
etten hapishane değil beden ruha.
derimizden çizilen keyfi sınırları aşıyoruz.
fiziksel olandan çok daha fazlasıyız.
Alok V. Menon

Bütün kuşları etrafına toplamak isteyen davetkâr ve oyuncu bir bahçe burası. Politik ve toplumsal 
olarak yalnızlaştırılmış, izole edilmiş ve sınırlanmış bedenlerin aşkın bir ifade alanı bulduğu bir bahçe. 
Hem açık bir vaha gibi hem de kapalı bir ekosistem. Zamanı ve mekânı, bedeni, ikiliği ve normu aşan 
bir yapı.

İmgeler dünyasını açık ve ulaşılabilir bir queer cinsellikle oluşturan Şafak Şule Kemancı, dört duvar 
arasına sıkışması beklenen arzuyu kamusal alana çıkarır. Bu çaba, hazzı olumlama ve sahiplenmeye 
yönelik bir tavrı da içinde barındırır. Bedenin ve cinselliğin dayatılmış sınırlarını aşmayı ve onun sonsuz 
ihtimallerini vurgular: Biz bedenden fazlasıyız, biz sonsuz bir ihtimaller bahçesiyiz. Beton duvarlardan, 
evlerin tuğlalarından fışkırma gücünü hep bulmuş bitkiler gibi, biz bir aşkınlık ifadesiyiz.

Ekosistemi meydana getiren yarı insan yarı bitki hibrit varoluşlar, tekrar eden motifler, cinsel çağrışımlı 
desenler sürekli bir yakınlık haliyle bu sonsuzluk hissini güçlendirir. Bu son derece erotik bahçeyi 
tasarlamak için zanaat malzemeleri ve tekniklerini kullanarak normatif dünyanın ve ana akım sanat 
algısının sınırlarını aynı anda aşar. 

Doğu’ya ait geleneksel bir teknik olan cam altı resimleri Barok döneme ait gösterişli ve dramatik 
estetikle birleşir. Bu coğrafyasız ve zamansız birleşmeler queer varoluşun da tıpkı bu bahçe gibi 
aynı anda geçmiş, bugün ve gelecek olduğunun ispatıdır. Heteronormatif bakışın değersiz, uzak 
durulması ve bastırılması gereken bir anomali olarak kodladığı “feminen”liği, simli ojeli tırnaklar ile 
takındığı flörtöz ve kendinden emin tavrıyla kucaklar. Bugün hâlâ bir tabu olan kadın cinselliğini ve 
arzusunu sanatsal ifadenin bir parçası kılar. Sanatçının kendini izleyiciye bu derece açması bahçenin 
ziyaretçilerini de bu cesaret eşiğine çeker. 

Şafak Şule Kemancı bu bahçenin sadece kendisi için değil etrafına toplamak istediği “bütün kuşlar” için 
de yabanıl bir genişlemeye vesile olacağının müjdesini verir. Örneğin bütün bir duvarı kaplayan duvar 
kâğıdı yerleştirmesi Esra ve Özge, “Bizi dört duvar arasına sıkıştırmaya çalışmanız ya da olduğumuz 
gibi görmeye direnmeniz bir şeyi değiştirmez.” der gibidir. Bu duvar kâğıdı yerleştirmesinin sergideki 
birçok işin aksine bir “adının” olması boşuna değil, adıyla çağrılmayı, tüm varlığıyla görülmeyi 
çekincesizce talep eden bir iş bu, “Kafanızı diğer yana çevirmeniz varlığımızı yok etmiyor.” diyen.

Bedenin diğer bedenler ve kendisini çevreleyen doğayla kurduğu ilişkiyle türler arası sınırları ve aradaki 
steril mesafeyi bulanıklaştıran bu figürler öyle iç içe geçmiştir ki insanın nerede başlayıp bitkinin 
nerede bittiğini anlamak zordur. Bunlar, ekoseksüel bir yaklaşımla insanın doğayla deneyimleyebileceği 
cinselliği kabullenen ve kucaklayan işlerdir, ki sanatçının neredeyse tüm işlerinde bu yaklaşımın izlerini 
sürmek mümkündür. Bu yönüyle, Kemancı’nın işlerindeki ekoseksüellik vurgusu insan bedeninin 
insan dışı dünyanın bir parçası olduğunu ve insan bedeninin de tıpkı insan dışı varlıklar gibi sürekli bir 
akış, devinim ve dönüşüm içinde olduğunu hatırlatır.

Seçil Epik

the body is not a fleshy prison for the spirit. 
we transcend the arbitrary boundaries drawn around our skin. 
we are so much more than the physical. 
Alok V. Menon

This is an inviting and playful garden that wants to gather all the birds around itself. A garden where 
politically and socially isolated bodies find a transcendent field of expression. It acts both like an 
open oasis and a closed ecosystem. A structure beyond time and space, body, duality and norm.

Creating their world of images with an open and accessible queer sexuality, Şafak Şule Kemancı brings 
desire, which is otherwise expected to be trapped in between four walls, into the public sphere. This 
effort also includes an attitude towards affirming and owning pleasure. It emphasizes transcending 
the imposed boundaries of the body and sexuality and their infinite possibilities: We are more than 
the body, we are a garden of endless possibilities. We are an expression of transcendence, like plants 
that have always found the power to spring out of concrete walls and from between house bricks.

Half-human half-plant hybrid entities that make up the ecosystem, repeating motifs, sexually 
associative patterns reinforce this feeling of boundlessness within a state of constant intimacy. 
Thanks to the craft materials and techniques used in its design, this highly erotic garden transcends 
both the boundaries of the normative world and the mainstream perception of art.

Underglass painting, which is a traditional Eastern technique, is combined with the flamboyant and 
dramatic aesthetics of the Baroque period. Devoid of a given geography and time, these cohesions 
are proof that queer existence, like this garden, is of the past, present and future at the same 
time. It embraces “femininity”, deemed a worthless anomaly to be avoided and suppressed by the 
heteronormative gaze, with glittery nail polish and a flirty and confident attitude. It makes women’s 
sexuality and desire, which are still taboos even today, a part of artistic expression. The artist’s 
openness to their audience attracts the visitors of this garden to the threshold of courage.

Şafak Şule Kemancı gives us a piece of good news, that this garden will be instrumental in a wild 
expansion not only for themself but also for “all the birds” they want to gather around it. For example, 
Esra and Özge, the wallpaper installation covering an entire section, seems to assert that: “Trying to 
constrain us between four walls or insisting on not seeing us as we are, won’t change anything.” It is 
not a coincidence that this wallpaper installation, has a “name” unlike most of the other works in the 
exhibition. This work demands to be called by its name and seen in its entire being without hesitation, 
it declares: “Avoiding us by turning your head the other way does not nullify our existence”.

These figures are so intertwined that they blur the boundaries of the body’s relationship with other 
bodies and the nature surrounding it, as well as those between different species and their sterile 
distance to one another, thus making it difficult to understand where the human begins and the 
plant ends. These works accept and embrace the sexual experiences people may have with nature, 
an ecosexual approach which can be traced in almost all of the artist’s works. In this respect, the 
emphasis on ecosexuality in Kemancı’s works reminds us that the human body is a part of the non-
human world and in a constant flow, movement and transformation, just like non-human beings. 

Seçil Epik

bütün kuşlar benim bahçeme gelir all the birds would come to my garden

www.depoistanbul.net

    

Teşekkürler | Thanks

Ozan Ünlükoç, İlhan Sayın, Metin Akdemir, Elif Tekneci, Alok Vaid-Menon, 
Asena Günal, Aslı Çetinkaya, Başak Akbaş Çetinsoy, Dilara Memet, Eda Çaça, 
Elif KK, Maria Pia Gamon Samper, Marina Papazyan, Mert Sarısu, Nehir Altay, 

Oscar Deniz Kemancı, Rüzgâr Buşki, Seçil Epik, Tuğçe Ünlü, Turan Tayar

Şafak Şule Kemancı

17.06 - 01.08.2021

curated by Sınır/sız küratörlüğünde

mizacı sonsuzluk bu dünyanın.
kavraması mümkün olmayan çok yönlü evrenlere yönelmişiz.
bilinmek değil, anlama takılmadan deneyimlenmek istiyoruz.

var olma yollarımız varoluşlar kadar çok.

her şey yaşamakta: ayaklarımızın altındaki taş da üstümüzdeki bulutlar da. hiçbir şey ölmüyor; 
dönüşüyor sadece. başka yere gidiyor.

biz başka yerin nesilleriyiz. yıldız tozuyuz, deri hücreleriyiz, başıboş rüyalarız.

bizi süzgeçten geçirdikleri kaplara sığmıyoruz.
yola gelmiyoruz, bozuğuz, bal gibi de kirlenmişiz.
geçirgeniz + tüm geçişleri, mültecileri, oluşları, geleceği, şimdiyi buyur ediyoruz.

Alok Vaid-Menon

Formed by independent activists/artists with LGBTI+ organizational experiences in Turkey, the 
Sınır/sız (Border/less) exhibition team (İlhan Sayın, Metin Akdemir, Ozan Ünlükoç) came together in 
2017, to call upon the empowering and imaginative nature of art as an act, and to unfold a queer 
feminist space, during a time of pressure on forms of activism through prohibition. Sınır/sız organised 
independent exhibitions at Istanbul Kıraathane Edebiyat Evi (Literature House) in parallel to Pride 
Week events in 2018 and 2019.

As Sınır/sız, we had set out to organise group exhibitions featuring artists working on a queer axis. 
However, this year Şafak Şule Kemancı has inspired us to change our minds.

We became acquainted with Şafak through their works in Pride Week exhibitions and the first     
Sınır/sız exhibition in 2018. We imagined that putting together an exhibition for Şafak who has not 
yet had a solo show, would be a valuable contribution to the history of queer art in Turkey.

Şafak deals with issues such as ecology, gender and sexual diversity and hybrid existence within 
the course of queer art history, and has been doing so persistenly despite the ever-changing social 
agenda. On the other hand, we were dazzled by the queer relationship they were establishing with 
materials such as clay, glass and textile, and their technique full of passion and desire. They were 
seemingly inviting us into a utopic habitat.

Şafak’s passion has inspired us to put this exhibition together with them. On the occasion of Pride 
Month, as the Sınır/sız team, we celebrate all the diversity, plurality, existence, identities, orientations 
and uniqueness on Earth with the exhibition “all the birds would come to my garden”.

Sınır/sız

the natural disposition of the world is infinity. 
we are oriented towards multifaceted universes that exist beyond comprehension. 
we resist being known, we insist on being experienced regardless of reason. 

there are as many ways to exist as there are existences. 

everything lives: the stone beneath our feet, the clouds above us. nothing dies — it just transforms. 
it goes elsewhere. 

we are the descendants of elsewhere. star dust, skin cells, stray dreams. 

we spill outside of the containers they filter us through. 
we remain incorrigible, impure, and delightfully contaminated. 
porous + welcoming of all the transitions, the refugees, the becomings, the future, the now.

Alok Vaid-Menon

Türkiye’deki LGBTİ+ örgütlenme deneyimlerinden gelen bağımsız aktivist/sanatçılardan oluşan Sınır/
sız sergi ekibi (İlhan Sayın, Metin Akdemir, Ozan Ünlükoç), aktivizm biçimlerinin yasaklarla daraltıldığı 
bir zamanda, sanatın güçlendirici, tahayyül açıcı bir eylem olduğunu hatırlatmak ve queer feminist 
bir alan açabilmek için 2017 yılında biraraya geldi. Sınır/sız ekibi 2018 ve 2019 yıllarında İstanbul 
Kıraathane Edebiyat Evi’nde Onur Haftası etkinliklerine paralel bağımsız sergiler düzenledi. 

Sınır/sız ekibi olarak queer eksende iş üreten sanatçılarla grup sergileri yapmak üzere yola çıkmıştık. 
Ve fakat Şafak Şule Kemancı bu yıl fikrimizi değiştirdi... 

Şafak ile tanışıklığımız İstanbul Onur Haftası sergilerinde yer alan işleri ve Sınır/sız sergilerinin ilkiyle 
(2018) başladı. Daha önce kişisel bir sergi açmayan Şafak için bu sergiyi hazırlamanın Türkiye queer 
sanat tarihi için kıymetli olacağını hayal ettik ve harekete geçtik.

Şafak, queer sanat tarihi akışı içinde ekoloji, cinsel çeşitlilik, hibrit varoluş gibi konular üzerinde 
ilerliyor, hızla değişen gündeme rağmen bu konularda ısrarla çalışmaya devam ediyordu. Bunun 
yanı sıra kil, cam, kumaş gibi malzemelerle ‘tuhaf’, alışılmışın dışında kurduğu ilişki ve tutku/haz dolu 
tekniği gözümüzü kamaştırıyordu. Sanki ütopik bir habitatın içine bizi davet ediyordu.

Bu tutkusu Şafak ile beraber bir sergi hazırlamamız için ilham oldu. Sınır/sız ekibi olarak “bütün kuşlar 
benim bahçeme gelir” sergisi ile yeryüzündeki her çeşitliliği, çokluğu, varoluşu, kimliği, yönelimi ve 
biricikliği Onur Ayı vesilesi ile kutluyoruz.

Sınır/sız

WE REMAIN INCORRIGIBLE YOLA GELMİYORUZ

bütün kuşlar 
benim bahçeme gel i r

all the birds
would come to my garden




