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SPEKTROGRAFİ: HAYALETLERİN İZİNDE
Anna Barseghian, Stefan Kristensen ve Uriel Orlow’un işbirliğiyle ortaya çıkan
bu sergi, hayaletlerin gezindiği bir coğrafyanın, görüntü ve sesler aracılığıyla
araştırılmasını içeriyor. Sanatçıların hayaletlerle ilgili tecrübelerini tarif ettikleri
işleri, kaybolanların yokluğunu manzaralarda ve yıkıntılarda görünür kılıyor. İnsanlarla ilişki kuran, kelimelerindeki sessizliği ve yüzlerindeki ifadeleri dinleyen
bu işler, zamansız anıların, bir yolun kıvrımında, bir dağın yamacında ve bir yüzün parıltısında su yüzüne çıkmasına imkân sağlıyor.
Bu sergide yer alan işler, sanatçılar arasındaki bellek ve Ermeni tarihinin yaraları
üzerine yoğunlaşan diyaloglarının ve Türkiye’nin güneydoğusuna, Van ve Muş
civarına birlikte yaptıkları seyahatin sonucunda üretilmiştir.
Sergideki fotoğraflar, günümüz Türkiyesi topraklarında, eski Ermeni varlığının
izlerini sürerken, konu edindiği taşlar ezeli bir sessizliğin yankıları gibi görünüyor. Aynı yerlerde çekildiklerinden, sergideki video işlerine bir giriş sunan bu
fotoğraflar, kadim bir mevcudiyetin tanıkları olan nesne veya yapıların varlığını
belgeliyor.

SPECTROGRAPHY: TRACING THE GHOSTS
This is a collective exhibition by Anna Barseghian & Stefan Kristensen and Uriel
Orlow. It is a visual and sound exploration of a haunted territory. The artists
describe the experience of ghosts; their work makes visible the absence of the
disappeared, in landscapes and ruins. By relating to people, and listening to
the silences of their words, and the expressions on their faces, the works allow
untimely memories to emerge at a turning of a path, on the side of a mountain,
and in the radiance of a face.
The works exhibited in Spectrography are the results of an intense dialogue
between the artists on the memory and the wounds of Armenian history, and
of common trip to southeastern Turkey, in the area of Van and Moush.
The photographs show the traces of the Armenian presence in the landscape
of contemporary Turkey. The stones appear as the echoes of an immemorial
silence. These images offer a way into the video works insofar as they are
taken in the same places and that they show the presence of objects or constructions that bear witness to a more ancient presence.

SANATÇILAR
Anna Barseghian, sanatçı ve küratör. Erivan doğumlu, Cenevre’de yaşıyor ve çalışıyor. Sanatçı rezidans projesi Utopiana’nın direktörü.
Stefan Kristensen, Danimarka doğumlu. Felsefeci ve Cenevre Üniversitesi’nde
araştırma görevlisi. Anna Barseghian’la birlikte ortak sanat projeleri yürütüyor.
Uriel Orlow, Zürih doğumlu, Londra’da yaşıyor ve çalışıyor. Westminster Üniversitesi’nde araştırma görevlisi. Bunun yanında Cenevre ve Zürih’te sanat fakültelerinde ders veriyor.
Méliné Ter Minassian, Fransız oyuncu ve performans sanatçısı. Gülizar’ın torunlarından biri.

THE ARTISTS
Anna Barseghian is an artist and curator, born in Yerevan, Armenia, living and
working in Geneva. She is the director of Utopiana, artistic residency project.
Stefan Kristensen, born in Denmark is a philosopher, research associate at the
University of Geneva. He works with Anna Barseghian on their common artistic
projects.
Uriel Orlow is an artist, born in Zurich, living and working in London. He is senior
research fellow at the University of Westminster London and also teaches at
the art universities in Geneva and Zurich.
Méliné Ter Minassian, a French actress and performer, is herself a descendant
of Gülizar.
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The installation consists in a weaving of short sequences arti-

birine bağlanmasından oluşuyor: Barseghian’ın büyükannesinin

culating three key moments: an encounter with the untimely in

doğduğu yerde, Muş ovasındaki Khars köyünde zamansız olanla

the village of Khars, in the plain of Moush, the birthplace of Bar-

bir karşılaşma; Musa Bey tarafından 1889’da kaçırılmış, direni-

seghian’s grandmother; the ritournelle of the memory of Gülizar,

şi Ermeniler ve Kürtler için bir sembol olmuş, aynı köyden genç

a young Armenian girl from the village abducted by Musa Bek in

Gülizar’ın hatırası üzerine ritournelle (nakarat); kadın dengbej

1889, whose resistance became a symbol both for Armenians

tarafından söylenen ağıtın açtığı, kimlik ortaklığından benzeşme

and Kurds; the new territories created by the lament sung by the

ve yakınlığa doğru hareket eden yeni alanlar. Bu üç an, Anadolu

woman dengbej, moving from identity to affinity. Those three

manzaraları, harap haldeki Ermeni kiliseleri gibi rastgele seçilmiş

moments are intertwined with short sequences of films showing

yerleri gösteren kısa film sekanslarıyla birbirine bağlanıyor ve böy-

Anatolian landscapes, old Armenian half destroyed churches,

lece kronolojik olmayan bir zaman algısı veriyor. Hikâye, konuş-

etc., randomly chosen, giving a non-chronological perception of

malar ve görüntülerle olduğu kadar, ritm aracılığıyla da yeniden

time. They compose and recompose the story through rhythm as

oluşturuluyor.

much as through speeches and images.

Bu yapıt Barseghian’ın Büyük Felaket’ten birkaç yıl önce doğmuş

This work is dedicated to the memory of Barseghian’s grandmot-

ve bu yıkımın ortasından böylesine canlı bir hafızayı aktarabilmiş

her who was born a few years before the Catastrophe, and trans-

büyükannesinin hatırasına adanmıştır. Gülizar, bu direniş ve hay-

mitted such a vivid memory in the midst of the disaster. Gülizar

siyet öyküsünü anlamlı bulan herkesin birbiriyle yakınlık kurma-

helps to build affinities between all those for whom this story of

sına yardımcı oluyor. Görünmeyen bir iplik zamandan, yerden ya

resistance and dignity makes sense. An invisible thread links tho-

da şartlardan bağımsız olarak buluşmaya yazgılı olanları birbirine

se who are destined to meet independently of time, place or cir-

bağlıyor. Bu iplik gerilecek veya düğüm olacak fakat asla kopma-

cumstances. The thread can stretch or even mat, but it will never

yacaktır. Bu ebedi bir ritournelle’dir.

break. It is an infinite ritournelle.

NO
VOICE
IS LOST

2010-2012
Anna Barseghian
Stefan Kristensen

Yerleştirme, kilit önemdeki üç ânı ifade eden kısa sekansların bir-

GÜLE
ÇOK GÜZEL
14 Mart Cumartesi günü saat 19:00’da, “Hiçbir Ses Kaybolmaz” video yerleştirmesinin olduğu
alanda, mekâna yayılan bir video performans gerçekleştirilecek. Yerleştirme, performansta kullanılan
nesnelerle birlikte, performanstan sonra yeniden sunulacaktır.

GÜLE IS
VERY BEAUTIFUL
On Saturday March 14, 19:00, an expanded video performance will take place, in the room of the video
installation “No Voice is Lost”. The installation will be launched after the performance, and with the
objects of the performance.

Méliné Ter Minassian
Anna Barseghian

Performans Gülizar’ın hikâyesinin, torunlarında ve onu kadın direnişinin bir sembolü
olarak önemli bulanlarda bıraktığı anıların yeniden canlandırılmasından oluşuyor. Bu
hatıra iki zaman çizgisine göre ele alınıyor: tarihte kalmış bir geçmiş ve şimdi yaşanan
geçmiş. Bu iki hat birbirine bağlanıyor ve aynı soydan olma yoluyla değil yakınlık kurma yoluyla aktarım için bir alan açıyor. Performansın video kaydı, aynı mekânda, sergi
boyunca izlenebilecek.

The performance is a re-enactment of the memories left by the story of Gülizar in her
descendants and all those for whom her story is important as a testimony of women’s
resistance and dignity. It interrogates this memory according to two timelines: a past
far away in history and a past that is still present. The two lines intertwine and open a
room for a transmission through affinity rather than through filiation. A video recording of the performance is on display during the rest of the show in the same room.
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zenlenen bir tur sırasında çekildi. Tur katılımcılarının çoğu
Ermeni soykırımından kurtulanların ikinci ya da üçüncü kuşaktan torunları. Atalarının köylerini ilk kez ziyaret ediyorlardı. Filmin yaratıcıları da onların arasındaydı.
Film “Armenografi” projesinin bir parçasıdır.

2005-2007
Anna Barseghian
Stefan Kristensen

www.metispresses.ch/shop/armenographie

This film was shot during a tour organised by Van Vaspourakan

JOURNEY TO THE LAND
OF GHOSTS

HAYALETLER ÜLKESİNE
YOLCULUK

Bu film 2005’te Van Vaspourakan derneği tarafından dü-

association in 2005. Most of the participants are second- or
third-generation descendants of Armenian genocide survivors.
They are visiting the village of their ancestors for the first time.
The authors of the film were among them.
The film is part of the project "Armenography"
www.metispresses.ch/shop/armenographie
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1991’deki çöküşü bu iddialı konut

yansıtılan iki filmden

projesini birdenbire durdurmuş. O

oluşan bir yerleştirme:

günden beri, sadece göçmen kuş-

İlk video belgesel, bi-

lar ve boş beton kabuklar arasın-

lim kurgu ve elektro-a-

dan metal parçalarını çıkaran ve

kustik unsurları birleş-

dev blokların kimi bölümlerinde ya-

tiriyor ve post-Sovyet

payalnız yaşayan atık toplayıcıları-

hayalet bir şehirdeki,

nın uğradığı, tekinsiz ve terkedilmiş

hâlâ ütopyacı komü-

bir halde duruyor.

nal yaşam hevesini

A multi-work instal-

ed the ambitious housing devel-

lation featuring two

opment and it has since remained

films on either side of

in a ghostly state of incompletion

the same screen: The

and near desertion, inhabited only

first video combines

by migrating birds and isolated

elements of documen-

human scavengers who salvage

tary, sci-fi and elec-

scrap metal out of the hollow

tro-acoustics and ex-

shells of concrete and live in parts

plores the precarious

of the big, skeletal housing blocks.

existence in a post-So-

gerçekleştirmeyi bekleyen, tepe

İkinci video, Geçmiş için Planlar

an

The second video, Plans for the

taklak olmuş modernin yıkıntıları

ise Türkiye’deki Muş’a geri dönü-

inverted ruin of the modern that

Past, goes back to the original

içinde, zorlu var olma durumunu

viet

ghost-town,

yor. Ermenistan’daki hayalet şehrin
ha-

ambition of communal living. It is

town in Armenia named after it,

Ermenistan’da, ismini bir zamanlar

yaletler evsiz kalmış

set in Northern Armenia in a vast,

here the ghosts themselves have

durumdalar.

Video

unfinished housing project named

bu yerin, daha önce-

after Moush, the once flourishing

ki yaşamla, tarihsel

Armenian town in Eastern Anato-

ruhlarla ve topografik

lia and was built on the orders of

özelliklerle, neredey-

Mikhail Gorbachev to house the

se bir palimpsest gibi,

people displaced by the 1988 Spit-

nasıl dolduğunu araş-

ak earthquake. The collapse of the

tırıyor.

Soviet Union in 1991 abruptly halt-

ni şehri olan Muş’tan alan, tamamlanmamış, büyük bir konut projesi.
Bu projenin yapımına Mihail Gorbaçov’un talimatıyla, 1988 Spitak
depremi nedeniyle evsiz kalan
insanların yerleştirilmesi amacıyla başlanmış. Sovyetler Birliği’nin

burada

PLANS FOR
THE PAST

Moush in Turkey. Unlike the ghost

aksine

GEÇMİŞ İÇİN
PLANLAR

is still waiting to fulfil its utopian

inceliyor. Filmin çekildiği yer, Kuzey
Doğu Anadolu’da önemli bir Erme-

2010-2012, Uriel Orlow

REMNANTS OF
THE FUTURE

GELECEĞİN
KALINTILARI

Bir duvarın iki yüzüne

become

homeless.

It explores how this
place is palimpsestically imbued with former life, historical spirits, and topographical
particularities; how it
is personed.
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KUTSAL
HABERCİ

Bu video, var ve yok olma döngüsü, izlerin sonraki yaşamı ve geçmişin şimdiki zamandaki ağırbaşlı tanığı olarak
doğa, üzerine bir meditasyondur. Kırsal gündelik hayat ve eski dini pratiklerin birleşimini Doğu Anadolu’nun bir
köyünde yapıların oluşturduğu doku
üzerinden araştırıyor.

“Kutsal Haberci”, eski Ermeni

“Holy Precursor” is set in and

manastırı Surp Garabed’in bu-

around

lunduğu alanda kurulmuş bir

Cengeli which was built on the

Kürt köyü olan Cengeli ve çev-

site of the ancient Armenian

resinde çekilmiş. Surp Garabed

monastery of Surp Garabed,

1915’ten önce en önemli Erme-

one of the most important sites

ni hac mekânlarından biriymiş.

of Armenian pilgrimage before

1915’te, Ermenilerin uğradıkları

1915. Partially destroyed during

soykırım sırasında büyük ölçüde

the genocide of the Armenians

tahrip olan manastır en sonun-

in 1915, the monastery was fi-

da, 1960’larda Türk ordusunun

nally reduced to rubble by the

Türkiye’deki tüm Ermeni kültürel

Turkish military in the 1960s

mirasını silme uygulamalarının

as part of an ongoing practice

bir parçası olarak, bir moloz yığı-

aimed at erasing all signs of Ar-

nına dönüşmüş. Köy, manastırın

menian cultural heritage in Tur-

parçalara ayrılmış yıkıntıları kul-

key. The village was built using

lanılarak inşa edilmiş.

the stones of the blown-up re-

the

Kurdish

village

mains of the monastery.

2011
Uriel Orlow

This projected video is a meditation on
the cycle of presence and absence, the
after-life of traces, and nature as a solemn witness of history in the present.
The video explores the juxtaposition
of the rural everyday and fragments of
ancient holy practices in the fabric of
buildings in a village in Eastern Anatolia, Turkey.

HOLY
PRECURSOR

Osmanlı Ermenistanı’ndaki en
zengin ve saygı değer kurum-

Among the richest and most re-

lardan biri olan Surp Garabed,

vered institutions in Ottoman Ar-

4. yüzyılda Aziz Krikor Lusavoriç

menia, Surp Garabed was found-

tarafından daha önce bir pagan

ed in the fourth century by Saint

tapınağının

yerde

Gregory the Illuminator at the

emanetleri

location of a pagan temple. The

Kayseri’den getirilen ve Surp Ga-

monastery is named after Saint

rabed (Vaftizci Yahya) adı verilen

John the Baptist, whose relics

manastır, bereketin, mevsimle-

were moved there from Caesar-

rin, yaşam ve ölüm döngüsünün

ea, taking the place of Demeter,

tanrıçası olan Demeter’in yerine

the Greek mother-goddess of

yerleşmiş.

harvest, who presides over the

kurulmuş.

bulunduğu
Kutsal

fertility of the earth, the seasons
and the cycle of life and death.
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TERZİLİ

Gülizar’ın hikâyesinin bir tamamlayıcısı

gibi

görünen

bu videoda Barseghian ve
Kristensen, Orta Anadolu’da
küçük bir köy olan Terzili’nin

Video

belleğini araştırıyorlar. Terzi-

doğmuş, 1920’de Müslüman

li, Kristensen’in büyükbabası

olmuş ve muhtemelen o köy-

Aram’ın doğum yeri. Aram

de

1916’da doğmuş ve 1920’le-

hatırasının bir çağrışımı. Bu

rin

annesiyle

kişiyle ilgili başka hiçbir iz

başlarında

köyden

defnedilmiş

1900’lerde

kardeşinin

1926’da

ya da bilgi mevcut değil. Öte

İsviçre’ye kimsesiz bir ço-

yandan köylülerle edilen soh-

Complementary to Gülizar’s

cuk olarak gelmiş. Aram’ın

bet, dolaylı olarak ifade edilen

story, Barseghian and Kris-

annesinden duyduklarına ve

gizli bir belleği, fragmanlar ve

tensen also explored the

The video is an evocation of

anlattığına göre, köyde kalıp

bilinç dışı çelişkiler aracılığıy-

memory

Kristensen’s

the memory of this brother,

Türk olmayı seçen bir ağabe-

la ortaya çıkarıyor. Konuşma-

grandfather’s birthplace, Ter-

born around 1900, converted

lar, kimliklerin tutarsızlıkları-

zili, a small village in central

to Islam in 1920, and prob-

nın ve spontane çağrışımlar

Anatolia. Aram, Kristensen’s

ably buried there. No other

aracılığıyla beliren anıların

grandfather, born in 1916,

information or trace of this

açığa çıkmasını sağlıyor. Bel-

left the village with his moth-

person seems to exist. The

lek tıkanıklığından, kademeli

er around 1920; he came to

conversation with the villag-

bir özgürleşmeye geçerken,

Switzerland in 1926 as an

ers nevertheless reveals a

izleyicinin bekleyeceği türden

orphan. According to Aram,

hidden memory expressed

bir mutlu sona da ulaşmıyor.

who knew it from his mother,

indirectly, through fragments

he had an older brother who

and

chose to stay in the village

dictions. The conversation

and to become a Turk.

reveals the inconsistencies

yi varmış.

ayrılmış.

Aram’ın,

of

unconscious

contra-

of identities, the sudden

2012
Anna Barseghian
Stefan Kristensen

popping up of the memory
through spontaneous associations. It goes from a blocking of memory to a progressive liberation, but without
adding to the happy ending
one would perhaps expect.
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