
Endless steppes, bottomless forests, mysterious gardens, lumped with mountains 
and hills; Fatoş İrwen’s grand variety of work lies before us like a landscape: This 
is a wild and fertile geography that embraces people, insects, animals, ghosts, 
creatures and monsters with the same hospitality. Wildflowers and animal 
carcasses, cervixes and graves are side by side. There is a house with vines in the 
center of this view. Her childhood home in Sur, where the artist kept her secret. 
Suspended between existence and absence, this house constantly addresses 
the future, deprived of its mother tongue. It calls on those who are long gone 
and others who are yet to come, to mourn all the losses. This call for testimony 
surrounds all of Fatoş İrwen’s work. First it gets caught in the door, the closet, the 
flesh, the teeth. Then it spreads, nests, occupies space like rust or mold. The room, 
the dungeon, the bathroom, the street, the house, the body are all opened part 
way to make room for that call.

There is always the same concern in Fatoş İrwen’s archeology, collecting and 
editing: breaking the linearity of time. To open up a threshold-space to make the 
overlapping of different types of temporality visible through various techniques 
such as replication, mirroring, spacing, folding, and scraping. One can see the 
expression of this thought in the twin structure of the exhibition titled “Exceptional 
Times”. We encounter Fatoş İrwen in two exhibitions from different periods of her 
life at two distinct cultural venues, Karşı Sanat and Depo, at the same time. In this 
way, she relieves her work from a chronological temporality and turns it into a 
kind of present tense by folding the beginning and the end on top of each other. 
We can only imagine such a perception of time as being in two different places at 
the same time. This theme continues in two images that step forth in her work: 
hair and feet. Images of two different temporalities: the body that tramples and 
welcomes, walks and waits in contemplation, resists and yields. A body conveying 
its own past in every step it takes towards the future. An opening that holds the 
rebellion, the revolt, the apocalypse and the head and the beginning together. The 
hair that never forgets and the feet that walk away. The time difference between 
hair and feet, the different sensations of time in each bodily organ; “Exceptional 
Times” where temporalities that are not of the same kind overlap, elevates the 
body to the level of witness.

Dağlar ve tepelerle yumrulanmış uçsuz bucaksız bozkırlar, dipsiz ormanlar, gizemli 
bahçeler; Fatoş İrwen’in muazzam çeşitlilikteki yapıtı bir manzara gibi önümüzde 
uzanıyor: İnsanları, böcekleri, hayvanları, hayaletleri, canlıları ve canavarları aynı 
konukseverlikle kucaklayan vahşi ve bereketli bir coğrafya burası. Kır çiçekleri ve 
hayvan leşleri, rahim ağızları ve mezarlar yan yana. Bu manzaranın merkezinde 
asmalı bir ev var. Sanatçının sırrını sakladığı Sur’daki çocukluk evi. Varlık ve yokluk 
arasında asılı duran bu ev, anadilsizliği içinden sürekli geleceğe doğru sesleniyor. 
Çoktan gitmiş olanları ve henüz gelmemiş olanları, kayıpların yasını tutmaya 
çağırıyor. Bu tanıklık çağrısı Fatoş İrwen’in işlerinin tümünü kuşatıyor. Kapıya, 
dolaba, ete, dişe takılıyor önce. Sonra yayılıyor, yuvalanıyor, pas ya da küf gibi 
mekân tutuyor. Oda, zindan, banyo, sokak, ev, beden o çağrıya yer açmak için 
aralanıyor.

Fatoş İrwen’in arkeologluğunda, toplayıcılığında, kurguculuğunda hep aynı kaygı 
var: Zamanın çizgiselliğini kırmak. Çoğaltma, aynalama, aralama, katlama, kazıma 
gibi çeşitli tekniklerle, farklı türden zamansallıkların üst üste gelişini göze getirecek 
bir eşik-mekân açmak. Bu düşüncenin ifadesini “Olağan Zamanın Dışında” başlıklı 
serginin ikiz yapısında da görmek mümkün. Fatoş İrwen aynı anda, iki bağımsız 
kültür mekânında, Karşı Sanat ve Depo’da, hayatının farklı dönemlerine ait iki sergi 
ile karşımıza çıkıyor. Böylece yapıtını kronolojik bir zamansallıktan çıkarıp, başı ve 
sonu öpüşecek biçimde üst üste katlayarak bir tür geniş zaman haline getiriyor. Bu 
tür bir zaman algısını ancak aynı anda iki farklı yerde olabilmek biçiminde tahayyül 
edebiliriz. Aynı izlek işlerinde ön plana çıkan iki imgede sürer: Saçlar ve ayaklar. 
İki farklı zamansallığın imgeleri: Ayaklar altına alan, baş üstünde tutan; yürüyen 
ve tefekkürle bekleyen; ayak direyen ve boyun eğen beden. Geleceğe doğru attığı 
her adımda bizzat geçmişinden menkul bir gövde. Ayaklanma, kıyam, kıyamet ile 
baş ve başlangıcı birarada tutan açıklık. Hiç unutmayan saçlar ve yürüyüp giden 
ayaklar. Saçlar ve ayaklar arasındaki zaman farkı, zamanın her bir organda başka 
duyumsanması, aynı türden olmayan zamansallıkların üstüste bindiği “olağan 
zamanın dışında” bedeni şahit mertebesine çıkarıyor. 

Bu sergi Fatoş İrwen’in yaşamına eşlik eden sanatsal deneyimin güncesi olarak 
okunabilir. Ama bu günce kimsenin konuşmadığı bir dilde yazılmıştır. Çünkü 
göstergeleri değil, ancak boşlukları mesken tutabilecek kayıpların çağrısına bir 
yanıttır. Her iki sergi mekânında da yer alan “Öteki Tarih” adı iş üzerine düz yazı 

This exhibition can be read as the diary of the artistic experience accompanying 
Fatoş İrwen’s life. But it is written in a language that nobody speaks. Because it is a 
response to the call of losses that can dwell only in the gaps, not in the signs. The 
work titled “Other History”, which can be found in both exhibition venues, consists 
of a work where blank book pages with pin holes punched in them form lines of 
prose. Since these papers look like text, we hear the order to read!; but we cannot 
read them. The prison administration could not read it either. The documents 
were examined for months, never to get a stamp of approval. In this work Fatoş 
İrwen produced during the days when the old Diyarbakır Prison was closed to 
political prisoners, there is a place for every word that has ever been censored, 
banned, unwritten, and suspended throughout history. These documents reach 
an absolute externality through the holes they make in language. Neither law nor 
violation can stamp them anymore.

Fatoş İrwen presents a gift to the peoples who have recorded their testimony to 
their history and geography, to themselves and others, to mercy and tyranny with 
their bodies; to the peoples accustomed to living in a state of emergency. This 
twin exhibition carries the promise of undefined liberties and kinless intimacies 
within the time of a being that is neither forbidden nor sanctified.
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formatında, satırlar halinde iğne delikleri açılmış boş kitap sayfalarından oluşur. 
Bu kağıtlar birer metne benzediği için oku! emrini duyarız; Ama onları okuyamayız. 
Cezaevi yönetimi de okuyamamış. Aylarca incelenen belgelere “görülmüştür” 
damgası bir türlü vurulamamış. Fatoş İrwen’in kırk yıllık Diyarbakır Cezaevi’nin 
siyasi mahkumlara kapatıldığı günlerde yaptığı bu işte, tarih boyunca sansürlenen, 
yasaklanan, yazılamayan, susulan her söze yer var. Bu belgeler dile açtıkları 
deliklerden mutlak bir dışsallığa ulaşır. Ne yasa, ne de ihlal onları damgalayamaz 
artık. 

Fatoş İrwen tarihine ve coğrafyasına, kendine ve ötekine, merhamete ve zorbalığa 
tanıklığını bedeniyle kaydetmiş; olağanüstü halde yaşamaya alışmış halklara 
armağan ediyor. Bu ikiz sergi ne yasaklanan ne de kutsallaştırılan bir varlığın 
zamanında, tanımsız özgürlüklerin ve akrabasız yakınlıkların vaadini taşıyor. 
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