SİYAH*
BAŞAK ŞENOVA

Bu proje çizimin kavramsal bir dil olarak algılanması üzerine yapılandırılmıştır. “Siyah” başlığı
‘beyaz’ anlamına gelen “White” kelimesi kullanılarak İngilizceye çevrilmiştir. Bu başlığın bu şekilde
çevirilmesiyle ortaya çıkan kelime oyunu, ‘kodlanmış’ karşıtlıkların ve karmaşıklığın arkasındaki
belirsizlikleri imlemektedir. Siyah ve beyazın kullanımı algısal olarak kesin bir zıtlığa işaret ediyor
olsa da, bu iki renk hem ﬁziksel olarak, hem de barındırdıkları retorik özelliklerle birbirlerinden
farklı tanımlara sahiptir. Aynı düşünce doğrultusunda, bu sergide yer alan sanatçıların her biri
karmaşık, çetreﬁlli, çelişkili dil ve stratejilere cevap verip, ne kadar zehirli ve yıkıcı olsa da bir türlü
farkedilemeyen, yadsınan, soyutlanan şeylere ‘çizim’ yoluyla dikkat çekmektedir. Onlar, yıkıcı,
tehditkar, ve imkansız sistemler üzerinden işleyen biçimlere direkt bir karşılık olarak kavramsal
bir dil geliştirmektedirler. Görsellikleriyle ve kavramsal yaklaşımlarıyla her iş farklı olsa da, ortak
özellikleri kurallardan ve metodlardan bağımsız olarak çizim eylemindeki potansiyeli araştırma
istekleridir.
İşlerin çoğu çelişkili ve çözülemeyen durumlarda sıkışmış tekrarlanan eylemleri işlemektedir.
Tekrarlanan hareketlerin ve dizgilerin düğümü, kısır döngüde kapana sıkışmış hissi yaratır.
“Siyah” Alban Muja, Aya Ben Ron, Ceren Oykut, Luchezar Boyadjiev, Gözde İlkin, Erik Göngrich,
İlgen Arzık, Maria Loizidou ve Yane Calovski’nin çizimlerine daha yakından bakmak için de bir
girişimdir. İşler arasındaki ilişkinin dinamiğini ortak bir tema ya da kavramsal bir metodolojiden
çok, belirli nedenlerle sergide dayatılan bir kural olarak sadece siyah ve beyaz renklerin kullanımı
belirlemiştir.
Alban Muja’nın “New York, New York” (2010) çizimleri, New York kentini deneyimlemesi
sırasında çıkardığı bilişsel haritanın soyut bir ifadesidir. Sanatçının kentsel deneyimini belgeleyen
bu siyah ve beyaz izler, onun tekrara dayalı günlük rutinini gösterir. Aya Ben Ron ise konusunu
jinekoloji ders kitaplarında işlenen yenidoğanlardan alır. Ben Ron’un ifade ettiği gibi, “Relief”
(2010) (“Rahatlama”) “otarşik ve her şeye gücü yeten bir ekonomi olarak bebek hakkında bir
iştir. Makine ile uyum içinde yaşayan bir bebek için ne bu iki unsurun bir araya gelmesindeki
imkansızlık, ne de büyük bir adaletsizlik söz konusudur. Gözlemlediğimiz şey iyi ya da kötü olarak
değerlendirilemez”. Burada Ben Ron, iki farklı durumda da (anneye-bağımlı-bebek ile makineyebağımlı-bebek) durmaksızın tekrarlayarak, devam eden bir hareketin altını çizerken, bu karşıtmış
gibi görünen iki ayrı durumun mutlaka birbirlerinin zıddı olmadığını vurgular.
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Öte yandan, (2010), Yane Calovski’nin “Drawings from the portfolio ‘Obsessive Setting’” (2010)
(“Saplantılı Konum” portfolyosundan seçilen çizimleri) belli belirsiz bir şekilde beyaz mürekkeple
çizilmiştir. Sayfanın beyazlığında farkedilebilir oldukları noktada bile güçlükle görünürler. Bu göze
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hemen çarpmayan görüntünün varlığı, sanatçının “kaybolmanın eklemlenmesi” sürecine olan
saplantısını gösterir. Bu bağlamda, çeşitli (Üsküp’te resmi kaynaklardan, özel mimari arşivlere
kadar araştırılarak bulunmuş) belgelerin hassas izleri bize belleğin tekrarlayan kalıplarına doğru
yapılan derin bir kazının ipuçlarını verir. Benzer bir yaklaşımla, Gözde İlkin’in “Müstakill” (20092011) işi, kumaş üzerine dikerek müdahale ile oluşturulmuş bir kitaptır. Sınırları net olan bireysel
bir yapıyı ifade eder. “Müstakill”, döngüsel birliktelikler üzerinden bir taraftan özgür olduğu
kadar, bir taraftan da kendini yokeden durumları imleyen dikiş çizimleri ve resmi dilde kullanılan
damgaları kapsar.
Maria Loizidou video çalışması “Self-Other” (2006) (“Kendi-Öteki”), iki siyam ikizini (birbirlerine
sırtlarından yapışık) iki kişi için dikilmiş bir mantoyu giyme çabasını gösteren bir seri karakalem
çizimden oluşur. Bu, döngüsel, zor bir harekettir ancak aralarındaki bağlantı nedeniyle birbirlerine
yardım etmeksizin montu giymelerine imkan yoktur. Bu iş halen 37 senedir çözülemeyen Kıbrıs
Sorunu’na gönderme yapmaktadır.
Luchezar Boyadjiev’in işleri aynı zamanda sosyal, siyasi ve kent-tabanlı gerçekleri ve dönüşümleri
işlemektedir. Bu projede yer alan iki çizimi (No: 1 ve No: 7) 1991 yılında ürettiği “Alice’s Hole or
the Swamp of Marxist-Leninist Aesthetics” (“Alice’in Deliği veya Marksist-Leninist Estetik Batağı”)
başlıklı işinden seçildi. Bu iş ‘sanatçı’ tanımı üzerine çok katmanlı ikonograﬁ ile eleştiriyi birbirine
geçirerek işlemektedir. Klasik bir çizgiyle geleneklere karşı imgeleme ve kompozisyonu ele alırken,
bir taraftan da alaylı bir biçimde çağdaş sanattaki tuzakların ve döngülerin altını çizer. Seçilen
bu iki iş ise çift anlamların ve biçimlerin sarmalı içinde işin tamamındaki can alıcı noktalara işaret
etmektedir. Aynı çizgide, “Sculptural Politics 03” (2011) (“Heykelsi Politikalar 03”) serisiyle Erik
Göngrich, çağdaş sanatta –özellikle sanatçılar için- günümüzün süregelen tuzaklarına, halkın
alımlamasını da hesaba katarak cevap vermektedir. Siyah-beyaz çizimlerinde tipograﬁk elemanların
kullanımı ifade etmek istedikleri için hem edebi hem de görsel bir boyut kazandırmaktadır. Bu
çizimler için özellikle slayt makinası kullanmak istemesi, bu mecra yoluyla çağdaş sanat dünyasının
acımasız koşullarına ve hızlı tüketilen tepkilere gönderme yapmaktadır.
Ceren Oykut ise günlük hayatını çevreleyen kentsel gerçeklikler ve yan yana gelen ve/ya paralel
olarak konumlanan durumları işlemektedir. İşlerindeki küçük detayları sosyal ve siyasal konuları
açımlar. Sanatçının “Arazi” (2011) işi çeşitli boyutlarda parçaları bir araya getirir. Her bir parça
tek başına anlam üretmekte yetkindir ancak diğer parçalarla birleştikçe farklı anlatıların ortaya
çıkmasına ve okunmasına sebep olur. İlgen Arzık’ın işi “Olay”(2011) ise enformasyon eksikliği
ile anlatı üretmek üzerine yapılanan bir çalışmadır. Sanatçı anlatı hakkında ipuçları veriyor olsa
da, hikaye her zaman seyircinin hayal gücü ile tamamlanır. Bu iş tek bir çizimden oluşmaz; olay
örgüsündeki gerilimi yükselten, ancak yalnızca aynadaki yansımasından görünen, diğer bir çizim
anlatıyı tamamlar. Bu kez izleyici tuzağa düşmüş ve işin konumlandırılmasıyla kontrol altına
alınmıştır.

4

* İngilizcesi “White” olarak çevrilmiştir.

WHITE*
BAŞAK ŞENOVA

The idea of this project derives from the perceptual response to drawing as a conceptual
language. The title “White” is substituted in Turkish as “Siyah”, which means ‘black’. This word
game with the translation of the title implies the uncertainty and the complexity beneath the
‘coded’ oppositions. While the application of black and white could directly refer to a perceptual
opposition, both of these colours have their own physical and rhetorical characteristics and are
simply different by deﬁnition. In the same line of thought, each artist in this exhibition responds
to complicated and conﬂicting strategies and languages, thus allowing the exhibition to cast a
light on what is neglected, missing, abstracted, but nonetheless intoxicating and destructive in the
practice of ‘drawing’. This examination appears as a direct reaction to developing a conceptual
language that is at once a destructive, menacing, and impossible system of forms. While each
work is distinct in terms of visuality and concept, they share interest in researching the potential
of drawing as critical practice unbound by rules and methods.
Most of the works are also processes of repetitive acts trapped within conﬂicting and unresolved
situations. The act of looping repetitive gestures and lines accumulates the sense of being trapped
in a vicious circle.
“White” is also an attempt to look closer into the drawings of artists Alban Muja, Aya Ben Ron,
Ceren Oykut, Luchezar Boyadjiev, Gözde İlkin, Erik Göngrich, İlgen Arzık, Maria Loizidou, and
Yane Calovski. The relationship between the works are analyzed not so much through a potential
conceptual methodology or a shared thematic imposition, but rather through speciﬁc reasons in
applying a direct constrain - using only the colours black and white.
Alban Muja’s “New York, New York” (2010) drawings are the abstract expressions of his
cognitive mapping of New York City. These drawings, which document his urban experience with
black and white traces, show the artist’s repetitive daily routine. On the other hand, Aya Ben Ron
extracts her subject matter from gynecology textbooks which describe newborns. As Ben Ron
expresses, “Relief” (2010) is a piece about the baby as an autarkic and omnipotent economy. A
baby that lives in harmony with the machine to the point that the very contradictory articulation
between both elements does not appear here as an impossibility or as the utmost injustice. What
we observe cannot be judged through categories of good and bad, of life and lack of life”. In this
respect, Ben Ron’s work refers both to an ongoing repetitive act while underlining the fact that
two different situations (the mother-dependent baby and the machine-dependent baby) are not
necessarily opposed to each other.
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Yane Calovski’s “Drawings from the portfolio ‘Obsessive Setting’” (2010) are rendered in white
ink, appearing to be barely present. Even when an image begins to appear from the whiteness
of the page, it is hardly recognizable. This subtle existence of the image demonstrates the artist’s
obsession with the process of “articulating disappearance”. In this context, the sensitively
delineated traces of various documents (excavated from ofﬁcial as well as private architectural
archives in Skopje) pertain to tell us something about the way we tend to delve deep in the
repetitive patterns of memory. In like manner, Gözde İlkin’s work “Müstakill” (2009-2011) is a
book produced by intervention through sewing onto fabric. It expresses an individual structure
with explicit borders. “Müstakill” comprises stitched drawings and imprints, which simultaneously
indicate both liberty and self-destruction through cyclic juxtapositions. Maria Loizidou’s video
work “Self-Other” (2006) consists of a series of pencil drawings where the ﬁgures of two
Siamese twins (connected back to back) attempt to put on a coat made for two. This is a difﬁcult
move because of their connection as they are dependent on each other, and yet, the act is
constantly on a loop. The work refers to the Cyprus Problem that has been on a loop without
resolution for over three decades now.
Luchezar Boyadjiev’s works also reﬂect on social, political, and urban-based realities and
transformations. For this project, his contribution is two drawings (No: 1 and No: 7) extracted
from the work “Alice’s Hole or the Swamp of Marxist-Leninist Aesthetics”, which dates back
to 1991. The work is an installation interlacing multilayered iconography, with criticism on
the deﬁnition of ‘artist’. It overlaps classical handling of line with unorthodox imagery and
composition, ironically pointing to the constant presence of traps and cycles in contemporary
art. The two selected drawings present the main points of the work in a spiral of doubled
meanings and forms. In the same vein, Erik Göngrich’s series “Sculptural Politics 03” (2011)
underlines today’s ongoing repetitive traps in contemporary art –especially for artists- by taking
the reception of the public into consideration. His black and white drawings have typographic
elements to duplicate his statements both literally and visually. His inclination to using a slide
projector to show these particular drawings suggests criticism on the relentless conditions of the
contemporary art world and the fast-consumed reactions.
Ceren Oykut processes urban realities and juxtaposed and/or parallel situations that surround
her daily life. Small details in her work reveal a number of social and political aspects that she is
reﬂecting on. In “Field” (2011), she works on a number of individual pieces in varied sizes. While
each piece is self-sufﬁcient to generate meaning and criticism individually, their relationship to
each other forms a number of different narrations. İlgen Arzık’s work “The Event” (2011) is also
based on constructing narration with a certain lack of information. Although she gives hints
about the narrative, the story is always completed by the imagination of the audience. With this
work, she ampliﬁes the tension for a possible plot not only with a single drawing, but also with a
complimentary one which can be only seen from a reﬂection in a mirror. This time, the audience is
being trapped and controlled by the positioning of the work.
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* Translated as “Siyah” in Turkish.

SANATÇILAR/ARTISTS
Aya Ben Ron
Alban Muja
Ceren Oykut
Erik Göngrich
Gözde İlkin
İlgen Arzık
Luchezar Boyadjiev
Maria Loizidou
Yane Calovski

KÜRATÖR/CURATOR
Başak Şenova

BEYAZ

WHITE

HAKAN GÜLERYÜZ

White is everything, all colors, a color that has all colors.
Beyaz her şeydir, bütün renkler, tüm renkleri içeren bir renk.
Eğer rengi farklı ışık kaynaklarının toplaması olarak ele alırsak, beyaz, tüm ışık kaynaklarının var
durumda olması, tüm ışığın büyük, bembeyaz bir ışık oluşturmak için biraraya gelmesi demektir.
Eğer rengi bir yüzeyden yansıyan ışık olarak düşünüyorsak, o halde beyazın anlamı gelen bütün
ışığın hiç birşeyi atlamadan yansımasıdır. Beyaz var olan her şeydir, böylece beyaz boyada hem
eksik olan hem de eksiksiz her renk vardır. Boyada beyaz sadece arka plan olacağından bütün
renklerin eksikliğiyle üretilemez, dolayısıyla özel bir renktir ve özellikle beyaz olarak üretilmesi
gerekir.
Eğer rengi fotonlar olarak düşünürsek, beyaz fotonun enerjisidir (veya frekansıdır). O halde beyaz
tüm enerjidir, maksimum enerji ışığıdır.
Astroﬁzikte hiper dev yıldız tüm enerji spektrumları içinde maksimum enerjiyi yayar ve bu yüzden
yüksek enerjili mavimsi beyaz olarak görünür. Işık ve enerji emilimi o kadar enerji doludur ki kendi
muazzam yerçekiminin üstesinden gelir ve periyodik olarak kabuğundan madde patlak verir.
Ancak tabii ki bu sürdürülebilir değildir ve parçalanmaya ve bir kara delik olmaya mahkumdur.
Beyaz un tahılların öğütülmesi, istenmeyen kısımların atılması ve sonucun beyazlatılmasıyla
(klorlanmasıyla) elde edilir.
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If we are thinking color as addition of different light sources, then white means all light sources
are full on, all light is added to produce a big all white light.
If we are thinking color as a reﬂection of light from a surface, then white means all incoming light
is reﬂected with nothing missing. White is everything that exists, and so in white paint, it is all
colors not missing, and all colors missing. In paint, white can not be produced with a lack of all
colors, since that would just be the background, so it is a special color, and needs to be specially
produced as white.
If we think color as photons, then it is the energy (or frequency) of the photon, and then white is
all energy, the maximum energy light.
In astrophysics, a hyper giant star radiates the maximum energy in all energy spectrums, and so it
looks completely bluish high energy white. Its light and energy emission is so full of energy that it
even overcomes its own immense gravity and periodically matter bursts out from its crust. But of
course this is not sustainable and it is destined to collapse and become a black hole.
White ﬂour is made by grinding grains, throwing out unwanted parts and then bleaching
(chlorinating) the result.

Beyaz bir tavşan genellikle iyi işarettir ve kişi her ayın ilk gününe uyanırken “tavşan, tavşan, beyaz
tavşan” demelidir. Böylece o ay boyunca iyi şans elde edecektir.

A white rabbit is usually a good sign, and a person should say “rabbit, rabbit, white rabbit”
upon waking on the ﬁrst day of each new month, and on doing so will receive good luck for the
duration of that month.

Beyaz siyahın tamamen yokluğudur.

White is the complete lack of black.

Çok fazla beyaz diye birşey yoktur. Eğer birşey gerçekten beyazsa daha beyaz olamaz.

There is no such thing as too much white. If something is really white, it can not be whiter.

En ufak bir siyahlık beyazı bozar.

Even the tiniest amount of blackness degrades white.

Eğer her şey çok uzun bir süre beyaz kalırsa körlük başlar, beyaz karanlığa neden olur.

If everything is white around for a very long time, then blindness will occur, causing darkness.
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SİYAH

BLACK

HAKAN GÜLERYÜZ

Siyah hiç bir şeydir, hiç bir renk değildir, renk olmayan bir renktir.

Black is nothing, no color, a color that is no color.

Eğer rengi farklı ışık kaynaklarının toplaması olarak ele alırsak, siyah hiç bir ışık kaynağının var
olmamasıdır.

If we are thinking color as addition of different light sources, then black means no light sources at
all.

Eğer rengi bir yüzeyden yansıyan ışık olarak düşünüyorsak, o halde siyah hiç bir ışığın
yansımamasıdır. Siyahın, hiçlik olmasına rağmen diğer renkleri karıştırarak elde edilmesi oldukça
zordur. Dolayısıyla çok özel bir renktir, özellikle siyah olarak üretilmesi gerekir.

If we are thinking color as a reﬂection of light from a surface, then black means no lights are
reﬂected at all. Black, although it is nothingness, in paint it is everything mixed together. In paint,
black is very hard to produce by mixing other colors, so it is a special color, and needs to be
specially produced as black.

Eğer rengi fotonlar olarak düşünürsek, fotonun enerjisidir (veya frekansıdır). O halde siyah
enerjisizliktir.
Astroﬁzikte kara delik tüm enerjiyi ve ışığı emer. Işık bile çekiminden kaçamaz ve dolayısıyla ışık
dışarı kaçamaz ve bu durumda kara deliğe bakarken her şey siyah görünür. Bütün yıldızlar bir gün
kara delik olmaya mahkumdurlar.

If we think color as photons, then it is the energy (or frequency) of the photon, and then black
means no energy at all.
In astrophysics, a black hole absorbs all energy and all light, not even light escapes from its pull,
and thus no light can come back as reﬂected, and so everything looks black when we look at a
black hole. All stars are destined to become black holes one day.

Kara puding hayvanların kanıyla yapılan pudingtir.
Black pudding is a pudding made with blood of animals.
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Kara kediler genellikle kötü şansa işaret eder ve gelecekte birşeylerin kötüye gideceğinin
habercisidirler.

Black cats usually are taken as a sign of something bad that will happen in future, as bad luck.

Siyah, beyazın tamamen yokluğudur.

Black is the complete lack of white.

Çok fazla siyah diye birşey yoktur. Eğer birşey gerçekten siyahsa daha siyah olamaz.

There is no such thing as too much black. If something is really black, it can not be more black.

En ufak bir siyahlık beyazı bozar.

Even the tiniest amount of whiteness degrades black.

Çok kötü bir his “siyah bir his” olarak değil ama belki hala umut olduğuna işaret eder gibi,
“karanlık bir his” olarak ifade edilir.

A very bad feeling usually is not described as black, but as dark, maybe hinting that there is still
hope.
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MEKANSAL TASARIM
BAŞAK ŞENOVA

Seçilen işlerin kendine özgü doğasına işaret etmeyi amaçlayan, aynı anda çizgisel düzlemde
işleyerek, galeri duvarlarına meydan okuyan bir mekan tasarım üzerine çalışıldı. Sergideki işler
galeriyi baştan sona, tüm odalarda kesintisiz bir şekilde takip eden bir masanın üzerinde sergilendi.
Bu nedenle, tüm sergi tasarımı ‘bir masa tasarlamaya’ dayanmaktadır. Tüm işleri taşıyacak uzun
bir masa... İzleyicinin galeride dolaşmasına imkan verecek dar bir masa... Duvarlardan geçiyormuş
gibi görünen kesintisiz bir masa... İzleyicinin yolunu kesen oyuncu bir masa... İzleyicinin galerideki
seyrini kontrol eden sinsi bir masa.
Kimi yerde izleyiciye geçit vermeyen masa, izleyicinin mekanda daireler çizmesine ve görmediği
kısımlara ulaşabilmesi için tekrar aynı yerlerden geçmesine neden olmaktadır.

SPATIAL DESIGN
In order to address the idiosyncratic nature of the selected works, the spatial design of the
exhibition is based on a horizontal linear setting that challenges the verticality of the gallery walls.
All of the works in the exhibition are presented on a table that spreads through every room of the
gallery.
Therefore, the entire exhibition design is based on ‘designing a table’. A long table on which all
the works are to be exhibited... A narrow table to allow the audience to circulate in the gallery...
A continuous table to look like as if it is crossing walls... A tricky table to block the path of the
audience... A sly table to control the navigation of the audience...
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While navigating through the exhibition, due to the positioning of this long table, visitors are
challenged to draw circles and re-visit parts of the table in order to reach every available work in
the exhibition.
Mekansal Tasarım/Spatial Design: Başak Şenova
Teknik Çizim/Technical Drawing: Banu Hekimoğlu, YOO Architecture

AYA BEN RON

SANATÇILARLA DİYALOG
DIALOGUE WITH THE ARTISTS
BAŞAK ŞENOVA

İşlerinizin çoğu işlemlerin ardındaki mantığı sorgulayarak belirli sosyal gerçekleri işliyor. ‘Sistem’in
size çağrıştırdığı anlamı nedir?
Toplum, grup olarak ve kalabalık olarak gerçekte politik olan ekonomik güç ile yönetiliyor ve bize
dayatılan bu yolda devam etmek ve ona bağlı kalmak; onun içerisinde işlevlerimizi en iyi şekilde
yerine getirmek üzerine eğitildik. Sorgulamadan, doğalmışçasına insanları daha yüksek bir güce
boyun eğdiren devasa bir makine gibi. Sonucunda belirli şirketler ve insanlar için para üreten
şeyleri yapmak veya inanmak için eğitildik. Herhangi bir şekilde bunlar bizim için iyi değiller ama
yine de bu sisteme isteyerek hizmet ediyoruz. Bu anlamda, işimde bu sistemi sorgulamak çok
önemli. Bu büyük güçlerin altındaki çaresizliğimize erişmeye çalışıyorum. İnsanlar kendi hayatlarına
ilişkin birer sezgiye sahip olduklarını unutuyorlar. Uzun zaman önce hür irademiz alınmış ve onu
geri almak ve ne olduğunu görebilmek için gözlerimizi tekrar açmalıyız.
İşleriniz bir taraftan da başarıyla farklı temaları ve konuları birleştiriyor. Anlatı üzerinden tüm
bunları nasıl ilişkilendiriyorsunuz?
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Sanat yapmaya devam etmek için gerçeklikle kuvvetli bir bağa ihtiyacım var. Bu ayrıca iletişimin
gelişimiyle de alakalı. İnternet ve ürünleri daha fazla hayatımızın bütünleyici bir parçası oluyor,
daha fazla görsel tüketiyoruz ve daha fazla insan görsellerle ilgileniyor. Estetik, sanatçılar için
eskiden olduğu kadar güçlü bir araç degil. Stüdyomda imgelerle çalışmak artık yeterli değil.
Araştırmamı tekrar yönlendirdim ve bugünlerde genellikle diğer sanat işleriyle yanyana sergilenen
belgesellerim üzerinden toplum ve insanlara odaklanıyorum. Belgesellerimde her şeyi nasıllarsa
öyle göstermeye çalışıyorum. Göstermeyi seçtiğim şeyler genellikle saklı olan ve göremediklerimiz.
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Most of your works process certain social realities by questioning the logic behind operations.
What is the connotation of ‘system’ for you?
Society, as a group, as a crowd, is being led by economic power -which in reality is political- and
we are taught to continue on this path and to abide by it; we are trained to function in it as
best we can. It’s like a huge machine that makes people conform to a higher power without
questioning it, as if it were natural. We are trained to do things or to believe in things that
actually, in the end result, produce money for certain companies and people. These things are
not good for us in any sense, but nevertheless, we serve this system willingly. And in that sense,
questioning this very system is the one thing that is very important to me in my work. I’m trying
to access that helplessness which is ours under those mighty forces. People forget that they
possess an intuition concerning their own lives. It’s as if our free will were taken away a long time
ago, and in order to get it back we need to re-open our eyes widely, to be able to see what is
happening.
Your works also successfully merge different themes and issues. How do you communicate them
through narration?
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I think that in order to go on making art, I need a strong connection to reality. It is also related to
the development of communication. The more the Internet and its products become an integral
part of our lives, the more visuals we consume, and the more people are dealing with visuals.
Aesthetics isn’t as powerful a tool for the artist as it used to be. Working in my studio with
images is not enough anymore. I redirected my research, and nowadays focus on society and
people mainly through the documentaries I do that are usually exhibited side by side with the
other artworks. In my documentaries, I try to show things as close as possible to what they are.
What I choose to show in them is what is usually hidden, things that we cannot see.
Detail, “Relief” (2010), Aya Ben Ron
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ALBAN MUJA

Günlük yaşam deneyimleriniz işlerinizde nasıl yer alıyor?
Her zaman kendi ülkem Kosova’daki ve bölgedeki sosyal, politik ve sosyal dönüşüm süreçlerinden
etkilenmişimdir. Aynı düşünce doğrultusunda, tarihe karşı özel bir ilgim var ve tarihsel bulguları
bugünkü Kosova’daki sosyo-politik temalarla bağlıyorum. Bu bağlantıya ek olarak farklı
kentlerdeki günlük yaşam deneyimlerim çoğu projeme yansıyor.
‘Soyutlama’yı sanat üretimi sürecinize ilişkin olarak nasıl tanımlıyorsunuz?
‘Soyutlama’yı bir ifade şekli olarak görüyorum. Aslında, benim için önemli olan biçim değil
ifadedir. İşte bu yüzden sanatsal üretimim bir çok farklı mecrayı ve her seferinde ‘soyutlama’yı da
içeriyor.

How do you describe the reﬂections of the daily life experiences in your work?
I have always been moved by the social, political and social transformation processes in my home
country of Kosovo, as well as those in the region. I also have a special interest in history and I link
historical ﬁndings with socio-political themes in Kosovo today. In addition to this link, my daily life
experiences in different cities reﬂect on most of my projects.
How do you deﬁne ‘abstraction’ in relation to your art production process?
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I see ‘abstraction’ as a way of expression. Indeed, what matters for me is the expression, not
the format. That’s why my artistic production includes many different media, together with
‘abstraction’.
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CEREN OYKUT
İşinizi geliştirirken sizi zorlayan engeller nelerdir?
Kent ve kentleşme ile ilgili çalışıyor olmak benim hem ufkumu açmıştır, hem de bana ayakbağı
olmuştur. Bir sanatçı için uzun vadede kısırlaşma tehlikesi barındırabilen bu konu beni aralıkları
gittikçe daralan periodik zaman dilimlerinde çıkmaza sokuyor. Aslında yapmak istediğim, kent
hayatında yaşanan değişimleri yansıtmanın ötesinde, kent görüntüsünü bir paravan olarak
kullanmaktır. Bu paravan zamanla kaleye dönüşebildiği için duvarları yıkabilmek de gerekiyor.
Hem bu konuda inat etmeyi, hem de bu konudan kurtulmaya uğraşmayı seviyorum.
İşinizde ortaya çıkan eleştirel söylem hakkında konuşabilir misiniz?
Çalışmalarım soruları ve cevapları barındırır. Yeni soruları ve soruların içinde gizli cevapları ararlar.
Sorguladığım ve aklıma çok yatmayan konuları ele alıyorum. Cevabını veremediğim, tuzaklarına
benim de düştüğüm, bir toplumun topluca içine düştüğü ruh hallerinin doğal ve kendi haline
bırakılmış dış görüntülerinin ve bu görüntülerin ardındaki gerçeklerin peşindeyim. Gözüme
çarpanları bir manzaraya sıkıştırarak, bu manzaranın önce akla yatmasını sağlayıp sonra da
rahatsız etmeyi amaçlıyorum. Dünya ile beraber benim bu durumları yansıtma ihtiyaçlarım da
değişiyor. Ama sorular uçuşmaya devam ettiğine göre benim işlerimin kendini sürekli yok sayan,
aldırışsız ve kendi kendini devamlı yeniden yaratan bir varoluştan bahsettiği söylenebilir. Burada
unutulmaması gereken tek şey, işlerimin ikna edici bir gerçeklik kurgusunun peşinde olmalarıdır.
Ancak o zaman empati kurup, kendimin de bütün bunları yaratanların arasında olduğumu
algılayabiliyorum.

What are the obstacles that challenge you while developing your work?
Working on city and urbanization have both opened up my horizon and encumbered me. This
subject, which entails the danger of desolating an artist in the long term, periodically corners me
over in increasingly shrinking time intervals. Actually, my intention goes beyond reﬂecting the
changes experienced in the city; it is to use the image of the city as a screen. Since this screen can
turn into a castle, breaking the walls is also necessary. I like both persisting on this subject and
trying to get rid of it at the same time.
Could you please talk about the critical discourse generated in your work?
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My works harbor both questions and answers. They search for new questions, and answers
hidden in the questions. I deal with the subjects that I question and which are not plausible for
me. I am after the truths that I cannot answer, whose traps I fall into, truths –natural and left to
their own external images- in which a society collectively falls into. I aim at creating a scenery
that is plausible by squeezing what stands out into it, then allowing it to become disturbing. My
need for reﬂecting these situations also changes together with the world. Since the questions
continue to ﬂy around, it is possible to say that my works talk about an existence that constantly
ignores itself, is indifferent, and is continuously recreating itself. The only thing that should not be
forgotten is that my works are in pursuit of a convincing construction of reality. Only then am I
able to empathize and can perceive that I am among those who created all this.
“New York, New York” (2010), Alban Muja
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“Arazi/Field” (2011), Ceren Oykut
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YANE CALOVSKI

İşlerinizde ortaya çıkan eleştirel söylem hakkında ne düşünüyorsunuz?

Could you please talk about the critical discourse generated in your drawings?

Çizim yapmak benim konuları okuma ve anlama şeklimin ayrılmaz bir parçasıdır. Benim için
her zaman en öncelikli ve önem verdiğim bir eylem olmuştur. Onunla araştırmamdaki metin ve
görüntüyü tekrar düşünür, yazar, yerleştiririm. Bu iddialı ve henüz soyutlaşmış, takip edilmesi zor
bir süreçtir. Çizim yaparken başarısızlık eylemine duyulan samimi bir ilgi zorunludur.

Drawing is integral to my way of reading and understanding subjects. It has always been the
most idiosyncratic element in my practice. Through it I rethink, rewrite, reposition text and images
in my research. It is an elusive process, at once assertive and yet abstracted. When drawing, a
genuine interest in the act of failure is mandatory.

Sanatımın bir dereceye kadar gözden geçirme politikalarıyla beslendiğini söyleyebilirim. Yeni
bulunan bilgilere dayanarak, yeniden inceleme ve tekrar yazma olasılıkları yaratan “güvenden
yoksun” tarihsel olayları tekrar ziyaret etme potansiyeline doğru çekiliyorum. Ben temsilin
doğruluğuyla ve biçimin esnekliğiyle ilgileniyorum. Dolayısıyla, benim birden fazla kaynaktan
yararlanarak çizme isteğim semantik ve içseldir; bağlama dayalıdır; tekrar ele geçirilmiş durumlar
ve yeniden yaşanmış anlatılar öne sürmek içindir.

I can say that to a degree, my art is fed by the politics of revisionism. I am drawn to the potential
of revisiting “insecure” historical episodes that seem to open a possibility of re-examination,
and rewrite based on newly found information. I am interested in the accuracy of presentation
and the elasticity of the form. Hence, my interest in drawing from multiple sources is to suggest
semantic, intrinsic, as well as context-based, repossessed, and ultimately, relived narrations.

Master/Ana Plan (2008) projesinden çıkan çizim serisi üzerinden yapılanan bu süreci nasıl
tanımlarsınız?
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‘Beyaz serisi’ Master/Ana Plan’ı sonsöz biçiminde takip eden “Obsessive Setting” (2010) [Saplantılı
Konum] başlıklı portfolyodan geliyor. Serideki görüntüler alt-metinlerdir,1963-65 yılları arasındaki
dönemde, Üsküp’teki sivil hayatın ve çeşitli hisse sahibi grupların etkileşiminin belgelemesini
sunuyorlar. Çizimler beyaz mürekkeple yapılmışlar ve neredeyse sayfada kayboluyorlar. Her zaman
neredeyse ikonik olan ve tarihe gömülü, yine de görünmez olan birşeyin kaybolmasının anlamını
ve doğasını merak etmişimdir. Onları çizmek ve üzerlerine düşünmek kültürel ve politik olarak bir
zamanlar önemli olan belge ve tarihi kaynaklara başvururken, niyetlerimi sorgulama şekli haline
geldi. Fikirleri okuma ve tercüme etme sürecim bana genellikle bulunmuş bağlamları ele alma,
ilgimin kavramsal ve biçimsel ‘uzantılar’ını arama olanağı sunmuştur.

How would you describe the process, incorporated with these series of drawings as extracts from
the Master Plan (2008) project?
The ‘white series’ come from the portfolio titled “Obsessive Setting” (2010) that followed Master
Plan (2008) in the form of an epilogue. The images in the series are subtext – they present
the documentation of civilian life and interaction between the various groups of stockholders
in Skopje in the period between 1963-65. The images are drawings in white ink and almost
disappear off the page. I often wondered about the nature of deﬁnition of the disappearance
of something that is almost iconic and imbedded in history, yet it becomes invisible. Drawing
them and contemplating on them became a way of questioning my intentions while referencing
documentary and historical sources, cultural and politically signiﬁcant in one time. My process
of reading and translating ideas has usually provided me with an opportunity to search for
conceptual and formal ‘extensions’ of my interest to addressing found contexts.
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MARIA LOIZIDOU

İşlerinizin belgesel yönüyle çizim arasındaki ilişkiyi nasıl tanımlıyorsunuz?
Karakalem çizimler yazma deneyiminin önemine atıfta bulunuyor. “Harﬂeri oluşturup
oluşturmadığımı bilmeden yazıyorum ama biliyorum ki dokunma ve görme benim araçlarım”
(Memoires d’aveugles, Jacque Derrida). Bu araçlar, psikolojik bir proﬁlmişçesine “geçilmesi
gereken bu zor sınav”ın anlamını tamamlıyor.
‘Tekrar’ın işlerinizdeki önemi nedir?
‘Tekrar’, kendini yöneten iç mantığına ilişkin sorular yönelttiği için kendi doğasıyla çelişir.
Sonsuzluğun canavarlarına [“de bêtes éternelles”] kastedilen deneyimlerin bir derlemesini
öneren, yeniden kurgulanan geçmişin çoklu çeşitlemelerini gösterir. Bu kaderin kılık değiştirmiş
hali [“deguisement du destin”], özellikle paranormal bir kaderle bizim onu görme girişimimiz
hakkındadır.

How do you deﬁne the relationship between the documentary aspects of your works with
drawing?
The pencil drawings refer to the importance of the experience of writing. “I write without
knowing if I am forming letters, but I do know that touch and sight are my tools” (Memoires
d’aveugles, Jacque Derrida). Like a psychological proﬁle, they add to what this “ordeal” might
come to mean.
What is the signiﬁcance of ‘repetition’ in your works?
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‘Repetition’ contradicts its nature, since it poses questions regarding the very internal logic
that governs it. It illustrates multiple versions of the reconstructed past, suggesting a medley of
experiences that allude to the eternal monsters (“de bêtes éternelles”), where frequently the
action of one thwarts the effectiveness of the action of the other. This is about a “deguisement
du destin”, a disguise of destiny, an especially paranormal destiny and our attempt to view it.
“Drawings from the portfolio ‘Obsessive Setting’” (2010)
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Screenshots, “Self-Other” (2006), Maria Loizidou

LUCHEZAR BOYADJIEV
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İşleriniz çoğunun görsel yönü eleştirel amaçlara hizmet ediyor. Çalışmanızdaki bu stratejiyi nasıl
tanımlarsınız?

In most of your works, visual aspects serve critical purposes. How do you describe this strategy in
your practice?

Kendi işlerimde bir mesajın “hazır bulunması”ndaki ısrarımdan dolayı bu izlenim sizi biraz yanlış
yönlendirmiş olabilir. Gerçekte durum tam tersi - eleştirel yönler görsel yönlere hizmet ediyor.
Basitçe, izleyiciye söyleyecek birşeyim olmadan (ya da en azından ima etmeden, çıtlatmadan,
vs.) görsel olarak çalışmayı hayal edemiyorum. Ne olursa olsun sadece paylaşılacak görsel bir
‘’iç çekiş”im var… Yani, benim için görsel ve eleştirel bir ve aynı şeyler. – sesinin olması sesinin
olmasıdır, nokta! Benim durumumda bu elin, gözün, ve bütün o eski moda görsel sanat araçları
ve görsel iletişim kanalıyla geçen görsel bir ses oluyor. İşte bu nedenle görsel kültürün bağlamı
kendi iç benliğimin bağlamı kadar önemli, ancak bu şartla bu belirli “söylem”in parçasını
açıklayabiliyorum…

That impression might be a bit misguided because of my continual insistence on the “availability”
of a message in my works. In fact, it is the other way around – the critical aspects serve the visual
purpose. I simply can’t imagine working visually without having something to say (or at least to
hint at, insinuate, etc.) to the audience, be that as it may that I just have a visual “sigh” to share…
So, the visual and the critical are one and the same thing – having a voice is having a voice,
period! In my case, it happens to be a visual voice that goes through the channel of the hand,
the eye, and all those old fashioned tools of visual arts and visual communication. That’s why the
context of visual culture is as important as the context of my inner self, provided I let you in on
that particular piece of “discourse”.

Bu bir strateji mi? Evet! Bu bir strateji, bununla doğmuş olmalıyım, kaldı ki beyaz galeri sanatçıların
kimlikleri için bir hazne olduğundan bu yana küratörler beni bununla beslemiş olmalı.

Is that a strategy? Yes! It is a strategy I must have been born with and a strategy that curators
must have nurtured me with all along ever since the white cube became a receptacle of artists’
identities…

Farklı mecra ve formatlarda çalışan bir sanatçı olarak, çizme eylemi sizin için ne ifade ediyor?

As an artist working on multiple media and formats, what does the act of drawing mean to you?

Çok şey ifade ediyor. Gece, gündüz çalışmak gibi. Benim için el yazısıyla yazılmış - el-yapımı bir
metin (1990’ların ortalarına kadar yazdığım ve tekrar 2006’dan sonrasındaki sanat eleştirileri,
sanat tarihi ve sanat teorileri metinlerimi elle yazardım) bir görüntü çizimi ve bir çizim örneği
kadar güçlü bir eylemdir. Çizim el uygulaması ve görsel/zihinsel yaratıcı aktivitenin bir ürünüdür.
Benim için, akşam yemeği için ne alınması gerektiğinin bir notu olması, veya bir karalama olması,
annemin yüzünün bir çizimi olması, gerçek veya (benim veya sizin) hayali dünyamın/dünyanızın
izleniminin bir sahnesi olması, veya duvardan tavana bir görsel ifade ürünü olması farketmez.
Esas olan el-yapımının kalitesi (bilgisayar yapımı da olabilir = fare kalem gibidir) ve (izleyici için) en
baştaki etki olan ilgilendiği birinin yaratıcı sürecine erişim sağlamış olmasıdır.

It means a lot… It’s like burning the candle from both ends. For me, a hand-written, or actually –
a hand-made text (I wrote my art-critical, art-historical and art-theoretical texts by hand up until
the mid 1990s and once again after 2006) is as much an act and a sample of drawing as any
image. A drawing is a product of hand-execution and visual/mental creative activity. For me, it
does not matter whether it is a note about what to buy for dinner, or if it’s a scribble, a rendering
of my mother’s face, a scene of impression from the real or the imaginary world (mine or yours),
or a wall-sized effort in visual statement-making. The main thing is the hand-made quality (could
be computer made too - the mouse is like a pencil), and the most immediate effect (for the
viewer) of having gained access to the creative process of somebody you are interested in.

Çizim benim için her şey demek; çizim temeldir… Ama lütfen Bulgaristan doğumlu sanatçılar
arasındaki en kavramsal çalışan kişi ünümü berbat edeceğinden bunu eski öğretmenlerime ve/ya
Sofya’da Ulusal Sanat Galerisi’ndeki çalışma arkadaşlarıma söylemeyin…

Drawing is everything to me; drawing is the foundation… But please do not tell this to my
ex-teachers and/or colleagues back in the National Art Academy in Soﬁa, for that will ruin my
reputation as the most conceptual of all Bulgarian born artists…

“Alice’s Hole or the Swamp of Marxist-Leninist Aesthetics”, Luchezar Boyadjiev

ERIK GÖNGRICH

Tipograﬁk elemanları işlerinize nasıl dahil ediyorsunuz?

Sanat girişiminizin başından beri işleriniz günlük yaşamın yozlaşmasını ve düzensizliğin aciliyetini
ele alıyor. Geriye baktığınızda üretiminizi sizi çevreleyen sosyal yaşamın kronolojik olarak yazılmış
bir tarihi gibi görüyor ve okuyor musunuz?
Kendimi faal bir arşivci olarak görüyorum. Uluslararası Modern’in ve işlevsel mimarinin yanısıra
toplum bilincini ele geçiren yanlış anlamalarla ilgiliyim. Kamusal alanın - bazılarından etkilendiğim,
diğerlerini ise keşfettiğim - gayriresmi özelliklerinin ve dönüşümlerinin heykelsi bir görünümünü
alıyorum.

How do you integrate typographic elements into your work?

Since the beginning of your art venture, your works address the urgency of daily life corruptions
and disorder. When you look back, do you also see and read your production as a chronicle of the
social life that surrounds you?
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I see myself as an active archivist. I am interested in the misunderstandings that have taken hold
in the public consciousness alongside the International Modern and functional architecture. I take
a sculptural view of the informal qualities of the public sphere and the transformations of public
space – some of which I have inﬂuenced, others which I have discovered.
Billboardhouses (2007) with “Sculptural Politics 03” (2011), Erik Göngrich
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GÖZDE İLKİN

How do you deﬁne the relationship between the act of drawing and sewing?

Çizim yapma ve dikiş dikme eylemlerinin ilişkisini nasıl tanımlıyorsunuz?
EVRAK KAYIT: Malzeme ne olursa olsun çizim süreci, gündelik dilde söylenemeyen, boşlukta kalan
cümle ve görüntülerin dile gelmesinde aracı oluyor. Hatırlamak için değil; zaten sürekli hatırlanan
durumları unutmak, bırakmak için kumaş üzerine not alıyorum.
İŞLENDİ: Dikiş, dahil olduğu yerin sınırlarını izinsiz geçer. İplik, kumaş tarafından onaylanan; dahil
olduğu malzemenin içine işleyen sınır ötesi bir harekatın nesnesine dönüşür.
ASLI GİBİDİR: Kumaş üzerine dikişle çizmek, her zaman çift yönlü bir okuma sunuyor. Kumaşın
arkası ve önü, aynı görüntünün iki farklı biçimini sunar: aslı ve aslı gibidir, görüntünün pozitif ve
negatiﬁdir, haritasıdır.
ÖRNEKTİR: İçine yerleştiği alanı kesintiye uğratır: Çizim ya da dikiş dahil olduğu alanı kesintiye
uğratan, kağıdın ya da kumaşın desenini, boşluğunu bozan bir harekete sebep oluyor. Bu nedenle
gündelik ilişkiler ve diyaloglar ağının bir ifadesi, bir örneğini işlememde aracı olur.

DOCUMENT REGISTRATION: Drawing process is instrumental in giving voice to sentences and
images that cannot be uttered in daily language and are suspended. I take notes on the fabric not
in order to remember, but to forget and let go of the situations that are always remembered.
PROCESSED: Sewing trespasses the borders of the plane it belongs to. Thread transforms into a
fabric-approved object of a cross-border operation that penetrates into the material.
TRUE COPY OF THE ORIGINAL: Drawing onto the fabric by sewing always presents a two-way
reading. The back and front of the fabric present two different forms of the same image: the
original and a true copy of the original; a positive and negative of the image, a map.
SAMPLE: It cuts into the area it is imbedded in: drawing or sewing causes an action that
interrupts the area it belongs to, and disrupts the texture, the vacancy of the paper or fabric. That
is the reason it helps me in embroidering a statement, a sample of the net of casual relationships
and dialogues.
What are the psychological aspects of your works while questioning social and political
situations?

Sosyal ve politik durumları sorgularken işlerinizde yer alan psikolojik etkenler nelerdir?
KONTROL EDİLMİŞTİR: Dikiş ile çizmek bitmeyen bir eyleme dönüşebiliyor: Uzun bir zamana
yayılan çalışma sürecinde benim için gündelik işlerden, hareketlerden herhangi biri haline gelir.
Çoğu zaman diktiğim görüntü, işaret ettiğim toplumsal tıkanıklıkların çözümsüzlüğüne referans
verir.
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CHECKED: Drawing by sewing can transform into an endless act: the work process becomes any
one of routine chores in a day when diffused in extended time spans. Most of the time, the image
I happen to be sewing gives reference to the deadlock of the social blockages that I happen to be
addressing at the time.

EVRAK KAYIT: Karşılaşılan, beni durduran ve işaretleyeni biriktirme, dikiş aracılığı ile dönüştürme
eğilimindeyim. Sosyal hayattaki yan yana gelişlerle belirlenen mesafeler ve sınır çizgileri; dikişçizimlerin yolunu belirler, dilini kurgulamamı sağlar. Kişisel deneyimlerin bu izleri, yaşadığım
alandaki durumların sosyolojik ve politik birer haritasını içerir. Bireysel süreçleri kesintiye uğratan
toplumsal çözümsüzlükler ve düğümlenmiş durumlar dikiş-çizimlerle seslendirilir.

DOCUMENT REGISTRATION: Through sewing, I tend to collect and transform what I encounter,
what stops and marks me. The distances and borderlines that are formed by the alignments in
social life determine the paths of the stitched-drawings; they provide me with the construct of
its language. These traces of personal experience carry a social and politic map of the state of
my existence. Social blockages and tangled situations that interrupt the individual processes are
vocalized through stitched-drawings.

DIŞ SES: “Yaşadıklarımızı sıfırlayıp devam ediyorduk.”

VOICE OVER: “We were resetting what which took place and were moving on.”

iYi YOLCULUKLAR!

BONVOYAGE!
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“Müstakill“ (2009-2011), Gözde İlkin

iLGEN ARZIK

Çizimi, sanat üretiminizin temeli olarak konumlandırarak farklı formatlarla çalışıyorsunuz. Aynı
zamanda kendi üretim kurgunuzu geliştiriyorsunuz. Bu süreç işlerinizin sunumunda da kendini
gösteriyor mu?
Çalışmalarımda anlatımın ön plana çıkmasını istemem beni daha fazla değişik teknikler
düşünmeye itti. Bu tür denemelerimin benim sunumumu olumlu etkilediğini düşünüyorum. Farklı
tekniklerle çalışmam kendimi geliştirmemi sağlasa da aynı zamanda farklı sunumların da arayışına
girmeme sebep oldu.
İşlerinizde anlatının yeri nedir?
Anlamlandırma konusunda aşırı bir çaba içerisinde değilim aslında ama zaten üzerinde durduğum,
beni rahatsız eden ve etrafımda oluşan durumlar, bakış açıları, işlerimin şekillenmesini sağlıyor. Bu
durumda ister istemez her zaman anlatım da işin içine dahil oluyor. Anlatımımın ve ele aldığım
bakış açısının özgün olması için de epey uzun soluklu çalışmalar yapıyorum. Dikkat etmeye
çalıştığım şey, anlatımı izleyicinin boşlukları doldurmasına fırsat verecek şekilde yüklememeye
gayret göstermem.

You work in different formats by taking the act of drawing as the bases of practices. You also
develop your own structures of production. How does this practice reﬂect on the presentation of
your work?
My desire to accentuate the narrative in my work has led me to come up with and apply different
techniques. I believe this experimentation has had a positive inﬂuence in the presentation of my
work. I seek various other presentation techniques.
What is the signiﬁcance of narration in your works?
Actually, I don’t make an extra effort in giving meaning, nevertheless, situations that disturb and
happen around me, viewpoints which I address are what shape my works. In that case, narration
is always inevitably included in the work. In order to have a unique narration for my works, I work
instensely on my projects within long periods. I give heed to not ﬁlling the narrative in a way that
would give the viewer the opportunity to ﬁll in the gaps.
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KATILIMCILAR
Alban Muja Priştine Üniversitesi’nde güzel sanatlar eğitimi görmüş ve yüksek lisans yapmıştır.
Kendi ülkesindeki ve bölgedeki sosyal, politik ve sosyal dönüşüm süreçlerini araştırırken farklı
mecralarla çalışır. Kosova’da yaşamakta ve çalışmaktadır.

Alban Muja studied ﬁne arts and received his MA at the University of Prishtina. He works with
different media while investigating the social, political and social transformation processes in his
country and the region. He lives and works in Kosova.

Aya Ben Ron Londra Üniversitesi, Goldsmiths College’dan güzel sanatlarda yüksek lisans yapmıştır.
Çok yönlü sanatsal çalışmaları baskı, heykel, video, çizim ve yerleştirmeyi kapsar. Tel Aviv’de
yaşamakta ve çalışmaktadır.

Aya Ben Ron received an MA in Fine Arts at the Goldsmiths College, University of London. Her
multifaceted artistic practice ranges from print, sculpture, video, drawing, and installation. She
lives and work in Tel Aviv.

Başak Şenova İngiliz Filolojisi ve Graﬁk Tasarım eğitimi gördü (Bilkent Üniversite’sinde graﬁk
tasarım’da yüksek lisans eğitimi, sanat, tasarım ve mimari doktorası). Amsterdam’daki De Appel
Vakfının 7. Küratöryel Eğitim Programını tamamladı. Küratör, tasarımcı ve editördür. Ankara’da
yaşamakta, İstanbul’da çalışmaktadır.
Ceren Oykut Mimar Sinan Üniversitesi’nde resim eğitimi almıştır. Kent kültürü üzerine yaptığı
çizimlere dayalı çok disiplinli projelerini gölge tiyatrosu ve kaligraﬁye atıfta bulunarak üretir.
İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır.
Erik Göngrich Rosenheim Meslek Yüksekokulu’nda iç mimarlık eğitimi görmüş ve Berlin’de Güzel
Sanatlar Akademisi’nde güzel sanatlarda yüksek lisans yapmıştır. Kamusal alanın dönüşümlerini
gözlemleyerek, kamusal alanın gayriresmi özelliklerinin heykelsi görünümünü üzerine çalışır.
Berlin’de yaşamakta ve çalışmaktadır.

Başak Şenova studied Literature and Graphic Design (MFA in Graphic Design and Ph.D. in
Art, Design and Architecture at Bilkent University) and attended the 7th Curatorial Training
Programme of Stichting De Appel, Amsterdam. She is a curator, designer, and editor. She lives in
Ankara and works in Istanbul.
Ceren Oykut studied painting at Mimar Sinan University. She produces multidisciplinary projects,
which is based on her drawings on urban culture, by referring to shadow theatre and calligraphy.
She lives and works in Istanbul.
Erik Göngrich studied interior architecture at Fachhochschule Rosenheim and received his MA at
the Academy of Fine Arts, Berlin. He observes the transformations of public space and reﬂects on
a sculptural view of the informal qualities of the public sphere. He lives and works in Berlin.

Gözde İlkin Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde resim eğitimi görmüş ve
Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır. Günlük yaşamın sosyal ve psikolojik yönlerini
işlemek amacıyla, işlerini kumaş, kağıt ve buluntu nesneler üzerinde yaratır. İstanbul’da yaşamakta
ve çalışmaktadır.

Gözde İlkin studied painting at the Fine Arts Faculty of Mimar Sinan University and received MA at
Marmara University. She creates her work on fabric, canvas, paper, and found objects to process
the social and psychological aspects of the daily life. She lives and works in Istanbul.

Hakan Güleryüz Bilkent Üniversitesi’nde elektrik ve elektronik mühendisliği eğitimi aldı ve graﬁk
tasarımda yüksek lisans yaptı. İlgi alanları nörobiyolojik sistemler ve beyindeki bilinç oluşumunu
içerir. İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır.

Hakan Güleryüz studied Electrical and Electronics Engineering and received MFA in Graphic
Design at Bilkent University. His special interests include neurobiological systems and
consciousness in the brain. He lives and works in Istanbul.

İlgen Arzık Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde resim eğitimi almıştır. Tuval, kağıt ve
duvar üzerine karışık teknikle çalışır. İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır.

İlgen Arzık studied painting in the Fine Arts faculty of Marmara University. She works on canvas,
variety of mixed media on paper and mural. She lives and works in Istanbul.

Luchezar Boyadjiev Sofya, Bulgaristan’da Ulusal Sanat Akademisi’nde görsel sanatlar ve sanat
tarihi eğitimi almıştır. Farklı mecralarda kamusal süreçlerin kişisel yorumu, kentsel çevrelerin
özelleştirilmesi ve sanatsal çalışmaların izleyici odaklı olarak geliştirilmesi üzerine çalışır. Sofya’da
yaşamakta ve çalışmaktadır.

Luchezar Boyadjiev studied visual arts and art history in the National Academy of Arts in Soﬁa,

Maria Loizidou Fransa’da Lyon Ulusal Güzel Sanatlar Okulu’nda plastik sanatlar eğitimi almış ve
ardından psikoanaliz okumuştur. Loizidou dokuma kumaşlar, heykeller, yerleştirmeler ve video
üzerine çalışır. Lefkoşa’da yaşamakta ve çalışmaktadır.
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CONTRIBUTORS

Yane Calovski PAFA’da ve Bennington Koleji’nde sanat ve mimarlık eğitimi almış ve CCA
Kitakyushu ve Jan van Eyck Akademisi’nde uygulamalı yüksek lisans programına katılmıştır.
Sanat ve araştırma çalışmaları eksik anlatıların analizini içermektedir. Üsküp’te yaşamakta ve
çalışmaktadır.

Bulgaria. He works in various media on personal interpretation of public processes, visual
privatization of urban environments, and audience-related enhancement of artistic practices. He
lives and works in Soﬁa.
Maria Loizidou studied plastic arts at the École Nationale des Beaux-Arts de Lyon, France and then
studied psychoanalysis. Loizidou works on textile fabrics, sculptures, installations, and video. She
lives and works in Nicosia.
Yane Calovski studied art and architecture at PAFA and Bennington College and attended the

post-graduate studio program both at the CCA Kitakyushu and the Jan van Eyck Academy. His art
and research practice includes analyses of incomplete narratives. He lives and works in Skopje.
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