Mürüvvet Türkyılmaz - Korku Coğrafyası, The Geography of Fear, 2005 - ….

Katarina Zdjelar - Bir Kız, Güneş ve Bir Uçak Uçak, A Girl, the Sun and an Airplane Airplane, 2007

Korku Coğrafyası adlı eserde coğrafya ve kartografi, sınırları, izolasyonu ve bir mekân ve zamana özgü sıkıştırılmış ve
hızlı sosyal yaşamı temsil ediyor. Enstelasyonun merkezinde sanatçının bulduğu bir masa var ve üzerinde bayraklar
yerleştirilmiş. Masanın etrafındaki çizimler kolektif ve kişisel hafızada barınan korkuların izlerini sürüyor. Bir kadın
elinin sabırsızca bir masaya vurduğunu gösteren video ise izleyiciyi kendi korkularıyla yüzleşmek zorunda bırakarak
tekinsiz bir ortam yaratıyor.

Katarina Zdjelar’ın videosunda, Arnavutluk’un Tiran kentinde bir ses stüdyosunda sabit bir kameranın önünde birbiri arkasından belirip kaybolan bir avuç insan görüyoruz. Hepsi Rusça sözcükler hatırlamaya çalışıyor: “güneş”,
“yoldaş”, “annem bir fabrikada çalışıyor”, “zaman”, “işçi sınıfı” vs. Arnavutlar bu yabancı dili neredeyse hiç konuşmasalar da komünist dönemde Rusça, Arnavut okullarında zorunlu bir dersti. Kişisel hafıza politik hafızadan ayrıştırılamaz. Videoda, dilin nasıl hem insanın kişiliğinin taşıyıcısı olduğunu hem de bu yolla oluşturulan sosyal katmanlaşmayı gözler önüne serdiğini görüyoruz.

Mürüvvet Türkyılmaz İzmir’de doğdu ve İstanbul’da yaşıyor. Katıldığı grup sergileri arasında Sydney Bienali (2006);
ve 8. Havana Bienali yer alıyor (2003).
Sanatçının izniyle.

In The Geography of Fear, geography and cartography represent borders, isolation, and compressed and fast social
life which exist in a specific time and space. In the centre of the installation there is a table found by the artist and there
are flags with stands placed on it. The drawings surrounding the table trace subjects of fear stemming from collective
and personal memories. The video which shows a woman’s hand knocking on a table in an impatient manner creates
an uncanny environment where the viewers are faced with their own fears.
Mürüvvet Türkyılmaz was born in Izmir and lives in Istanbul. She has participated in group exhibitions including the
Sydney Biennial (2006); and the 8 th Havana Biennial (2003).
Courtesy of the artist.

Sislej Xhafa - Bir Şey Görürseniz Bir Şey Söyleyin, If you See Something, Say Something, 2007
Sislej Xhafa’nın resminin ortasında hafif bir kabartmayla yazılmış şu cümle yer alıyor: “Bir şey görürseniz bir şey
söyleyin”. Bu cümle resmin içindeki yazıyı görmekle ilgili olabileceği gibi, aynı cümle New York metrosunda insanları
herhangi bir şüpheli (terörist) aktivite gördüklerinde yetkililere haber vermeye teşvik etmek için kullanılıyor.
Sislej Xhafa, Kosova’nın Peja kentinde doğdu. Eğitimini Floransa Güzel Sanatlar Akademisi, Chelsea School of Arts,
Londra ve Minneapolis College of Art and Design’da tamamladı. Şu anda New York ve İtalya’da yaşıyor ve çalışıyor.
Eserleri Palais de Tokyo, Paris ve 48. ve 51. Venedik Bienalleri’nde sergilendi.
Sanatçının izniyle.

In the centre of Xhafa’s painting in a faint relief are the words “If you see something, say something.” The phrase could
refer to seeing the painted words on the painting. The same sentence is also used at the New York subway to prompt
people to report any suspicious (terrorist) activity.
Sislej Xhafa was born in Peja, Kosovo and studied at the Academy of Fine Arts, Florence, the Chelsea School of Arts,
London, and the Minneapolis College of Art and Design. Xhafa currently lives and works in New York and Italy. His
work has been exhibited internationally in solo and group exhibitions, including, Palais de Tokyo, Paris; and the 48th
and 51st Venice Biennales.
Courtesy of the artist.

Katarina Zdjelar Belgrad’da doğdu ve Belgrad Sanat Üniversitesi’nde ve Willem de Kooning Academie, Rotterdam’da
eğitim aldı. Şu anda Rotterdam’da yaşıyor ve çalışıyor. 53. Venedik Bienali Sırbistan Pavyonu’nda eserleri sergilendi ve ISCP, New York ve Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi, İstanbul’da misafir sanatçı programlarına katıldı.
Sanatçının izniyle.

The video shows a handful of people in a sound studio in Tirana, Albania appearing one after the other in front of a
steady camera. Each person tries to remember phrases in Russian: “sun,” “comrade,” “my mom works in a factory,”
“time,” “working class” etc. During the communist era, Russian was compulsory in Albanian schools despite the fact
that Albanians hardly ever spoke this foreign language. Personal memories are inextricable from political memory.
We see how language can be both the locus of an individual's identity, and reveal the social stratification constituted
through it.
Katarina Zdjelar was born in Belgrade and studied at the University of Arts, Belgrade, and the Willem de Kooning
Academie, Rotterdam. She lives and works in Rotterdam. She has participated in the 53 rd Venice Biennial, Serbian
Pavilion (2009). She has been in residencies in ISCP, NY and Platform Garanti CAC, Istanbul.
Courtesy of the artist.

Arthur Zmijewski - Onlar, Them, 2007
Onlar, Zmijewski tarafından gerçekleştirilen “sosyal bir deney”. Polonya’da birbiriyle çatışan grupların üyelerini biraraya
getiriyor: sosyalistler, milliyetçi Leh gençlik ve dini bütün Katolikler. Sanatçıya göre bütün bu gruplar “gerçek insanlar,
tamamen gerçek – fakat aynı zamanda hepsi görünmez bir çoğunluğun üyesi”. Zmijewski çalışmasının “politik arzularla
ilgili bir film” olduğunu söylüyor. Her gruptan öncelikle kendi davalarına bağlılıklarını gururla simgeleyen bir pankart
yapması isteniyor. Daha sonra ise diğer grupların pankartlarını “düzeltmeye” davet ediliyorlar. Beklenebileceği gibi
süreç yavaş yavaş bir krize doğru evriliyor ve sanki film tam fiziksel kavgalar başlamadan önce sona eriyor.
Arthur Zmijewski Varşova Güzel Sanatlar Akademisi ve Amsterdam Gerrit Rietveld Academie’de eğitim aldı (1999).
MOMA, New York; Kunsthalle Basel; BAK, Utrecht; ve 51. Venedik Bienali’ndeki Polonya Pavyonu’nda kişisel sergiler
düzenledi. Eserleri, 11. İstanbul Bienali; Documenta 12, Kassel; 2002 Liverpool Bienali ve Manifesta 4, Frankfurt-amMain’de sergilendi.
Sanatçının ve Foksal Gallery Foundation, Varşova izniyle.

The film is a documentary ‘social experiment’ by Zmijewski which brings together members from conflicting social
groups in Poland including left wing socialists, the nationalist Polish youth and devout Catholics, all of whom he refers
to as, “real people, absolutely real – but members of an invisible majority.” Zmijewski refers to Them as a “movie about
political desires” where each group is initially asked to make a proud banner promoting allegiance to their cause. But
then the teams are asked to “amend” the opposing groups’ banners. As expected, a gradual breakdown occurs, and
the film seems to finish just before physical fights ensue.
Arthur Zmijewski studied at the Warsaw Academy of Fine Arts, and the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam (1999).
He has had solo shows at MOMA, New York; Kunsthalle Basel; BAK, Utrecht; and the Polish Pavillion at the 51st Venice
Biennial. His works has been displayed in international exhibitions such as the 11th Istanbul Biennial; Documenta 12,
Kassel; The 2002 Liverpool Biennial and Manifesta 4, Frankfurt-am-Main.
Courtesy of the artist and Foksal Gallery Foundation, Warsaw.

belirsiz istikametler

indefinite destinations

Sanatçılar Mircea Cantor, Ergin Cavuşoğlu, Dani Gal,
Alina Viola Grumiller, Basim Magdy, Bora Petkova, Kalin
Serapionov, Stefanos Tsivopoulos, Mürüvvet Türkyılmaz,
Sislej Xhafa, Katarina Zdjelar, Arthur Zmijewski.

Artists Mircea Cantor, Ergin Çavuşoğlu, Dani Gal, Alina
Viola Grumiller, Basim Magdy, Bora Petkova, Kalin
Serapionov, Stefanos Tsivopoulos, Mürüvvet Türkyılmaz,
Sislej Xhafa, Katarina Zdjelar, Arthur Zmijewski.

Belirsizliğin hâkim olduğu bir dönemden geçiyoruz.
Çevremizde tutunabileceğimiz, inanabileceğimiz, bağlanabileceğimiz hiçbir şey kalmamış gibi hissediyoruz.
Ancak aynı zamanda, dünyada varolan sistemlerin yeniden dönüşümüne tanıklık ettiğimiz ilginç bir zamanı paylaşıyoruz.

We are living in unstable times. Sometimes we feel like
there is nothing we can hold on to. But at the same time
we all are going through a fascinating period of transition: the transformation and restructuring of whole systems in the world.

Esnek ve devamlı değişen bir yapıya sahip olan toplum
insan ilişkilerini, farklı kişisel ilgi alanlarını, tutkuları ve
arzuları içinde barındırır. Buna ek olarak, küresel ekonomik, politik ve kültürel koşullarla da kısıtlanmıştır. Bu durum, yani esneklik ile istikrar, düzen ile karmaşa ve bunların arasındaki nazik denge varolan çatışmanın temel
unsurunu oluşturur.
Kapitalin sürekli akışı, bireylerin coğrafyalar arasındaki hareketliliği, internet ve farklı araçlar yoluyla devam
eden iletişim, bir topluluğun parçası olma - kısaca aidiyet anlayışında - büyük değişiklik yarattı. Şimdi insanlar,
aynı coğrafi bölgeyi paylaşmasalar bile, birden fazla topluluğa kendilerini ait hissediyorlar. Bu durum, ulusal ve
bölgesel kültürün homojen tek bir kimliği yansıtmadığını da gösteriyor.
Belirsiz İstikametler dönüşüm kavramından yola çıkarak, değişen toplumu inceliyor. Konunun hayli geniş olduğunun ve mümkün olan her durumu ele almanın güçlüğünün farkında olarak, birbirinden farklı konumlar seçen ve seçtikleri konuları incelerken izledikleri yollar kesişmeyen sanatçılar ve kimisi birbiriyle diyalog içine giren sanatçılar seçildi. Bazı işler doğrudan deneyimleri ve
kurguyu yansıtırken; bazıları ise izleyiciyi farklı gerçeklikler üzerine düşünmeye teşvik edecek yeni düzenlemeler
üzerine yoğunlaşacak. Günümüzde tüm bu problemlerle devamlı karşı karşıya geliyoruz ve izleyicileri ve kendimizi ihtimaller üzerine düşünmeye teşvik etmek için aracı olmak istiyoruz.
Küratörler
Vessela Nozharova Sofya’da yaşıyor ve bağımsız bir
küratör olarak çalışıyor. Sofya’da Red House Centre’ın
da aralarında bulunduğu çeşitli sanat kurumlarında çalıştı. Bulgaristan’dan ve farklı ülkelerden çeşitli küratörlerle sergiler düzenledi. 52. Venedik Bienali’ndeki (2007)
Bulgar Pavyonu’nun küratörlüğünü yaptı ve Sofya’daki
Art Affairs and Documents Foundation’ın (2008) kurucu
üyeleri arasında yer aldı.
Öykü Özsoy 2003 yılından beri Platform Garanti Güncel
Sanat Merkezi’nde asistan küratör ve program koordinatörü olarak çalışıyor ve uluslararası sergilerin, konferansların ve atölye çalışmalarının düzenlenmesine katkıda bulunuyor. Westfalischer Kunstverein, Münster’de
düzenlenen “Son Şeyler” adlı serginin (2008) yardımcı küratörlüğünü ve INSA Art Space, Seul’de düzenlenen “Samimi Hikâyeler” adlı serginin (2008) küratörlüğünü yaptı.

Society is a flexible and steadily changing structure. It
encompasses human connections, different personal
interests, passions, and hopes. It is also constrained by
global economical, political and cultural conditions. This
is the basis of a primary controversy - between flexibility
and stability, between order and disorder, and that precarious balance between them.
Unceasing flows of capital and people across borders,
and dialogues through different channels such as the internet and other media have changed our understanding
of what it is to belong to a community. People now feel
that they belong to various communities even though
they do not share a common territory. This also shows
us that a national or regional culture does not reflect one
homogeneous identity.
Indefinite Destinations uses the notion of transformation
as a starting point to look at new societies. Knowing that
the subject is quite broad and that it is hard to deal with
its every possible aspect, we want to bring artists together who may take on different positions, and whose trajectories do not intersect as well as those whose works are
consistent and in dialogue with each other. Some works
will reflect directly on experiences or fiction; some will
create a new reality to encourage the audience to think
about other possible realities. Since we are all constantly
confronted with these problems we would like to encourage the audience (and ourselves) to consider different
possibilities.
Curators
Vessela Nozharova is a freelance curator based in Sofia,
Bulgaria. She has worked at various art spaces in Sofia
including the Red House Centre. She has curated a series of exhibitions, some of them in cooperation with other curators from Bulgaria and abroad. She was the curator of the Bulgarian Pavilion at the 52nd Venice Biennial
(2007) and is a founding member of the Art Affairs and
Documents Foundation in Sofia (2008).
Öyku Özsoy has been working as an assistant curator and program coordinator at Platform Garanti CAC
since 2003 and has been involved in the organization
of international exhibitions, conferences and workshops.
She was the co-curator of the exhibition “Last Things”
in Westfalischer Kunstverein, Münster, Germany, 2008;
and the curator of “Candid Stories”, INSA Art Space,
Seoul, Korea, 2008.

SanatçılarArtists
Mircea Cantor- Boncuk Dizisi, Chaplet, 2007

Dani Gal - Yeni Terörizm, The New Terrorism, 2006

Basim Magdy - Son İyi Edim, Last Good Deed, 2009

Kalin Serapionov - İlaveten, In Addition, 2008

Mircea Cantor işlerinde, altüstedici fikirleri ifade etmek için metaforlar içeren bir dil kullanır. Amacı, küresel sistemi ve
özellikle kontrol ve yerinden edilme kavramlarını ve değişen iktidar ilişkilerini analiz etmektir. Cantor’un Boncuk Dizisi
adlı işinde bir odanın etrafı, dikenli tel çizimi ile çevrilmiştir. Enstelasyon uzaktan bakıldığında geçici sınırları ve askerî
barikatları çağrıştırır fakat yakından bakıldığında dikenli telin sanatçının parmak izlerinden oluştuğu anlaşılır. Dikenli tel
bir şiddet ve tehdit sembolüdür ve dünyanın birçok yerindeki çatışmalara gönderme yapar, fakat sanatçının jesti sayesinde yeni bir anlam kazanır: yıkıcı küreselleşmeye karşı kişisel – bir insan ve sanatçı olarak – direnişi vurgulayan bir
jest.

Yeni Terörizm, 1970’lerde Amerikan okullarında eğitim amaçlı kullanılmak üzere üretilmiş bir paket; içerisinde bir dia
şeridi, bir plak, bir kitapçık ve bir oyun yer alıyor. Bu malzeme, Amerikalı lise öğrencilerini zamanın güncel olaylarından
örnekler vererek terörizm tehdidi konusunda eğitmek üzere kullanılıyordu. Dani Gal, diaları videoya kaydedip akışını
yavaşlatarak videonun süresini plağın süresiyle eşitlemiş. Her ikisi birlikte çalıştırıldığında görüntü ve ses senkronize
olmadığı için izleyicilerin görüntüleri alımlaması sekteye uğruyor ve böylece belgenin orijinal eğitime yönelik – ve sansasyonel – anlamı kayboluyor; tarihî bir anlatı kurma süreci görünür hale geliyor.

Basim Magdy işlerinde çoğu zaman zıtlıkları yanyana getiriyor, sıradan olanı kurguyla, saçma ve abartılı komedi öğelerini varsayılan normallikle ve ciddiyeti mizahla birleştiriyor. Son İyi Edim adlı işi insanın faniliğini bir parça kara mizahla ele alan fotografik bir senaryo. Yüzünü yukarı, gökyüzüne dönmüş bir adam bir arabanın üzerinde duruyor. Komik
bir pozu var. Sağ elini çıkarmış ve sol kolunun uzantısı olarak kullandığı çubuğun ucuna takmış. Fotoğraf üzerindeki yazı durumun absürdlüğünü açıklıyor: “Ertesi gün ölebileceğinin bilincinde, bir adam çaresizce cenneti gıdıklamaya çalışır...” Edimi, ölümden sonra ne olduğu ve yüksek güçlere müdahale edilip edilemeyeceği gibi soruları beraberinde getiriyor.

Farklı uzunluklarda ve kendini tekrar eden 5 sekans; farklı insanların yakın plan yüzleri; her biri kendi umudunu veya
umutlarını anlatıyor – kişisel, genel veya nasıl anlarlarsa. Umut: bir beklenti ve arzu hissi; buna neden olan bir insan
veya bir şey; bir beyan; bir soru – insan neyi umut eder? Video dükkânların bulunduğu merkezî bir sokakta çekilmiş ve
“umut”u, kesintisiz tüketim dürtüsüne dayanan bir klişe olarak sunacak şekilde kurgulanmış.

Romanya doğumlu Mircea Cantor’un güncel toplumları ilgilendiren konularla ilgili ince eleştirileri büyük beğeni kazandı. Sanatçı, aralarında 2. Selanik Bienali (2009) ve 28. São Paulo Bienali’nin (2008) bulunduğu birçok grup sergisine
katıldı ve eserleri, aralarında Museum of Modern Art, New York’un (2008) da bulunduğu çeşitli kurumlarda sergilendi.
Sanatçının izniyle.

In his works Cantor uses a metaphorical language to express subversive ideas. He aims to analyze the global system
and mainly the concepts of control, displacement and changing power relations. In Cantor’s Chaplet, a room is enclosed by a depiction of barbed wire. When viewed at a distance, the installation incites memories about temporary borders or military roadblocks, however, on a closer inspection it turns out to be composed of the artist's own fingerprints.
The barbed wire is a symbol of violence and threat, and a reference to political conflicts in many geographies in the
world, but it also gains a new meaning with the gesture of the artist: an expression to emphasize individual - as a person
and an artist - resistance to destructive globalization.
Mircea Cantor was born in Romania and has received wide acclaim for his subtle commentary on issues concerning
contemporary societies. He has participated in various exhibitions including the 2 nd Thessaloniki Biennale (2009), 28 th
Biennial de São Paulo (2008), and his work has been exhibited at the Museum of Modern Art, New York (2008).
Courtesy of the artist.

Ergin Çavuşoğlu- Eşik Geçişi, Liminal Crossing, 2009
Film, 1989’da Türk kökenli vatandaşların Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçü sırasında geçen bir aile hikâyesini yeniden canlandırıyor. Bu tarihte, zamanın komünist hükümeti tarafından kovulan 300.000’den fazla insan, bir kaç ay
içinde Bulgaristan’ı terk etti. Birçoğunun yanına küçük bir çantadan fazla eşya veya para almalarına izin verilmedi.
Çavuşoğlu’nun filmi Bulgaristan ve Türkiye arasında bir sınır karakolunda geçiyor ve dik duran bir piyano iki sınır arasında çekilip itiliyor. Gece çekilen sahnede iki ülke arasındaki tarafsız bölge yeniden tanımlanarak bir eşiğe dönüşüyor
ve böylece yeniden yorumlanması mümkün kılınıyor.
Ergin Çavuşoğlu Sofya Sanat Okulu; Marmara Üniversitesi, İstanbul ve Goldsmiths University, Londra’da eğitim aldı.
Halen Londra’da yaşıyor ve çalışıyor. Çavuşoğlu, 2003 yılında 50. Venedik Bienali’nde Türkiye’yi temsil etti ve 8.
İstanbul Bienali’ne katıldı. 2009’da ise Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen’de bir kişisel sergi açtı.
Sanatçının ve Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen izniyle.
Telif hakkı Ergin Çavuşoğlu.

The footage is a re-enactment of a family history episode which took place during the exodus of ethnic Turks from
Bulgaria to Turkey in 1989. More than 300,000 fled Bulgaria in a period of several months. Many expelled by the then
communist government were given only a few hours notice and were not allowed to take more than a small bag or any
money. The project is filmed at a border checkpoint between Bulgaria and Turkey. An upright piano is being pushed
and pulled by hand between the two borders leaving Bulgaria and entering Turkey. The scene takes place at night
when the no-man's land between the two countries becomes liminal and redefined creating a sense of dislocation and
reinterpretation.
Ergin Çavuşoğlu studied at the Art School, Sofia, Marmara University, Istanbul and Goldsmiths University, London
where he currently lives and works. In 2003, Ergin Çavuşoğlu represented Turkey at the 50 th Venice Biennale and
participated in the 8 th Istanbul Biennial. Recently he had a solo exhibition at Ludwig Forum für Internationale Kunst,
Aachen (2009).
Courtesy of the artist and Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen.
Copyright Ergin Çavuşoğlu.

Dani Gal eğitimini Bezalel Academy, Kudüs; Städelschule, Frankfurt ve Cooper Union, New York’ta tamamladı. Şu
anda Berlin’de yaşıyor ve çalışıyor. Eserleri, aralarında Kunst Museum, Bonn (2009), Smart Project Space, Amsterdam
(2008) ve Deutsche Guggenheim, Berlin’in (2008) bulunduğu çeşitli mekânlarda sergilendi.

Basim Magdy Kahire Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu. Halen Kahire’de yaşıyor ve çalışıyor. Eserleri Mısır,
İsviçre, ABD, Lübnan ve İspanya’da sergilendi.

Sanatçının ve Freymond-Guth & Co Fine Arts, Zürih izniyle.

Sanatçının ve Kunsthaus Baselland izniyle.

The New Terrorism is an educational kit for American schools from the 1970’s. It consists of a strip of photo slides, a
one-sided record, a booklet and a game. Giving examples from the current affairs of the time, the kit was used to teach
high school kids about the threat of terrorism. Dani Gal recorded the filmstrip with a video recorder and slowed down the
footage so the slide show would match the exact length of the album. When played simultaneously the two resources
are not synchronized. This de-synchronization interrupts and suspends the viewer’s reading of the footage. The meaning of the document escapes its original educational – and sensational – intention and the process of creating historical
narratives is revealed.

In his works Magdy often juxtaposes opposites in a mixture that combines the mundane with fiction, ridiculous, slapstick-type elements with supposed normality, and seriousness with humour. Magdy developed a photographic scenario
that takes up the theme of human mortality with a touch of black humour. A man is standing on a car, his head turned
up towards the sky. He is in a comical pose; he has taken off his right hand and stuck it on the tip of a yardstick which
he uses as an extension of his arm. The text in the work clearly explains the absurdity of the situation: “Knowing he
could die the next day, a man desperately tries to tickle heaven …” His action is accompanied by questions about what
happens after death and whether higher forces can be manipulated.

Dani Gal studied at Bezalel Academy, Jerusalem, Frankfurt’s Städelschule and Cooper Union in New York. He lives
in Berlin. His works have been shown in various venues including Kunst Museum, Bonn (2009), Smart Project Space,
Amsterdam (2008) and Deutsche Guggenheim, Berlin (2008).

Basim Magdy graduated from the Faculty of Fine Arts, Cairo where he lives and woks. He has participated in exhibitions in Egypt, Switzerland, USA, Lebanon and Spain.

Courtesy of the artist and Freymond-Guth & Co Fine Arts, Zurich.

Alina Viola Grumiller - Benliğin Yok Oluşu, Disappearance of the Self, 2004
Benliğin Yok Oluşu galeri mekânına yerleştirilen siyah kumaştan yapılmış 3x3 metrelik bir çadır. Ziyaretçiler çadırın içine girip yattıklarında, içerideki ışığın geçmesini sağlayan deliklerden oluşmuş çizimleri seyredebiliyor. Çadır, sanatçı için
yeni yaşam alanı inşa etme biçimlerini temsil ediyor: yıkılabilir ve taşınabilir mimari ile ilgili fikirler; yapıların tekrar tekrar
inşa edilmesinin vurguladığı dönüşüm fikri; ve bugünün politik, ideolojik ve dinî karmaşasında yaşam alanı yaratma biçimlerine ve bu süreçlerin neden olduğu hareketlere gönderme yapan semboller.
Alina Viola Grumiller, Städelschule, Frankfurt ve Bard College, New York’ta eğitim aldı. Şu anda İstanbul’da yaşıyor ve
çalışıyor. Eserleri, aralarında Drawing Center, New York; Filmmuseum, Viyana ve ZKM, Karlsruhe’un yer aldığı çeşitli mekânlarda sergilendi.
Sanatçının izniyle.

Disappearance of the Self is a 3 x 3 meter tent situated in the gallery space and made out of black fabric. Visitors can
lie inside the tent and gaze at the drawings on the surface made out of holes that let light pass through. For the artist
the tent is an image of new forms of creating living spaces: ideas of collapsible and mobile architecture; its erection and
re-erection which stresses the idea of transformation; and symbols that refer to forms of creating living spaces in today’s
political, ideological, and religious turmoil and the movements they produce.
Alina Viola Grumiller studied at Städelschule in Frankfurt and Bard College, NY. She lives in Istanbul. Her work has
been shown in various venues including the Drawing Center in New York, the Filmmuseum in Vienna, and the ZKM in
Karlsruhe.
Courtesy of the artist.

Courtesy of the artist and Kunsthaus Baselland.

Bora Petkova – Bir Sonraki Hareket, Next Move, 2009
Bir Sonraki Hareket farklı insanlar tarafından monotonca tekrar edilen bir hareketin beklenmedik ve etkileyici, fakat
narin bir imgeye ve sezgisel bir kompozisyona dönüştüğü etkileşimli bir enstelasyon. Bütün katılımcılar karakterlerini ve düzen yaratmaya yönelik mantıklarını veya sezgilerini bir kenara bırakıyor. Sonuç, bilinçdışı bir işbirliğinin ürünü.
İnsanlar benzerlikleri sayesinde uyum sağlıyor, farklı kalıyor veya tekilliklerin büyüyen varlığı içinde özümseniyorlar.
Bora Petkova Sofya Güzel Sanatlar Akademisi’nde heykel eğitimi aldı. Halen Sofya’da yaşıyor ve çalışıyor. Genç
Bulgar Sanatçı ödülleri bulunuyor. Eserleri Bulgaristan, Romanya, Almanya ve Moskova’da sergilendi.
Sanatçının izniyle.

Next Move is an interactive installation where the monotonous repeating of one movement by different people results
in an unexpected and expressive, yet delicate image with an intuitive composition. Every participant abandons their
character and logic or intuition for making order. In the end, the installation is a product of unconscious cooperation,
enacting a scheme where people fit in due to their similarities, stay different, or are absorbed by the expanding presence of individualities.
Bora Petkova studied sculpture in the Academy of Fine Arts, Sofia, where she lives and works. She received several Young Bulgarian Artist Awards. She has participated in group exhibitions in Bulgaria, Romania, Germany and
Moscow.
Courtesy of the artist.

Kalin Serapionov, Sofya Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim aldı. Halen Sofya’da yaşıyor ve çalışıyor. Katıldığı sergiler arasında Selanik Güncel Sanat Bienali, 5. Setinye Bienali, Manifesta 4, Frankfurt ve “In the Gorges of the Balkans,”
Kunsthalle Fridericianum Kassel (2003) yer alıyor.
Bu eser, sanatçının Arts Council of England tarafından verilen Uluslararası Sanatçı Bursu kapsamında LCB Depot & The City Gallery,
Leicester, Birleşik Krallık’da gerçekleştirdiği çalışma sırasında üretilmiştir.
Sanatçının izniyle.

Five looped sequences with various lengths consisting of close-up images (cuts) of different people (faces) where
each person talks about her/his “hope” or “hopes” – personal, general or however they understand it. Hope as a feeling of expectation and desire, with a person or a thing providing a cause; as a statement; as a question – what does
everyone hope for? The video material is filmed on the street in a central shopping location. It is edited in such a way
as to achieve artistic manipulation presenting “hope” as a cliché based on the uninterrupted drive to consume.
Kalin Serapionov studied at the Academy for Arts in Sofia where he currently lives and works. He has participated in
the Thessaloniki Biennale of Contemporary Art; 5 th Cetinje Biennial; Manifesta 4, Frankfurt/Main; and “In the Gorges
of the Balkans,” Kunsthalle Fridericianum Kassel, 2003.
This work is being produced as a part of the artist's residency in the Arts Council of England International Artist Fellowship at LCB Depot
& The City Gallery, Leicester, UK.
Courtesy of the artist.

Stefanos Tsivopoulos - Kayıp Anıt, Lost Monument, 2009
Kayıp Anıt tartışmalı bir heykel ile ilgili bir hikâye: Harry S. Truman’ın Atina şehir merkezinde bulunan dört metrelik
bronz bir heykeli. Heykel, film boyunca bir yolculuğa çıkıyor ve çeşitli insan gruplarının saygısız muamelelerine maruz
kalıyor. Bu gruplar, Yunan toplumunun farklı kesimlerini temsil ediyor: çiftçiler, burjuvalar ve göçmenler. Türk balıkçı
ise açıkça Türkiye’nin Truman Doktrini’nin bir parçası olmasına yapılan bir gönderme. Kayıp Anıt Yunanistan’ın yakın
tarihindeki bir âna dair bir metafor ve alegori. Dünyanın her tarafında anıtların iktidar ve siyasi tacizin temsili açısından
sorunsallaştırıldığını ve tartışıldığını düşünürsek bu an günümüzle birçok benzerlik taşıyor.
Stefanos Tsivopoulos Amsterdam ve Atina’da yaşıyor ve çalışıyor. 2009 yılında Platform Garanti Güncel Sanat
Merkezi Misafir Sanatçı Programı’na dahil oldu. Eserleri, aralarında Center for Curatorial Studies, Bard College, New
York (2008); the Institute of Modern Art, Brisbane (2008); ve the Museum of Contemporary Art, Atina’nın (2007) yer aldığı çeşitli mekânlarda düzenlenen grup sergilerinde gösterildi.
Sanatçının ve Jette Rudolph Gallery izniyle.

Lost Monument is about a controversial monument: a 4 meter bronze statue of Harry S. Truman. The monument is
located in downtown Athens. During the film the monument starts a journey, goes through unrespectable encounters
with different groups of people: the farmers, the bourgeois, the immigrants that all represent parts of the Greek society
and the Turkish fisherman is a clear reference to Turkey’s involvement with the Truman Doctrine. Lost Monument is an
allegory and a metaphor about a particular political moment in recent Greek history that has a lot of convergences with
the present given the fact that monuments around the world are questioned and are sources of controversy concerning the representation of power and political abuse.
Stefanos Tsivopoulos lives and works between Amsterdam and Athens. He was a resident at Platform Garanti CAC,
Istanbul in 2009. He has participated in group exhibitions at the Center for Curatorial Studies, Bard College, NY
(2008); the Institute of Modern Art, Brisbane (2008); and the Museum of Contemporary Art, Athens (2007).
Courtesy of Jette Rudolph Gallery and the artist.

