini hem üretim hem de bir görsel dil 
olarak kullanıp alışılagelmedik düzenler 
oluşturuyor. İşleri müzelerin yanında 
Avrupa, Amerika ve Ortadoğu’daki özel 
koleksiyonlarda yer alıyor.
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Sanatçı çalışmalarında tekrar 
etme pratiğini hem üretim hem de 
görsel bir dil olarak kullanıp sıra dışı 
düzenler oluşturuyor.
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Sergiyi konuştuğumuz akademisyenler, “Tür-

kiyeliler olumlu anlamda tekinsizler ve ne ola-

cağını hiçbir şekilde bilemiyoruz. Muğlaklık, 

en büyük zenginliğimiz. Ama bu çok olumlu 

bir şeye de, olumsuza da dönebilir” diyorlar

C M Y B

20

V itrA ve Türk Serbest Mi-
marlar Derneği (TSMD) 
işbirliğiyle düzenle-

nen VitrA Çağdaş Mimarlık 

Dizisi’nin beşinci sergisi,  İstan-

bul Modern’de başladı. “Geç Olma-

dan Eve Dön” diyerek Türkiye’de-ki konut ve yuva serüveni-nin özel, res-mi ve gayri-resmi tarihine çarpıcı detay-larla ışık tu-tan sergi, sos-yoloji, edebi-yat, çağdaş sa-

nat, tasarım, mimarlık ve ekono-

mi gibi farklı disiplinlerin yansı-

malarını üst üste getirerek, ilginç 

bir manzara üretiyor. Küratörlü-

ğünü mimar Cem Sorguç’un üst-

lendiği sergide Aslı Altay, Cevdet 

Erek, Ceren Oykut, Hilmi Tezgör 

ve Funda Uz ile Pelin Derviş, İdil 

Ergün ve İpek Akpınar gibi birçok 

imza bir araya geliyor. Bize de, 

sergiyi ve sergilediği Türkiye’yi  

kendilerine danışmak kalıyor...

Cem Sorguç: Bir gün bir telefon 

aldım, bana bu sergi dizisinin ko-

nutla ilgili bölümünün küratörü 

olup olmayacağım soruldu ve bu 

noktaya geldik. Proje, içi ve dışı, 

insani hikâyesi ilgimi çeken bir 

konuyla ilgiliydi. Bu mesai ile ko-

nu üzerine kimi keskinlikleri da-

ha iyi gördüğümü söyleyebilirim.
‘İpuçlarını tamamlayın’

Pelin Derviş: Sadece pratik ya-

şamda üreten bir mimarı değil, 

yanı sıra kafa yoran, entelektüel 

derinliği olan Cem’e yöneldik. 

Aslı Altay: Serginin dışarıda-

ki grafiğinde, sanki tamamını hiç-

bir zaman göremediğimiz bir evin 

iç ve dış yerlerine dokunuyoruz, 

pencereleri, kapı girişleri, zille-

riyle temas kuruyoruz. Evin tama-

mını hiçbir zaman göremiyoruz. 

Ama belli bir zaman ve yere de 

işaret etmiyor bu.

Aslı Altay: Buradaki ipuçları-

nın tamamlanmasını izleyiciden 

bekliyoruz. Zira hafıza, bu sergi-

yi düşünürken ele aldığımız temel 

bir konu olarak önümüzde duru-

yor. Sergide Cem’in tasarladığı bir 

‘zaman tüneli’ bulunuyor. Orada 

Ceren’in durduğu yer de, bu tüne-

lin dış çeperi ve Cevdet Erek’in de 

aradaki gözetleme delikleriyle bir-

likte, Hilmi Tezgör’ün de yaptığı 

bir edebiyat seçkisi mevcut. Bun-

ların nasıl beraber yaşayacakları, 

bizim çok ilgimizi çekiyordu. Ce-

ren edebî metinleri okudu...
Ceren Oykut: Ev ve konutu 

oluşturan elemanları düşünür-

ken, ev, iç mekân nedir diye düşü-

nürken, bu konunun içine girdik-

çe hareketin, akış ve hayatın ken-

disi diyebileceğim birtakım anlar 

oluştu. Evin bir anı, o anda yaşa-

nan duygu gibi birçok detay belir-

meye başladı. Karmaşık bir oku-

ma süreciydi bu.‘Edebiyat konuta tanık’
İdil Ergün: Sergide sunduğum 

videoda toplam dokuz tane ev var. 

150 yıllıktan beş seneliğe, ahşa-

bından yalısına, gecekondudan 

betonarmeye uzanıyorlar. Bunları 

seçerken daha çok izleyicilerin bir 

bağ kurabilmelerini istedim. Ya 

babaannesinin, ya komşusunun 

evi olur, kendi evi olur ama bir bi-

çimde onlara hitap etmesini arzu-

ladım. Bunu yaparken evin içi ve 

dışı arasındaki çelişkiyi de orta-

ya koymaya çalıştım. Örneğin bir 

evin içi çok güzel olabiliyor, ama 

baktığın manzara korkunç bir bi-

na da olabiliyor...Hilmi Tezgör: Ben sergi için 

edebiyat metinlerini seçtim ve bu-

nu yapmak hiç zor olmadı. Edebi-

yat hayatın ta kendisi olduğu ve 

hayata tanıklık ettiği için... Nasıl 

ki bizler insanoğlu olarak hep ba-

rınacaksak, kendimize bir barın-

ma ve güvenlik alanı oluşturacak-

sak, edebiyat metinleri de bir şe-

kilde bunlara hep eşlik edecek.

‘Muğlaklık, en büyük zenginliğimiz’

İstanbul Modern’deki ‘Geç Olmadan Eve Dön’ sergisi, Türkiye’deki konut ve yuva serüveninin tarihine ışık tutuyor

EVRİM
ALTUĞ

Pazar 3 Nisan 2016

Funda Uz: Sergideki kronoloji-za-

man tünelini İpek Akpınar ile yap-

tık. Sadece üretilmiş yapılar üze-

rinden bunu okumak da müm-

kündü ama biz daha çok, barın-

ma pratiklerini kendi içinde fark-

lı gruplara ayırmaya çalıştık. Ör-

neğin afet konutlarıyla yurtlar ve 

lojmanlar, aynı bileşen içinde bir 

araya gelebildiler. Böyle bakın-

ca, çok üst üste düşen üretimle-

ri, kimi yıllardaki çeşit yoğunlaş-

masını görmek mümkün. Koope-

ratifler, uydukentler, gecekon-

dular da bunun içinde. Sergimiz-

de, birtakım vaatleri sorgulama 

imkânımız da bulunuyor. Örneğin 

ekolojik evler. Bir şeyin ekolojik 

olması, aslında enerjiye nasıl bir 

yük getiriyor? Yurtdışında da kar-

şılığı olan birçok üretim mode-

li, Türkiye’ye gelmiş gelmesine, 

ama çok da Türkiyelileşmiş. Bu-

raya özgü başka pratiklerle bes-

lenmiş, kimi zaman güçlenip, ki-

mi zaman sönümlenmiş.

İpek Akpınar: Sergide bu toprak-

larda devletin dönüşümünü de 

gözlüyoruz. En sonunda, Deniz 

Cem’in hazırladığı infografik üze-

rinden sorular soruyoruz. Ben-

ce en tartışmalı kısım da buydu: 

Barınma ekseninde nasıl bir ge-

lecek olacak? İkinci bir kritik şey 

de, Türkiyelilerin ruh hali. Türki-

yeliler olumlu anlamda tekinsiz-

ler ve ne olacağını hiçbir şekilde 

bilemiyoruz. Muğlaklık, en büyük 

zenginliğimiz. Çok olumluya da 

çok negatif bir şeye de dönebilir.

Cevdet Erek: Herkes berbat bir 

zamanda yaşadığımızın farkında. 

Ama sergide bence böyle bir şey 

yok. Berbat bir zamanda nasıl va-

rolmamız gerekiyorsa, olabildi-

ğince hem yakın, hem de uzak-

tan bakarak, bu sergideki gibi bir 

bakış getirilebilir kanımca. Bu-

rada olduğu gibi, bunların hepsi 

enerji alışverişleri. En azından ya-

rın için birtakım küçük yatırımlar.

‘bARınMAdA nASıL bİR GELECEK?’

‘EKoLojİK EV TARTışMASı’

Ayrıntılı bilgi için: 
istanbulmodern.org

nBir röportajınızda önceki 

serginizdeki resimleri serginin 

başlığı yapmak istediğiniz cüm-

leyi düşünerek ürettiğinizi söy-

lemişsiniz. Bu sergiyi hazır-

larken aklınızdan geçen cümle 

miydi “Ben Sadece Bana Söyle-

neni Yaptım”? Öyleyse neden?Çünkü sanat, vic-
danın kontrolünde-
ki zamanı artırmak 
isteyen bir tür iba-
dettir. Çeşitli bü-yüklüklerde def-terler tutuyorum. Harfler, Allah tipog-

rafileri, tuhaf hay-

vanlar, duyduğum acayip laflar, 

cinsellik, pek çok meme, çocukla-

rın lafları, dinler ve hurafeleri, rü-

yalar ve bilinçdışı var o defter-

lerde. Yahya Kemal ve do-
ğu gotiği, türklerin sal-
dırganlıkları, iktidarla-
rın ürettiği planlanmış 
felaketler ve her döne-
min süslemeleri ilgi 
alanımdaki konulardır. 
Hayvanların tanrısı, se-
vişen harfler, küfürbaz 
tapınaklar, sırasıyla 
kozmostaki her şeyden, 
her yerden ve herkesten 
özür dileyen türkler, işte 
tüm bu heyula ancak rüya-
da olabilecek bir mimari için-

de yaşasın istiyorum. Benim sa-

natım böyle bir kâbustur. Birbi-

rine benzemeyen şeylerin birbir-

leriyle mucizevi alakalarının ku-

rulduğu bir Rüyayurt. Bu sergiyi 

oluşturan kavramları ise bir ma-

tematik işlemi ciddiyetiyle sırala-

yabilirim: (Abdest, Bayan, Ceza) + 

(Borç, İtaat, İnşaat) = Fetih, İstim-

lak, Gasp, Tecavüz.‘İslamın orta çağı’
n Serginin başlığı sosyopoli-

tik bir okuma da içeriyor aslın-

da. Sorgulamaksızın sadece ken-

disine söyleneni yapan kişi söy-

leyen kadar (belki de daha ziya-

de) sorumlu mudur?
Erich Fromm’dan (1900-1980) 

hatırladığıma göre şöyle anlatı-

labilir: “Sahip olmak” (to have) 

maddiyat, güç ve saldırganlık kav-

ramlarını bir araya getiriyor. Ev-

rensel kötülükler olarak sıralar-

sak bencil arzular, hasetlik ve şid-

det bu karanlığı yavaş yavaş inşa 

ediyor. Felaketler yaratma kabili-

yetine sahip bu azgın kara bulu-

tun tam karşısında ise “mevcut ol-

mak” (to be) var. Mevcut olmanın 

temelinde aşk, paylaşmanın zev-

ki, verimli faaliyetler ve yaratıcı-

lık yatıyor. Bizim bahçeye gelir-

sek, islam, maneviyatını hurafeler 

içinde çürüttü, çoktandır ihtimam 

ile hazırlanan kendi orta çağını 

yaşıyor. İslam, vicdanı kovdu. Bu 

vicdansız dehlizden ve zahidlerin 

elinden onu ancak rindler kurta-

rabilir. Rind ve Zahid kelimeleri-

ni araştırın, Yahya Kemal’i tekrar 

okuyun demekten başka söyleye-

bileceğim fazla bir söz yok. Bir de 

Fuzuli ‘Rind ile Zahid’ adlı eserin-

de son söz olarak şöyle diyor: “Fa-

nilik köyünde, akıllı ile deli bir-

dir. Denizin dibinde taş ile inci ta-

nesi birdir. İyi ve kötü sayma işi 

ortadan kalkınca mescid ile mey-

hane birdir.” (Fuzuli’nin “Rind ile 

Zahid” adlı eserinden, Çeviren: 

Hüseyin Ayan, MEB Yayınları, 

2001) Bir de şunu unutmamak ge-

rekir: Türk erkeği yasalara değil, 

devlete ve emirlere bağlıdır. Böy-

lece düşünme, muhakeme etme 

gibi davranmayı yavaşlatan kav-

ramlardan uzak duran türk erke-

ği, kendinden daha güçlü veya da-

ha erkek bir varlık ile karşılaştı-

ğında veya düpedüz köşeye sıkış-

tığında rahatlıkla “Ben sadece ba-

na söyleneni yaptım” diyebilir.
‘Egemenin iki kolu’
n İtaat ile inşaat arasında na-

sıl bir ilişki var?Bir yerde bir tapınak varsa ora-

da mutlaka çıkar ilişkileri 
için kurgulanmış bir hi-
yerarşi de vardır. Bin-
lerce senedir, Tanrı ile 
ilişki kurdurtmak için 
bina yapıyor tepedeki-
ler. İmam, rahip, papaz 

efendi gördün mü “benim 
ocakta yemeğim var” deyip 

uzamalısın. İnsanları 
zorla bilinçdışı var-

lığa itaat ettirenler 
ile bugünün küre-

sel ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektö-rünün tabii ki gümbür gümbür zifaf geceleri var. Ege-
menin iki koludur bun-
lar. Biri dünyevi işlere, 
diğeri uhrevi işlere ba-
kar. Allah’ın ise bunlar-
la alakası yoktur, o ak-
lımızda “vicdan” adıyla 
bulunur. Ona ulaşmak 
için kutsal bir mekana, 
kutsal bir şehre ve bir 
tapınağa ihtiyaç yoktur.

‘Türk erkeğinin annesi de erkektir’

Extramücadele, 7 Mayıs’a kadar Galeri Zilberman’da sürecek “Ben Sadece Bana Söyleneni Yaptım” sergisini oluşturan kavramla-

rı, bir matematik işlemi ciddiyetiyle şöyle sıralıyor: (Abdest, Bayan, Ceza) + (Borç, İtaat, İnşaat) = Fetih, İstimlak, Gasp, Tecavüz

n “Türk Erkeğinin Anne-

si de Babası da Erkektir”i gö-

ğüslerine dört silikon bibe-
ron memesi yerleştirdi-

ğiniz Namık Ke-mal ve Yaşar Doğu kart-postalla-rı üzerinden anlatıyorsu-nuz. Niçin bu iki isim ve neden Türk er-keğinin annesi de babası da er-kektir?
Neden türk erkeğinin an-nesi de baba-sı da erkektir ve itaat kav-

ramının bu durumla alaka-

sı nedir? Eğer türk erkeklerin-

den bahsediyorsak hayır, türk 

erkekleri itaat etmezler. Eski 

hikâyedir: Adem’in Havva’dan 

önceki eşi, yani ilk kadın, 

onunla aynı anda yaratılmış 

olan Lilith, Tanrı’nın erke-

ğin kadından üstün olduğunu 

söyleyen kanununu kabul et-

mez. Adem’in altına yatmaz ve 

Adem’i terk eder. Bunun üze-

rine Tanrı, Adem için itaatkâr 

Havva’yı Adem’in sağ böğrün-

den yaratır. Dolayısıyla Hav-

va itaatkârdır. Bir türk erkeği-

nin itaat ettiği ise görülmemiş-

tir. Bir türk erkeğinin anne-

si kimsenin altına yatmaz. Fa-

kat, türk erkeğinin annesi bu-

gün kadınların özgürlük ha-

reketinin simgesi haline gel-

miş Lilith de olamaz. Bu yüz-

den, türk erkeğinin annesi de 

erkektir. Mesela benim erkek 

annem Namık Kemal, erkek 

babam ise Yaşar Doğu’dur.
n Yeni kutsalımız dünya-

nın 230 trilyon dolarlık top-

lam borcu mudur? Neden?
Bahsettiğimiz sayı olan 230 

trilyon dolar, dünyadaki her-

kesin, her kurumun, şirketle-

rin ve devletlerin birbirlerine 

borçlarının toplamıdır. Bu sa-

yı sayesinde bu baskıcı küre-

sel düzen devam ediyor, bu sa-

yı sayesinde milyonlarca in-

san sabahın erken saatlerinde 

toplu taşıma araçlarına dolu-

şuyorlar ve bu sayı gün geçtik-

çe artıyor.

EZGİATABİLEN

“Geçen Sene bazı Günler 
boş Geçti-ıı”

‘Abdest Bayan Ceza’

‘balayı Seti’

‘Bozuk Kitap’

‘İtaat ve İnşaat’

EdİTÖR: EZGİ ATABİLEN     TASARıM: İLKNUR FİLİZ

‘İsyankâr Lilith ve itaatkar Havva’

Yedirenk
Aralık / December 2015
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Today’s Zaman Ekim / October 2015

Ben sadece bana söyleneni yaptım. 

Bu cümle, Extramücadele’nin son ser-

gisinin de adı ama Hannah Arendt’in 

mercek altına aldığı ve ‘kötülüğün sı-

radanlığı’ kavramına dayanak yaptığı 

Nazi subayı Otto Adolf Eichmann’ın 

ağzından da çıkmış olabilirdi. Çok bi-

linen bir vakadır ama hatırlayalım: 

Arendt akıl almaz kötülükler yapmış bu 

Nazi subayının mahkemedeki hallerini 

gözlemleyince, karşısında bir canavar, 

bir manyak, bir hilkat garibesi değil, 

son derece ‘sıradan’ bir insan, bir gö-

rev adamı görünce şaşırmış. Bütün bu 

kötülükleri yapan insanın sıradan hali 

üzerinden ‘kötülük’ için aslında cana-

varlara gerek olmadığını, gayet sıradan 

insanların da akıl almaz vahşet eylem-

lerine girişebileceğini göstermişti. Yani 

kötülük uzaydan ya da yeraltından ge-

len acayip mahlukların değil, gayet sıra-

dan insanların işi olabiliyordu ve bunu 

da bir uyarı olarak görmek lazımdı: ga-

yet mülayim kapı komşunuz da uygun 

şartlar altında canavarca eylemlerde 

bulunabilir ve sonra ‘Ben sadece bana 

söyleneni yaptım,’ diyebilirdi. 

Extramücadele’nin bu cümleyi sergi-

sine isim olarak seçmesi isabet, zira ser-

gideki işler Türkiye toplumu bünyesin-

de gayet sıradan bir şey gibi sürdürülen 

kötülükleri ve bu kötülükler için mesu-

liyet almayanları ifşa ediyor. İfşa ediyor 

diyorum çünkü burada yapılan şey ba-

sit bir ‘gösterme’ hamlesi değil; suçluyu 

ve suç mekanizmalarını ifşa etme giri-

şimi. Extramücadele sanki elinde bir 

megafon varmış da bu sıradanlaşmış 

kötülükleri ve suçları herkese duyur-

mak istiyormuş gibi. Sakin ve mesafeli 

işler değil bunlar; gayet ünlemli, soluk 

soluğa ve hararetli bir angajmanın ürü-

nü gibi duruyorlar.

Extramücadele önce suç mekaniz-

masını ele alıyor: Sergiyle aynı ismi 

taşıyan ve büyük halkalardan, minik 

halkalara doğru ilerleyen bir zincirden 

oluşan iş, suç mekanizmasının, sıradan 

kötülük memurlarını yöneten hiyerar-

şik aygıtın özeti gibi. Zincirin en küçük 

ucundaki halkalar insanın boynuna 

kolye olarak asabileceği kadar küçük. 

Yani, büyük suç mekanizması, siz fark 

etmeden, ‘koynunuza kadar’ girebili-

yor. Zararsız ve olağan görünen bu sinsi 

mekanizma emir-komuta zinciri ya da 

kuşaklar boyu miras yoluyla aktarılan 

bütün kötülük kodlarını açıklamak 

için bir model olarak kullanılabilir. İlk 

durumda baştaki kötülük generalinin 

kötü aklından bihaber bir er, ikinci du-

rumda ise tarih zincirinin (mesela, Tür-

kiye tarihi) en başındaki kurucu kötü 

ideolojiden bihaber ‘sıradan vatandaş’ı 

düşünebilirsiniz. İkisi de hiç farkında 

olmadan bir kötülük mirasının taşıyı-

cısı ve uygulayıcısıdır. Askeri yapı ve 

toplumlardaki tarihsel-ideolojik yapı 

bu açıdan birbirine benzer ve aynı sı-

radan kötülük vakalarını gayet doğal 

bir şeymiş gibi üretir ve yeniden üre-

tirler ve bu böyle sürer gider. Sonra da 

Extramücadele gibi itirazcı ve ifşa edici 

bir ses, bu kötülük döngüsünün üzerine 

örten tozlu ve kanıksanmış perdeyi kal-

dırır, perdenin altındaki vahşeti sergi-

ler. İnsanın aklına Benjamin’in ‘Tarihin 

tüylerini tersinden taramak,’ dediği şey 

de geliyor. Ama Extramücadele sade-

ce tarihin değil, bugünün de tüylerini 

tersten tarayarak, uyuşuk örtüyü bugün 

için de kaldırıyor. Pürüzsüz yüzeyde 

pürüzler ve delikler açıp, içeriyi göste-

riyor. İçerisi de toplumu oluşturan ‘suç 

unsuru’ söylemler, mitler ve kurgularla 

dolup taşıyor. 

Türkiye denilen felaket ülkede, en 

büyük belalardan biri de erkeklik miti 

ve kurgusu olduğu için, eril güç mitle-

rini çökertmek, bunları alaşağı etmek, 

sağlam bir sanatsal-siyasi hamleye dö-

nüşüyor. Extramücadele mitlerle oyna-

mayı her zaman çok sevmişti, bu sefer 

de erkeklik mitiyle oynuyor ve kadınla-

ra, dişilere, Lilith’e (itaatkar Havva’ya 

değil) zihinlerde yeni bir yer açıyor. 

Sergideki en çarpıcı işlerden biri iki 

‘erkek’ figürünün ciddiyetini ve erilli-

ğini bozan Türk’ün Annesi de Babası da 

Erkektir adlı iş. Namık Kemal ve Yaşar 

Doğu kartpostalları üzerine eklenen 

iki meme çok basit ve ters yüz edici bir 

hamle yaratıyor. Burada hem zihnen 

(Namık Kemal), hem de bedenen (Ya-

şar Doğu) yüceltilen ‘Türk erkeği’nin 

alaya alınması söz konusu. Atatürk’ün 

(yani, ‘ata’ erkinin dilde cisimleşmiş 

halinin) ilham kaynaklarından ‘Vatan 

Şair’i Namık Kemal TC’nin fikrî gücü-

nün ifadesi, güreşçi Yaşar Doğu ise kav-

gacı ve muzaffer Türk erkeğinin temsi-

li. Biliyoruz ki, bir erkek-devleti olarak 

kurulan TC’nin (Kadınlara oy hakkı 

verildi masallarına inanmayın; kurucu 

kadroda bir tane bile kadın yoktur.) en 

büyük korkularından biri de efemine-

kötülüğü ifşa etmek 

Yazı Ahmet Ergenç

EXTRAMÜCADELE,BEN SADECE SÖYLENENİ YAPTIM SERGİSİNDEN,GALERİ ZİLBERMAN’IN İZNİYLE
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Köşecik, 

2016

Tuval 

üzerine 

yağlı boya, 

150x210 cm

Ferâre, 

2016

Teneke 

ve araba 

lastikleri, 

230x70

x90 cm

Şehri sevmek, bazılarımız için çöpünü de 

sevmek demektir. Hatta asıl onu. Çöp derken şunu 

kastediyoruz; şehrin attıkları, vitrine koymaya değer 

görmedikleri, vitrine koyduklarından arta kalanlar… 

Malzeme; teneke, kağıt, bit pazarında bulunan şey, 

mermer basamağın mermer duvarla birleştiği köşe, 

apartman içi, iskele-merdiven, beton filizi, lekenin 

hatırası… Antonio Cosentino, şehirle alışverişini tam 

bu atıklar-artıklar üzerinden kurmuş İstanbullu bir 

sanatçı. İsveçliler kentsel atıktan ısı elde ediyorlarmış. 

Antonio da atıktan bir çeşit ısı elde eder. Ama bu 

ısı, yalancı bir alevle içimizi ısıtan nostalji değildir. 

Antonio’nın tuvalleri ya da üç boyutlu nesneleri, 

geçmişe değil, daima ‘geçmekte olan’a işaret ederler. 

Şehir, onun için eşyaları, insanları ve bellek kayıtları ile 

birlikte daima geçmekte-geçmekte-geçmekte olan ile 

ilgilidir.
Bu bakımdan, hareket eden şeylere özel ilgi 

duyması, selülozik tiner tenekelerinden gemi ya da 

araba maketleri yapması, el arabası tekerleklerini 

Ferrari’yle birleştirmesi hiç garip değildir. Tıpkı Sevim 

Burak’ın ‘Mach 1’le büyülenip onun hakkında bir 

kitap yazması gibi bir şeydir bu. Şehirden geçip giden 

birkaç efsane Ferrari varsa da, görsel zihnimizde asıl 

yer eden arabanın ardında bıraktığı izdir elbette. Şehir 

ve artıklarını seven biri için, kuyruklu yıldız gibi kayıp 

giden ‘lüks’ hatıranın izine daha alçakgönüllü bir izi, 

el arabalarını ya da çöp toplayan çocukların dev çöp 

torbalarını hareket ettiren tekerleklerin görsel hatırasını 

iliştirmekten daha uygun ne olabilir ?

Bazı hatıralar onda inatla formdur. Yıllardır, 

-başka bir kelime bulamadığımız için- ‘modernist’ 

diyebileceğimiz hibrid-yerli formlarıyla hayatımızda 

olan kamusal bina, kübik otel, beton iskele, kutu kutu 

binalarıyla anonim şehirler kurmak/resmetmek onda 

süregelen bir temadır. Alışkın Antonio Cosentino 

seyircisi, Galeri Zilberman’da açılan ve 2 Temmuz’a 

kadar devam edecek son sergisi ‘…cigara viski kolileri 

denizlerde, ferare sevgilim…’de onun, belediye 

otobüslerinin orta ve arka kapılarının iki yanında 

yükselen, galiba tam ortada dirsek yapan sarı uzun 

tutamakları resmettiğini görünce hayret edecek ama 

şaşırmayacaktır, sanıyorum.

‘Hayret etmek ama şaşırmamak’; Antonio 

Cosentino’nun bakış stratejisinin özeti belki de budur. 

An ile değil süreç ile, mucize ile değil birikme ile 

ilgileniyorsanız, baktığınız şeyler bakışınızın bulup 

çıkardığı rastlantısal tuhaflıklardan ibaret değildir. 

Daima hareket halinde bir bütünün parçalarıdır.

Bazı hatıralar da onda inatla yüzeydir. Afişin 

cazibesi, posterin geçiciliği, logo, marka yazısının 

verdiği acele, olayı uzatmayan bilgi, ev yapımı çizgi 

roman kahramanının delip geçen bakışı, bazen fırça 

izinin hızla geçip gidişi. Ama bakış, aniden şu havalı, 

retro-modern defter kapağının üzerindeki yazıya da 

takılabilir: ‘Lise’ 

Ya da nesnenin dokusu. Zihnimizde uyur-duran 

ev içi, kalorifer üstü, kentsoyluluk arzusu, kış, ‘2001 

Uzay Yolu Macerası’ (ve sonuçta geçicilik) izlerine ani 

bir resmi geçit yaptıran mermer kütle ve damarları. Ya 

da, mermerin mermerle kavuştuğu nokta; bakışın, üç 

boyutlu manzarayı bir optik ayarlamayla iki boyutlu 

yüzeye çevirebilecek olması. Antonio, yanılsama 

ile maketlerinde nasıl oynuyorsa, farklı biçimde 

tuvallerinde de oynar. Bu bakımdan onun bu sergideki 

irili ufaklı renk lekelerinden oluşan, yan yana asılı 

küçük tuvallerini en katışıksız biçimde, lekeye ve 

yüzeye yollanmış aşk mektupları olarak da seyretmek 

mümkün dersem kim ne karışır?

ANTONIO COSENTINO
Yazı:

Fatih Özgüven
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Studio visit by Antonello TolveOcak / January 2016
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Hakkında

Zilberman Gallery 2011’de karşılıksız destek projesi Zed Grant’i başlattı. Zed Grant (önceki adıyla Cda- 
Projects Grant*) atölye çalışmaları, sunum-performanslar, proje sunumları ve tartışmalardan oluşan, 
2012-2014 yılları arasında Mısır Apartmanı’nın birinci katında Zilberman Gallery’nin özel alanı Kat1‘de 
gerçekleştirilen halka açık programıyla, pratiğe dayalı sanatsal araştırma süreçlerine destek verdi.

10,000 Euro’luk Zed Grant Sanatsal Araştırma ve Üretim Desteği, her yıl yapılan uluslararası açık çağrıya 
gelen başvurular arasından seçilen bir sanatsal araştırma projesine verildi. Seçilen projelere ayrıca yayın 
katkısının da verileceği bu programda şimdiye kadar üç proje seçildi.

2011 senesinde Zed Grant’ı alan Kristine Khouri ve Rasha Salti’nin projesinin çıkış noktası, 1978’de Beyrut’ta 
gerçekleştirilen “Filistin ile Dayanışma İçerisinde Uluslararası Sergi” oldu. 2012 senesinde desteğe layık 
görülen Sofia Olascoaga’nın “Ütopya ve Başarısızlık Arasında” adlı projesi ise, geçtiğimiz 20-30 sene 
içerisinde Meksika’da geliştirilmiş olan bilinçli topluluk modellerine odaklandı. Son olarak 2013 senesinde 
seçilen Michael Baers’in Bir Jeste Tepki” adlı araştırması, Sahara Occidentale, con poche immagini (Batı 
Sahra, birkaç imge ile) adlı grup hakkında araştırmalarına devam ediyor.

Zilberman Gallery Berlin’de önümüzdeki dönemde gerçekleşmeye başlayacak olan konuk sanatçı programı 
bu destek modellerinden biri olacak. Bu program, sanatçılara Berlin’de konaklama ve çalışma imkanı 
vererek sanatsal pratikleri ve uluslararası bağlantılarını zenginleştirmeleri için olanak sağlayacaktır.

*Cda-Projects Grant 2011 yılında kuruldu. 2014 yılı itibariyle, Cda-Projects’in kardeş galerisi Zilberman Gallery’le birleşmesi 

nedeniyle, Cda-Projects Grant etkinlikleri Zed Grant olarak devam etti.

About

Zilberman Gallery initiated the support project Zed Grant in 2011. Zed Grant (previously known as CDA-
Projects Grant) funded public workshops, lecture-performances, project presentations and discussions in 
Kat 1, a private space run by Zilberman Gallery on the first floor of Mısır Apartmanı, between 2012 and 
2014, thus encouraging practice-based artistic research processes. 

A 10,000 EUR Zed Grant Artistic Research and Production Grant was offered to an artistic research project 
that was selected from applications drawn from open calls. Publications of supported projects will also be 
supported. 

Kristine Khouri and Rasha Salti’s project selected in 2011 took its inspiration from “The International Art 
Exhibition in Solidarity with Palestine” which was inaugurated in Beirut in 1978. Sofia Olascoaga’s project 
titled “Between Utopia and Failure” and selected in 2012 assessed the productive tension between utopia 
and the eventual failure of intentional community models developed in Mexico in past decades. The last 
research project selected in 2013 by Michael Baers titled “In Response to a Gesture,” focuses on a group 
calling itself Sahara Occidentale, con poche immagini (Western Sahara, with a few images).

Zilberman Gallery Berlin artist-in-residence program –taking place next season–will be one of these 
support models. This program will provide the artists with the opportunity to live and work in Berlin and 
also to enrich their artistic practices and international networks. 

*CDA-Projects Grant was established in 2011 by Cda-Projects. As of 2014, Cda-Projects Grant continues its activities as Zed Grant 
since CDA-Projects ceased to exist after merging with the sister gallery, Zilberman Gallery.

Sofia Olascoaga 
Between Utopia and Failure

Sofia Olascoaga’nın “Ütopya ve Başarısızlık Arasında” adlı projesi, 
geçtiğimiz 20-30 sene içerisinde Meksika’da geliştirilmiş 

olan bilinçli topluluk modellerinin başarısızlığı ve hayali 
arasındaki üretken gerginliği değerlendirdi. Projenin parçası 

olarak gerçekleşen düşünce toplantıları ve tartışma seanslarına 
katılan disiplinlerarası katılımcılar, tarih ve kolektif hafıza 

üzerine duygusal bir inceleme ile Cuernavaca’daki (Meksika) 
inisiyatiflerin tarihsel ve eleştirel bir analizini oluşturdu. Proje, 

yoğun atölye, panel, aksiyon, performans, radyo müdahaleleri ve 
belgesel yerleştirmeler sonucunda gelişen kamusal karşılaşmaya 

farklı kuşaklardan bireysel ve kolektif sanatçı, eğitmen, 
psikanalist, aktivistlerin yaratıcı ve aktif tepkilerini dahil etti. 

Etkinlik dahilinde gerçekleştirilen belgesel sergi, farklı etkinlik, 
diyalog ve araştırma malzemelerinden oluşan bir laboratuvar ile 
halka açıldı. 108 işbirlikçinin katılımıyla 14 proje önerisi hayata 

geçirildi. Proje, ulusal ve uluslararası altı sanat kurumu ve yerel 
grubun desteğiyle Cuernavaca’da (Meksika) gerçekleştirildi. 

Proje hakkında daha fazla bilgi için: 

http://entreutopiaydesencanto.tumblr.com 

Project titled “Between Utopia and Failure” by Sofia Olascoaga 
assessed the productive tension between utopia and the eventual 

failure of intentional community models developed in Mexico in 
past decades. As part of the project, an interdisciplinary group 

of collaborators took part in a series of think-tanks and intensive 
sessions, organized as catalysts for both an affective exploration 

of history and collective memory, and a reflective analysis 
of historical and critical framework for the initiatives held in 

Cuernavaca, Mexico. Intensive workshops, discussion panels, 
actions, performances, radio interventions and documentary 

installations resulted in a public encounter, through creative and 
active responses from artists, educators, psychoanalysts and 
activists, individual and collective, from various generations. 

The event included a documentary exhibition, open to the 
public for successive activities, dialogues and a laboratory with 

research materials. A total of 14 proposals were realized with the 
engagement of 108 collaborators, and the generous support of 6 

major national and international art institutions and local groups 
in Cuernavaca, Mexico. 

For more information about the project:

http://entreutopiaydesencanto.tumblr.com
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Kristine Khouri and Rasha Salti
The International Exhibition in Solidarity with Palestine

Kristine Khouri ve Rasha Salti’nin projesinin çıkış noktası, 1978’de Beyrut’ta gerçekleştirilen “Filistin ile 
Dayanışma İçerisinde Uluslararası Sergi” oldu. Sergideki işler bomba saldırısına maruz kaldığından ve 

serginin kurumsal arşivlerdeki izleri yok olduğundan, araştırma projesi, sanatçıların ve diğer katılımcıların 
arşivleri incelenerek serginin hikayesini yeniden oluşturma çabasıydı. Proje, 20 Şubat-1 Haziran 2015 

tarihleri arasında Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)’da gösterildikten sonra HKW ve 
MACBA’nın ortak üretimiyle Haus der Kulturen der Welt’te (Berlin) ikinci bir sergiye dönüştü. 19 Mart-9 

Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan ikinci sergi, soğuk savaşın böldüğü Almanya’yla sanat 
ve sanatçıların ilişkisi üzerine yoğunlaşırken, anti-emperyalist cepheyi hareketlendiren nedenleri özellikle 

Filistin mücadelesiyle ilişkilendirerek okumayı hedefledi.  

Bu araştırma projesi, Rana Sadik ve Samer Younis, Şarjah Sanat Vakfı, Arab Fund for Arts and Culture 
(AFAC), ZedGrant, A.M. Qattan Foundation, ve Tensta Konsthall’ın katkılarıyla gerçekleştirildi. 

Kristine Khouri and Rasha Salti’s selected project takes its inspiration from “The International Art 
Exhibition in Solidarity with Palestine” which was inaugurated in Beirut in 1978. As the works in the 

exhibition were bombed and the institutional archival traces of the exhibition were destroyed, the 
research project focuses on reconstituting the story of the exhibition, pieced from archives of artists and 

participants. Further, the project grows into a second exhibition titled “Past Disquiet” at Haus der Kulturen 
der Welt, Berlin. Originally conceived and presented by the Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

(MACBA) between February 20 and June 1, 2015, the Berlin version is a production of HKW and MACBA. 
The exhibition taking place between March 19 – May 9, 2016, focused on the relationship between the 

realm of art and artists’ practices between the Cold War-divided Germany and the causes that animated 
the anti-imperialist solidarity front, specifically the struggle for Palestine.

The research for this project has been made possible by the generous support of Rana Sadik and Samer 
Younis, the Sharjah Art Foundation, the Arab Fund for Arts and Culture (AFAC), ZedGrant, the A. M. Qattan 

Foundation, and Tensta Konsthall.

Past Disquiet
Narratives and Ghosts from the International Art Exhibition for Palestine, 1978
19.3.-8.5.2016, Haus der Kulturen der Welt, Berlin
Yerleştirme görüntüsü/Installation view
© Laura Fiorio / Haus der Kulturen der Welt 
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Michael Baers
A Response to A Gesture

Zilberman Gallery’nin başlattığı, pratik odaklı sanatsal araştırmayı destekleyen ZedGrant’in 
üçüncü kazananı “Bir Jeste Tepki” (2013) adlı araştırmasıyla Michael Baers oldu. Baers, Sahara 

Occidentale, con poche immagini (Batı Sahra, birkaç imge ile) adlı grup hakkında araştırma 
yapıyor. Necessità dei Volti (Yüzlerin gerekliliği) adlı kitabı kullanan grup, Sahravilerin Fas’ta 

on beş yıl süren savaşı sürecinde öldürülen ya da yakalanan Faslı askerlerin fotoğraflarını 
kullanarak Sahravilerin halini küçük, yarı-mahrem karşılaşmalar aracılığıyla anlatıyor. 

Araştırmasının ilk sonucu olarak Sahara Occidentale, con poche immagini’yi geniş bir tarihsel 
çerçeveye oturtan Baers, Batı Afrika’ya olan Arap göçü, Sahra’daki Avrupa sömürgeciliği, 

Sahra’nın edebi tarihi, Sahra’nın göçebe nüfusunun Avrupalı ve Amerikalı yazarlar için üretken 
bir sembol olarak kullanılması gibi az bilinen tarihi durumlarla ilgili uzun bir deneme yazdı. 

ZedGrant süreci boyunca gerçekleşen araştırması çerçevesinde birlikte çalıştığı kişilerle görüşen 
Baers, Roma, Napoli, Mayorka ve Paris’e gitmiş, grup üyeleriyle söyleşi yapıp çalışma süreçlerini 

gözlemleme fırsatı bulmuştur. Fotoğraf ve görsel malzeme toplayan Baers, Batı Sahra tarihiyle 
ilgili geniş çaplı bir zaman çizelgesi oluşturarak yakın zamanda yayınlanacak bir deneme 

üzerine çalışmaktadır. Yazılı malzemeye 60 adet mürekkeple çizilmiş desen eşlik edecektir. 

Zilberman Gallery’s support structure for practice-based artistic research ZedGrant’s third round 
(2013) recipient, Michael Baers’ research, originally titled “In Response to a Gesture,” focuses on a 

group calling itself Sahara Occidentale, con poche immagini (Western Sahara, with a few images). 
The group has used a book entitled Necessità dei Volti (The Necessity of Faces), showing 

photographs of Moroccan soldiers captured or killed in the course of battle during the Sahrawi’s 
fifteen-year war with Morocco to discuss the plight of the Sahrawi people in small, semi-private 

encounter sessions. As the first outcome of his research, Baers has situated the work of the 
Sahara Occidentale, con poche immagini group within its broad historical context, producing a 

lengthy essay which assays the little-known history of Arab migration to West Africa, European 
colonialism in the Sahara, the literary history of the Sahara and its nomadic populations as a 

fecund symbol for European and American writers. Over the course of the grant period, Baers 
has met his research subjects on several occasions, making trips to Rome, Naples, Majorca and 

Paris, where he interviewed group members, observed their working process, and gathered 
photographs and other visual material. During this time, he began drafting a lengthy time line 

of Western Saharan history, which he references extensively in his soon-to-be published essay. 
His written work will be accompanied by over 60 pen-and-ink drawings. 

Prisoners filmed 
Tutsak Faslı mahkumlar Omar Ahmed tarafından filme alınıyor, 
belgesel, tarih bilinmiyor.

Captive Moroccan prisoners are filmed by Omar Ahmed, a 
Sahrawi documentarian, date unknown.  

Fosbucraa
İşçiler ve nöbetçi askerler Fos Bucraa fosfat madeni 
operasyonunda, 1973. Fotoğraf: Francisco Orriach.

Workers and military guards at the Fos Bucraa drag line 
phosphate mining operation, 1973. Source photo by Francisco 
Orriach. 

Map
İspanyol sömürge döneminden Batı Sahra haritası, tarih 
bilinmiyor.

Map of Western Sahara dating from the Spanish colonial 
period, date unknown.

Post battle
Polisario askerleri Faslı kuvvetleriyle karşılaştıktan sonra 
tahrip edilmiş arazi taşıtını inceliyor. Özel koleksiyondan, tarih 
bilinmiyor.

Polisario soldiers  investigate a destroyed jeep after an 
encounter with Moroccan forces. Source photo from a private 
collection, date unknown.
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Zilberman Gallery Berlin’in sanatçı misafirlik programı, galerinin temsil ettiği ve 
işbirliği yaptığı sanatçıları yaşamak ve çalışmak için Berlin’de ağırlıyor. 

Zilberman Gallery’nin sanatçıları farklı yapılar ile destekleme çabasının bir devamı 
niteliğinde olan misafirlik programı ile sanatçılar yerel sanat dünyasıyla bağlantılar 
kurarak Berlin’in uluslararası sanat çevresinde tecrübe edinme imkanına sahip 
olacaklar. 

Bu program, Charlottenburg’da Zilberman Gallery Berlin’in yer aldığı binada 
sürdürülecek. Yüz yıl evvel modern sanat galerilerine ev sahipliği yapmış olan 
muhit güncel sanat galerileri için heyecan verici bir alan yaratıyor. Burada misafir 
olan sanatçılar da çalışmalarını ilham verici bir sanatsal ortamda sürdürme 
olanağını bulacaklar. 

Misafirlik programında aynı anda bir sanatçı veya bir sanatçı kolektifi kalabilecek. 
Program çerçevesinde sanatçılara kalacak yer, atölye ve harcırah verilecektir. 
Zilberman Gallery Berlin ekibinin danışmanlığında gerçekleşecek program ile 
Berlin kentindeki açılışlar ve etkinliklere katılım olduğu kadar, şehirdeki sanat 
profesyonelleriyle tanışmak gibi birçok imkan sağlanacaktır. Bu sayede sanatçılar 
yerel çerçeve ile ilgili bir fikir edinirken bu tecrübeleri genel bir izleyici kitlesi ile 
paylaşabilmek için Zilberman Gallery’nin sosyal medya hesaplarını kullanabilecek. 

İlk misafir sanatçımız Alpin Arda Bağcık 17 Ekim-12 Aralık 2016 tarihleri arasında 
Berlin’de kalarak yeni çalışma serisi üzerine çalışacak. 

Zilberman Gallery Berlin artist-in-residence program invites the gallery’s 
representing and collaborating artists to live and work in Berlin. 

Zilberman Galley continue to support artists with various structures. It will be an 
opportunity to meet with the local art scene, exchange ideas and gain experiences 
in the international art community of Berlin. 

This program will be pursued in Charlottenburg at the same building where 
Zilberman Gallery – Berlin is located. Having hosted the first modern art galleries 
more than hundred years ago, nowadays this neighborhood presents exciting 
contemporary art galleries. Hence, artists will have the opportunity to pursue their 
works in an inspiringly artistic environment. 

This residency will be available for one artist/collective at once. It will provide the 
artists with accommodation, studio and per diem. Mentored by Zilberman Gallery 
– Berlin team, they will have a full schedule of visiting exhibition openings and 
meeting art professionals to have a better understanding about the local art scene. 
To share these experiences with a general audience, the resident artists will have 
the access to the related social media accounts of Zilberman Gallery. 

Our first artist-in-residence, Alpin Arda Bağcık will stay at the residency between 
17 October – 12 December 2016 and work on his new series of works.

misafir sanatçı programı | artist residency
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