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on the set of 1978ff, iki kanallı video enstalasyon artı 2 fotoğraf,
Sandra Schäfer, 58’, HD, stereo, 2011
turning inward | trading out, video, Sandra Schäfer, 30’, HD,
stereo, 2012
Urban settings and other kinds too, fotoğraf serisi, 2002’den
itibaren
Unutma Egzersizleri, video enstalasyonu, Sevgi Ortaç, 9’, 2011
Those Days of Revolution, 22 fotoğraf, Hengameh Golestan, s/b,
1979; 2 fotoğraf, c, Sandra Schäfer.

Sandra Schäfer her iki video enstalasyonu üzerinde de 2011’de
İstanbul’da Berlin Senatosu sanatçı misafirlik programı döneminde çalıştı. on the set of 1978ff video enstalasyonu bir mazefilm prodüksiyonudur ve Berlin’deki Neue Gesellschaft für Bildende Kunst’ta ve Graz’daki Camera Austria’da (2012) gerçekleşen the Urban Cultures of Global Prayers (www.globalprayers.
info) (2011) sergisi kapsamında sergilenmiştir. Enstalasyon aynı
zamanda Frankfurter Kunstverein’daki Demonstrations: Making
Normative Orders sergisi eşyapımcılığında, turning inward |
trading out video enstalasyonu da Künstlerhaus Büchsenhausen
(2012) eşyapımcılığında gerçekleşmiştir.

Sevgi Ortaç’ın Unutma Egzersizleri (2011) videosu, Osmanlıların Konstantinopolis’i fethinin yeniden canlandırıldığı kutlamalarla başlar ve parçalara bölünmüş bir ekranda bu yeniden
canlandırmanın diline dair imgeleri ve mekânsal anlatıları örer.

Schäfer İranlı fotoğrafçı Hengameh Golestan’ı ve İstanbul’da
yaşayan sanatçı Sevgi Ortaç’ı sergiye katılarak kendi çalışmasıyla
bir diyalog içine girmeye davet etti. Sergide İranlı fotoğrafçı
Hengameh Golestan’ın fotoğraflarından bir seçki yer alıyor.
Golestan bu fotoğrafları devrim esnasında (1978/79) Tahran’da
çekmiş ve kitlesel protestoların kıyısının yanı sıra özel alanların
görüntülerini yakalamıştır. Zuhur eden rejime karşı ilk protestoyu da fotoğraflamıştır: Kadınların 1979 Mart’ında başörtüsü
dayatması ve ilave yaptırımlara karşı gösterisi.

Schäfer’ın üzerinde çalışmaya devam ettiği Urban settings and
other kinds too [Kentsel senaryolar ve öteki senaryolar da] adlı
fotoğraf serisinden bir seçki de yeni ve genişleyen İslami orta sınıfın ikamet ettiği ve son yıllarda büyüyen Başakşehir kompleksi içindeki İslami korunaklı sitelerin bazı mekânsal anlatılarının
altını çiziyor. Bu fotoğraflar aynı zamanda Schäfer’ın bugünlerde üretimine odaklandığı yeni video hakkında ipuçları içeriyor.

Sandra Schäfer’in yeni videosu turning inward | trading out [içe
dönüş / dışa satış] İran Devrimi’nin Türkiye üzerindeki etkisinin yanı sıra siyasal İslam’ın Türkiye’deki mevcut rolüne eğiliyor.
Video, bir kentsel alanı merkeze alır: İstanbul’un Fatih semtindeki Osmanlı döneminden kalma Valide Han’ın içinde yer alan
İran Camii. Schäfer video çalışmasında farklı izleri takip eder.
Bunlar bugün içinde geçmişten belgelerin aranışı, mekâna dair
anlatılar, kişisel hikâyeler veya gazeteci tarzı bir akıl yürütme
olabilir. Videoda bu heterojen malzeme kendi içinde parçalı kalan genel bir filmsel anlatıya işleniyor. turning inward | trading
out başlığı Fatih semtinde dışarısıyla yapılan ticaret ile eski bir
hanın avlusunda yer alan İran camiinin kapalı mekânının üst
üste binmesine gönderme yapar. Bu video, İstanbul’da yaşayan
gazeteci Ayşe Çavdar ile işbirliği içinde hazırlanmıştır.

Sanatçının bu çalışması, İran Devrimi’ni sadece ulusal bir olay
olarak değil, komşu ülkeler, Ortadoğu ve küresel Kuzey’deki
bağlantıları, yankıları ve alımlanışı geniş çerçevesinde araştırıyor.
Sanatçı İran Devrimi’ni çeşitli kentsel olgular, film, televizyon
ve fotoğrafla temsilini içeren örnekler ve fragmanlar üzerinden
yeniden kuruyor. Schäfer ve filmdeki konuşmacılar 1978 olaylarının medya üretimi ve alımlanışı perspektifinden bir yeniden
okumasını gerçekleştiriyor. Film, imajların ve enformasyonun
dolaşım süreçleri ile olayların farklı bağlamlara tercüme edilmesine odaklanıyor.

şekli belirleyen hakikatten hakikati belirleyen şekle / the shape of
truth changes and shapes the truth, Sandra Schäfer’ın Türkiye’deki
ilk solo sergisi; sergide ayrıca İranlı fotoğrafçı Hengameh Golestan ve İstanbul’da yaşayan Sevgi Ortaç’ın işleri yer alıyor. Sergi
on the set of 1978ff [1978 ve sonrasının setinde] (2011) isimli
iki kanallı video enstalasyonu etrafında kurulmuş. Bu enstalasyonda Schäfer iki soruya odaklanıyor: ilki, İran’daki 1978
devrimi İslami bir Cumhuriyet’in kurulmasına nasıl yol açtı? Ve
ikincisi, farklı siyasi gruplardan farklı inanıştaki pek çok insan
bunu neden destekledi?
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Unutma Egzersizleri, video still, Sevgi Ortaç, 2011

The following phrase was the main cliché formulated in the East during the 19th century: ‘Let us embrace the technique of the West, but not
its morality.’ While power was seen to be concentrated in the West with
glamorous splendor, the East was in a hurry to find a solution to its
‘backwardness’ without losing its identity in the process. Back in those
days, it was believed that truth was independent of form... In fact,
things have not changed so much since then... The world debated how
form determined the truth, that truth was not at all determined by
coincidence; that eventually truth surrendered to form... Maybe, truth
was but an optical illusion... (Ayşe Çavdar)

Those Days of Revolution, photography, Hengameh Golestan, 1979

19. yüzyılın Doğu’da üretilmiş en esaslı klişesiydi şu cümle: “Batı’nın
tekniğini alalım, ahlâkını almayalım.” Çünkü güç Batı’da göz
kamaştırıcı bir parlaklıkta yoğunlaşırken, Doğu “geride” kalmışlığına
kendisi olmaktan vazgeçmede çözüm bulma telaşındaydı... O vakitler
hakikatin şekilden bağımsız olduğuna inanılırdı... Köprülerin
altından o kadar da çok su akmadı... Hiç tesadüﬁ olmayan nedenlerle
şeklin hakikat üzerindeki belirleyiciliğini tartıştı dünya... Ve
derken hakikat şekle teslim oldu... Belki hakikat yalnızca bir göz
aldanmasıydı... (Ayşe Çavdar)

turning inward | trading out, video still, Sandra Schäfer, 2012

Açılış / Opening: 10 Kasım / November, 16:30,
kent sosyoloğu Masserat Amir-Ebrahimi (Tahran) ve gazeteci Ayşe
Çavdar’ın (İstanbul) katılımıyla panel / featuring a discussion with
urban sociologist Masserat Amir-Ebrahimi (Tehran) and
journalist Ayşe Çavdar (Istanbul)

Depo, 10 Kasım / November – 29 Aralık / December, 2012

Sandra Schäfer ve/with
Hengameh Golestan & Sevgi Ortaç

şekli belirleyen hakikatten hakikati belirleyen şekle
the shape of truth changes and shapes the truth

on the set of 1978ff, two-channel video installation plus 2
photographs, Sandra Schäfer, 58’, HD, stereo, 2011
turning inward | trading out, video, Sandra Schäfer, 30’, HD,
stereo, 2012
Urban settings and other kinds too, photography serial, since
2002
Missing the Place, video installation, Sevgi Ortaç, 9’, 2011
Those Days of Revolution, 22 photographs, Hengameh Golestan,
b/w, 1979; 2 photographs, c, Sandra Schäfer.

Sandra Schäfer worked on both video installations during her
Berlin Senate residency in Istanbul in 2011. The video installation on the set of 1978ff is a production of mazefilm and was
realized for the exhibition the Urban Cultures of Global Prayers
(www.globalprayers.info) in Neue Gesellschaft für Bildende
Kunst in Berlin (2011), and for Camera Austria in Graz (2012).
The installation was also co-produced for the exhibition Demonstrations: Making Normative Orders at Frankfurter Kunstverein.
The video installation turning inward | trading out was co-produced by Künstlerhaus Büchsenhausen (2012).

The video Missing the Place (2011) by Sevgi Ortaç opens with
the reenactment of the Ottoman conquest of Constantinople
during the annual celebrations. The screen split into pieces
plaits the spatial narratives and imagery proposed by the language of this reenactment.

In dialogue with her own work Schäfer invited the Iranian
photographer Hengameh Golestan and the Istanbul based artist Sevgi Ortaç to participate in the exhibition. A selection of
photographs by the Iranian photographer Hengameh Golestan
is featured in the exhibition. Golestan took these photographs
during the revolution (1978/79) in Tehran. She captures on the
margins of the mass protests, as well as the scenes of the private sphere. She also photographed the first protest against the
emerging regime: the women’s demonstration against the imposition of the headscarf and further sanctions in March 1979.

A selection of photographs from Schäfer’s ongoing series Urban
settings and other kinds too highlights some of the spatial narratives of the Islamic gated communities within the complex of
Başakşehir; a recently developed neighborhood with residence
complexes - the new and expanding Islamic middle class. These
photographs also hint at the new video that Schäfer currently
works on.

Sandra Schäfer’s new video turning inward | trading out looks
at the effects of the Iranian Revolution on Turkey, as well as at
the present role of political Islam in Turkey. The video focuses
on one urban site: the Iranian Mosque located inside the Ottoman Valide Han caravanserai (inn) in Istanbul’s Fatih district.
In her video work Schäfer follows different traces. These can
be a search for documents from the past in the present, spatial
narratives, individual testimonies or a journalistic reflection. In
her video Schäfer interweaves this heterogeneous material to an
overall filmic narrative that remains in itself fragmentary. The
title turning inward | trading out thus refers to the overlapping
of the outward bound trade in the Fatih district, and the enclosed space of the Iranian mosque, located in the courtyard of
the old caravanserai. The video was made in collaboration with
the Istanbul based journalist Ayşe Çavdar.

The artist’s work explores the Iranian Revolution not as a purely
national event, but through the larger framework of its interconnections, echoes and reception in neighboring countries, the
Middle East and the global North. She reconstructs the Iranian
Revolution through examples and fragments, including various
urban phenomena and representations of the Revolution in
film, television and photography. From a media production and
reception perspective, Schäfer and her interlocutors in the film
construct a re-reading of the events of 1978. The film focuses
on the processes of the circulation of images and information
and on the translation of events into different contexts.

the shape of truth changes and shapes the truth is Sandra Schäfer’s
first solo exhibition in Turkey with contributions by Iranian
photographer Hengameh Golestan and Istanbul based artist
Sevgi Ortaç. The exhibition is designed around the two-channel-video installation on the set of 1978ff (2011), in which
Schäfer addresses two questions: first, how did the 1978 revolution in Iran lead to the foundation of an Islamic Republic? And
second, why did so many people with different political convictions from different factions support this?

