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Sanatın nabzı
Sıraevler’de atacak
Artweeks@Akaretler, 30 Mart’ta kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş’un organizasyonunu üstlendiği etkinliğin 6’ncı edisyonu, 10 Nisan’a kadar
sürecek ve uluslararası çağdaş sanat galerilerine, koleksiyoner
sergilerine ve çeşitli yan etkinliklere ev sahipliği yaparak
sanatseverleri ağırlayacak.

IstanbulArtNews

46 |

ARTWEEKS

Mart, 2022 | Sayı: 65

Artweeks@Akaretler için geri sayım başladı
Artweeks@Akaretler altıncı edisyonuyla 30 Mart’ta kapılarını yeniden açıyor. Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş’un organizasyonunu üstlendiği, dünyanın en büyük varlık
yöneticisi UBS ana sponsorluğunda Akaretler Sıraevler’de gerçekleşecek altıncı edisyon 10 Nisan’a kadar izleyiciler ile buluşacak.
Artweeks@Akaretler; 30 Mart’ta kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor.
Dünyanın en büyük varlık yöneticisi UBS ana sponsorluğunda
Akaretler Sıraevler’de gerçekleşecek
Artweeks@Akaretler’in altıncı edisyonu, 10 Nisan’a kadar izleyiciler ile
buluşacak. Bilgili Holding ve Sabiha
Kurtulmuş’un organizasyonunu üstlendiği bu edisyonda da Artweeks@
Akaretler sanatseverlere farklı disiplinlerden pek çok eser sunacak.
Tarihi dokusunun yanında dinamik yapısıyla da İstanbul’un en
önemli kültür sanat destinasyonlarından olan Akaretler Sıraevler, bu
karma yapıyı irdelerken şehri sanatla
buluşturmaya devam ediyor. Çağdaş
sanatın çeşitliliğini, galeriler, bağımsız sanatçılar ve koleksiyoner sergileri ile kutlayan altıncı edisyon, Akaretler Sıraevler’in 11,15,17,19,37-39,
55 ve B 2/2-3-4 numaralı binalarında
ziyarete açılacak.
Artweeks@Akaretler’in altıncı
edisyonunda Covid-19 önlemlerinden dolayı ara verilen içerikler genişletilecek. Etkinliğin ana aksını
oluşturan galeri ve koleksiyonerlerin
dışında aynı anlayışta olan farklı yapılarla beraber yeni içerikler üretilip
projeler yapılacak. NFT de bunlardan birisi. On günlük etkinlik süresince her gün farklı sunumlar, etkinlikler ve davetlerle sanat izleyicileri
karşılanacak.
Sanat alanında fuar dışı bir yaklaşım ile organize edilen Artweeks@
Akaretler; Eylül 2021’de beşinci edisyonu başarı ile tamamlayarak, sanat
dolu 12 günde 100’den fazla sanatçıyı, 15 çağdaş sanat galerisini, ikinsolo
sergiyi ve bir koleksiyoner seçkisini
55.000 ziyaretçi ile buluşturdu. Altıncı edisyonda da yine uluslararası
çağdaş sanat galerilerine, koleksiyoner sergilerine ve solo sergilere
ev sahipliği yaparak sanatseverleri
ağırlayacak.
COVID-19 önlem ve tedbirlerini
belirleyen yönetmeliklere göre; sanat
etkinlikleri dahil olmak üzere etkinlik girişlerindeki tüm kapılarda HES

kodu üzerinden ziyaretçilerin aşılı,
geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat
önce yapılmış PCR testi sorgulaması
yapılacak. Etkinlikte, alan girişinde
ve içerisinde maske takılması zorunlu olacak.

Selman Bilal koleksiyonundan bir
seçki
Etkinlik kapsamında gerçekleşecek koleksiyoner sergilerinden biri
Selman Bilal’e ait B3 Koleksiyonu.
Selman Bilal, işinin merkezinde
şekillenen, disiplinli ve molasız bir
tempoyla çalıştığı gündelik akışın
dengesini, meditatif bir eylem olarak
tanımladığı sanat koleksiyonerliği
ile kuruyor. Bilsar’ın merkez binasının altında güncel sanat sergileri
ve kısa film yarışmaları düzenleyerek
başladığı ve tiyatro grubu DOT’un
destekçisi olarak sürdürdüğü katkılarla yakından takip ettiği sanat ortamı zamanla kişisel bir koleksiyona
ilham verdi.
Obur bir iştahla değil kararlı
adımlarla, sanatçılarla bağ kurularak
ve hep sevilerek alınan işlerden oluşan bu dinamik koleksiyon, zamanın
ruhunu taşıyan, düşüncesi ve formuyla eleştiri geliştiren bir seçkiyle
ilerledi. Hatta Bilal’in, koleksiyonun
önemli bir kanadını oluşturan video
sanatına olan özel ilgisi, 2018 yılında
BİLSART adında yalnızca video gösterimlerine yer veren, kâr amacı gütmeyen bir sanat mekanına dönüştü.
Selman Bilal’in bir sanat eseri
alırken en önemli ölçüsü, eserin mekanla bir ilişkiye geçmesi ve evin espasına kazandıracağı yeni anlamlar.
Eserle kurduğu ilişkinin anahtarları
ise sanatçının üretimini tetikleyen
düşünce ve nihai imgenin onda
karşılık bulduğu his. B3 Koleksiyonu’nun tamamı Türkiyeli sanatçılardan oluşuyor.
Koleksiyonerin bu tercihinde,
eserlerin, kendi yetiştiği coğrafyayla
tarihsel bağları, şahsi referans dünyasında bulduğu karşılıklar ve burada yeşerecek sanat üretimine destek
olma arzusu var.

Sunuş

Sabiha Kurtulmuş
MERKUR Galeri

A

rtweeks@Akaretler yılda iki
defa düzenlenen bir etkinlik.
İlk edisyonumuzu 2019 eylül
ayında yaptık. Galerici kimliğim dışında sanatın farklı alanlarında yer
almayı ve farklı projeler geliştirmeyi
seven biriyim. Daha öncesinde Doğuş Zubizu ile sanat buluşmaları,
Alem dergisi ile de Art Weekend projelerini hayata geçirdik. Alem dergisi
ile birlikte Bodrum’da başka bir proje yapmak isteğiyle hem koleksiyonerim, hem de çok eski dostum olan
sevgili Serdar Bilgili’yi ziyaret ettik.
Daha önce birçok galericiye ve sergilere ev sahipliği yapmış, art arda sıralanmış tarihi yapılarıyla İstanbul’un
kalbinde yer alan Akaretler’de bu
projeyi hayata geçirme fikri Serdar
Bilgili’den geldi. Yazın sonlarında
ilk görüşmeyi yaptık ve neredeyse bir
ayda organize olarak, dostumuz olan
koleksiyoner, galerici ve sanatçılar
ile ilk edisyonumuzu Contemporary
İstanbul ve İstanbul Bienali ile ayrı
tarihlerde gerçekleştirdik.
Açıkçası ilk edisyonun yoğun ilgi
göreceğini düşünmemiştim. Gerek

Serhat Kiraz, ‘Karşıt’, 1993 (Yıldız Holding Koleksiyonu)

organizasyonun İstanbul’un merkezinde olması, gerek binaların izlenebilirliği ve farklı etkinliklere sanat
izleyicilerinin yoğun ilgi göstermesi
bizleri çok mutlu etti. Sanatın farklı
dinamiklerinin yakın ilişkiler içerisinde, samimi ve doğal bir şekilde
birbirini desteklemesi aslında bu etkinliğin ana başarısı oldu.
Her edisyonda farklı bina sayımız
var ve genelde çok kısa sürede organize oluyoruz. Aslında bu da belki
biraz bizim öne çıkan bir diğer özelliğimiz oldu. Fuar yapısından ayrı
değerlendirilmesini istediğimiz için
galericilerin yanında farklı koleksiyoner sergileri, bağımsız inisiyatifler
ve küratöryel sergilere de yer verdik.
Pandemi sürecine kadar da partilerimiz, sanat konuşmalarımız, farklı yayın işbirliklerimizle etkiliğimizin sosyal yanını da öne çıkardık. İstanbul
Bienali’ne denk gelen edisyonumuz
üç hafta, diğerleri 15 gün izleyiciye
açıktı. Ancak galericilerin ortak kararı ile bu süreyi 10 güne indirerek
“artweeks” konseptini koruduk.
Üçüncü edisyonumuzdan itiba-

ren Art Basel fuarlarının ana sponsoru UBS ana sponsorumuz olarak bizi
desteklemeye başladı. Türkiye’de
destek oldukları ilk sanat etkinliği
Artweeks Akaretler, bu da bizleri
mutlu eden bir başarı.
İlk edisyonumuzu kurguladığımız tarihler sanatın sıkıntılı bir süreçten geçtiği dönemlerdi. Gerek
satış olarak gerekse sergi izlenimleri
olarak oldukça zor bir dönemden
geçiyorduk. İlk mekanlarımız da sadece üç binadan oluşuyordu. Ben
sanat profesyoneli bir galerici olarak
hiçbir zaman bir fuar yapma isteği
içinde olmadım. Dolayısıyla yapacağımız etkinliğin de hem izlenmesini,
hem de satış olarak bizlere yansımasını istiyordum. Club Fine Arts üyesi
olan yedi kişilik genç bir koleksiyoner grubu Ekrem Yalçındağ sergisini desteklediler, aynı anda da kendi
koleksiyonlarından bir seçki gösterdiler. Yine Öner Kocabeyoğlu kendi
koleksiyonundan bir seçkiyi bizlerle
paylaştı. Yakın galerici dostlarım da
etkinliğe katılım sağladılar. Yani birbirini yakın tanıyan ve destekleyen

sanatın farklı dinamikleri bir ay gibi
kısa bir sürede bir araya gelmiş oldu.
Bu farklılık ve çeşitlilik de izleyiciye cazip geldi. İstanbul Bienali ve
Contemporary İstanbul’a denk gelmemize rağmen çok ciddi bir kalabalık Artweeks’i gezdi. Dünya fuarlarında paralel etkinliklerde birçok
önemli müze ve koleksiyonların da
sergisi olur ancak fuar alanının dışındadır. Artweeks’te ise hepimiz bir
arada olduk, o da izleyici için heyecan vericiydi. Hem galeri hem de koleksiyoner sergilerini aynı binalarda
ya da yan yana izleme şansları oldu.
Gerek mekanların odalardan
oluşması ve ayrı girişlerinin olması,
gerekse koleksiyoner, sanatçı sergileri, bağımsız inisiyatif ve yayınlara da
içerikte yer verilmesi bizleri fuarlardan ayırıyor. Ayrıca ilk edisyondan
bugüne giriş ücreti hiç almadık. Koleksiyonerleri, sanatçıları ve kâr amacı gütmeyen inisiyatifleri de etkinliğimize ücretsiz davet ediyoruz. Fuarlar
gibi beş gün değil 10 güne yayılan bir
etkinlik yapıyoruz.
Zamanla Artweeks’in kendine

özgü farklı bir izleyici kitlesi oluştu.
Okullara yakınlığından dolayı çok
genç bir kitle binalarımızı sürekli kalabalık bir şekilde geziyor. Mekanların fuar standı gibi tek ve düz duvarlardan oluşmaması odalara ayrılmış
olması seçilecek eserleri de etkiliyor.
Her bütçeye uygun olabilecek farklı
ebat ve fiyatlarda eser sergileme imkanı sağlıyor. Bu açıdan baktığımızda daha genç ve yeni bir kitlenin de
bizleri izlediğini söyleyebiliriz. Tabii
ki bizleri yıllardır takip eden koleksiyonerlerimiz de 10 gunluk sergileme
süresince bizleri ziyaret ediyor.
30 Mart’ta altıncısını düzenleyeceğimiz Artweeks Akaretler, Türkiye’nin önde gelen galerilerinin,
koleksiyonerlerinin katılımcı olduğu, farklı projelerin de yer alacağı
edisyonuyla izleyicilerini karşılamaya
hazırlanıyor. Pandemi önlemlerinden dolayı son iki yılda farklı içerik
ve projelere ve davetlere yer verememiştik. Bu edisyon ile yeniden sergi
izlenmeleri dışında yan etkinliklerle
de 10 günlük süreci hareketlendirmeyi planlıyoruz.
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Sanatın birleştirici gücü
bizi çok heyecanlandırıyor…

Sinan Temo
Bilgili Holding CEO

G

ünümüzde dünya artık çok
farklı şeyleri konuşuyor. Bu
kapsamda her birimiz, kendi
alanlarımızda gelişmeye, büyümeye,
değişmeye ve tabii değişirken dönüşmeye çalışıyoruz.
Bunları yaparken de kendimizi ve
dünyayı çok iyi analiz etmeye ve yeni
senaryoları iyi kurgulamaya önem
veriyoruz. İnsana, doğaya, sanat ve
kültüre saygı ilkesi doğrultusunda bu
senaryoları dikkatle okuyoruz. Tüm
bu değerler doğrultusunda, sanatı
bir kesişim noktası olmanın ötesinde
birleştirici güce sahip bir olgu olarak
değerlendiriyoruz.
Bilgili Holding olarak Türkiye’ye
global anlamda değer katan ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı
sağlayacak projeleri çok büyük bir
tutku ile hayata geçirmenin ötesin-

de, sahip olduğumuz kültürel mirasa
ve Türk mimarisine verdiğimiz önem
bağlamında, gayrimenkul geliştirme
ve turizm alanlarında sanatı neden
ve nasıl entegre ettiğimizi iyi anlayıp,
iyi anlatmaya özen gösteriyoruz. Sanatın birleştirici gücüne her geçen
gün daha çok ihtiyaç duyduğumuz
bu zamanlarda, hayata geçirdiğimiz
her yeni proje ve her proje özelinde
üzerine çalıştığımız tüm sanat alanları tutkumuzu artırıyor. Bu coşkunun herkes tarafından paylaşılması
ise bizi her daim daha çok çalışmaya
ve daha derinlikli projeler üretmeye
teşvik ediyor.
Bu kapsamda, Artweeks@Akaretler’in altıncı edisyonunu sanatseverler ile buluşturmaktan memnuniyet
duyuyoruz. Her sene üzerine koyarak, geliştirerek, büyüyerek ve dönüş-

türerek hayata geçirdiğimiz Artweeks
için bu sene belki de her zamankinden daha çok heyecanlıyız. Yoğun
yaşam rutinimizde, şehri ve sanatı,
şehrin merkezinde yeniden bir araya
getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu projenin 1875 yılından beri tarih ve kültürün buluşma noktası olan
Akaretler Sıraevler’de gerçekleşiyor
olması da çok anlamlı. Akaretler Sıraevler son yıllarda kuşkusuz sanatın
çekim noktası haline geldi. Az önce
belirttiğim gibi tarihi ve kültürel hikayesi dolayısıyla, Artweeks’in böyle
bir konumda hayata geçiyor olması
kültürel sorumluluklarımız kapsamında bizleri daha çok motive ediyor. Her zaman daha iyisini yapmaya
teşvik ediyor. Artweeks@Akaretler’i
hayata geçirmek için yola çıktığımızda, ana amacımız çok değerli buldu-

ğumuz ve tüm projelerimizde mutlaka yer verdiğimiz sanat projelerini
birleştirici bir güç altında ulaşılabilir
kılmaktı. Bu sebeple Sabiha Kurtulmuş ile iş birliği içerisinde, kolektif
sanat ve kültür etkinliği Artweeks@
Akaretler izleyiciler ile ilk defa ücretsiz bir şekilde 2018 yılında buluştu.
Türkiye’den ve dünyanın dört bir
yanından çağdaş sanatçıların buluşma noktasına dönüşen bu etkinlik sayesinde farklı disiplinlerden pek çok
sanatçı, eseri ve fikir sanatseverler ile
bir araya geldi.
Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş’un organizasyonunu üstlendiği
ve her sene binlerce sanatseverin toplanma noktası olan Artweeks@Akaretler, bu sene de 30 Mart 2022’de
kapılarını yine ücretsiz olarak sanatseverlere açıyor.

Sanat eserlerini, Artweeks kapsamında ziyaretçiler ile buluşturmanın
ötesinde koleksiyonerler, galeriler ve
bizlerle aynı anlayışı paylaşan farklı
kişiler, kurumlar ile ortak bir paydada buluşarak, farklı etkinliklere imza
atmaya çalışıyoruz. Sanat ve teknolojinin buluşma noktası NFT’ler de ilk
defa Artweeks’in altıncı edisyonunda
olacak.
30 Mart - 10 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Artweeks@
Akaretler’in bizi heyecanlandırdığı
kadar izleyicilerimizi de heyecanlandırmasını umduğumuz, ufkumuzu
genişlettiğimiz bir projeyi ülkemize
sunmaktan gurur duyuyoruz. Bilgili
Holding olarak bugünü yaşamak için
yenilenen bu tarihi yapılar içerisinde, sanatçılar ve izleyiciler ile buluşacak olmak bizi çok mutlu ediyor.

Katılımcı Galeriler Listesi
.artSümer / No.15
Martch Art Project / No.19
Sanatorium / No.11

The Empire Project / No.11
Galeri Nev İstanbul / No.19
Anna Laudel / No.19

PİLEVNELİ / No.37-39
Versus Art Project / No.17
Art On İstanbul / No.17

Pi Artworks / No.37-39
MERKUR Galeri / No.37-39
Ferda Art Platform / No.37-39

Mixer Art Gallery / No.17
Mine Sanat Galerisi / No.55
Öktem Aykut / No.15

Artweeks’ten NFT açılımı Bilal’den koleksiyon sergisi /No.11
IAN
Artweeks’in 30 Mart - 10 Nisan arasında gerçekleşecek altıncı edisyonunda Bilgili Sanat ve Carny.io
işbirliği ile eşzamanlı bir NFT dijital sergi gerçekleşecek. Akaretler
B2 Blok No:3’te yer alan buluşma
alanıyla Akaretler’de dijital sanat
alanında yeni bir hareket yakalamak arzulanıyor. Dijital sanata
odaklanan ve merkezine kripto
sanatı alan Carny.io, Türkiye’den
galerileri ve sanatçıları uluslararası
koleksiyoner ve yatırımcılarla bu-

luşturduğu gibi, uluslararası sanatçılar ve galerileri de Türkiye’deki
platforma taşıyarak birikimlerini
paylaşmayı hedefliyor. Bilgili Sanat, sanata ve sanatçıya yeni bir
alan açma arzusuyla dijital sanata
alan açıyor. Carny.io Artweeks boyunca platformundaki eserlerini
sergileyecek ve NFT üzerinden satışa sunacak. Aynı zamanda NFT
alanında üretim yapan profesyonellerin, bu alana girmek isteyen
genç sanatçıların, koleksiyonerin
ve teknolojistlerin de yer alacağı paneller ve workshoplarla da
düzenlenecek.

IAN
Selman Bilal, işinin merkezinde
şekillenen, disiplinli ve molasız bir
tempoyla çalıştığı gündelik akışın
dengesini, meditatif bir eylem olarak
tanımladığı sanat koleksiyonerliği ile
kuruyor. Bilsar’ın merkez binasının
altında güncel sanat sergileri ve kısa
film yarışmaları düzenleyerek başladığı ve tiyatro grubu DOT’un destekçisi olarak sürdürdüğü katkılarla
yakından takip ettiği sanat ortamı zamanla kişisel bir koleksiyona ilham
verdi. Obur bir iştahla değil kararlı
adımlarla, sanatçılarla bağ kurularak

ve hep sevilerek alınan işlerden oluşan bu dinamik koleksiyon, zamanın
ruhunu taşıyan, düşüncesi ve formuyla eleştiri geliştiren bir seçkiyle ilerledi. Bilal’in, koleksiyonun önemli bir
yanını oluşturan video sanatına olan
özel ilgisi, 2018 yılında BİLSART adı
altında yalnızca video gösterimlerine
yer veren, kâr amacı gütmeyen bir
sanat mekanına dönüştü.
2007’de Ayşe Erkmen’in B3 evinin bahçesine yaptığı Rengârenk
isimli yerleştirmesi ile başlayan bu süreç, zaman içinde eklenen 45 sanatçıdan 72 işle, B3 Evi’nin mimari değerini ve yaşama hazzını arttırıyor. Bu
sakin ve mütevazı koleksiyon, adını

Aga Khan ödüllü mimar Han Tümertekin’in Arnavutköy sırtlarında tasarladığı B3 Evi’nden alıyor. Bilal’in bir
sanat eseri alırken en önemli ölçüsü,
eserin mekanla bir ilişkiye geçmesi
ve evin espasına kazandıracağı yeni
anlamlar. Eserle kurduğu ilişkinin
anahtarları ise sanatçının üretimini
tetikleyen düşünce ve nihai imgenin onda karşılık bulduğu his. B3
Koleksiyonu’nun tamamı, Türkiyeli
sanatçılardan oluşuyor. Koleksiyonerin bu tercihinde, eserlerin, kendi
yetiştiği coğrafyayla tarihsel bağları,
şahsi referans dünyasında bulduğu
karşılıklar ve burada yeşerecek sanat
üretimine destek olma arzusu var.
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Martch Art Project /No.19
Martch Art Project, Artweeks kapsamında Alp Sime, Metehan Törer, Merve Morkoç, Uğur Ulusoy, Can İncekara, Tom van Veen ve Mustafa
Boğa’nın işleriyle yer alacak. Heykel, fotoğraf, nakış, suluboya ve yağlıboya gibi farklı medyum ve disiplinlere yer verecek
3

1

2

1- Can İncekara, ‘Mağlup Ordu’, kağıt üzerine suluboya, 76x56cm, 2022
2- Alp Sime, ‘Pride Parade’, arşivsel pigment baskı, 113x144cm, 2015
3- Tom van Veen, ‘Love=Love’, tuval üzerine yağlı boya, 100x75cm, 2021

Ezgi Yıldız
Galeri Direktörü
Artweeks Akaretler’in 2019 yılından
itibaren üç edisyonunda yer aldık.
Bu edisyonla birlikte dört olacak. İlk
edisyondan bu yana olumlu yönde
gelişen bir çok şey oldu. Artweeks’in
bizlere birincil katkısı izleyici ve
galeriler arasındaki etkileşimi artması. Girişlerin ücretsiz olmasının
genel izleyici ve sanat arasındaki
mesafeyi kaldırdığını ve sanatı bu
anlamda daha ulaşılabilir kıldığını
düşünüyoruz.
Fuarlar ve benzeri etkinlikler
ekonomik olarak ne kadar zor zamanlardan da geçsek piyasaya mutlaka bir hareketlilik getiriyor. Artweeks’de katılımcı galerilerin seçkileri
fuarlara oranla daha uygun fiyat aralığında oluyor. Bu da yeni koleksiyon
yapmaya başlayan kişiler için bir fırsat yaratıyor.

Katılımcı Sanatçılar:
■ Uğur Ulusoy
1984 Oberhausen doğumlu Uğur
Ulusoy, Braunschweig Sanat Üniversitesi’nde eğitim gördü. Karlsruhe
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Franz Ackermann’ın yönetiminde eğitim yılını tamamladı. Ulusoy,
çeşitli renklerle boyadığı farklı tekstillerle çalışır. Bunları panel olarak
duvara asarak ya da çerçevelerle
tutturur, kolaj benzeri iç içe geçmiş,
geniş formatlı manzaralar yaratır.
Hareketli boya kullanımı ile enerjik,
canlı renkler eserlerini karakterize
eder. Renk yüzeylerinin birleştirilmesi, antropomorfik formlarla, küçük
ölçekli mimari yapılarla yazı ve şablonlarla değişir.
“Sınırsız” onun sadece sanatsal
pratiği değil, aynı zamanda sosyo-politik tavrıdır. Alman, Türk, Kürt ve
Azerbaycan kökenli olan Ulusoy’un
sanatsal benlik algısı, değişen sosyal

ve kültürel bağlamları birleştiren
melez bir kimlik içinde oluşuyor.
Görünen ile oynadığı oyun ve imgeleminin doğasında var olan yaşam,
çok katmanlı, farklı ve nihayetinde
birbirine ait olarak görülebilir.

■ Merve Morkoç
Üretimlerine İstanbul’da devam
etmekte olan 1986 doğumlu Merve
Morkoç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Bölümü’nden
mezun olmuştur. Sanatçı; resim, video, performans ve yerleştirme gibi
çeşitli pratikleri bir araya getirdiği
disiplinlerarası üretiminde deneyselliğin altını çizer; rüyanın ve gerçekliğin, bilincin ve bilinçdışının bütünleştiği sürrealist bir anlayışta modern
dünyanın tüketim kültürünü, kitlesel
iletişim araçlarının ürünlerini renkli imgelerle ve kolajlarla yorumlar.
Toplum tarafından belirlenmiş kimliğinden ve işlevinden soyutlanan cinsiyetler, bedenler ve suretler, bilinçli
olarak deformasyona uğratılıp başka
bir gerçekliğe sokularak kıvrılan ve
bükülen, tanımlanmamış özgür ve
canlı benliğe ulaşmaya çalışır. Morkoç, beden ve cinsel kimlik üzerinde
kurulmak istenen hakimiyete, sürrealist tavırdaki ifadeler ve pop art referanslarıyla karşı koyar. Sanatçı, farklı
üretim biçimleri ve malzemeleriyle
dogma haline gelen tanımları sorgular ve onları özgün diliyle renkli bir
özgürlüğe kavuşturur.

■ Metehan Törer
1990 yılında Ankara’da doğan
sanatçı, 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik Bölümü’nden mezun oldu.
Burada okuduğu dönemde Estonya
Sanat Akademisi Seramik Bölümü’nde (2016-2017) Erasmus değişim
programı ile eğitim aldı. 2018-2021
yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Bölümü’nde “Sanatta Cinsellik
ve Kimlik Tartışmasında Akışkanlık

Arayışı” konulu teziyle yüksek lisansını verdi.
Çalışmalarının biçimi ve içeriği, ana malzeme olarak kullandığı
seramikle yaptığı heykelleri, çizimleri, hazır malzemeleri ve buluntu
nesneleri yerleştirmelerine entegre
etmektir. Bu çalışmalarda figüratif ve
gündelik nesnelerin başkalaşımına
odaklanan sanatçı, kişisel deneyimlerini otobiyografik öğeler de taşıyan,
alışılmadık, başkaldıran, cinsiyetsiz
karakterlerle oluşturur. Bütün bunlar, tanık olunan dünyayı, onun üzerinden sanatsal süreçleri tartışmak
için yeni bir evrene taşır. Bu yeni
evrende, rengarenk, canlı, baştan çıkarıcı veya neşeli görünen nesneler
bile, acıklı, intihara meyilli, saplantılı
ve fetişist kısa öyküler aracılığıyla kavramsal olarak inşa edilir. Bu tür yarı
kusurlar mekanik çözümlerle dahil
edilir.

■ Alp Sime
1970’te İstanbul’da doğan sanatçı 1996 yılında Boston Üniversitesi
Güzel Sanatlar Bölümünden mezun
olmuştur. Çağının öne çıkan fotoğrafçılarından olan Alp Sime, kendine
has görme biçimiyle üretimlerinde
rastlantısal olanın sıra dışılığını ortaya çıkarır. Gündelik yaşamın akışı içerisinde rastgele yakalanan bir görüntü, Sime’nin görsel dili ve yorumuyla
başkalaşır. Bilinçaltının belirsiz ve
bazen şaşırtıcı olan dinamiklerini
sezdiren bir tuhaflık, hem tanıdık
olan hem de tanıdık olmayan görsellerle izleyene yansıtılır. Genellikle
siyah ve beyazın hakim olduğu fotoğraflar, ışığın mevcudiyetiyle birlikte
başka estetik bir gerçekliğe dönüşür.
Sanatçı kentin içinde yaşayan bireyin, kendisiyle ve çevresindeki her
şey ile olan etkileşimini yakalayarak
gündelik yaşamda karşımıza çıkan,
görülebilen her türlü canlıyı ve cansızı belirsiz bir rüyanın içindeymiş
gibi verir. Sime; yalnızlık, melankoli,
kent yaşamında yabancılaşan insan

konularını ele aldığı üretiminde bu
kavramları sadece hüzün çerçevesinde sunmaktansa kara mizahı da kullanarak izleyene absürt bir dünyada
yaşadığını hatırlatır.

■ Can İncekara
1983’te doğan sanatçı İzmir’de
yaşamakta ve üretimlerine orada devam etmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi çizim
bölümü mezunudur. Aynı fakültede
yüksek lisansa devam etmektedir.
Can İncekara, gündelik nesnelerin
hafızaya kazdığı imgeleri, ikamet
ettikleri kişisel bellekten toplumsal
belleğin duygusuna uzanan bir yolculuğa çıkarır. Nostaljinin bireyde
uyandırdığı özlem hissini sadece
melankolik ve hüzünlü bir çerçevede sunmaz, geçmişe takılı kalmanın,
onu yakalayamayacak olmanın ortaya çıkardığı absürtlüğü de ironik
biçimde izleyiciye yansıtır. İmgeleri,
kullandığı suluboya tekniğiyle hafızanın akışkanlığına gönderme yaparak detaylı bir biçimde işler. Kişisel
deneyimlere hitap eden desen ve
nesneler; kolektif olanı uyandırırlar, artık ortak bir belleğin parçası
olmuşlardır.

rak ulusal, cinsel, politik ve sosyal
kimliklerin bireyi dönüştürebilme
gücü ile bu zorlayıcı gücün sonucunda oluşan çelişkileri, sıkışmışlığı inceliyor. Gündelik yaşam deneyimlerini
güncel sanat ile birleştirmek isteyen
sanatçı, kişisel deneyimlerinden, çocukluğundan kalan imgelerle hem
gözlemleyen hem de anlatan oluyor.
Farklı medya kanallarının politik ortamı etkileyebilme ve algıyı yönetebilme gücünü sanat alanında izleyiciye yansıtıyor.

■ Tom Van Veen
1995 yılında Hollanda’da doğan
sanatçı, AKI ArtEZ Sanat Üniversitesi’nden mezun oldu ve Atina Güzel
Sanatlar Okulu’nda okudu. Sanatçı
şu anda çalışmalarını yaşadığı Amsterdam, NL’de sürdürmektedir.
Tom van Veen, çoklu disiplinli
üretime sahip bir sanatçı olmasına
rağmen temel pratiği resimdir. İşlerinde ışığın, gölgenin birbiriyle
etkileşimi renklerin dinamizmi ile
vurgulanır. Yağlıboya resimlerinde
hareketsiz, donakalan veya eyleme
yeni başlayan figürler tasvir edilir.
Çağdaş ikonlar, kolektif bellek ve bağlantısallık üretimlerinin genel çerçevesini oluşturan konu başlıklarıdır.

■ Mustafa Boğa
Sanat pratiğinde disiplinlerarası çalışan Mustafa Boğa üretimlerine Adana, Türkiye ve Londra
arasında devam etmektedir. Harran
Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
Radyo ve Televizyon Programcılığı,
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümlerinden mezun olmuştur. Greenwich Üniversitesi’nden Sinema
ve Post-Prodüksiyon, Central Saint
Martins Üniversitesi’nden ise Güzel
Sanatlar üzerine master derecesi
almıştır.
Mustafa Boğa; fotoğraf, video,
performans ve yerleştirme gibi çeşitli
sanat pratiklerini bir araya getirdiği
disiplinlerarası üretiminde, bireye
yüklenen sınırlamalardan yola çıka-

Martch Art
Project hakkında
Martch Art Project, 2018 yılında Bahar Kızgut tarafından
İstanbul’da kurulan bir çağdaş
sanat galerisidir. Beyoğlu’nda
konumlanan galeri, programlı
sergilerin yanı sıra sanatçı da
temsil eder. Galeri alanları dışında da sergiler düzenleyen,
disiplinlerarası bir bakış açısına
odaklanan Martch Art Project,
temsil edilen sanatçılar için yerel ve uluslararası platformlarda
yeni fırsatlar yaratmayı hedefler.

03.03
22.03

AKARETLER
Sıraevler no: 37/39

HALUK
AKAKÇE
MADE IN LOVE

Pazartesiler hariç, 10.30-19.30 arası ziyaret edilebilir
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Galeri Nev İstanbul /No.19
Galeri, Artweeks’e Aras Seddigh, Elvan Alpay, Hale Tenger, Ahmet Doğu İpek, Ali Kazma, Nazif Topçuoğlu, Nermin Er,
Tayfun Erdoğmuş ve Esra Özdoğan’ın fotoğraf, desen ve enstalasyonlarını içeren bir seçkiyle katılıyor.
1

2

3
1- Nermin Er, ‘Karşılaşmalar
II’, kağıt üzerine kağıt rölyef
ve mürekkep, 50x150cm, 2021
2- Ali Kazma, ‘İsimsiz’ (Kitap
serisi - Triptik), fine art pigment baskı, 2022
3- Aras Seddigh, ‘Şüphe #3,’
kağıt üzerine akrilik, kara
kalem ve mürekkepli kalem,
50x65cm, 2019

Gizem Gedik
Galeri Yöneticisi
Bir önceki Artweeks’e sadece küçük
bir projeyle katılmıştık, dolayısıyla
bu yıl kapsamlı olarak ilk katılımımız
olacak ve biz de etkinliğin tüm sürecini deneyimlemiş olacağız. Geçmişte izleyici olarak gözlemlediğimiz kadarıyla büyük bir kitleye ulaşabilen,
yoğun ilgi gören bir etkinlik. Ayrıca
galerileri düzenli olarak ziyaret eden
aşina olduğumuz kitlenin ötesinde,
farklı izleyici gruplarının da dikkatini çeken, güçlü bir sosyal etkileşim
alanı yaratarak bizi heyecanlandıran
bir organizasyon, Artweeks.
Bu tür etkinliklerin her dönemde sanat ortamını ekonomik olarak
canlandırdığını söylemek mümkün,
ancak pandemi döneminde bu destekler elbette daha da önemli bir
konuma geldi. Pandeminin yarattığı
izolasyon halinden çıkıp, özlediğimiz
sosyal etkileşimi yaşamak ve alışkanlıklarımıza dönmek açısından çok
etkili bir alan açıyor Artweeks bize.
Hem galerilerin kendi aralarındaki
ilişkileri, hem de sanatçıların ve ziyaretçilerin fikir alışverişini güçlendirerek sanat ortamındaki birlik olma
halimizi güçlendiriyor. Sanatçıların
ve galerilerin hayatta kalabilmesi
için fuarlar ve benzeri etkinlikler
her zaman bir gereklilik. Ayrıca dijital dünyada var olmanın bir zorunluluk haline geldiği, sanat alanında
çalışan birçok kişiyi daha çok masa
başında çalışmaya ittiği bir dönemde bu tür etkinlikler sayesinde karşılıklı iletişim beklentimiz biraz olsun
karşılanabiliyor. Alıştığımız galeri
ortamlarından çıkıp eserleri yeni
bir mekanda görmek ise farklı bakış
açıları geliştirmemizi, mekanla ilişki
üzerine de fikirlerimizin çeşitlenmesini sağlıyor.

Katılımcı Sanatçılar:
■ Aras Seddigh:

1982 Tahran doğumludur. Azad
Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği eğitiminin ardından 2013
yılında Sabancı Üniversitesi’nde
Görsel Sanatlar yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılında Banff Centre
for the Arts and Creativity Misafir
Sanatçı Programı’ndan davet alarak
Ocak-Şubat dönemini Kanada’da geçiren Seddigh, İstanbul’da yaşıyor ve
çalışıyor.

■ Elvan Alpay:
1968, Ankara doğumludur. 1990
yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun
olduktan sonra 1992’de yine aynı
üniversitede Güzel Sanatlar yüksek
lisansını tamamladı. Eserleri, QNB
Finansbank (İstanbul), OMM- Odunpazarı Modern Müze (Eskişehir) ve
Yıldız Holding (İstanbul) gibi koleksiyonlarda yer alan Alpay, İstanbul’da
yaşıyor ve çalışıyor.

■ Hale Tenger:
1960 İzmir doğumludur. Boğaziçi
Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı
Bölümü’nün ardından 1986 yılında
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik Bölümü’nden mezun
oldu ve yüksek lisansını 1988 yılında
South Glamorgan Institute of Higher
Education’da tamamladı. 2019’da
16. İstanbul Bienali’ne katılan Tenger’in 2018 yılında Dubai, Alserkal
Avenue’da gerçekleşen kişisel sergisi,
2017’de davet edildiği 57. Venedik
Bienali’nden sonra yurt dışında gerçekleşen en geniş kapsamlı projesi
oldu. Eserleri Centre Pompidou, Art
Gallery of Western Australia, İstanbul
Modern, Arter, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Koleksiyonu gibi birçok
koleksiyonda yer alan Tenger, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

■ Nazif Topçuoğlu
1953, Ankara doğumludur. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Chicago Institute of Design’da yük-

sek lisansını tamamladı. Türkiye’ye
döndükten sonra serbest fotoğrafçı
olarak çalışmaya başladı. 1998-99
yılları arasında Pamukbank Fotoğraf Galerisi’nde danışmanlık yaptı.
Boğaziçi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi’nde dersler verdi. Geniş
Açı, Sanat Dünyamız gibi çeşitli yayınlara fotoğrafçılık tarihi ve eleştirisi üzerine yazılar yazdı. Fotoğrafları
Boghossian Foundation (Belçika),
Salsali Private Museum (Dubai), JPMorgan Chase (ABD), Fotocollectie
Hoboken Erasmus University (Rotterdam), Reflex Miniature Museum
of Contemporary Art (Amsterdam)
gibi çeşitli uluslararası koleksiyonlarda bulunuyor.

■ Ahmet Doğu İpek:
1983, Adıyaman doğumludur.
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi Resim bölümünden mezun oldu. 2017 yılında Galata Rum
Okulu’nda suluboya işlerinin yanı
sıra çeşitli yerleştirmeleri de içeren
kapsamlı kişisel sergisi gerçekleşen
sanatçının Galeri Nev İstanbul’daki
ilk kişisel sergisi 2019’da gerçekleşti.
Eserlerinin dahil edildiği kurumsal
koleksiyonlar arasında Arter, İstanbul Modern ve OMM bulunuyor. Sanatçı, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

■ Ali Kazma:
1971, İstanbul doğumludur. Lisansını University of Colorado at
Boulder’da, yüksek lisansını New
York City’deki The New School University’de tamamladı. 2013 yılında
55. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nda solo sergisi gerçekleşen sanatçının en kapsamlı video sergilerinden biri ise Jeu de Paume, Paris’te
2017 yılında gerçekleşti. Sanatçının
işleri, CNAP (Paris), İstanbul Modern, MEP (Paris), MONA (Tazmanya), Sztuki Museum (Lodz), Tate
Modern (Londra), TBA21 (Viyana),
Foundation Louis Vuitton Koleksiyonu (Paris) ve Vehbi Koç Vakfı Ko-

leksiyonu (İstanbul) gibi birçok uluslararası kurumsal koleksiyonda yer
alıyor. Ali Kazma İstanbul ve Paris’te
yaşıyor ve çalışıyor.

■ Nermin Er:
1972, İstanbul doğumludur. 1995
yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Heykel Bölümü’nden
mezun oldu. Animasyon alanındaki
profesyonel çalışma hayatının yanı
sıra 2004’ten itibaren Galeri Nev İstanbul’da düzenli olarak kişisel sergiler açan sanatçının “Tek Göz Oda”
adlı çalışması, Kahve Dünyası’nın
2017’de hayata geçirdiği Yanköşe
platformunun açılışında sergilendi.
Kağıdı ve mürekkebi başlıca malzemeler olarak kullanan Er, 2020 yılında NGBK / Depo Berlin Misafir
Sanatçı Programı’ndan davet alarak
Berlin’e gitti. Sanatçının eserleri
Arter, Mudo Koleksiyonu, Polimeks,
Evliyagil Müzesi, Ömer Koç Koleksiyonu, Baksı Müzesi gibi birçok kurumsal koleksiyonda yer alıyor.

■ Tayfun Erdoğmuş:
1958, Isparta doğumludur. 1979
yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar
Yüksek Okulu Resim Bölümü’nden
mezun oldu ve 1986 yılında doktorasını Marmara Üniversitesi’nde
tamamlayarak 1997’de Profesör unvanını aldı. Eserleri, aralarında Eczacıbaşı Holding, Hacı Ömer Sabancı
Vakfı, T.C Merkez Bankası, OMM,
T.C Cumhurbaşkanlığı Tarabya Köşkü, Ürdün Kraliyet Sarayı ve Ürdün
Sanat Müzesi gibi kurumlar olan birçok koleksiyonda yer alan Erdoğmuş,
İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

■ Esra Özdoğan:
1973 doğumludur. Saint-Michel
Fransız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü
bitirdi. 2001-2003 yıllarında Yapı Kredi Yayınları’nda Sanat Dünyamız ve
Kitap-lık dergilerinin yayın kurulunda yer aldı ve yabancı yayınlar editörlüğünü üstlendi. 2001’den itibaren

Pera Müzesi, Sabancı Müzesi, İstanbul Modern, Koç Kitaplığı gibi kurumların kataloglarında edebiyat ve
sanat üstüne makaleleri yayınlandı.
Aralarında sanat kitaplarının ve sergi
kataloglarının da bulunduğu elliye
yakın kitabı Fransızcadan Türkçeye
aktardı.
2016-2019 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nde
yüksek lisans yaptı. Fotoğraflarını
ilk olarak Mamut Art Project 2018
kapsamında sergiledi. Eserleri yurt
içinde ve yurt dışında birçok koleksiyonda yer alıyor.

Galeri Nev
İstanbul hakkında
1987 yılında İstanbul’da
Haldun Dostoğlu tarafından
kurulan Galeri Nev İstanbul, 35
yılı aşkın süredir temsil ettiği
sanatçılar ve düzenlediği sergilerle Türkiye’de çağdaş sanatın
gelişiminde önemli rol oynayan
köklü sanat galerileri arasında yer alır. Başlangıçta ağırlıklı
olarak 20. yüzyıl modern Türk
sanatçılarıyla gerçekleştirilen
sergiler, 90’lardan itibaren yerini Türkiye’de çağdaş sanatın
gelişiminde büyük etkisi olan
bir sanatçı kuşağına devretmiştir. Son yıllarda yükselen genç
sanatçıları da bünyesine alarak
gerek teknik, gerekse içerik bakımından büyük bir çeşitliliğe
yer veren galeri, temsil ettiği bu
farklı kuşaklardan sanatçıların
ulusal ve uluslararası görünürlüğüne destek olmaktadır. Galeri,
açıldığı günden itibaren kendi
mekanının yanı sıra İstanbul’un
farklı sanat mekanlarında retrospektifler, kişisel sergiler veya karma sergiler düzenlemiştir. Galeri
Nev İstanbul, faaliyetlerine Beyoğlu Mısır Apartmanı’ndaki
mekanında devam etmektedir.
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Art On İstanbul /No.17
Galeri, Artweeks kapsamında Damla Sari, Songül Girgin, Ömer Emre Yavuz ve
Koray Tokdemir’in işlerinden oluşan heykel ağırlıklı bir seçki sergileyecek.
1

2

1- Damla Sari
‘İsimsiz’, 2018
2- Damla Sari,
‘Su Verenlerin Çok
Olsun’, 2018
3- Songül Girgin
‘Leyla’, 2019
4- Ömer Emre Yavuz,
‘İsimsiz’, 2021
5- Koray Tokdemir
‘İsimsiz’, 2022
3

İlayda Abdik
Direktör
Yakın zamanda Art On İstanbul’da
aramıza temsil etmeye başladığımız
yeni sanatçılar katıldı. Resim, desen,
yeni medya, kinetik sanat ve heykel
gibi çeşitli medyumlarla çalışan sanatçılarımız var. Dinamik bir kadro
oluşturduk. Akaretler Artweeks’te
heykel ağırlıklı bir seçki sunmaktan
heyecan duyuyoruz.
Sanatçılarımızdan Damla Sari,
eserlerinde duyguları gösterebilmenin teknolojisini arıyor. Nesne algılanımlarının psikanalitik çözümlemeleri üzerinden gerçekliğe yaklaşımı
inceliyor ve irdeliyor. Çalışmalarını
psikolojik durumlarını ortaya çıkarmaya her zaman hazır olan dışa-dönük karakterler üzerine yaptığı
gözlemler üzerinde toplayarak bu
karakterlerin davranışlarının kendi
üzerinde doğurduğu izlenimlerden
hareketle; kinetik sanat, yeni medya
ve enstalasyon işler üretiyor.
Songül Girgin işlerinde birleştirdiği mimari ve doğal formları genellikle metal malzeme ile gerçekleştiriyor. Heykellerin her biri sanatçının
hayalinde yarattığı bahçeden kesitler. Aynı doğada olduğu gibi; kimi
bir ağaç, kimi kabuk, kimi koza, kimi
ses çıkarıyor, kiminin içinden rüzgar
geçiyor.
Ömer Emre Yavuz, yapıtlarında
tek bir malzemeyi, malzemenin geleneksel sanatsal doğasının basit bir
töz ya da bir sanat türünden, karmaşık kuvvetler, tavırlar ve kimliklere doğru dönüşümünü araştırıyor.
Kullandığı kil malzemeyi, bu fiziksel
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malzemenin irdelenmesi, manipüle
edilmesi ve değişimi yolu ile bir tür
tefekkür ve incelemeyi temsil eden
bir araç olarak kullanıyor. Bu çalışmalarında ortaya çıkan formlar ise
genellikle kilin özellikleri dışında yer
çekimi, şans, olasılık ve belirsizlik ilkesi tarafından şekilleniyor.
Koray Tokdemir, gerçeklik algısını, sinirsel ağlara dair akışkan bir
geribildirim döngüsü olarak tanımlıyor. Algı, his, deneyim ve hatıraların
da sinirsel(nöronal) ağların plastisitesi sayesinde, devamlı olarak büküldüğü ve güncellenerek yeniden
oluştuğu koşuluyla hareket ediyor.
Tokdemir’in çalışmaları, bu sürekli akan kompleks ağlar içerisinde,
beyin ve duyusal ortam arasındaki
karmaşık ilişkilerden alınan donmuş
birer bölümü temsil ediyor. Toprak,
beton, sıva ve reçineden, yanmış
ahşap ve metale kadar pratiğinin fiziksel unsurları, duyusal deneyimin
uzamsal doğasını ifade etmenin yollarını araştırıyor.
Art On İstanbul, Artweeks’e ilk
kez katılıyor. Akaretler, konum olarak
şehrin kalbinde, kültür, sanat ve birçok
sosyal faaliyetin kesişim noktası. Artweeks’in bu konumda gerçekleşmesi, izleyici ile buluşmayı kolaylaştıran bir
faktör. Artweeks’ten beklentimiz sergilediğimiz eserleri daha geniş bir kitleye
buluşturması yönünde.
Pandemi süreci bütün dünyayı
derinden etkiledi. Birçok etkinliğe
zorunlu aralar verildi. Bu tip etkinlikler hem bize, hem de seyirciye
motivasyon sağlayan kaynaklar. Ben
özellikle içinde bulunduğumuz dönemde bu tür faaliyetlerin varlığını
ve ulaşılabilirliğini kıymetli buluyo-
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rum. Kültür ve sanat kolektif olarak
toplumu, bireysel olarak ise ruhu
besler. Günün realitesinden sıyrılıp nefes almaya, ara vermeye alan
sağlar. Fuarların, sergilerin, söyleşilerin ve benzer faaliyetlerin en çok
bu dönemlerde desteklenip, tedbirleri elden bırakmadan, mümkün
olduğunca artırılması gerektiğini
düşünüyorum.

Katılımcı Sanatçılar
■ Koray Tokdemir
1983 doğumlu Koray Tokdemir
psikocoğrafya, teorik fizik ve sinirbilim alanlarına odaklanan disiplinler
arası bir sanatçıdır. Koray Tokdemir,
ODTÜ’de Şehir Planlama okudu
ve Politecnico Di Milano’da Yüksek
Lisansını tamamladı. Çok disiplinli
geçmişi, uzun yıllar boyunca birkaç
farklı ülkede çalışmasına izin verdi.
İçinde bulunduğu mimari uygulamalarla müzeler, galeriler, sanat depoları ve artist residency programları
gibi ağırlıklı olarak kültür-sanat alanlarında çok sayıda tasarım projesini
yönetti.

■ Songül Girgin
1984, İzmir doğumlu sanatçı,
Kocaeli Üniversitesi’nde aldığı heykel eğitiminden sonra çalışmalarını
İstanbul’da sürdürdü. Sanatçı heykel anlayışında hareket problemine
odaklanarak saf geometri ve optik
sanatı içeren eserler yaratıyor. Aynı
zamanda birimler ile parçalanan heykeldeki boşluklar sayesinde mekanın
manzarasını eserin tamamlayıcı bir
unsuru olarak kullanıyor. Bu bağlamda doluluk, boşluk, ses, renk, ışık gibi

çevresel faktörler sanatçı heykelini
tasarlarken belirleyici başlıklar oluyor. Sanatçı, ilk önce bilgisayar tabanlı ürettiği heykellerinin çıktısı için de
metal malzemeyi kullanmaktadır.

■ Damla Sari
1992 Ankara doğumlu sanatçı,
2017 yılında Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde yüksek lisans
eğitimine devam etmektedir. Sari,
nesne algılanımlarının psikanalitik
çözümlemeleri üzerinden gerçekliğe
yaklaşımı inceler ve irdeler. Sanatçı
çalışmalarını psikolojik durumlarını
ortaya çıkarmaya her zaman hazır
olan dışa-dönük karakterler üzerine
yaptığı gözlemler üzerinden yapar.
Bu karakterlerin davranışlarının
kendi üzerinde doğurduğu izlenimlerden hareketle; kinetik sanat, yeni
medya ve enstalasyon işler üretir.
Eserlerinde bilinçli bir şekilde teknolojiyi en ilkel yolla çözümleyerek
yoğun bir duygu üretmeyi hedefler.
Teknolojinin gelişmesiyle kaybolan
duyguları teknolojinin kendisiyle deneyimlemenin ve deneyimletmenin
peşindedir.

■ Ömer Emre Yavuz
Lisans eğitimini Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel
Bölümü’nde tamamlamış, ardından
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Heykel Bölümü’nde Yüksek Lisans yapmıştır. Yıldız Teknik
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştıktan sonra, Mimar Sinan

Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel
Bölümü’nde “Heykel İçin Tractatus:
Heykel Sanatının Grameri Üzerine
Bir Deneme” adlı Sanatta Yeterlik
Tezini vermiştir. Yurtiçi ve yurt dışında kişisel sergiler açmış ve karma
sergilere katılmıştır. İlköğretim ve
lise öğrencilerine heykel dersi vermiş ve çocuklarla atölye çalışmaları
düzenlemiştir. Plum Village’da aldığı
“mindfulness” eğitiminin ardından,
bireysel ve sanatsal hayatında farkındalık pratiklerini sürdürmeye devam
etmektedir. Sanatı sadece estetik bir
üretim olarak değil, aynı zamanda,
kişinin içsel dünyasını ifade etme
ve ruhsal sağaltımın bir aracı olarak
görmektedir. Halen Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel
Bölümü’nde doçent olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Art On İstanbul
hakkında
2011 yılında Nil ve Oktay Duran tarafından kurulan Art On,
sergi ve etkinlik programı ile
güncel yaklaşımlara ev sahipliği
yapıyor. Galeri programını, sanat
tarihine kalıcı katkılar sağlamayı
hedefleyen küratöryal sergiler ve
yayınlar ile kurgularken, sanat
yapıtının derinlikli ve çok perspektifli çözümlemeleri için bir
eleştiri iklimi kurmayı amaçlıyor.
Yapıt ile izleyici arasında aktif bir
rol oynamaya odaklanan galeri,
sergiler, yayınlar ve konuşmalarla, bütüncül bir entelektüel zemin kurmayı önemsiyor.
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MERKUR Galeri /No.37-39
Galeri, resim, heykel ve çeşitli enstalasyonlarla katılım göstereceği Artweeks kapsamında Yusuf Aygeç, Mustafa Aykurt, Burcu Perçin, İlke
Kutlay, Zeynep Çilek Çimen, Ersan Deveci, Burak Kutlay ve Gamze Zorlu’nun eserlerini sergileyecek.
2
1
3

1- Mustafa Aykurt, ‘Rabbit’, parlatılmış paslanmaz çelik, 30x35x60cm, 2020
2- Burcu Perçin, ‘Güvenlik Alanı’, fotoğraf üzerine yağlıboya, 120x170cm, 2021
3- Yusuf Aygeç, ‘Mekanlar Tercihlerin Gölgesidir’, tuval üzeri yağlıboya. 200x135cm, 2022

Banu Seyhan
Galeri Direktörü
Genç sanatçı keşiflerine özen gösteren bir galeri olarak Artweeks için
buna uygun bir seçki hazırladık.
Artweeks bilindiği üzere galerimiz
kurucusu Sabiha Kurtulmuş ve Bilgili
Holding organizasyonunda ilerlediği
için, MERKUR olarak tüm edisyonlarda aktif bir şekilde rol alıyoruz.
İstanbul’un en önemli galerilerini ve
sanatçılarını bir araya getiren ve şehrin sanat merkezlerinden biri haline
gelmiş bu organizasyonda sanatçılarımızın işlerini sergilemek bizim için
çok kıymetli.
Daha önceki edisyonlardaki tecrübelerimize dayanarak çok ilgili bir
kitlenin sanat takvimine girdi diyebilirim Artweeks için. En son katıldığımız beşinci edisyonda 20 binin
üzerinde ziyaretçi ağırlamak hem
piyasada aktif, hem de genç sanatçılara destek veren bir galeri olarak
bizi çok mutlu etti. Böyle birleştirici
gücü olan organizasyonların bir parçası olarak hareketliliğe katkıda bulunmak galerimizin misyonlarından
birisi olduğu için de altıncı edisyon
için heyecanlıyız.
Sanatın erişilebilirliği açısından
böyle toplu organizasyonlara daha
çok ihtiyacımız var. Bu açıdan Artweeks’e bu kadar önem vermemizin
sebepleri için katılan galerilerin çeşitliliği, organizasyonun merkezi bir
lokasyonda ve katılımın ücretsiz olması ve pandemideki durgunluk sonrası bir hareketlilik olarak başlaması
diyebilirim.
Artweeks kapsamında sadece eser
ve izleyici buluşmasının yanı sıra, sanatçılarımızın da aktif bir şekilde
rol alması bizim açımızdan önemli.
Sanatçılarımızla hem Akaretler Sıraevler’de hem başka alanlarda çeşitli
sanat konuşmaları düzenlemek planlarımız arasında. Galerimiz adına sanatçı ve izleyici buluşmalarına en az
eser ve izleyici buluşması kadar önem
veriyoruz.
Özellikle içinde bulunduğumuz
pandemi nedeniyle sanat piyasasının
canlılığının korunmasını amaçlayan
bu organizasyona hem galerilerin
hem sanatçıların hem de izleyicilerin bu denli ilgili göstermesinin bir

sonucu olarak Artweeks Akaretler
şu an en kıymetli sanat organizasyonlarından biri haline geldi. Böyle
destekleyici ve ilgi gören organizasyonların devam etmesi ve çeşitlendirilmesi hem içinde bulunduğumuz
dönem hem de sanatın erişebilirliği
açısından çok önemli. Biz de MERKUR olarak katılım ve desteğimizi
sürdürmeyi planlıyoruz.

Katılımcı Sanatçılar:
■ Yusuf Aygeç
1989 İstanbul doğumlu Yusuf
Aygeç lisans eğitimini 2013 yılında,
Marmara Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü’nde yapmıştır. 2016
yılında Yeditepe Üniversitesi Plastik
Sanatlar Bölümü’nde yüksek lisans
eğitimine başlamıştır. Yusuf Aygeç,
figür kurgularıyla başladığı resimlerinde mesele olarak her zaman
insanın ortak bilincini ele almıştır.
Önceleri figürlerin merkezde olduğu kompozisyonlarda sorgulama
yapan Aygeç daha sonraları işlerine
mekanı dahil edip; mekan ve figür
üzerinden sorgulamalara gitmiştir.
İnsan figürü üzerinden yaptığı çalışmalarda yine ortak bellekten hisler
ve duyguları ele alan ve şu an çalıştığı seri için tüm çalışmaları referans
olan Aygeç, figürlerden arınıp sadece mekanlar üzerinden çalışmalara
yoğunlaşmıştır.

■ Mustafa Aykurt
1988 Kayseri doğumlu Mustafa
Aykurt lisans eğitimini 2014 yılında
Marmara Üniversitesi Heykel Bölümü’nde yapmıştır. 2019 yılında Tokyo Üniversitesi Heykel Bölümü’nde
yüksek lisans derecesini alıp yine Japonya’da Kanazawa Üniversitesi’nde
doktora araştırmasına devam etmiştir. İnsanın evrimsel gelişimindeki en
önemli faktör olan taklit etme eğilimi
ile doğadaki gücü kullanma biçiminin geçmişten günümüze olan serüveni Aykurt’un eserlerini tetikleyen
güçlerden. Bir yandan heykellerin
formu ile ilgili toplumun kabul ettiği
değerler-normlar üzerinden bir sorgulama yapan Aykurt, diğer yandan
soyutlaştırdığı hayvan figürleriyle
malzemenin mükemmel yansımasını birleştirip izleyicinin kendisiyle bir
nevi yüzleşmesini de planlamaktadır.

■ Burcu Perçin
1979 Ankara doğumlu sanatçı,
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden
2002’de mezun olmuştur. Görsel
anlatılarında sıklıkla insandan arındırılmış ve onun tarafından değiştirilmiş, tüketilmiş doğa ya da işlevini
yitirmiş üretim alanları görüntülerini işleyen Burcu Perçin, terkedilmiş
fabrika yapılarından, mermer ocaklarına kadar uzanan serilerinde, her
defasında bir son duygusunu derin
bir yalınlık içinde sunar.
Doğanın sessiz çığlığını kendine
özgü estetik diliyle görselleştiren ve
kaybedilenin sadece doğanın kendisi
değil, aynı zamanda insanlığın geleceği olduğunu da vurgulayan Perçin,
anlatılarında insanlığın doğayla ilişkisinin ne kadar sorunlu olduğunun
altını çiziyor. Son dönemde antikite üzerine çalışan sanatçı, düşsel ve
gerçek imgeleri bir arada kullanarak,
antik bedenleri kendi biçimsel üslubuyla yeniden yorumluyor, renklendiriyor ve soyutluyor.

■ İlke Kutlay
1982 İzmir doğumlu İlke Kutlay,
2007 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim
Bölümü’nden mezun oldu. Büyük
kentlerin kenarlarındaki yaşamları,
doğa ile insanın birlikteliğinden doğan uyumu, hayalleri ve ümidi özgür
fırça darbeleriyle betimleyen İlke
Kutlay’ın eserlerinde geniş yüzeyler,
ayrıntılı iç mekanlar ve detaylar öne
çıkıyor. Resimlerinde, gerçekçilikten
kopmadan modern zamanları anlatan İlke Kutlay, karşıt kültürleri, sınıf
farklarını ve modern yaşamın detaylarını resimlerinde barındırıyor.
Çarpıcı eserlerinde geçmişe, geleceğe ve şimdiki zamana göndermeler yapan sanatçının çalışmalarında
baş aktörler ise gözlerini varoluşlarını sorgularcasına izleyicisine odaklamış olan genç kızlar. Farklı katmanları harmanlayarak oluşturduğu
kompozisyonları ile tanınan Kutlay,
bu kırılgan aktörlerle, modern yaşamı, moderniteyi ve şehir hayatını
resmediyor.

■ Zeynep Çilek Çimen
1984 Ankara doğumlu Zeynep
Çilek Çimen, İstanbul Aydın Üni-

versitesi Sanat Yönetimi lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Yeditepe
Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim
alanından yüksek lisans programına
girmiştir.
İşlerinde formun olanaklarını
arayan sanatçı; geleneksel etkileşimin
ifade biçimi olarak sanat üretmektedir. Motifleri tekrar tekrar soyutlayarak optik bir yüzey resmi yaklaşımı
güder. Bu yaklaşım temelde biçim
ilişkileri üzerine odaklanırken aynı
zamanda bu motiflerin sembolik kullanımlarına da yer vermektedir. Yalın
bir ritimle kurduğu kompozisyonunda göçebeliğin doğurduğu motifleri
merkezine yerleştirir. Sanatıyla aktarmak istediklerini göçebe imgeleriyle
yerellikten evrenselliğe dönüştürdüğü derin bir hissiyatla taşımaktadır.

■ Ersan Deveci
1969 doğumlu Ersan Deveci,
2004’te Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü bitirdi. Askeri eğitim alan
Ersan Deveci’nin yapıtları otobiyografik göndermelerle yüklüdür. Deveci, askeri araç-gereç ve ekipmanları
tamamen bağlamından soyutlayıp
onları zamansız birer nesneye dönüştürerek resmeder. Sanatçı, alüminyum kompozit üzerine enamel
boya ve damla verniği kullanarak
hazırladığı resimleriyle izleyiciyi tamamen işlevsel amaçlarla kullanılan
nesnelerin estetik ayrıntılarına odaklanmaya davet etmektedir. Deveci işlerinde her dönem yüzey estetiğine
ve onun yaratacağı anlama önem verir. İlk dönem işlerinde oluşturduğu
parlak yüzeyler son dönem işlerinde
yerini daha çok dokulu tel yüzeylere
bırakmıştır. Fakat hepsininin ortak
özelliği görüntünün yarattığı kusursuzluk, mekanik üretim sürecinin
mükemmeliyetidir.

■ Burak Kutlay
1985 yılında İzmir’de doğan Burak Kutlay, 2007 yılında Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2011 yılında
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Resim Bölümü’nde yüksek lisansını
tamamladı. Yeni malzemeler ve optik
teknikleri kullanan Kutlay, eserlerinde gerçekçilik akımının günümüz
çağdaş yorumlarını ortaya çıkarıyor.

Gündelik yaşamın içinden kendi çektiği fotoğraflar ile internet ağı üzerinde bulunan dijitalleşmiş görsellerden faydalanan Kutlay, “Sentetik
İnsan” serisi ile tarih boyunca yaşadığımız doğa içerisinde evrimleşmiş
insanın, günümüzde kendi faunasını
yarattığı kentlerde doğup büyüdüğüne dikkat çekiyor. İnsan bedenlerinin
imgesi ile şehir - doğa imgelerinin
çok katmanlı etkileşimini yansıtan
çalışmalarını, doğal malzeme olan
ahşap ve sentetik olarak üretilen
epoksi ve akrilik boya kullanarak
oluşturuyor.

■ Gamze Zorlu
1989, Mersin doğumlu Gamze
Zorlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi, Resim Bölümü’nden
mezun oldu. Zorlu, resimlerinde
kent kültürü ve parçası olduğumuz
halde giderek uzaklaştığımız doğa
arasındaki ilişkiyi incelerken; farklı
coğrafyaların mimari unsurlarını bir
araya getirerek yeni şehirler yaratır.
Farklı kültürlerin bir arada yaşayabileceğini tek bir anda anlatan sanatçı,
dış mekan öğelerini, içerideymiş gibi
kullanarak nereden geldiği, nereye
bağlandığı belli olmayan bir tür sınırsızlık algısı yaratır ve izleyiciye resme
farklı noktalardan katılma fırsatı sunar. İstanbul’da katıldığı karma sergilerin yanı sıra, İspanya, Almanya ve
İtalya’da birçok grup sergisinde yer
alan sanatçı, yaşamı ve çalışmalarını
İstanbul’da sürdürüyor.

MERKUR Galeri
Hakkında
MERKUR Galeri, 2010’da Sabiha Kurtulmuş tarafından kurulmuştur. Sanat dünyasındaki
24 yıllık deneyimleri kendisine,
günümüzün birçok tanınmış
sanatçısına, sanat dünyasında
resmiyet kazandırarak sanat algısına yön verme ve yeni bir söylem yaratma imkanı sunmuştur.
Türkiye’nin en önemli sanatçıları ile çalışan MERKUR’ün önceliği, sanat ortamlarında yeni ve
taze bir atmosfer yaratarak genç
sanatçıları sanatseverler ile buluşturmak olmuştur.

0212 906 22 22
@rcristanbul
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Mixer /No.17
Galeri, Artweeks’e Ahu Akgün, Ayşenur Şentürk, Sibel Kocakaya, Yüksel Dal, Alp İşmen, Bilal Yılmazel, Bora Aşık, Eda İlbeyci, Edze Ali, Furkan Öztekin, Gökçe İrten, Gurur Birsin,
Hilal Polat, İsmail Yılmaz, Ozan Atalan, Rugül Serbest, Seçil Büyükkan, Umut Erbaş ve Sesil Beatrice Kalaycıyan’ın eserleriyle katılıyor.
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1- Yüksel Dal, ‘Olduğu Gibi Olan’ serisinden, 75x105cm, 2021
2- Ahu Akgün, ‘Yaşasınlar İstiyorum 2’, 155x200cm, 2021
3- Edze Ali, ‘The Grass Is Green 3’, 2019

Sevda Süzer
Eş Direktör
Artweeks için farklı üslup, konu ve
teknik ile oluşturulmuş resim, heykel,
video, nesne ve materyal kullanımı ile
şekillenen; yerleştirme, kağıt üzeri çizim, mürekkep, linol baskı, gravür ve
dijital baskı çalışmalar ile fotoğraf üretmenin farklı yaklaşımlarını yansıtan
bir fotoğraf seçkisinin de dahil olduğu çok sesli bir seçki planladık. Ayrıca
Mixer Editions’a yeni eklenen edisyon
çalışmaların yer aldığı bir bölüm de
sergileyeceğiz .
Bu yıl Artweeks’e üçüncü katılımımız olacak. Geçen yıl pandemi
sonrası katıldığımız ilk geniş çaplı
etkinlik olmuştu. Artweeks’i geleneksel fuarlardan ayıran temel birkaç yapısal özelliği var. Sanat fuarını
hızlıca deneyimlemeyi zorunlu kılan
ve satışların aynı hızla gerçekleşmesi
beklentisini oluşturan kısa süreli fuarların aksine Artweeks 10-12 güne
yayılan bir etkinkik. Sürenin uzun
olmasının hem galeri ve sanatçılar
hem de izleyiciler için avantajlı olduğunu düşünüyoruz.
Etkinliği fuarlardan ayıran diğer
bir özelliği de pek çok fuarın birbirine benzer yapıdaki sentetik labirent
yapısından farklı oluşu ve Akaretler’de yer alan Sıraevler’de düzenlenmesi. Artweeks’in kentin merkezinde ve kentin geçmişiyle bağı olan
bir mekanda olması bizi geleneksel
fuar standı hazırlamaktan uzaklaştırıyor ve bir sergi tasarlamaya yönlendiriyor. Evet çok sayıda sanatçının
işlerine yer veriyor ve kavramsal bir
çerçeve oluşturma çabasına girmiyoruz ama mekanın yapısına uygun şekilde çalışmaların birbiri ile ilişkisini
de gözeterek keyifle izlenebilecek bir
sergi tasarımı oluşturmaya çalışıyoruz. Etkinliğin sanat piyasasına hareket ve farklılık kattığına inanıyoruz.
Geçen yıl Artweeks’te fuarlarda görmeye alışık olduğumuz sınırlı sayıda
koleksiyonerin dışında çok genç ve
yeni bir kitle vardı. İlgili ve meraklı
pek çok yeni koleksiyoner ile tanışma
ve çalışma fırsatımız oldu.
Bu yıl Artweeks organizasyonu ile
sergilemeye paralel çeşitli etkinlikler
üzerine düşünüyoruz ve konuşuyoruz. Özellikle sanatçılar ve koleksi-

yonerleri belirli bir teknik veya konu
etrafında bir araya getirecek konuşma ve buluşmalar organize etmek
istiyoruz.
Her şeyden önce bu gibi etkinlikler galerici meslektaşlarımız ve
diğer sanat profesyonelleriyle buluşma fırsatı sunan kamusal ortamlar
oluşturuyor. Böylece birbirimizin heyecanını, tutkusunu hissetme şansı
ve güçlü bir diyalog kurma imkanı
buluyoruz. Bu kesinlikle enerjimizi
yükseltip yaptığımız işe ve dolayısıyla
satışlarımıza olumlu yansıyor.
Bir önceki yıl farkettiğimiz üzere
insanların pandemiye rağmen sanatla kalabalıklarda buluşma isteği var.
Artweeks’i ciddi sayıda insan ziyaret
ediyor ve insanlar onları etkileyen bir
işle karşılaştıklarında alıyorlar. Son
yıllarda sanatla tutkuyla ilgilenen,
araştıran, zaman ayıran yeni ve genç
bir kitle var. Doğru işi doğru kişiyle
buluşturmak önemli ve bence çok sayıda insanın ilgi gösterdiği Artweeks
bu fırsatı sağlıyor.
Artweeks şehrin önemli bir noktasında yer alıyor ve galerilerin o
alanda boş binalarda yer almasının
ötesinde bir formata geçilebilir. Mesela o alandaki kamusal noktaları
fuar süresince sanata adapte etmek
gibi şeyler ileride olabilir.

Katılımcı Sanatçılar:
■ Ahu Akgün
1985, İstanbul doğumlu Ahu
Akgün 2018 yılında Sabancı Üniversitesi, Görsel Sanatlar ve İletişim
Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Bireysel üretiminde kendini yağlı boya resimle ifade
eden sanatçı, hayal ettiği görselle
çalışmaya başlıyor. Günlük hayatta
normalleştirdiğimiz anlar, durumlar
ve nesneler çalışmalarının odağında
yer alırken; çoğu zaman sanatçının
kişisel seçimlerinin toplumsal bir karşılığı da bulunuyor.

■ Sibel Kocakaya
1986’da İstanbul’da doğan Sibel
Kocakaya, 2020 Zürcher Hochschule
der Künste, Güzel Sanatlar Akademisi’nde yüksek lisansını tamamladı. Sanatçı çalışmalarında mekan ve
beden - mekan ilişkilerini yeniden
tanımlamayı merkeze alır. Başlangıç

noktası mekan çevresinde gelişen
günlük yaşantı ile kamusal ve özel
mekanlarda zamanla gerçekleşen
eylemlerdir.

bize ‘sunulan gerçekliğin’ ötesine
ulaşmanın yollarını arıyor. Hayal gücünün sınırlarını ancak edebiyat ile
genişletebileceğimize inanıyor.

■ Yüksel Dal

■ Furkan Öztekin

1992, Denizli doğumlu Yüksel
Dal, 2018’de Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı.
Dal’ın çalışmalarını; sistem dinamikleri, mimari, uzay-zaman-mekan,
geçicilik-gelecekçilik, müzik, bilim,
felsefe, fantastik-kurgu, gerçeklik
ve toplumsal yapılar gibi kavramlar
oluşturur. Değişen algı ve kavrayış paradigmalarını duyumsatmakla ilgilenir. Dal’ın disiplininde genel olarak;
çizim, yerleştirme, heykelsi nesneler,
çeşitli materyaller, video ve fotoğraf
yer alır.

1993, Tekirdağ doğumlu Furkan
Öztekin, 2016 yılında Dokuz Eylül
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu.
Namık Kemal Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimini
tamamlayan sanatçı, son olarak İstanbul Bienali Sanatçı ve Araştırma
Programında LGBTİ+ aktivizminin
güncel sanat pratiklerindeki yeri
üzerine çalışan sanatçı, yaşamı ve
çalışmalarını Tekirdağ’da sürdürüyor. Furkan Öztekin’in çalışmaları,
farklı cinsel kimliklere sahip olan
bireylerin toplumla ilişkisine odaklanır. Çalışmaların genelinde bireyin
yaratmaya çalıştığı queer dünyanın
öznelliği görülür. Savunduğu düşünce biçimlerini ve içinde bulunduğu
alanı anti-homofobist bir tavır ile yorumlamayı hedefler.

■ Alp İşmen
1962, İstanbul doğumlu Alp İşmen, 1980’de başladığı Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nu 1984’te
Marmara Üniversitesi mezunu olarak
tamamladı. 5. Günümüz Sanatçıları
Sergisi’nde bir gravürü sergilendi.
Baskı resim eğitimi almasına rağmen
hayatını grafik tasarım alanında çalışarak sürdürdü. İşmen’in çalışmaları, 2017 yılında Contemporary İstanbul Sanat Fuarında, 2019 yılında
Pilevneli Project’te düzenlenen Kâğıt
sergisinde yer aldı. Yapıtları pek çok
koleksiyonda yer alan sanatçı, 2019
yılında Daire Sanat’ın Açık Atölye
Programı’na katıldı.

■ Bora Aşık
1990, İstanbul doğumlu Bora
Aşık, 2015 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü’nde lisans eğitimini
tamamladı. 2014 yılında FABİSAD’ın
düzenlemiş olduğu İkinci GİO Ödülleri’nde Hasat isimli öyküsüyle başarı
ödülü kazandı. 2015’te, Geceyi Atlatabilmek isimli romanıyla Everest Yayınları İlk Roman Ödülü’nü kazandı.
Çizimleri, Mamut Art Project 2019
seçkisinde yer aldı. Çarpık Bilgiler
İmparatorluğu isimli ilk kişisel sergisi 2021 yılında Mixer’de düzenlendi.
Bora sanatsal üretim biçimini tarif etmek için “Dil, düşüncenin yakıtıdır.” diyor ve bu yakıtın ‘saflığını’
mümkün olduğunca korumanın ve

■ Gurur Birsin
1992, Tekirdağ doğumlu Gurur
Birsin, 2019’da Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim
Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Detaycı bir çalışma pratiğine
sahip olan sanatçının eserlerinde
çoğunlukla karşımıza çıkan harabe,
metruk yapı ve antik kent motifleri,
bir mekanın tasviri olmaktan ziyade,
çağımızın kuşaklar üzerinde yarattığı ortak bunalım, kaygı ve umutsuzluk duygularına doğrudan atıfta
bulunan romantik göstergeler olarak
okunabilir. Repertuarının çoğunluğunu oluşturan yağlı boya çalışmalarının yanı sıra baskı resmin teknik
imkanlarından da faydalanan sanatçı, ‘’gelenek’’ ile ‘’güncel’’ arasında
kendine has bir denge kurarak, insan
ruhunun karanlık dehlizlerine merdiven indirmeyi dener. Çalışmalarını
İstanbul’da sürdüren sanatçı, Zamanın Enkazı adlı ilk kişisel sergisini,
2021’de Mixer’de düzenledi.

■ Ozan Atalan
1985, Çanakkale doğumlu Ozan
Atalan 2016’da Syracuse University,
Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları,

Heykel Bölümü’nü tamamladı. Yaşamı ve çalışmalarını İzmir’de sürdüren sanatçı, Yaşar Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Bölümü’de 2018’de
başladığı doktora eğitimine devam
ediyor. Sanatçının çalışmalarının
çıkış noktasını, antropoloji ve doğa
gibi konular oluşturur. Saat mekanizmaları, html kodları, dijital imgelerle birlikte ağaç dalı, kaya gibi
doğayla özdeşleştirilen elementleri
birleştirerek kültürel normlara farklı
açılardan ışık tutar. İnsan-Doğa-Kültür kavramlarını aynı çerçeve içinde
şekillendiren Ozan Atalan, insan ve
yeryüzü arasındaki hakimiyet düzeni
hakkında, disiplinler arası düzlemde
sözler üretir. İnsanoğlunun doğanın
bir parçası değilmişçesine, doğayı alt
etme çabasına karşı sorular sorar.

Mixer
hakkında
Mixer, genç ve kariyerinin
başındaki Türk sanatçıların gelişmesine olanak sağlayan bir
çağdaş sanat mekanıdır. Yerel
yetenekleri ortaya çıkarmaya
odaklanması sayesinde, genç
sanatçıları ülke içinde ve yurtdışında aktif olarak destekleyen,
böylece koleksiyonerlerin yeni
sanatçıları keşfetmesini sağlayan, İstanbul’un önemli galerilerinden biri olmuştur. Risk almayı ve denemeyi seven yapısıyla
büyük boyutlu sergi projelerine
ve kamusal alanda sanat projelerine imza atmıştır. Karaköy’de
bulunan sergi mekanını sadece
iddialı bir sergi takvimi için yaratıcı bir şekilde kullanmakla
kalmayıp aynı zamanda eğitim
programları ve sanat atölyeleri
aracılığıyla şehirde hızla gelişen
sanat ortamına ilham vermektedir. 2012 Kasım ayında İstanbul’da açılan galeri yurt dışında
da fuarlara ve sergilere katılım
göstererek Türk sanatçıların
görünürlüğünü sağlamaktadır.
Mixer, Çağdaş sanatta yeni seslerin oluşumunu ve ilerlemesini
destekleyen ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan NADA (New
Art Dealers Alliance) üyesidir
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The Empire Project /No.11
Galeri, Artweeks’de özellikle yeni yapıtlara, üretimlere yer vermeyi önemsiyor. Bu edisyonda sergilenecek sanaçılar arasında
Mehmet Güleryüz, Merve Tuna, Jasper de Beijer, Özlem Ünlü‘den resim, heykel ve desen mecralarında işler yer alacak.
2

1

2

1- Merve Tuna,
‘Figürinler’
2- Mehmet Güleryüz,
‘3 Aout 2020 Paris’,
73x60cm, 2020
3- Jasper de Beijer, ‘6/14
Cahutchu #09’, 150x61cm,
2006

Katılımcı Sanatçılar
Kerimcan Güleryüz
Kurucu

■ Mehmet Güleryüz

İlk edisyonundan itibaren bir parçası
olduğumuz Artweeks; konumu, galerilere sağladığı sergileme olasılıkları,
yani stand, mekan, inşaat ve kurgu
gerektiren fuarlara nazaran daha sağlıklı sergileme koşulları, bağımsızlık
imkanı veren fiziksel özellikleri ve
en önemlisi ücretsiz giriş sağlamasıyla çok daha dinamik ve hareketli bir
deneyim sağlanmasına vesile oluyor.
Her edisyonda yükselen seyirci
grafiği sebebiyle bu İlkbahar edisyonunda da yüksek bir ilgi ve katılım
olacağından şüphemiz yok. Türkiye’nin önde gelen galerilerinin katılmıyla geniş bir seyir tecrübesinin
yaşanılacağı etkinlik Istanbul sanat
ekosisteminde artık önemli bir yer
edindi.
Artweeks’in Akaretler Sıraevler’de kurulu bir mekanda olması ve
alt yapı gereksinimlerinin bir maliyet
olarak galerilere yansımaması burada değerli bir finansal katkı, ayrıca
daha butik bir seçki kaliteyi de artırarak daha nitelikli izleyici çekmeye
faydalı oluyor. Bu tür etkinlikler, bir
dayanışma ve kolektif harekete imkan sağlıyor, izleyiciye de konsantre
bir şekilde bir araya gelen yapıtları
daha rahatlıkla seyretme imkanı sunuyor. Bu da herkes için bir kazan-kazan senaryosu oluşturması açısından
önemli.

Mehmet Güleryüz 1938’de İstanbul’da doğdu. 1958’de girdiği
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nü 1966’da
birincilikle bitirdi Akademi’ye paralel olarak oyunculuk eğitimini farklı
aktör stüdyolarında ve önemli amatör tiyatrolarda yaptı. 1986’da Kalın
adlı sanat dergisini yayımlamaya başladı. 1988’de Galeri Nev tarafından
organize edilen 25. Yıl Retrospektif
sergisini, Nan Freman’ın metnini
yazdığı kitap eşliğinde İstanbul’da
açtı. 1998-2001 arasında İstanbul
Devlet Tiyatrosu’nda “Bir Küçük İş
için Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor” adlı
üç kişilik oyunda Pepino karakterini
oynadı. Aynı oyunla Devlet Tiyatroları’nın Duisburg ve Düsseldorf’daki
turnelerine katıldı. 2000’de Türkiye
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği
Başkanlığı’na, 2001’de Doğu Avrupa Başkanlığı’na, 2002’de birleşen
IAA Avrupa 2. başkanlığına ve IAA
Dünya Yönetim Kurulu üyeliğine
seçildi. 2004’te, İş-Kültür Yayınları
Nehir Söyleşi dizisinde, Ayşegül Sönmezay’ın yayına hazırladığı “Güldüğüme Bakma” başlıklı biyografisi yayımlandı. 2011’de Art Dubai, Hong
Kong, Art Basel Scope ve Marakeş
fuarlarına The Empire Project’le katıldı. 2011’de Edirne Güzel Sanatlar
Lisesi ile başlayan daha sonra diğer
Güzel Sanatlar Liselerini de kapsa-

yan “Mehmet Güleryüz Defter Projesi”ni başlattı ve proje 10. yılına ulaştı.
Ocak 2015’te İstanbul Modern’de kariyerinin tamamını kapsayan yedi ay
süreli bir retrospektif sergisi açıldı.
2020’de “Bir Uçtan Bir Uca” başlıklı
sergisi Saint Benoit Lisesi La Galeride İstanbul’da açıldı. 2021’de “Çizgi
Hali” başlıklı sergisi Bursa Nilüfer
Sanat, Nazım Hikmet Kültürevi’nde
açıldı. Mehmet Güleryüz İstanbul ve
Paris’te yaşamaya ve çalışmaya devam
ediyor.

■ Merve Tuna
Tasarımcı ve sanatçı Merve Tuna
1984, Eskişehir doğumludur. Lisans
eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi ürün tasarımı bölümünde,
yüksek lisans eğitimini ise London
College of Fashion moda tasarımı
bölümünde tamamladı. Malzeme ve
üretim tekniklerinden yola çıkarak,
sosyal ilişkilerin libidinal boyutlarını yansıtan, gündelik yaşama yönelik
kurgusal protez nesneler tasarlıyor.
Nesnelerin içkin boyutunu gizli anlatılarla besleyen sanatçı, zaman çizelgesi metodolojisi ile ürettiği filmlerde bu kurgusal nesnelerin kültürel
ve duygusal anlamlarını, öznelerarası
ilişkilere nasıl aracılık ettiklerini ve
mevcut algılarımızda kaymalara neden olup olmadıklarını inceliyor.

■ Jasper de Beijer
Jasper de Beijer 1973 yılında
Amsterdam’da doğdu. İki sanat oku-

lu tamamladı; 1992 yılından 1996 yılına kadar Amsterdamse Hogeschool
voor de Kunsten programına katıldı.
1996 yılında mezun oldu. De Beijer,
akademide geçirdiği süre boyunca
fanatik bir serbest çizimciydi ve bu
aynı zamanda sanatçının ilk kez ölçekli modeller kullanmaya başladığı
ve çizimler ve resimler için malzeme
olarak dikkatlice bir araya getirdiği
tablolardı. De Beijer’in ilk fotoğraf
serisi Buitenpost, manipüle edilmiş
fotoğrafik görüntüler için bir başlangıç noktası olarak modelleri ve
sahnelenen sahneleri ilk kez kullanışına damgasını vurdu. O zamandan
beri Amsterdam’daki stüdyosunda
sıfırdan inşa ettiği toplam 11 projeyi
tamamladı. De Beijer’in çalışmaları
çok sayıda kişisel ve karma sergide
yer aldı. Bank of America ve Rabobank dahil olmak üzere çok sayıda
koleksiyonda işleri bulunmaktadır.
De Beijer’in çalışmaları PULSE New
York, Armory Show, SCOPE Miami,
Photo L.A. ve diğer etkinlikler gibi
büyük uluslararası sanat fuarlarında
da gösterildi.

■ Özlem Ünlü
Özlem Ünlü, 1983 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. 2009’dan
beri İstanbul’da yaşayan bir görsel ve
performans sanatçısıdır. Sanatçı kendini şöyle anlatmakta: “Ağırlıklı olarak serilerden oluşan işlerim erotik/

pornografik çizim ve resimlerden
oluşuyor, onların aracılığıyla tahakküm, güç, cinsiyet ve çeşitli ilişkiler
kavramlarını araştırmaktayım. Ben
sanatı hem sanatçı hem de toplum
için bir şifa aracı olarak görüyorum.
Mitlere olan ilgimin yanı sıra hem
bedene hem de iyileşme sürecine
odaklanmak, beni uzak doğudan
antik şifa tıbbını ve ritüellerini keşfetmeye ve incelemeye itti. Sanat
pratiğimle olan ilişkim de değişti ve
giderek daha fazla ilgilenmeye başladım, özellikle kendi bedenimi bir ifade aracı olarak kullanmak beni çok
ilgilendirdi.” Sanatçı çalışmalarını
İstanbul’da sürdürmekte.

The Empire
Project hakkında
2010 yılında kurulan The
Empire Project 40’ı aşkın sanatçının solo ve karma sergilerine çatısının altında yer verdi.
Konuşma, atölye çalışması ve
seminerlerle zenginleştirdiği
programıyla sanatseverlere çok
yönlü bir deneyim sundu. 2017
itibariyle klasik sabit sergileme
alanı konseptini gündeminden
çıkaran The Empire Project,
öncelikli olarak yeni ve genç sanatçıların işlerini sergilemeye ve
farklı mekan ve alanlarda sergiler açmaya odaklandı.
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Mine Art Gallery /No.55
Galeri, Artweeks’te Tomur Atagök, Komet, Hüsamettin Koçan, Serhat Kiraz, Nazan Azeri, Selma Gürbüz, Gül Ilgaz, Ferhat Özgür, Deniz Pireci, Müge Göğüş, Yücel Kale, Beyza
Boynudelik, Ahu Akkan ve Sonia Serpil Aslan’ın çalışmalarına yer veriyor. Seçkide; resim, heykel, fotoğraf, cam, porselen, seramik gibi çeşitli medyumlarda işler bulunuyor.
2
3
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1- Yücel Kale, ‘Kimlik 6’, opal taşı, ahşap, bakır, 68x47x34cm
2- Tomur Atagök, ‘İki Sıradan Kadın ve Tanrıça’, tuval üzeri yağlıboya,
100x80cm, 2020
3- Ferhat Özgür, ‘Hayvan Çiftliği’, 2017 (The Pill ve sanatçının izniyle)

Mine Gülener
Kurucu
Artweeks@Akaretler, kademe kademe ilerleyen bir sanat organizasyonu. İlk açıldığı günden bu güne
katettiği ilerleme ile çok geniş izleyici
kitlelere ulaşmayı başardı. Organizasyon yönetiminin galeri seçiminde seçici hareket etmesi çok önemli. Biz,
Mine Art Gallery olarak, yönetimin
bu seçici tavrını takdirle karşılıyoruz.
Çağdaş sanatı iyi temsil eden galerilerin ve elbette seçilen sanatçıların bir
araya gelmesi çok önemli bir rol oynuyor. 37 yıllık geçmişinde farklı fuar
ve etkinlik tecrübeleri yaşamış bir galeri olarak, Akaretler’de gerçekleşen
Artweeks içinde yer almamızın en
önemli nedeni de bu: seçkin sanatçı,
seçkin galeri.
Bu edisyonun da bir öncekilerde
olduğu gibi geniş katılımlı, sanatçılarımız, izleyicilerimiz ve koleksiyonerlerimizle keyifli bir etkinlik olacağına
eminiz. Organizasyonun konumu,
tarihi binaların ilgi çekici olması,
ekibin ve galerilerin halkla iletişim
başarısı her geçen yıl etkinliğe ilgiyi
artırıyor. Pandemi döneminde kapalı
alanlardan ziyade Akaretler’deki tarihi binaların güzelliği, bahçe alanları ve ücretsiz giriş-çıkış imkanı her
yaştan pek çok misafirimizi ağırlama
kolaylığı sağlıyor.
Pandemi sebebiyle galerilere
gelmeye çekinen farklı yaş gruplarını, profesyonel olsun amatör olsun
sanatla iç içe olan kişileri böyle bir
aktivitenin vasıtasıyla bir araya getirmek bizim için mutluluk verici. Pandemiye rağmen son iki yıldır organizasyonun istikrarla hareket etmesi,
basında yer bulması, izleyicinin hoşnut kalması, koleksiyonerlerin ilgisi,
haliyle katılımcı bir galeri olarak bizleri de çok mutlu ediyor. O nedenle
bu ve bunun gibi sanat etkinliklerinin her türlü zorlu şartlara rağmen,
daha geniş kitlelere sanatı ulaştırabilmek ve sanatla iyileşebilmek adına
süreklilik ile yapılmasından yanayız.

Artweeks’in de yılda iki kez yapılacak olması bizim bakış açımıza göre
avantajdır.

Katılımcı Sanatçılar
■ Tomur Atagök
1939 doğumlu sanatçı Robert
Kolej’den mezun olduktan sonra
ABD’de yüksek öğrenimini alarak
Türkiye’ye döndü. Önce MSÜ Resim
ve Heykel Müzesi Müdür Yardımcılığı, sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak üniversitenin
kültür, basın ve dış ilişkiler başkanlığını yaptı. Müzecilik Yüksek Lisans
Programı’nı kurdu ve yürüttü. Sanat
ve müzecilik ile ilgili çok sayıda araştırma ve projenin yanı sıra bu alanlarda yazılar yazdı.

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi yüksek resim bölümden mezun oldu.
1977’de daha mezun olmadan önce,
Şükrü Aysan, Ahmet Öktem ve Avni
Yamaner ile birlikte Sanat Tanımı
Topluluğu’nu kurdu. 1978-1981’deki
sergileriyle Türkiye’de ilk kavramsal
sanat etkinliklerini gerçekleştiren bu
grup, sanat yapıtının izleyici ve sergi
mekânı ile ilişkisinin yeniden düşünülmesini sağladı.

■ Nazan Azeri
1953 doğumlu sanatçı, Marmara
Üniversitesi Resim Bölümü mezunu
olup, aynı üniversitede master ve
doktorasını tamamladı. Beykent Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, yardımcı
doçent ve öğretim görevlisi olarak
yarı zamanlı çalıştı.

■ Komet
1941 doğumlu sanatçı, 1960–
1967 yılları arasında İstanbul Devlet
Güzel Sanatlar Akademisi’nde Halil
Dikmen ve Zeki Faik İzer Atölyeleri’nde çalıştı. 1971’de devlet bursu
ile Paris’e giderek Vincence Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü’ne devam etti. Sanatçının eserleri; Lozan
Canton Müzesi, Viyana Modern Sanatlar Müzesi, Kopenhag Grafik Sanatlar Müzesi, Paris Modern Sanatlar
Müzesi ve İstanbul Modern gibi müzelerde yer almaktadır.

■ Hüsamettin Koçan
1946 yılında Bayburt’ta doğdu.
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde uzun yıllar öğretim
üyesi olarak görev yaptı. Uluslararası
Plastik Sanatlar Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. 1990 ve 1995
yılları arasında derneğin başkanlığını üstlendi. 2005 yılında kurduğu
vakıfla 2010 Temmuz ayında Baksı
Müzesi’ne hayat verdi. 45 kişisel sergi
açan ve çok sayıda ulusal ve uluslararası grup sergisine katılan sanatçı 35
ödüle sahip.

■ Serhat Kiraz
1954 doğumlu sanatçı 1973-1979

■ Selma Gürbüz
1960 doğumlu sanatçı, 1980-82
yılları arasında İngiltere’de Exeter College of Art Design’da sanat
eğitimini aldı. 1982-84 yıllarında
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden
mezun oldu. Nisan 2021’de kaybettiğimiz sanatçı, çağdaş sanatta öncü
isimlerdendir.

elemanı olarak çalıştı. Disiplinlerarası çalışan sanatçının işleri uluslararası ölçekte bir çok kez sergilenmiştir.

■ Deniz Pireci
1963 doğumlu sanatçı, Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik Ana Sanat Dalı’ndan mezun olmuştur. 2006 yılında Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik-Cam Ana Sanat Dalı’nda
Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Deniz Pireci, 10’u kişisel olmak üzere
yurtiçi ve yurtdışında 100’den fazla
sergiye ve bienale katılmıştır.

■ Müge Göğüş
1965 İstanbul doğumlu sanatçı,
sanat yaşamına Bahattin Odabaşı ile
resim çalışmaları yaparak başlayıp
Ayfer Karamani ile seramik, Yunus
Tonkuş ile heykel çalışmaları yaparak devam etmiştir. Sanatçının Ege
Üniversitesi, Eskişehir Çağdaş Cam
Müzesi ve Baksı Müzesi koleksiyonlarında cam heykelleri yer almaktadır.
Bugüne kadar dört kişisel sergi açan
sanatçı, yurtdışında ve yurtiçinde çok
sayıda karma sergiye katılmıştır.

■ Yücel Kale

1962 yılında İstanbul’da doğdu.
Sanat eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim
Bölümü’nde tamamladı. 1992’de
Bard College’ın Yazı ve Düşünce
programına, 2004’de ise Banff Center’ın sanatçı programına katıldı. 50.
Venedik Bienali’nde Türkiye Pavyonu’nda eserleri sergilendi.

1971 İstanbul’da doğan sanatçı,
2000 Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Heykel Bölümü’nü dereceyle bitirdi. Farklı malzemelerle
çalışmaktan haz alan sanatçı sanat
yolculuğunda kendine özgü çalışmalarıyla sanat yolculuğuna devam
etmektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında
kişisel ve karma sergiler ve çeşitli sanat fuarlarına katıldı. Eserleri çeşitli
koleksiyonlarda yer almaktadır.

■ Ferhat Özgür

■ Beyza Boynudelik

1965 doğumlu sanatçı, 1989 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Resim İş Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim Bölümü’nde 1997
yılında tamamladı ve bu kurumda
1993-2010 yılları arasında öğretim

1975 doğumlu sanatçı, 1999 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olmuştur. 2003 yılında
yine Mimar Sinan Üniversitesi Resim
Bölümü’nde “İmgenin Fotoğraftan
Pentüre Yansımasına Bir Bakış” isimli
yüksek lisans tezini tamamlamıştır.

■ Gül Ilgaz

■ Ahu Akkan
1980 doğumlu sanatçı, sanat eğitimine 1995 yılında İzmir Anadolu
Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nde başladı. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim Bölümü’nde 19992003 yıllarında tamamladı. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel
Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat
Dalı’ndan yüksek lisans derecesi aldı
ve aynı üniversitede sanatta yeterliğe
devam etmektedir.

■ Sonia Serpil Aslan
1984 doğumlu sanatçı, sanat
eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi Combine
Art bölümünde tamamladı. Grafik
Tasarım’da master yapan ve Marmara Üniversitesi’nde Resim Bölümü’nde ikinci masterına devam eden
çok yönlü sanatçı heykeltıraş olarak
tanınmaktadır.

Mine Art Galllery
hakkında
Mine Art Gallery, 1983 yılında İstanbul’un Kadıköy semtinde çağdaş sanatın öncülüğü
konusundaki fikri alt yapısını
oluşturmuş, 1985 yılında Altıyol,
Kuşdili Caddesi’ndeki ilk mekanında resmen faaliyetlerine
başlamıştır. 2009 yılından itibaren şehirdışı etkinliklere ağırlık
vererek, sezonun pasif etkisine
karşın farklı alternatif mekan
arayışına giren galeri, o tarihten
bu yana İstanbul’daki mekanına
ek olarak Bodrum Yalıkavak’taki
mekanıyla çağdaş sanat faaliyetlerine devam etmektedir. Eylül
2011 itibariyle sergilere paralel
olarak ‘Çağdaş1985’ isimli bir
sanat postası yayımlamaya başlamıştır. Sanatta 37. yılını kutlayan
Mine Art Gallery, 37 yıllık galeri
arşivini SALT ARAŞTIRMA’ya
devretmiştir.
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Versus Art Project /No.17
Galeri, Artweeks kapsamında Can Aytekin, Çağla Ulusoy, Ege Kanar, İnci Furni, Metehan Özcan, Ömer Pekin, Sabo, Selim Süme, Serkan Taycan ve Vahit Tuna’dan lens odaklı
üretimler ve üç boyutlu nesnelerden, yerleştirme, tuval ve videoya kadar uzanan bir yelpazede farklı medyumları izleyiciyle buluşturacak.
1

2

3

1- Serkan Taycan, ‘Nemrut’, 40x40cm (4 parça), 2009
2- Selim Süme, ‘AKM’, 100x200cm, 2018
3- İnci Furni, ‘Still Life’, 46x61cm, 2020

Mert Ünsal
Kurucu Ortak
Bu sene Versus Art Project olarak
Artweeks’e ilk katılımımızı gerçekleştiriyoruz. Artweeks’i bizim için çekici ve önemli kılan temel unsurların
başında, organizasyonun çok daha
rafine bir galeri ve sanatçı seçkisiyle
sanat izleyicisinin karşısına çıkması
geliyor. Etkinliğin şehrin ulaşım ağının merkezinde olması, kapılarının
doğrudan sokağa açılması, bölge halkının bu organizasyonu ilk günden
beri benimsemiş ve her sene artan
bir ilgiyle ziyaret ediyor olması ve
kendine ait bir alıcı kitlesinin olması
organizasyonu kendine özgü dinamikleri ile ayrıcalıklı kılıyor. Bu sayede çağdaş sanatın görünür ve değerli
kılınmasını sağladığını hatta konuya
ilgi duyan genç nesiller için de motive edici, eğitici, kültürel bir kent
aktivitesi sunduğunu düşünüyoruz.
Prensip olarak bu tür etkinliklere her katılım finansal beklentileri
öncelikli kılsa da temsiliyet ve sunumun sürdürülebilirliği, geleceğe
dönük yeni sanat alıcıları ve meraklı
yüzlerle tanışabilme, galeri sanatçılarının işlerinin önemli koleksiyonlara
kazandırılması gibi temel hedeflere
ulaşabilmek, ilişki ağını genişletebilmek perdenin arkasındaki asıl hedef,
beklenti ve motivasyonlarımız içerisinde yer alıyor.
Etkinlik bünyesinde sergilemeye
ek olarak Ömer Pekin’ in Akaretler’e
taşıdığı yeni stüdyosunda Artweeks’e
paralel bir buluşma ve stüdyo ziyaret
programı hazırlıyoruz. Ayrıca bir sanatçı kitabı lansmanı hazırlığındayız,
detayları ilerleyen günlerde duyuracağız. Artweeks gibi organizasyonlarının bizlere katkısı şüphesiz çok
önemli. Ülke şartlarını ele alırsak, üç
aylık süreçte galerileri gezen ziyaretçi
sayısının fazlasına bu tür etkinliklerin yalnızca açılış gününde ulaşılabi-

liyor. Bu ziyaretçilerin birçoğu yeni
tanışıklıklar, yeni potansiyel koleksiyonerlerden oluşuyor. Açılış günlerinde koleksiyonerler haricinde, sanata yön veren yerli yabancı bienal,
müze, kurum ve vakıf yöneticileri,
direktörleri, danışmanları gibi size
dünyanın başka kapılarını açabilme
potansiyeline sahip sektör aktörleriyle de karşılaşılıyor.

Katılımcı Sanatçılar
■ CAN AYTEKİN
1970 yılında İstanbul’da doğan
Aytekin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Resim Bölümünü bitirmiştir. Can Aytekin, sanat tarihinde
dönüşen formlardan ve motiflerden
olduğu kadar yazı, resim ve mimari
arasındaki ilişkilerden de beslenmektedir. Nesne ve yapıların formlarını
soyutlayarak belleğindeki imgelerle
buluşturan Aytekin’in çalışmaları
çizgi, renk yüzey, uzam ve görme
edimi üzerine araştırmalarını ortaya
koymaktadır.

■ ÇAĞLA ULUSOY
1989 yılında İstanbul’da doğan
Çağla Ulusoy, lisans eğitimini Görsel
iletişim ve Multimedya bölümünde
Paris’te bulunan Creapole ESDI Akademisi’nde tamamlamıştır. Ulusoy,
eserlerinin yaklaşımını tuvalininin
yüzeyinde biriken renk katmanlarının mekanlaşmasıyla açıklamaktadır.
Karmaşık ve soyut kompozisyonları
içerisinde çoğalıp sıkışan mekanlar
ise nesneleşip tekrar parçalanır. Ulusoy yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

■ EGE KANAR
Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Programı’nı bitirdikten sonra Prag’da
bulunan Performans Sanatları Akademisi’nde fotoğraf alanında yüksek
lisansını tamamladı. İstanbul’da yaşa-

yan sanatçı, Bahçeşehir Üniversitesi
Fotoğraf Bölümü’nde yarı zamanlı
öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

■ İNCİ FURNİ
1976 yılında Bursa’da doğan İnci
Furni 2001’de Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü’nde eğitimini tamamladı. Yaşamına ve çalışmalarına
İstanbul’da devam eden sanatçı bireysel pratiğinin yanı sıra 2007-2010
tarihleri arasında Hafriyat Grubu ile
çalışmalar yaptı. New York’ta ISCP,
Paris’te Cite Internationale des Arts
ve Basel’de lAAB sanatçı davet programlarına katıldı. Sanatçının yapıtları birçok uluslararası seçkide yer
almıştır.

■ SABO

■ VAHİT TUNA

1988 doğumlu SABO’nun yapıtlarında figürler her ne kadar önemli
bir rol oynasa da mekan ve çevresindeki unsurlar da figürler kadar anlatıya katkı sağlar. Sanatçının tuvale
yaptığı her dokunuş, işin bir bütün
olarak tamamlanmasına katkıda
bulunarak eserlerini zenginleştirir.
SABO’nun eserleri fantastik ve kurgusaldır; seyirci önce figürler tarafından bir hikayeye davet edilir ve yolculuk boyunca izleyici, ayrıntılı mekan
tasvirleri ve nesnelerle tamamlanan
bir yol izler. SABO, lisans eğitimini
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde
tamamladı. Çalışmalarına ve yaşamına İstanbul’da devam etmektedir.

1971 doğumlu Vahit Tuna, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Kendini tasarımcı olarak tanımlayan
sanatçı, görsel sanatlar alanında
1995 yılından beri üretim yapmakta. Birçok önemli sanat yayını ve
sanatçı kitabının tasarımcısı olan
Tuna performans, video, enstalasyon ve ses üzerine gerçekleştirdiği
çalışmalarıyla tanınmakta. Tuna, yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da
sürdürmektedir.

■ METEHAN ÖZCAN
1975 İstanbul doğumlu Metehan Özcan, Bilkent Üniversitesi İç
Mimarlık Bölümünde lisans eğitimi
aldıktan sonra Bilgi Üniversitesi’nde Görsel İletişim Tasarımı üzerine
yüksek lisans eğitimi tamamlamıştır.
Çalışmalarında modernist mekanın
deneyim ve temsil biçimlerini konu
edinen Özcan insanın çevresiyle
yabancılaşmasını özel ve kamusal
olanın iç içeliği üzerinden tarifler.
Özcan yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmekte.

■ SELİM SÜME
1978 doğumlu sanatçı ve eğitmen
Selim Süme sanat pratiğinde imgeyi
bir soru olarak ele almaktadır. Öznel belgesel hikaye anlatıcılığından,
imgenin temsiliyetine kadar çeşitli
konularda fotoğraf üzerine araştırmalar yapmaktadır. İmgenin gerçeklikle kurduğu ilişkinin kırılganlığı
üzerinden imgeyi tekrar soru haline
dönüştürmeye çalışan bir sanatsal
yaklaşımın peşindedir. Süme, İstanbul ve Viyana’da yaşamakta ve çalışmalarına devam etmektedir.

■ ÖMER PEKİN
Ömer Pekin 1991 İstanbul’da
doğdu; İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Mimari eğitimini Avusturya’daki Akademie der bildenen Künste
Wien’de gerçekleştiren Pekin, yüksek lisansını SCI-Arc, Southern California Institute of Architecture’da
tamamlamıştır. Ömer Pekin dijital
ortamda geliştirilmiş mimari kompozisyonları sanatsal boyutta incelemek
için kendi geliştirdiği yazılımlar aracılığıyla resimler yaratıyor. Eserleri
dijital imajlar, printler, üç boyutlu
objeler ve diğer farklı medyumları
kapsamaktadır.

■ SERKAN TAYCAN
Serkan Taycan, mühendislik ve
foto muhabirliği geçmişine sahip bir
sanatçı, araştırmacı ve akademisyendir. Yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Helsinki Aalto
Üniversitesi Fotoğraf bölümlerinde
tamamladı. Araştırmaya dayalı sanatsal pratiğinde, insan faaliyetinin neden
olduğu ekolojik ve kentsel dönüşümlerin dinamiğine odaklanmaktadır.
İstanbul’da yaşayan sanatçı, halen İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir
Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim
üyesi olarak ders veriyor.

Versus Art
Project hakkında
Versus Art Project, bulunduğu ülke coğrafyasının sosyo-ekonomik ve kültürel sorunlarına
odaklanmaktadır. Aidiyet, kimliksizlik, yerinden edilme, göç,
kadının toplumdaki yeri, kentsel dönüşüm, kent belleği ve
kültür tahribatını konu edinmiş
genç ve muhalif sanatçı seçkisi
ile Türk çağdaş sanatının uluslararası temsiline odaklanmıştır.
Farklı medyumlarda iş üreten
sanatçılarla iş birliğinde bulunmaya özen gösteren galeri, uluslararası alanda başarı kazanmış
Türkiyeli fotoğraf sanatçılarıyla
Türk çağdaş fotoğrafının temsiliyetinde önemli bir görev üstlenmeyi hedeflemiştir. İstanbul’un
tarihi bölgelerinden olan Taksim
Beyoğlu’nda konumlanan çağdaş sanat galerisi, beş yıllık aktif
çalışma programını tamamlamış olup, mevcut ulusal fuarlar
yanında uluslararası fuarlara da
düzenli olarak katılım göstermektedir. Versus Art Project,
Esra Leyla Ünsal ve Mert Ünsal
tarafından kurulmuştur.
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.artSümer /No.15
Galeri Artweeks’e Deniz Aktaş, Volkan Aslan, Şafak Şule Kemancı, Gözde İlkin, Cansu Çakar, Erdal Duman, Serkan Demir, Fayçal Baghriche, Basim Magdy, Onur Gülfidan, Gökçe
Erhan ve Merve Çanakçı’nın eserleriyle katılıyor. Seçkide resim, çizim, yerleştirme, fotoğraf gibi eserlerin yanı sıra çeşitli teknik ve malzemelerle üretilmiş eserler yer alacak.
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1- Volkan Aslan, ‘Mavi Kuş’, 34x10x9cm, 2022
2- Volkan Aslan, ‘Manzara Serisi: Evim Güzel Evim’,
24x87cm, 2022
3- Şafak Şule Kemancı, ‘Vulva 04’, 74x53cm, 2021

Aslı Sümer
Kurucu direktör
Hemen hemen hepsine katıldığımız
Artweeks’te şehrin dinamik sanat
ortamına katkı sağlayan bu etkinliğin bir parçası olmaktan mutluluk
duyuyoruz. Girişte izleyiciye bilet sorulmaması ve kamuya açık bir seçki
olması bizler için temsil ettiğimiz ve
sergilediğimiz işlerin mümkün olan
en fazla kitle ile buluşması için bir
avantaj. Artweeks gibi etkinlikler, galerilerin ve sanatçıların varlıklarını
duyurmaları, eserlerini satmaları ve
sanat endüstrisinin önde gelen oyuncularıyla bağlantılar kurmaları için
alternatif bir platform görevi görüyor. Ayrıca koleksiyonerler, küratörler, müze yöneticileri ve sanat meraklıları için doğrudan temas kurmaları
ve tek bir çatı altında toplanan çok
çeşitli eserlere erişmeleri için pratik
bir araç sunuyor. Bu, özellikle artık
küreselleşen ve insanların giderek
daha fazla acele ettiği ve minimum
sürede maksimum sayıda eser görmek istediği bir piyasa için avantaj
sağlıyor. Ayrıca, benzer ilgi alanlarına sahip toplulukları daha özgürce
fikir alışverişinde bulunmaya itiyor ve
ev sahibi şehri sanat için küresel bir
destinasyona dönüştürme araçlarından biri oluyor.
İlk bakışta, ticari galeriler ve satışlı sanat etkinlikleri tamamen para
kazanan varlıklar olarak algılanabilir,
çünkü gelir ve kâr amaçlı kuruluşlardır, bu nedenle de yüksek net değerli
bireyleri cezbetmeleri şaşırtıcı değildir. Ancak aynı zamanda galeriler,
sanat fuarları ve Artweeks gibi olu-

şumlar çağdaş sanat ekosisteminde
çok değerli bir rol oynamaktadır.
Farklı girişimleri ve sanatsal gelişimi
destekler, kamu kurumlarıyla işbirliği yapar, eğitim faaliyetleri başlatır,
yeni projeleri besler ve geliştirir. Kültür destekçileri ve kültür yapıcıları
olarak rolleri, sanat dünyasının operasyonlarının tüm yönlerini kapsar.
Artweeks gibi etkinlikler ve onların etraflarında ortaya çıkan uydu
sanat etkinlikleri, sanat dünyasının
sosyal sahnesi için hayati hale geldi.
Bu tarz etkinlikler pazarın hızlanan
küreselleşmesi bağlamında yerel bir
galerinin sağlayamayacağı değerli ağ
fırsatları sunuyor. Özellikle Artweeks’in UBS Özel Bankacılık ile yakın
temasta olması ve galerilere bağlantılar sağlaması bizler için çok değerli.
Bugün herkesin bildiği gibi Art Basel
UBS sponsorluğunda gerçekleşiyor
ve UBS dünyanın önde gelen kurumsal sanat koleksiyonlarından birine
sahip. Bu bağlantıları Türkiye sanatının yarınları için kullanmalarını
temenni ediyoruz.
Sonuç olarak, sanat fuarları ve
benzer oluşumlar ev sahibi şehirlerin yerel ekonomilerine fayda sağladığı için yaygınlaştı. Sadece turistleri
cezbetmekle kalmıyor, aynı zamanda
kendileri de büyük para kazandıran
festivaller ve müze sergileriyle birlikte çalışıyorlar.

Katılımcı Sanatçılar:
■ Deniz Aktaş
1987, Diyarbakır doğumludur.
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nün ardından Yeditepe Üniversitesi Resim

Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini
tamamladı. 2019’da Nicolas Bourriaud küratörlüğünde gerçekleşen 16.
İstanbul Bienali’nde yer aldı.

2002 yılında Hacettepe Üniversitesi
Heykel Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2006 yılında yine aynı kurumda yüksek lisansını tamamladı.

■ Volkan Aslan

■ Serkan Demir

1982, Ankara doğunludur. Lisans
derecesini Mersin Üniversitesi’nden
aldı. 15. İstanbul Bienali’nde yer aldı.

1975, Kahramanmaraş doğumludur. 1999 yılında Gazi Üniversitesi
Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2003 yılında Hacettepe
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Heykel Bölümü’nde yüksek lisansını,
2009’da ise yine aynı bölümde sanatta yeterlik programını tamamladı.

■ Şafak Şule Kemancı
Lisans eğitimini tekstil tasarım
alanında Londra’da Central Saint
Martins College of Art and Design’da,
yüksek lisansını sanat alanında Goldsmiths University of London’da
tamamladı. Sanatçının üretimleri İstanbul, Londra ve San Francisco’da
çeşitli mekanlarda sergilendi.

■ Gözde İlkin
1981, Kütahya doğumludur. 2004
yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Resim Bölümü’nde lisans eğitimini, 2012 yılında ise Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Resim
Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini
tamamladı. 13.Gwangju Bienali ve
15. İstanbul Bienali’nde yer aldı.

1972, Cezayir, Skidda’da doğdu.
École Nationale Supérieure d’Arts
La Villa Arson’da okudu. Güzel sanatlar ve plastik ifade diplomalarına
ek olarak, Baghriche, UFR des Sciences et Lettres, Nice Sophia, Antipolis’ten sahne sanatları alanında lisans
derecesine ve Paris Güzel Sanatlar
Okulu’ndan multimedya - hipermedya alanında yüksek lisans derecesine
sahiptir.

■ Basim Magdy

1988, İzmir doğumludur. Lisans
derecesini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları alanında
yüksek lisans derecesini ise aynı üniversitede Sanat ve Tasarım alanında
almıştır. 11. Berlin Bienali, 6. Ural
Bienali ve 14. İstanbul Bienali’nde
yer almıştır.

■ Erdal Duman

■ Onur Gülfidan

1976, Almanya doğumludur.

■ Gökçe Erhan
1983 yılında Trabzon’da doğdu.
Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü’nden birincilikle mezun oldu
ve Sakıp Sabancı Sanat Ödülü’nü
aldı.

■ Merve Çanakçı
■ Fayçal Baghriche

1977 Asyut, Mısır doğumludur.
Kahire, Helwan Üniversitesi Resim
Bölümü mezunu olan sanatçı İsviçre Basel’da yaşıyor. La Biennale de
Montreal, MEDIACITY Seoul Biennial; 13. Istanbul Bienal; 11. Sharjah
Bienali; Yerba Buena Center for the
Arts, San Francisco; The High Line,
New York, La Triennale: Intense
Proximity, Palais de Tokyo’da eserleri
yer almıştır.

■ Cansu Çakar

yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Resim Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan sanatçı
yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitede Resim ve Grafik Tasarım
alanında yapmıştır.

1974, İstanbul doğumludur. 2000

1982 yılında Ordu’da doğdu. Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi’nde Resim Bölümu’nde aldı.

.artSümer
hakkında
2005 yılında Aslı Sümer tarafından kurulan .artSümer, günümüz sorunlarını evrensel bir dil
ve özgün bir yaklaşımla tartışan
yeni ve gelecek vaat eden çağdaş
sanatçıları tanıtmayı amaçlamaktadır.
Galeri listesinde Türkiye’den
ve yurtdışından birçoğu ilk sergilerini burada açmış sanatçılar
yer alır. artSümer, yerel ve uluslararası sanat platformlarına
odaklanmakta ve galeri sanatçılarının düzenli sergilerinin yanı
sıra, bir galeri tarafından temsil
edilmeyen bağımsız sanatçıların
eserlerine yer açmaya da değer
vermektedir.
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Pi Artworks /No.37-39
Pi Artworks sanatçılarından Serdar Acar, Özer Toraman, İz Öztat, Kemal Seyhan, Gülay Semercioğlu, Nancy Atakan, Yuşa Yalçıntaş ve
Osman Dinç’in eserlerini sergileyecek. Sanatçıların çeşitli medyumlarda (resim, heykel, yerleştirme, kumaş) eserleri yer alacak.
1

2

3

1- Serdar Acar, ‘Seyirci’, tuval üzerine akrilik boya, 25x20cm, 2022
2- Kemal Seyhan, ‘İsimsiz’, tuval üzerine yağlıboya, 230x 60cm, 2021
3- Osman Dinç, ‘İsimsiz’, çelik, 160x30x30cm, 2022

Yeşim Turanlı
Kurucu / Direktör
Bu yılki Artweeks’te önceki yıllarda
yaptığımız gibi ağırlıklı olarak Türk
sanatçılarımıza yer vereceğiz. Artweeks her yaştan ve çevreden izleyiciler
ile direkt iletişime geçebildiğimiz bir
etkinlik. Bu bakımdan Türk sanatçılarımızı izleyici ile buluşturmak bize
de ayrıca keyif veriyor.
Pi Artworks olarak bu yıl Artweeks’e üçüncü kez. katılım gerçekleştireceğiz. Artweeks’in kısa süreli
devam eden fuarlardan ziyade daha
uzun zamana yayılmış ve haftalardan
oluşması, ücretsiz ve merkezi bir etkinlik olması ile sanatı daha ulaşılabilir kılması ve UBS sponsorluğu ile
global olarak önünün açık olması bizim Artweeks’e katılmamızın başlıca
sebeplerinden. Artweeks Akaretler’in
sürekliliğini devam ettirmesiyle birlikte bilinirliğinin artması ve geleneksel bir etkinlik haline gelmesi de son
derece önemli. Giderek artan izleyici
sayısı da hepimizi motive ediyor.
Artweeks kapsamında gerçekleştirmek istediğimiz sanatçı konuşmalarımız olacak. Henüz planlama aşamasındayız. Ayrıca etkinlik boyunca
düzenlenen turlarda mutlaka yer
alacağız.
Artweeks’ın beşinci edisyonunun
bu kadar yoğun geçmesini göz önünde bulundurduğumuzda, dışarıya
kapalı geçirdiğimiz pandemi döneminin hemen sonrasında şimdiki
edisyon bizleri tekrar fiziksel olarak
bir araya getirme ve sanatla buluşturma imkanı yaratmış oluyor. Pandemiyle birlikte teknolojinin ve dijitalin
ön plana çıkmasının birçok avantajı
oldu, Artweeks kapsamında ileride
hem yerel hem uluslararası izleyicilere ulaşmak amacıyla paralel online
etkinlikler geliştirilebilir.

Katılımcı Sanatçılar:
■ Serdar Acar
1992, Türkiye doğumludur. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Sanatçı
kendini şu sözlerle anlatıyor: “Çalışmalarımda günümüz insanlarının
yalnızlığına ve bu yalnızlık içerisinde

bizlere mümkün kılınan var olma biçimlerine odaklanmaktayım. Bu çerçeve dahilinde işler üretirken kullandığım mekanlarla bireyin ruh halini,
mekanlara açtığım boşluklarla mümkün olan- mümkün olup ulaşılamayan- mümkün kılınan imkan- imkansızlıkları yansıtmayı amaçlıyorum.
Yapıtlarımda anlama yönelik daha
dolaylı bir imada bulunmamın sebebi, çoğu zaman arzu duyulan
imkan ve imkansızlığa da duyulan
arzunun mahremiyetini korumayı
amaçlamamdan kaynaklanmaktadır.
Sanatsal üretimi, duygu ve düşüncelerimin bir ifadesi olarak gördüğüm
ve bu amaç doğrultusunda üretimde
bulunduğumdan renk seçimlerini,
izleyiciyi herhangi bir başka duygu
ve düşünceye yönlendirmeyecek biçimde yapmaktayım.”

■ Nancy Atakan
1946, ABD doğumludur. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Nancy
Atakan, 1970’lerden bu yana yaşadığı
şehir İstanbul’un sanat dünyasında
hem sanatçı hem de eğitmen ve sanat tarihçisi kimlikleriyle aktif olarak
yer almakta. Atakan’ın pratiği, yerleştirme, video, fotoğraf, dijital baskı,
neon ve metne uzanan çok araçlı bir
yaklaşım içerir. Sanatçı çalışmalarına
kadınlık, cinsiyet politikaları, bellek,
küreselleşme, imge ve dil arasındaki
ilişkiye dair referansları dahil eder.
Çalışmalarının tümü güncel olaylara
dair gözlemlerin yanı sıra İstanbul’un
tarihine ve kültürüne atıflar içerir ve
araştırma, işbirlikleri ve diyaloglar ile
konumlanır. Sanatın bir deneyim ve
model geliştirme alanı olduğuna inanan sanatçı, sanat pratiğinin bir parçası olarak, 2007 yılında İstanbul’da
bir sanat inisiyatifi ve proje mekânı
olan 5533’ün ortak kuruculuğunu
üstlenmiştir. Unkapanı’nda İstanbul
Manifaturacılar Çarşısı’nda yer alan
mekân atölye, video gösterimi, sergi
ve performans gibi birçok etkinliğe
ev sahipliği yapmaktadır.
2015 senesinde, editörlüğünü
Hollandalı sanat eleştirmeni ve küratör Nat Muller’in gerçekleştirdiği,
sanatçının eserlerine bütüncül bir
bakış sunan “Passing On” adını taşıyan bir monografisi yayınlanmıştır.

■ Osman Dinç
1948 Türkiye doğumludur. Paris’te yaşamakta ve çalışmaktadır. Osman Dinç, minimalizm ve Arte Povera kesişiminde konumlanan çelik
ve cam heykeller yaratmaktadır. Varış
noktaları kamusal alanda bağımsız ve
dikkat çekici heykellerden duvarları
zarif bir biçimde canlandıran küçük
heykeller arasında değişmektedir.
Dinç ağırlıklı olarak çelikle çalışır,
ana maddenin sert yapraklarını cilalı
ve sıklıkla oyuncu, dalgalı, yumuşak
kıvrımlı ritmik formlara dönüştürür.
Bu tercihi öncelikle hammaddeye
mümkün en az müdahaleyle eser yaratmaya yönelik temel ilgisinden kaynaklanır. Dinç malzeme kaybını en
aza indirir ve hammaddenin doğal
ağırlık ve yoğunluk hissine gölge düşürmekten kaçınır. Sanatçı materyalleri canlandırarak onları heykellere
dönüştürür ve izleyiciyi kendi öyküleriyle diyaloğa davet eder. Heykelleri
kendi öz materyallerini korurken,
aynı zamanda doğa, kültür ve tekniği
bir araya getirirler. Dinç’in eserleri
duygu ve düşüncelerimizi yansıtırken, yeni bir bağlantının ortaya çıkmasını mümkün kılar.

■ İz Öztat
1981 İstanbul doğumludur. İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır. İz
Öztat üretim, bir araya getirme, yazım, çeviri, yer sağlama ve aracı olma
dahil olmak üzere çok yönlü bir pratikle çalışmaktadır. Çalışmaları öncelikle içinde üretildikleri bağlama
dayansa da, bazı konuları birden çok
kez ele alır. Bunlar arasında su ve özgürlüğün çakışması, bastırılmış geçmişin bugüne musallat oluşu, tarihsel
anlatının inşasında kurgu potansiyelleri ve sergileme eyleminin ideolojik
çıkarımları yer alır. Bilgi iletiminde
nesnelerin ve materyallerin potansiyellerine dair animist bir arayışla
kendini ortaya koyan çalışma süreci,
sıklıkla arşivsel bir araştırma ve önayak olduğu bir diyalog ile başlar. Öte
yandan sürdürdüğü kolektif süreçler,
Öztat’ın pratiğinin merkezinde yer
alır. Ona tarihsel bir figür, bir hayalet ve bir alter ego olarak görünen
Zişan (1894-1970) ile zamansız bir iş
birliği içerisindedir. Ayrıca, kolektif

ve bağımsız yayıncılık için mimografi teknolojisini kullanan Baçoy-Koop
kolektifinin (Basma, Çoğaltma ve
Yayma Kooperatifi) üyesidir.

■ Gülay Semercioğlu
1968 İstanbul doğumludur. İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır.nSemercioğlu’nun kökleri Anadolu’ya uzanır. Sanatçı, geleneksel
görsel paternlerin ve dilin algımızı
nasıl şekillendirdiğini araştırmaktadır. Pratiğinde, İslam ve Anadolu
sanatında, Selçuklu İmparatorluğu
gibi Anadolu’da yaşamış eski uygarlıklardaki geleneksel formları araştırır. Halı, kilim, dokuma, seramik ve
mimari üzerindeki bu motiflerden
ilham alır ve onların kadınlık ve aileyle ilişkilerini sorgular. Semercioğlu bu soyut temsillerde kadınlığı
araştırır ve izleyiciye günümüzde ne
anlam ifade ettiğini sorar. Sabır, tekrar, gelenek, sadakat, mutluluk, aile
ve doğurganlık bu motiflerin etrafındaki konulardan bazılarıdır.

■ Kemal Seyhan
1960 Türkiye doğumludur. Viyana ve İstanbul arasında yaşamakta ve
çalışmaktadır. Kemal Seyhan resimlerini dört sözcükle ifade etmektedir:
Dikey, yatay, renk, yoğunlaşma.
Boyama sürecinde Seyhan kendini bir dizi kuralla sınırlar: Siyah
boyayla ve yatay olarak konumlandırılmış bir tuvalle başlar. Daha sonra
boyayı düz, dikey ve yatay çizgiler
doğrultusunda titizlikle uygular. Uygulanan kilolarca boya ve binlerce
spatula dokunuşu aracılığıyla her
tuval üzerinde resimsel bir tabaka
oluşturulur.

■ Yuşa Yalçıntaş
1985, İstanbul doğumludur.
İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır. Yuşa Yalçıntaş’ın füzen ve karakalem çalışmalarında izleyicinin
dikkatini çeken ilk şey, sıra halindeki
benzer çocuklar ve bulundukları ortamı bir tiyatro sahnesi gibi gösteren
hayali mekan tasviridir. Yalçıntaş,
bunu “Oluşturduğum her kompozisyon bir ritüel, aynı zamanda bir
oyun” diye ifade etmektedir. Belirli
bir hikaye anlatmak gibi bir niyet

yoktur ve ne olup bittiği asla tam olarak açıklanmaz, ancak her çocuğun
bir rolü ve işlevi vardır. Şifreli senaryoların her birinde, bu özneler bir sır
içerisindedir ve oyunun kurallarını
bilmektedirler. Mekan, giysiler, pozisyonlar ve gerçekten de kompozisyonun içerisindeki her unsur orada
gerçekleşmekte olan ritüele özel olarak tasarlanmıştır.

■ Özer Toraman
1989, Van doğumludur. Berlin
ve istanbul’da çalışmalarına devam
etmektedir. Özer Toraman’ın güncel işlerinde, doğanın öne çıktığı,
figürlerin daha çok tamamlayıcı unsur olarak yer aldığı ve fotoğraf gibi
belli anların yakalandığı “manzara”
serileri yer alıyor. Sanatçı, tuval yüzeyini dengede tutan üç yatay düzlem
üzerinde bir uzam oluşturuyor ve zamanın sürekli akışına dikkat çekerek
izlenimlerini tuvale aktarıyor. Seçtiği
imgelerle, insanın doğadaki varoluşunu naif bir şekilde resmederken,
izleyicinin hayal ve gerçek arasında
bir ilişki kurmasını amaçlıyor. Bilinçdışında oluşan yeniden yaratma
edimi ışık, renk uyumu ve izleyicinin
figürle kendini özdeşleştirmesiyle
anlam yaratıyor. Sanatçı, önceki serilerinde, kimlik kavramından yola
çıkarak insanın hayal etme, düşleme
ve kendi gerçeğini bulma eylemlerini vurguluyordu. Bu defa izleyicinin
doğayla ilişkisi üzerinden hayal dünyasında bir perde aralayarak bilinçli
bir rüya görmeye davet ediyor.

Pi Artworks
hakkında
Londra ve İstanbul’da mekanları olan çağdaş sanat galerisi Pi Artworks, toplumsal değişime katkıda bulunmayı, sınırları
aşmayı, bağlantılar kurmayı ve
ortak kültürleri keşfetmeyi hedefliyor. Londra’da açtığı ve merkezini konumlandırdığı ikinci
galerisiyle, 2013’ten bu yana iki
farklı coğrafya arasında diyaloğu
mümkün kılan bir platform niteliği taşımaktadır.
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Ferda Art Platform /No.37-39
Galeri, Artweeks kapsamında Şakir Gökçebağ, Seydi Murat Koç, Eda Soylu, Gizem Çeşmeci, Murat Germen, Sadık Arı, Esra Karaduman, Sinem Bozkurt,
Kemal Özen, Bekir Sert, Hüseyin Aksoy, Eda Şarman, Ferhat Özgür, Bawer Doğanay, İnci Furni, Buğra Erol ve Mine Akın’ın işlerini sergileyecek.
1
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1- MineAkın, ‘İsimsiz’,
26x43x43cm, 2021
2- Hüseyin Aksoy, ‘Mezapotamya’ serisinden,
34x43.5cm, 2020
3- Sadık Arı, ‘İsimsiz’,
kağıt üzerine mürekkep,
33x24cm

2

Ferda Bozkurt
Kurucu
Galeri olarak Artweeks ve benzeri etkinliklerin bizler için en önemli katkısı, mekanımızda yaptığımız sergilerle
erişemediğimiz sanatseverlere ulaşabiliyor olmak. Çeşitli nedenlerle galerimizi daha önce ziyaret etmemiş olan
sanatseverlerle fuar süresince bir araya
gelmek hem çalıştığımız sanatçıları
daha geniş bir kitleyle buluşturmak
hem de galeri olarak kendimizi ve yaptığımız işleri aktarabilmek açısından
bizler için çok kıymetli.
Bu gibi etkinliklerin sanat piyasasına ekonomik açıdan sağladığı katkıda
da önemli. Özellikle şu andaki gibi zor
dönemlerde potansiyel sanat alıcılarıyla bir araya gelmek galeriler için
özellikle önem taşıyor. Artweeks özelinde, etkinliğin gerçekleştiği mekanın
organik yapısı sayesinde ziyaretçilerin
tüm galerilere erişiminin kolaylığı da
önemli bir faktör. Her alanda olduğu
gibi bu alanda da birlik ve beraberliğin
önemi bizler için büyük, bu nedenle
içeriğinden bağımsız olarak sektörün
paydaşlarını bir araya getiren ve eşit
derecede herkese bir alan açan etkinliklerin desteklenmesi ve çoğalması
temennisindeyiz.

Katılımcı Sanatçılar

Viyana’daki Krinzinger Projesinde ve
2011’de Galeri Artsümer’de kişisel sergileri olmuştur. Furni 2006 yılından bu
yana İstanbul’un önde gelen galerilerinin yanı sıra Almanya, İsveç, Hırvatistan, Avusturya ve Danimarka’da çeşitli
grup sergilerine katılmıştır.

■ Bawer Doğanay
Bawer Doğanay’ın resimlerinde
figürler belirsiz duygusallığın fantastik dünyasında yaşarlar ve hayatlarındaki samimi, gündelik anlar konu
edinir. Kompozisyon genel olarak eğlenceli ve renkli bir dünyaya ait gibi
görünse de aslında ekspresif, hırçın
ve içsel bir dünyanın kapısını aralar.

■ Ferhat Özgür
1965 doğumlu sanatçı, 1989 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Bölümü’nden
mezun oldu. Disiplinlerarası çalışan
sanatçının işleri uluslararası ölçekte
bir çok kez sergilenmiştir.

■ Eda Soylu
Eda Soylu 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. Üsküdar Amerikan Lisesi mezunu olup üniversiteyi
Rhode Island School of Design’da
okumuştur. Resim bölümü mezunu
olan Soylu’nun işleri yerleştirme,
heykel ve fotoğraf odaklıdır. Soylu
üretimine ve yaşamına İstanbul’da
devam etmektedir.

■ Murat Germen
Murat Germen fotoğrafı bir ifade / araştırma aracı olarak kullanan,
İstanbul ile Londra’da yaşayan ve
çalışan, 1965 doğumlu bir sanatçı,
eğitimci ve arşivci. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde fotoğraf, sanat ve yeni medya
dersleri vermekte.

■ İnci Furni
1976 doğumlu İnci Furni’nin,
2007 yılında Apartman Projesi’nde,
2009’da Masa Projesi’nde, 2010’da

■ Gizem Çeşmeci
1989 yılında Bursa’da doğdu.
2016 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden fakülte derecesiyle mezun oldu. 2016 yılında
“Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri’nde”
üçüncülük ödülünü aldı. Sanatçı
uluslararası birçok fuarda ve karma
sergide yer aldı. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim
Anasanat Dalı’nda yüksek lisans
eğitimine ve çalışmalarına devam
etmektedir.

■ Sadık Arı
Sadık Arı 1989 doğumludur. Sanatçı çalışmalarında, iktidar kavramını, doğa ve sosyal bilimler odağında sorgular. Dil, müzik, mimari gibi
sistemlerin yapı tiplerini birbirine
entegre edildiği melez bir alan yaratan sanatçı bu zemini görsel dilin,
yeni bir kavrayışı mümkün kılmasını
umuyor.

■ Esra Karaduman
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk
Sanatları bölümü mezunu Esra Karaduman eğitimine Tezhip ve Minyatür sertifika programları ile devam
etti. 2013’te yüksek lisans tez araştırması için Floransa’ya gitti ve orada
Harward Üniversitesi İtalyan Rönesans Merkezinde İslam yazmaları
üzerine araştırma yaptı.

■ Sinem Bozkurt
1985 İstanbul doğumludur. Çalışmalarındaki ana fikir cinsel kimlik,
benlik ve toplumsal kurgulardır. Resimlerinin içeriği tarihi referanslar,
görsel yayınlar, ilüstrasyonlar, aile
fotoğrafları ve online kaynaklardan
elde ettiği görsel fragmanları kullanarak bir araya getirdiği hibrid
formlardır.

Sert, zamanla kompozisyonlarını
tuvale taşıdı. Oxford Üniversitesi’ndeki dil bilimi çalışmalarında yapmış
olduğu gibi, olay ve olguların algoritmalarını resmeden Bekir Sert, New
York, Capri, Paris ve İstanbul’da karma ve kişisel sergiler açmıştır.

■ Hüseyin Aksoy
Hüseyin Aksoy 1996, Mardin
doğumludur Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim
Anabilim Dalı’nda lisans eğitimini tamamladı. Sanatsal üretiminin
ilerleyen zamanlarında coğrafyaya
çoklu bakış üzerinden görünmeyeni görünür kılma meselesini ele alıp
toplumsal sorunlarla hesaplaşmaya
çalışmaktadır. Mardin ve İstanbul’da
çalışmalarına devam etmektedir.

■ Eda Şarman
Disiplinlerarası üretim yapan ve
İstanbul’da yaşayan sanatçı, 2016 yılında mimarlık lisansını Pratt Institute’tan aldı ve 2019’da Royal College
of Art’tan Moving Image (Hareketli
Görüntü) yüksek lisansını aldı. Çalışmalarını 2018 yılında Londra`da
kişisel ve karma sergilerde göstermeye başladı. Son zamanlarda online
bienal, arşiv ve sergilerde yer alıyor.

■ Mine Akın
■ Kemal Özen
1984, Samsun doğumlu sanatçı
Kemal Özen, çalışmalarında genel
olarak toplumsal gerçekliğin oluşumunu irdeler. Daha detayda ise kimliklerin oluşumu, geleneksel rollerin
etkisi ile gündelik hayatta ortaya çıkan durumlar üzerine edindiği izlenim ve bilgileri çalışmalarına aktarır.
Sosyal yalnızlık, gündelik hayat parodileri ve vahşetin ortaya çıkma şekillerine yapıtlarında sıkça yer verir.

■ Bekir Sert
Profesyonel sanat hayatına Mangaka çizeri olarak başlayan Bekir

Mine Akın, Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü’nde lisansını
tamamladıktan sonra Prof. Hüseyin
Gezer ve Prof. Tamer Başoğlu’nun
stüdyosunda eğitimine ve çalışmalarına devam etti. Yurtdışında farklı sergilerde yer almış olan sanatçı, çalışmalarına Bodrum’da devam etmektedir.

■ Burcu Gökçek
1979 doğumlu Burcu Gökçek,
insanın kendini gerçekleştirme ve
erginlenme sürecininin psiko-spiritüel yönüyle ilgileniyor. Gözlemlerinin kendinde yarattığı yansımaları
sanatsal çalışmalarında somutlaştıra-

rak, içsel dünyanın tabiatını yansıtan,
birden fazla anlamı olan, imalı formlarla oynuyor. İç ve dış gerçekliği aynı
anda içinde barındırabilen sembolik,
arketipsel mekanlar kurguluyor.

■ Seydi Murat Koç
1981 yılında Akşehir’de doğdu.
Bugüne kadar 14 kişisel sergi gerçekleştirdi. Seydi Murat Koç, çalışmalarını İstanbul-Moda’da bulunan özel
atölyesinde sürdürmektedir.

■ Şakir Gökçebağ
Süpürge, iğne, hortum, tuvalet
kağıdı, halı ve askı gibi günlük malzemelerle üretim yapan Gökçebağ,
sade görünümlü ama çok katmanlı
işlerinde malzemenin hafifliği ve
sıradanlığına odaklanıyor. Gökçebağ çalışmalarını Hamburg’da
sürdürmektedir.

■ Buğra Erol
Multidisipliner sanatçı Buğra
Erol, deformasyon ve yabancılaştırma kullanarak tuhaf ve tuhaf müdahalelerle sanatsal olarak yüklediği
gündelik sahnelerin fotoğrafik görüntüleriyle çalışıyor.

Ferda Art
Platform
hakkında
Ferda Dedeoğlu tarafından
kurulan Ferda Art Platform
2019 yılının Eylül ayında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kasım
ayından beri Nişantaşı’nda bulunan tarihi Ralli Apartmanı’nda
faaliyetlerini sürdüren Platform
sanatçılara her türlü projelerini
gerçekleştirebilecekleri bir fiziksel alan sunuyor. Platform’un
amacı, sanatın tüm dallarından
kişilerin ortak bir paydada buluşabildiği eşsiz bir alan yaratmak.
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Anna Laudel /No.19
Galeri ArtWeeks kapsamında Belkıs Balpınar, Ramazan Can, Tuğçe Diri, Emin Mete Erdoğan, Onur Hastürk, Hayal İncedoğan, Bilal Hakan Karakaya, Ekin
Su Koç, Serkan Küçüközcü, Mehmet Sinan Kuran, Fırat Neziroğlu, Ardan Özmenoğlu, Cem Sonel ve Sarp Kerem Yavuz’un eserlerini sergileyecek.
1

2

3

1- Emin Mete Erdoğan, ‘Milattan Sonra 4 Milyar 2’, çapı 125cm (detay)
2- Sarp Kerem Yavuz, ‘Vah’, 70x50cm, 2019
3- Belkıs Balpınar, ‘Galaxies and Sun’, 114x120x20cm, 2021

Ferhat Yeter
Direktör
ArtWeeks’e ilk katılımımız değil, her
sene artan ilgiyle bu etkinlikte yer almaktan çok memnunuz. Etkinliğin
önemi aslında bir alternatif olması
ve piyasayı hareketli tutmaya faydası
diyebilirim. Her sene sanatçılarımızı
temsil ederken yeni sanatseverlerle
ve alıcılarla tanışıyoruz. Bu temsil
ettiğimiz sanatçılarımızı ve bizi de
motive ediyor tabii ki.
Biliyorsunuz ki pandemi döneminde birçok sanatçının dijital
platformları, bunlara dijital fuarlar
da dahil, işlerini sunmak için kullanmaya başladılar. Çünkü dünya dursa
da sanatçı durmuyor ve üretiyor. Her
türlü duruma adapte olan günümüz
sanat etkinlikleri, sanat dünyasındaki
son gelişmeleri öğrenmenin, galeri
sahipleri ve takipçileri ile tanışmanın, yeni sanatçıları ve trendleri keşfetmenin en iyi yolu.

Katılımcı Sanatçılar
■ Belkıs Balpınar
1941 yılında Eskişehir’de doğan
Belkıs Balpınar, tekstil uzmanı, yazar, araştırmacı ve sanatçıdır. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Tekstil
Bölümü’nden mezun olan sanatçı,
bir dönem İstanbul’daki Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ndeki Halı Bölümü’nün küratörlüğünü üstlenmiştir.
1986 yılından bu yana aynı usta dokumacılarla işbirliği yaparak tekstil alanında sanat eserleri yaratmaktadır.

■ Ramazan Can
1988 yılında Manisa’da doğan
Ramazan Can, 2011 yılında Gazi
Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden
mezun olmuştur. Ramazan Can, Türkiye’de çok sayıda kişisel ve karma
sergilerde yer almıştır ve çalışmalarına Ankara’daki atölyesinde devam
etmektedir.

■ Tuğçe Diri
1984 yılında Eskişehir’de doğan
Tuğçe Diri, 2010 yılında Mimar Si-

nan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Uygulamalı Litografi Atölyesi ve Resim
Bölümü’nden mezun oldu. Ağırlıklı
olarak tuval ve kâğıt üzerine boya, kolaj gibi tekniklerle çalışmanın yanı
sıra, dikiş, dantel, nakış gibi geleneksel tekniklere de yer veren Diri,
üretim pratiğinin başına deseni koyar. Tuğçe Diri, İstanbul’ da yaşayıp,
üretmektedir.

■ Emin Mete Erdoğan
1982 yılında, İstanbul’da doğan
sanatçı 2010’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü bitirdi. 2013 yılında Sanatorium’da “Dolanık Cern Planları” adlı
ilk kişisel sergisini açtı. 2015 yılında
Xist galeride 2. kişisel sergisi ”Entroforming”i açtı. Ayrıca Miami Pulse
2013, Art Stage Singapore 2016, Art
Dubai 2016 ve 2018, Contemporary
İstanbul fuarlarına katıldı.

■ Onur Hastürk
1983 yılında Mersin’de doğan
Onur Hastürk, klasik Osmanlı minyatür sanatında ve bu sanatın geleneksel tekniklerinde uzmanlaşmış
bir görsel sanatçıdır. Sanat eğitimini
Konya Selçuk Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları,
Tezhip-Minyatür Anasanat Dalında
tamamladı. Türkiye’de en son Contemporary İstanbul’da dahil olmak
üzere pek çok sergilemede yer alan
sanatçı, Floransa, Roma, Milano, Porto ve Londra’da sergiler açtı.

ilk solo sergisini gerçekleştirdi. Karakaya, İstanbul’daki stüdyosunda
çalışmaya devam ediyor.

■ Ekin Su Koç
1986 yılında İstanbul’da doğan
Ekin Su Koç, lisans eğitimine Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde başladıktan sonra 2007-2008
döneminde Erasmus Programı ile İspanya-Sevilla Üniversitesi’ne devam
etmiştir. Koç, 2013 yılından beri, aralarında Anna Laudel Contemporary,
Almanya’daki Tiny Griffon Gallery,
The Marmara Pera, Contemporary Istanbul, Kare Sanat Galerisi,
Cube Gallery-Londra’nın da olduğu
pek çok sergiye katılmıştır. Sanatçı, çalışmalarına Berlin’de devam
etmektedir.

■ Serkan Küçüközcü
Serkan Küçüközcü 1980 yılında
Eskişehir’de doğdu. 2010 yılında
Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları dalında
lisans eğitimini tamamlayan sanatçı,
yurtiçi ve yurtdışında pek çok karma
sergi ve workshopta yer aldı. Ayrıca
2011 yılında Galeri Soyut, 2013 yılında Galeri Linart, 2014 yılında Aysel
Gözübüyük Sanat Galerisi, 2017 yılında Anna Laudel Contemporary’de
açmış olduğu dört kişisel sergisi
bulunmaktadır.

dürmekte ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İstanbul, Como,
Münih, Roma, Maniago, Londra ve
Paris’te kumaş koleksiyonları sergilenen sanatçı birçok ulusal ve uluslararası yarışmada dereceye girmiş birincilik ve ikincilik ödülünü almıştır.
Anadolu’nun en eski dili olan kilim
dokuma tekniğini çağdaş bir yorumla
plastik sanatlara uyarlayan Fırat Neziroğlu, geleneksel bir formu kendine
özgü tekniğiyle dönüştürerek çağdaş
sanatta yeni bir dil oluşturuyor.

■ Ardan Özmenoğlu
1979 yılında Türkiye’de doğan
Ardan Özmenoğlu, lisans ve yüksek
lisans eğitimini, Bilkent Üniversitesi,
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi’nde tamamladı. Son çalışmaları, cam, neon tüpler ve post-it
notları gibi malzemeler kullanarak
ürettiği mimariyi ve heykeli birleştiren mekana özgü serigrafi enstalasyonlarından oluşmaktadır. Baskı
resim ve heykelin birleştiği bu arayüzde, üç boyutlu portreler ortaya
çıkmaktadır.

■ Cem Sonel

1980 İzmir doğumlu sanatçı, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim Bölümü’nde lisans
ve yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Halen aynı fakültede Sanat ve Tasarım Bölümü’nde doktora çalışmalarını sürdürmekte ve akademisyen
olarak görev yapmaktadır.

1964 doğumlu Mehmet Sinan
Kuran, sanat kariyerine 45 yaşından
sonra günlüklerine çizimler yaparak
başladı. “Karmaşık ama canlandırıcı”
olarak tanımlanan tarzını duygu yüklü minyatür çizimleriyle eserlerine
aktaran sanatçının eserleri özel müzelerde ve koleksiyonlarda yer alıyor.
İstanbul’da yaşayan ve üreten Kuran,
çeşitli projelerde ise çocuklarla bir
araya gelerek onlarla birlikte resim
yapmaya devam ediyor.

Cem Sonel, 1985 yılında Ankara’da doğdu. 2004 yılında lisans
eğitimini Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünde onur derecesi ile
tamamladı. Çocuk yaşta başlayan
sokak sanatı merakını 2009 yılında
kurucularından olduğu sokak sanatı
kolektifi (KÜF Project) ile hayata geçirmeyi başardı.Sokak sanatı üzerine
workshoplar düzenledi, oturumlar
yönetti, karma sergilerde yer aldı.
2017 yılında atölyesini taşıdığı İzmir
Darağaç’ta hem bireysel hem de mahallenin sanat kolektifi ile beraber
çalışmalarına devam etti. 2020 yılından itibaren Ankara’daki atölyesinde
sanat ve tasarım alanlarındaki üretimlerine devam etmektedir.

■ Bilal Hakan Karakaya

■ Fırat Neziroğlu

■ Sarp Kerem Yavuz

1979 yılında Ankara’da doğan
Bilal Hakan Karakaya, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu.
Sanatçı 2014 yılında Anna Laudel’de

1981 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Enstitüsü, Tekstil ve Moda Tasarım
Bölümü’nde öğrenim gördü. Aynı
bölümde doktora çalışmalarını sür-

1991 yılında Paris’te doğan ve
İstanbul’da büyüyen Sarp Kerem
Yavuz, fotoğraf, ışık projeksiyonu ve
video ile çalışan görsel sanatçıdır.
New York’un ilk LGBT sanat müzesi

■ Hayal İncedoğan

■ Mehmet Sinan Kuran

olarak anılan Leslie Lohman Müzesi’nin daveti üzerine Konuk Sanatçı
programını 2020 yılında tamamlayan Yavuz, Leica Camera tarafından
verilen “Palm Springs Photo Festival Emerging Photographer Award
2016”, Şikago Sanat Enstitüsü’nün
“New Artists Society Award 2013”
ve Leah Freed’in anısına verilen
“Leah Freed Memorial Prize 2013”
dahil olmak üzere çeşitli uluslararası
ödüllere sahiptir. Sanatçı, New York
ve İstanbul arasında yaşamakta ve
çalışmaktadır.

■ Lal Batman
Lal Batman 2001 yılında Bursa’da
doğdu. Güzel Sanatlar lisesini tamamladıktan sonra 2019 yılında Yeditepe Üniversitesi, Plastik Sanatlar
bölümünde lisans programına başladı. Batman, 2019 yılından itibaren,
izleyici ve eser arasındaki diyaloğu
anlamak ve deneyimlemek hedefiyle çeşitli kuruluşlar, inisiyatifler ve
ajanslarda bağımsız olarak sanat ve
tasarım odaklı projeler üretiyor. 2020
yılında ise Anna Laudel Galeri’de
gerçekleşen “Love Over Entropy”
başlıklı serginin koordinatörü olarak rol aldı. Milano’da bulunan bir
tasarım ajansında bağımsız tasarımcı olarak çalışmaktadır. Çok yönlü
üretimleriyle kurguladığı dünyasını
eklektik formatlarda deneyimleten
Batman, çalışmalarını İstanbul ve
Belgrad arasında sürdürmektedir.

Anna Laudel
hakkında
Eylül 2021 itibariyle Gümüşsuyu’ndaki yeni binasında sanatseverlerle buluşan Anna Laudel,
yerli ve yabancı sanatçıların
eserlerini sergilediği kapsamlı
sergilere ev sahipliği yapmaya ve
sanatçılarını uluslararası fuarlarda temsil etmeye devam etmektedir. Anna Laudel, 2019’da Almanya’nın Düsseldorf kentinde
açtığı ikinci galeri mekanıyla bu
alanda yürüttüğü çalışmalarını
uluslararası bir boyuta taşıdı.
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SANATORIUM /No.11
Galeri, Artweeks kapsamında Yunus Emre Erdoğan, Çağla Köseoğulları, Farid Rasulov,
Luz Blanco ve Zeyno Pekünlü’nün işlerini sergileyecek.
bir çizim sürecini dayanak alan Luz,
izleyiciyi gerçek bir bellek arkeolojisine sevk eder.

Doğa Okay
Direktör

■ Zeyno Pekünlü

Sanatorium olarak biz, bir yıl içinde birçok yerel ve uluslararası fuar
ve benzeri etkinliğe katılıyoruz:
Contemporary Istanbul, Artweeks
Akaretler; Art Brussels, Art Dubai,
Viennacontemporary, Parallel Vienna, Spark Art Fair, Art Düsseldorf.
Bu etkinliklerdeki seçkimizi de, her
yıl gözden geçirip, sanatçılarımız ve
galerinin vizyonuyla birlikte tekrar
değerlendiriyoruz.
Sanatçıların, hem uluslararası
çağdaş sanat alanında yer alabilmesi hem de uluslararası başarılarının
Türkiye’de görünür olması nedeniyle bu etkinlikler bizim için çok önemli. Bunların yoğunluğu ve çeşitliliği
de, hem pandemi öncesi hem de
pandemi sonrası dönem açısından
değerlendirince, azalan sosyal etkileşim ve ekonomik anlamda sanat piyasasının daha durağan bir hale gelmesi durumuna da bir çözüm öneriyor.
İletişim ve konfor alanı sağlamak
hem sanatçılar hem de sanat piyasasına emek veren herkesin ihtiyacı
olan temel bir şey. Biz de, gelecek
projelerimizi bu temelde geliştirmeyi
planlıyoruz.

Farid Rasulov, İsimsiz, 2020, 21x30cm

yöneltir. Gözü oyalayan detaylar, ışık
ve boşluk resimlerinde ele aldığı
konulardan. Ağırlıklı olarak füzen
malzemeyle oluşturduğu çalışmaları
dingin olduğu kadar gerilimli atmosfere sahiptir. Detaylardaki mekansal
öğelerin biçimselliğinden zaman zaman sıyrılarak, indirgemeci bir tavır
sergiler. 1988 doğumlu sanatçı, lisans
eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde tamamladı. Sanatçı, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

ve hissettiklerinin kağıt üstünde nasıl
forma dönüştüğüyle ilgilenir. Algıladıklarını, çoğu kez kelimelere dökmeksizin, mürekkep ile düşünmeye,
hislerine kulak vererek anlamaya,
anlatmaya çalışır. Bu arayış, söylemek istediği söze göre kendine bazen somut bazen de soyut formlarla
ifade yolları bulur. Genellikle kağıt
üzerine mürekkep ile çalışan sanatçı
bir problemi çözerken her seferinde
malzemeyle tekrardan tanışır, yüzeyi
keşfeder ve sorularına cevap arar.

Katılımcı Sanatçılar

■ Çağla Köseoğulları

■ Farid Rasulov

Çağla Köseoğulları çalışmalarında kişisel dünyasında, gündelik hayat
akışında ve toplumsal olaylar karşısında gördüklerinin, algıladıklarının

Farid Rasulov, 1985 yılında Şuşa,
Azerbaycan’da doğdu. Şu an Bakü’de yaşıyor ve çalışıyor. Azerbaycan
Devlet Tıp Üniversitesi’nde eğitim

■ Yunus Emre Erdoğan
Yunus Emre Erdoğan çalışmalarında, bakışını mekân ve nesnelere

Zeyno Pekünlü, ‘Minima Academica II’, 2015

gören (2006) Rasulov doktordur. Sanatçı olmak için alan değiştirmiş ve
akabinde Azerbaycan’ı 53. ve 55. Venedik Bienalleri’nde temsil etmiştir.

■ Luz Blanco
Luz Blanco, Paris’te yaşayan bir
Fransız sanatçı. Yaşamının çoğunu,
özellikle İstanbul ve Lizbon olmak
üzere yurtdışında geçirdi. Çizimleri,
fotoğrafları ve yerleştirmeleri; silme,
bellek ve unutma arasındaki diyaloğun potansiyelini araştırır. İşleri, “yazılım hatası” kavramına – kendisini
üreten sisteme tehdit oluşturmayan
hata türü – metaforik bir yaklaşıma
davet eder. İmge ve metnin destekleyici unsurlarını ve mekanik bozulmalarını betimlemek için kapsamlı

Zeyno Pekünlü Barselona Üniversitesi’nde Sanatsal Araştırma ve
Üretim Master programını tamamladıktan sonra Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi’nden sanatta
yeterliğini aldı. İstanbul’da yaşıyor
ve İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı’nın koordinatörlüğünü yapıyor. Sanatçı aynı zamanda e-dergi Red Thread’in editöryel
kolektifinin üyesi. Çalışmaları cinsiyet rollerinden, bilginin üretimve
dağıtım süreçlerine uzanarak farklı
tahakküm biçimlerinin kamusal ve
özel tezahürlerini kat ediyor, iktidar
teknolojilerini sorunsallaştırıyor.

SANATORIUM
hakkında
Bir inisiyatif olarak kurulduğu günden beri SANATORIUM,
ulusal ve uluslararası düzeyde
pek çok sergi düzenlemiştir.
Galeriye dönüştükten sonra da
birçok ulusal ve uluslararası fuara katılmış ve birçok küratöryel
sergiye ev sahipliği yapmıştır.SANATORIUM’un sanatçıları, sanatsal pratiklerini genel olarak
eleştirel düşünce ve deneylemeye dayandırırlar.

Öktem Aykut /No.15
Galeri, Artweeks kapsamında Stijn Ank, Koray Ariş, Sinan Logie, Mert Öztekin, Camila Rocha, Dorian Sari ve Begüm
Yamanlar`in eserlerini sergileyecek. Heykel, resim, rölyef, fotoğraf ve yerleştirme eserler bir arada olacak.
Tankut Aykut
Kurucu Ortak
Artweeks`te düzenli olarak çalıştığımız 20’nin üzerinde sanatçının yedisinden eserler sergileyeceğiz. Seçkilerimizi kurgularken; farklı kuşaklara
mensup, farklı sanatsal geleneklerden gelen, farklı temaları işleyen ve
farklı mecralarda üreten sanatçıların
birlikteliğinin birbirlerine ışık düşüreceğini düşünüyor ve aynı şemsiye
altında izlenmelerini sağlıyoruz.
Çevrimiçi sanat tüketiminin artmasının, eserlerin bedenimizle aynı
mekanda alımlanmasının vazgeçilmezliğini ortaya çıkarttığını vurgulamak, buna böylelikle “heykel” disiplininin gittikçe daha çok anlam
kazandığını da eklemek isterim. Bu
nedenle biz de Artweeks`te Ank ve
Aris gibi, iki önemli heykeltıraşın eserlerini öne çıkarmak istedik. Logie ve
Öztekin’in resimlerinde, hiçbir fotografik reprodüksiyonda yakalanamayacak doku ve yüzey hassasiyetlerini
vurgulamak, Dorian Sari’nin agresif
ve neredeyse jestik fotografik enstalasyonlarını, Begüm Yamanlar’ın kavramsal ve oluşumsal dijital fotoğraf
müdahaleleri ve Camila Rocha’nın
floral soyutlamaları ile dengelemek
ve yumuşatmak istedik.
Artweeks’e ilk kez katılacağız.
Şehrin kalbinde, zarif ve karakterli
bir mimari yapının içinde çalıştığımız sanatçıların eserlerini göstermek, bir hafta boyunca dostlarımızla, takipçilerimizle ve sanatseverlerle
buluşacak olmak çok heyecan verici.
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1- Dorian Sari, ‘Kaşıntı Geri Döndü No:4’, 125x125x8cm, 2021
2- Sinan Logie, ‘Fluid Structures (Phase 21)’, 75x60cm, 2021
3- Stijn Ank, ‘32.2010’, 171x70x55cm, 2010

Kendimizi hâlâ genç bir galeri olarak
düşünsek de, kurulduğumuz 2014
yılından beri yurtiçi ve yurtdışında
30’dan fazla fuara katıldık. Bu, bizim
gibi ufak ekibe sahip bir galeri için
çok yüksek bir sayı. Zaten Artweeks’e
daha önce katılamayışımızın sebebimiz, yurtdışı fuarlarımızın tarihleriyle çakışmasıydı.
Artweeks gibi küçük ebatlı organizasyonlar dünyada gittikçe popüler
olmakta. Sayıca ve ebatça büyüklük
arz eden her organizasyon, 90`lardan
kalma arkaik bir tüketim kültürünü
çağrıştırıyor ve sadık sanat izleyicisini
tabiri caizse “irrite” ediyor. Paris Internationale, Material (Meksika), Art
Geneve, Art Antwerp gibi yeni fuarların başarısının Artweeks’e de ilham
arz edebileceğini ve model sağlayabileceğini düşünüyorum. Dilerim, bu
popülerleşen yeni küçük fuar alışkan-

lıklarından faydalanılarak, İstanbul
gibi büyük bir markanın da hakkını
veren melez bir model oluşturulup
sanat dünyasına kalıcı bir katkı sağlanır. Sanat alanı, toplumsal hayatın
diğer alanlarından oldukça ayrıksı,
pek çok açıdan müstakil, kendi değerleri, gelenekleri, alışkanlıkları ile
dönüşerek şekillenen bir alan. Salgın
ya da ekonomik zorluklar bu alanı
doğrudan kötü etkilemedi. Ne dünyada, ne de ülkemizde. Sanat alanını
kötü etkileyebilecek en temel faktör,
üretilen sanatın niteliksizleşmesi
olur. Toplumsal, insani ve kültürel
şartlarda artan zorluklar, sanatı daha
anlamlı ve vazgeçilmez kılmakta. Biz
2020-2022 yıllarını daha çok proje
üreterek ve yeni işbirlikleri oluşturma heyecanımızı canlı tutarak geçirdik. Keşke projelerimizi gerçekleştirebileceğimiz daha fazla mekan olsa,

keşke İstanbul sanat alımlanmasına
daha elverişli bir kent olsa…
Artweeks gibi organizasyonlar sanatla ilgili bazı önemli noktaları aydınlatmakta. Birincisi, bedenlerimiz
ve duyularımız aşağı yukarı aynı ebat
ve özelliklerde kaldığı sürece, zaman
ve mekanı bir verimlilik hesabıyla sıkıştırdığımız fuar gelenekleri önemini koruyacak ve varlığını sürdürecek.
İkincisi, çevrimici etkinlikler sanatın
daha geniş kitlelerce erişilebilir ve
daha kolay şekilde takip edilebilir
oluşunu sağlasa da, eserleri bedenimizle aynı mekanda deneyimlemenin vazgeçilmezliğini daha belirgin
kıldı. Çevrimiçi etkinlikler sanat izleyicisinin sayısını artırmış olmalı, şimdi o izleyici dilerim eserleri bilfiil ve
bizzat görmek üzere kendi zamanını
ayıracak, Artweeks’i ziyaret edecek.
Üçüncü olarak fuar ve benzeri or-

ganizasyonların bize hatırlattığı bir
diğer nokta, birebir dostlarla sohbet
etmenin, fikir alışverişi yapmanın,
deneyimlerimizi paylaşmanın eşsiz
önemi… Bu spontane beraberlikler
ve ayaküstü kültürel üretim, hem insan olarak varoluşsal bir parçamız,
hem de medeni bireyler olarak birer
sorumluluğumuz. Ne çevrimiçi paylaşımlar, ne de belirsizliğe yer bırakacak kadar sıkı programlanmış etkinlikler, bu tür cümbüşlü alanlarda
deneyimlenen karşılaşmalar kadar
etkileyici, dönüştürücü ve besleyici
olabilir… Dilerim Artweeks, güzellik
ve verimlilik arasındaki hassas dengeyi kalıcı bir biçimde tesis eden, kendisini devamlı yenileyebilen, samimi
ve coşkulu karakterini yitirmeyen bir
organizasyon olmaya devam eder.

Öktem Aykut
hakkında
Öktem Aykut, 2014 yılında
Doğa Öktem ve Tankut Aykut
tarafından kuruldu. İlk dört yılında Galata Kulesi`nin yanıbaşındaki tarihi bir apartmanın orijinal dokusuna sadık kalınarak
restore edilmiş dairesinde yer
aldı. 2018 yılından itibaren ise
Şişhane’de sokak seviyesinde, iki
katlı brüt bir mimari dokuya sahip mekanında sergiler düzenlemekte. Galeri mekanı dışındaki
prodüksiyonlar ve fuar katılımları ile beraber 100’ün üzerinde
sergi gerçekleştirdi.
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Galeri, Artweeks kapsamında Ali Elmacı, Arik Levy, Bjarne Melgaard, Bora Akıncıtürk, Defne Tesal, Efsun Erkılıç, Erdoğan Zümrütoğlu, Esra Gülmen, Jan Fabre, Johan Creten,
Mehmet & Kazım, Refik Anadol, Richard Wilson, Serkan Sarıer ve Tarık Töre’nin eserlerini sergileyecek. Resim ve heykel ağırlıklı bir sunum gerçekleşecek.
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1- Richard Wilson, ‘BLOCKA FLATS’ version 3/5 , 77x123x48.5cm, 2021
2- Tarık Töre, ‘Kahvaltı Bekleyebilir’, 150x200cm, 2021
3- Bjarne Melgaard, ‘İsimsiz’, 180x180x5cm, 2021

Naz Yıldız
Sanatçı İlişkileri
Başta konumu ve belki de mekanların tarihi dokularının da etkisiyle
Artweeks’i benzeri organizasyonlardan ayıran en önemli fark daha geniş bir sanat sever kitlesinin ilgisini
çekmesi. Hem şehir içindeki kolay
ulaşılabilir konumu hem de sıcak
atmosferi ve algısı Artweeks’i “gezilmesi zor” olmayan bir etkinlik haline
getiriyor. Zaman zaman ziyaretçilerin veya sanatla çok içli dışlı olmayan
kimselerin bu gibi etkinlikleri ziyaret etmekten ve sanat piyasasından
çekindiğini biliyoruz. Artweeks belki
de bu anlamda kendini “sanat sever”
veya “koleksiyoner” kitlesinin dışında
gören birçok ziyaretçiyi dahil ediyor.
Bunun yanında genç koleksiyonerler, sanatla yeni ilgilenmeye başlayanlar ve çok fazla fuar, sanat kurumu
ziyaret etmeyenler sanatın daha sıkı
takipçileriyle bir arada Artweeks’i

deneyimliyor. Artweeks’in daha uzun
süre devam etmesi de elbette ziyaretçilere kolaylık sağlıyor.
Galeri tarafından değerlendirildiğinde de Artweeks’i avantajlı kılan
özellikleri yadsınamaz. Bunlardan biri,
oldukça masraflı olabilen fuarlara kıyasla Artweeks’in ticari anlamda da galerileri yormayan makul bir organizasyon
olmayı başarması. Öte yandan, fuarın
hazırlık aşamasında yapılan özverili
toplantılar, fikir alışverişleri ve galerilerin bir arada ve karşılıklı iletişim kurabilmesi samimi bir ortam oluşmasına
katkı sağlıyor. Artweeks’in bir galerici
tarafından yönetiliyor olmasının etkisi
de büyük; katılımcı galeriler organizasyonun bir parçası, yönetim ve galeriler
arasındaki hissiyat ve anlayış oldukça
farklı ve özel.
Mekanlar, yani sergi alanları, galerilerin ‘beyaz küplerinden’ çıkmalarına ve bu sayede farklı sergileme
tekniklerini değerlendirmelerine olanak sağlıyor. Örneğin Artweeks 2020
sunumumuzda mekana yerleştirdiği-

miz mobilyaların da yardımıyla sergi
alanını bir ev ortamına dönüştürmeyi
hedeflemiş ve sanatın yalnızca sergilenmenin ötesinde beraber yaşanılabilir olduğunu göstermek istemiştik. Sergilendikleri alanlardan çıkan
eserlerin neye dönüştüğünü, yaşam
alanlarına ve koleksiyonerin hayatına
nasıl entegre olduğunu ziyaretçilere
yansıtmayı amaçlamıştık. Bunu mümkün kılan etkenlerden biri binaların
yapılarıydı.
Ekonomik anlamda zorlu dönemler ve pandemi gibi insanlığı sınayan
bir süreçte sanat etkinliklerinin sürekliliğini koruma çabasının birçok insana umut olduğunu düşünüyorum.
Sanatı, içinde var olmaya direndiği
politik, sosyal ve ekonomik koşullardan izole etme çabası, tüm zorluklara rağmen ve bunlardan beslenerek,
bunlarla gelişerek ve değişerek var
olmaya devam etmesi önemli. Bir yerlerde bir şeylerin devam ettiğini görmek önemli.
Sanat etkinliklerinin çeşitlendi-

Artweeks@Akaretler, altıncı edisyonunda da tarihi
dokusunun yanında dinamik yapısıyla da İstanbul’un en önemli kültür sanat destinasyonlarından
biri olan Akaretler Sıraevler’de şehri sanatla
buluşturmaya devam edecek.

rilmesi ve yıl içinde farklı zamanlara
yayılması toplumsal morali artıracağı gibi sektörü de hareketlendiriyor.
Bugün dünyada gördüğümüz örneklerde olduğu gibi, fuar ve benzeri etkinlikler sırasında düzenlenecek yan
etkinlikler de ana etkinliğin kendisi
kadar önem taşıyabiliyor. Eş zamanlı
etkinlikler, birçok farklı sektörün de
sanat dünyasına dahil olmasında köprü görevi görebiliyor. En nihayetinde
çeşitli sektörlerin katkısı, sanatın şehirlere getirdiği canlılıktan daha büyük kitlelerin faydalanmasına yarıyor.
Bunun yanında bu tür organizasyonlarda tanıtım ayaklarının profesyonel
ve sıkı yönetilmesi duyuruların daha
geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.
Özetle bu tür etkinliklerin yalnızca
tek bir mekanla ve tek bir ana etkinlikle sınırlamamak; şehre, sektörlere ve
dolu bir programa yayıldığını görmek
heyecan verici olur.
Her sanat etkinliği gibi Artweeks
de çok değerli ve sürekliliğiyle birlikte
piyasa için her yıl artan önemi yadsı-

namaz. Türkiye’de yapılacak her türlü
özverili girişim desteği hak ediyor. Kurum olarak Artweeks gibi güzel fikirlere destek olmayı, iyi projelerin parçası
olmayı çok önemsiyoruz.

PİLEVNELİ
hakkında
PİLEVNELİ, 2017 yılında Johan Creten’in “Gerçek ile Rüya
Arasında” adlı kişisel sergisiyle
açıldı. Murat Pilevneli tarafından
kurulan galeri, İstanbul’un ve
bölgenin çağdaş sanat ortamına
uluslararası perspektifle yepyeni
bir soluk getiriyor. Çağdaş sanata
odaklanan PİLEVNELİ, alanında
özgün, istikrarlı üretimlere sahip
ulusal ve uluslararası sanatçıların
sergilerine ev sahipliği yapıyor.
Galeri dünyaca önemli pek çok
mimarlık ödülünün sahibi Emre
Arolat tarafından tasarlandı.
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