
PASAJ, Bağımsız Sanat Alanı, Ömer Hayyam sok. Kahya Bey caddesi 15/8 Tarlabaşı www.pasajist.com pasajist@gmail.com



PASAJ, Bağımsız Sanat Alanı, Ömer Hayyam sok. Kahya Bey caddesi 15/8 Tarlabaşı www.pasajist.com pasajist@gmail.com PASAJ, Bağımsız Sanat Alanı, Ömer Hayyam sok. Kahya Bey caddesi 15/8 Tarlabaşı www.pasajist.com pasajist@gmail.com

PASAJ
Bağımsız Sanat Alanı
Independent Art Space

projelerde emeği geçen 
herkese teşekkürler, 
many thanks to everyone 
who contributed in projects.
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Kentsel Bahçe Laboratuarı, Urban Garden Lab
Piknik Molaları, Picnic Breaks
“Herkes işinin ehli -
Eveyone is an expert”

PASAJ İstanbul merkezli bir sanatçı inisiyatifidir. 2 
sanatçı, 2 kültür yöneticisi, 1 küratör tarafından yürütül-
mektedir. İstanbul sanat ortamında var olan ticari 
sistemlere alternatif bir yapı oluşturur. Yarışçı değil, 
paylaşımcı ve samimidir. PASAJ’da iktidar sanatçıdır. 
Sosyal odaklı ve katılımcı sanat projelerine ev sahipliği 
yapar. Yerli ve yabancı sanatçılara mekânını vererek, on-
lara, kısa dönemli projeleri için alan sağlar. Odaklandığı 
şey deneyimdir. PASAJ sanatçıların ve katılımcıların 
yaratıcılık ve destekleriyle dönüşür. 2013 yılından beri 
İstanbul merkezi Beyoğlu’nda, hızla soylulaştırılan 
çok kültürlü mahalle Tarlabaşı’ndaki atölyesinde 
konumlanmaktadır. 2014’ten beri ise, bu mahallede 
pazar kurulan caddedeki İsmail’in yeri menemen 
lokantasıyla işbirliği kurarak, bu mekanı çağdaş sanat 
alanına dönüştürmektedir. Yerel bir lokantayı çağdaş 
sanat alanına çeviren bu projesini ise PASAJ Tarlabaşı 
olarak adlandırmıştır. 

PASAJ is an Istanbul based artist initiative. It is run by 
two artists, two cultural operators and one curator. 
PASAJ doesn’t have any commercial activities, and of-
fers an alternative to the ongoing commercial systems 
in the art world - it is not competitive but sincere and 
open to share the know-how. At PASAJ, the power 
belongs completely to the artist. PASAJ hosts socially 
engaged and participatory art projects by local and in-
ternational artists. It focuses on the value of the experi-
ence. It transforms itself with the support and the crea-
tivity of artists and participators. Since 2013 PASAJ has 
opened its studio in Tarlabaşı - an historical and multi-
ethnic neighborhood in the heart of Istanbul that is go-
ing through a complex process of gentrification. Since 
september 2014, PASAJ has started a temporary pro-
ject, in which a tiny restaurant located in Tarlabaşı mar-
ket street becomes a contemporary art venue named 
PASAJ Tarlabaşı.



PASAJist’te Yokluğun Varlığı
11/12/2011/ skopbülten / Ali Artun

Bir galeri düşünün; galericisi yok; sergisi yok; izleyicisi, müşterisi, koleksiyoneri yok; zaten satışı yok. Ucuz 
konfeksiyon ve tuhafiye dükkânlarının doldurduğu, tıklım tıklım bir pasajın en dibindeki bir göz dük-
kân boşalmış, bir badana, galeri olmuş. İstanbul’a uğrayan Norveç’ten, Almanya’dan, İtalya’dan, oradan 
buradan genç, göçebe sanatçıların atölyesi, duruma göre oteli, kafesi, lokantası, forumu... İstanbul’da 
“bulundukları”, “kaldıkları”, çalıştıkları yer. İşlerini orada yapıyorlar ve gelen geçen olursa, onlara orada 
gösteriyorlar. Pasaj esnafıyla ahbap oluyorlar. Ne de olsa pasaj esnafı da bir tür sanatkâr. Dolayısıyla 
komşuları galerideki sanatçıların sanatına, koleksiyonerlerin veya birçok başka meraklısının sanata 
gösterdiği ilgiden daha çok ve daha samimi bir ilgi duyuyorlar. Zaten “Kentsel Bahçe Laboratuvarı” 
veya “Kotti-shop/Üretken İstanbul” çalışmasında olduğu gibi zaman zaman sanatla birlikte uğraşıyorlar, 
örneğin sürrealistvari kolajlar yapıyorlar. Veya “Herkes Kendi İşinin Profesyoneli” adını verdikleri ve 
pasaj kalabalığına oynadıkları temsilde olduğu gibi, birlikte “perform” ediyorlar. Paçavraları birleştirerek 
yaptıkları yaygının üstüne koydukları mukavva kürsüden siyaset yapıyorlar: ister işlerini anlatıyor, ister 
dertlerini dile getiriyor, ortalığı protesto ediyor, isterse de Gramsci’nin tabiriyle “gündelik felsefe” kesi-
yorlar. Sonradan bu paçavra yaygı, mukavva kürsü, kâğıttan kolaj gibisinden her ‘sanat nesnesi’ çöpe 
gidiyor. Nicolas Bourriaud’nun İlişkisel Estetik tezini canlandıran Gillick, Tiravanija gibi sanatçıların sanat 
tacirleriyle kurdukları sanatsal ilişkilerin, örneğin birlikte yedikleri yemeklerin artıkları gibi müzayedelere 
değil. PASAJist’te kurulan oyunlarda, görünüşte sanat piyasasını eleştiren, ama aslında bu piyasayı 
deneyimleri bile pazarlamaya varıncaya kadar örgütleyen ‘ilişkisel’ hilelerin izlerini aramak boşuna. Veya 
Alan Kaprow’un “happening”ler.inin mizanseni.

Kurucuları şikâyet etse de, bence PASAJist’de, beylik bir galeriye kıyasla olmayan her şey aslında onun 
varlığı. Tabii başta sanatın ve sanatçının ayrıcalıkları, iktidarı, itibarı. Pasajdaki galeri, sanatçısıyla, izleyi-
cisiyle, deneyimiyle, sanatın bütün yapıcı ve yıkıcı anlamlarından arınmış. Bütün modernist, avangard, 
postmodernist, kısacası estetiğe ve tarihe ilişkin bütün referanslardan, problematiklerden soyunmuş. 
Öyle sanatın anlamını veya anlamsızlığını sorgulayan anti-art bilinçten, Duchampvari jestlerden, Kosuth 
türü filozofiden, sitüasyonistlere özgü anarşiden, bir an için de olsa hekesin şair olacağı bir olaydan/ey-
lemden eser yok. İlle de mirasla bağ kurmak gerekirse, pasajın sanatı umursamazlığı, belki Dada’nın sanatı 
“hiçleştirmesiyle” ilişkilendirilebilir. Ama burada öyle bir bilinçli bilinçsizlik, sanatı sanatsızlaştırmaya 
karşı bir kavga filan da yok. Ama geriye kalan bir şey var: 

Küresel bir flanörlük, sanki tarih öncesinden kalma bir kolektif emek dürtüsü, keyifli bir keyfîlik, 
kendiliğindenlik, tesadüfîlik, muhabbet, kayıtsızlık, hesapsızlık kitapsızlık, kibirsizlik, umut…

”

“



etkinlikler|events

26 - 28 Eylül | September
10, 11 Ekim | October

22- 30 Kasım | November
Aralık | December

2015
14 Ocak | January
22 Şubat |February

19 Mart | March - 5 Nisan | April
16-19 Nisan | April
4 Haziran | June

05-13 Eylül | September
24 - 26 Eylül | September

9 Ekim | October
6-15 Kasım | November

20 Kasım | November - 12 Aralık | December
19 Aralık | December
24 Aralık - 16 Ocak

PASAJ @ Art International Art Fair
Paola Ferrario

Dream Circus Project
BR1 & Elfo

Local A.
Martinka Bobrikova § Oscar de la Carmen

Michael Jacob
Super Market Art Fair

Geocyclab
Local A.

Kim Johansson & Gustav Lejelind
Fatma Çifçi & Aikaterini Gegisian

amberfest 
Jacob de Baan

Çorbada Tuzun Olsun 4
Merve Ünsal & Didem Erbaş2010|11|12|13|14|15

PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist

             Art Bosphorus
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist

PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist

Gezi Parkı, MSÜ
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist

PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist

PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist
PASAJist

Art International
PASAJ Galata
PASAJ Galata
PASAJ Galata

PASAJ Galata
PASAJ Galata
PASAJ Studio
PASAJ Galata
PASAJ Galata

Art International
PASAJ Tarlabaşı

PASAJ, ITU, Halka
PASAJ Studio

PASAJ Studio
PASAJ Studio 

ITÜ
Stockholm

PASAJ Studio 
PASAJ Studio 

PASAJ Tarlabaşı 
PASAJ Studio

PASAJ Tarlabaşı
PASAJ Tarlabaşı, Studio

PASAJ Studio
PASAJ Tarlabaşı

                                                            Tüfekçibaşı, Yaylalı, Siefert, Sweeting, Borghi

                                              Cockaigne

PASAJist
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İLK ETKİNLİK:
Mekân için isim bulma toplantısı

First event:
Open Space Meeting to find a name for 
the space

İlk etkinlik Funda Oral’in yönettiği Acık Alan toplantısı 
ile yapıldı. Bu etkinlik sırasında mekana isim arandı. 
İsim Gözde Zehnder tarafından verilmiştir.

The first event was the Open Space meeting in order to 
find the name of the space. The meeting was moderat-
ed by Funda Oral. The name is given by Gözde Zehnder. 

Müzeler Müzesi 
Musem of the Museums - 
Züleyha Altıntaş 

Günümüz sanatının odaklanmış olduğu temel 
konulardan birisi olan ”müze” kavramını irdelemeyi 
amaçlayan bu proje, esas olarak müzenin (mimarinin) 
işlevi ile sanatın (görsel nesnenin) işlevi arasındaki 
krizi dönüştürme üzerine kurgulanmıştr.1968 yılında 
Christo’nun New York Modern Müzesi binasını pa-
ketleyerek müzenin fiziksel ve işlevsel mekânını geçici 
de olsa müze ile sanat nesnesi yani ”zarf” ile ”mazruf” 
arasındaki geleneksel ilişkiyi ters yüz etme isteği, ”Müze 
Müzesi”nde tekrar tersine çevrilmiştir.

This project aims to question the concept of “museum” 
which is one of the fundamental issues that contempo-
rary art focuses on. It is actually built upon the transfor-
mation of the crisis between the function of Museum 
(architecture) and the function of Art (visual object).In 
1968, Christo intended to wrap the whole building of 
New York Modern Art Museum in this way, he wanted 
to transform the physical and functional space of the 
museum temporarily but in a radical way. The proposal 
which was quite ironic in the sense that it reversed the 
conventional relationship between the museum and 
the art object; in other words, the “envelope” and the 
“enclosed” is again reversed with the “Museum of Mu-
seums” project. 

Yansıyanlar
Reflected  
Demet Taşpınar

Şub Feb 2011

18 – 27 Şubat tarihleri arasında PASAJist’te gösterimi 
gerçekleşen “Yansıyanlar” isimli video çalışmasında 
babasının vefatı, gemilerde deneyimledikleri, bir disip-
lin olarak tıbbın temellendirdikleri ve günlük yaşamdaki 
deneyimler arasında köprüler kuruyor. “Yansıyanlar” 
video gösteriminin açılışında saat 19.30’da Ali Şimşek 
ve Denizhan Özer’in katılımıyla bir sanatçı konuşması 
yer aldı. Sanatçının üretim sürecinde kullandığı araçlar 
ve etkilendiği felsefi akımların paylaşıldığı, tartışıldığı 
bir platform oluşturuldu.

“Reflected” video is based on basic life question about 
existence. Losing someone who is close to you obvi-
ously makes you feel the physical absence of the per-
son and confuses you. “Reflected Video”’ is using re-
flections of people. Reflection is used as a symbol to 
question the visual reality. The view on the screen is 
not real. While recording the reflection, the performer 
of the reflection sees it and performs with it. It is like 
looking into a mirror. at the opening of the event Ali 
Şimşek and Denizhan Özer will participate to the art-
ist talk during which the artist and the curator and art 
critic will discuss the technics used and the process of 
the production. 
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Günümüzde teknolojinin getirdiği faydalarla 
tembelleşip eski alışkanlıklarımızı unutuyoruz. Bu eski 
alışkanlıklardan biri de eşin-dostun birbirine mektup 
göndermesi,” diyen Beşer, askerde olmasını fırsat biler-
ek mektuplaşma alışkanlığının tekrar kazanılması için, 
çizip üreterek her mektuba bir sanatsal imge yüklemeyi 
amaçladı. Türkiye’nin yanı sıra Fransa, Kanada, Alman-
ya, Belçika, Litvanya, Danimarka, İngiltere, İspanya, Ma-
caristan ve Tayvan’dan da mektuplar aldığını belirten 
Beşer, gönderilen her mektuba yanıt yazdı. Sergide 
eski bir alışkanlığı geri kazandırmak amacıyla mek-
tup yazmaya davet edilen her biri ressam, müzisyen, 
heykeltraş, dansçı ve mimarların Beşer’e gönderdiği 
ilginç mektuplar seyircilerle buluştu.

“Let me tell you about that letter event… Well, you 
know I was in the army and I had so much time to 
do something. One day and suddenly I got a way to 
be happy…the letters… When I started to write that, 
they made me unstressful. At the end of that actions, 
I thought that ”Hey I can make one exhibition with 
my letters and my friends’ letters. Finally I told my 
friends ”Send your letters and I will exhibit in different 
3 cities(İstanbul, Isparta and Adana) and right now it’s 
exhibition time…” Deniz Beşer.

Mektup Sergisi 
Letter Exhibition
Deniz Beşer 

Mar  2011

Rusalka  

Nicole Riefolo
Nis Apr 2011

Nicole Riefolo’nun çalışmaları, genel anlamda, klasik 
hayal gücünün tipik öğelerini kullanan ‘trans-klasik’ 
araştırmalara dayanır. Yunan Latin dünyasıyla Ortaçağ 
ve Rönesans dönemine aittir. Aynı kökenler itibarıyla 
çağdaş kültürün içine işlemiş fakat etik, ahlaki ve este-
tik değerleri bakımından unutulmuş kodların gücünün 
hatırlanmasıyla, Ortaçağa ait Arap, Avrupa minyatürler-
inden alınan, dijital destekle aktarılmış  bu hazır yapım 
çalışma yeni bir görsel hayalgücü kurmayı amaçlar.
Sanatçının video entelasyonu Rusalka sembolün kelime 
anlamı ile fiziksel etkisi arasındaki limitleri sorguluyor.

Nicole Riefolo’s work is based on a’ trans-classical’ re-
search that uses typical elements of the ‘classic’ im-
aginary, in a broad sense. It belongs to the Greek Latin 
world but also to the Medieval and Renaissance one. 
Through the evocation of the power of these codes, 
deeply rooted in contemporary culture because of 
the same origin, but forgotten in their value of ethical/
moral/aesthetical vector, the ready made work, which 
draws from particular original Arab and European me-
dieval miniatures – translated on digital support –aims 
to the reconstruct a new, hieratic, mysterious and dig-
nified visual imaginary. Nicole Riefolo,

Rusalka, detay, detail
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Linking Berlin
arttransponder & 
berlinerpool  

Nis Apr 2011

During the evening Tatjana Fell, artist, co-founder, and 
curator of arttransponder, and Andrzej Raszyk, cultural 
researcher, director, and executive manager of berlin-
erpool, will introduce the concept, project examples 
and special nature of their organizations by embed-
ding this into Berlin’s special situation functioning as 
art metropole. The lectures followed by a short presen-
tation in which the network of independent art spaces 
that both organizations belong to were introduced. In 
addition, the collaborative attempts and political lob-
by developments in the city of Berlin were outlined. 
Fell and Raszyk encouraged a lively discussion after 
the presentations and opened up the floor for ques-
tions from the audience.

Sunak
Alter
Huri Kiriş

May 2011

Huri Kiriş sergi mekanını, eski kocası tarafından 
vahşice katledilen Ayşe Paşalı’nın basına yansımış 
irkiltici portresinden yola çıkarak bir sunağa 
dönüştürüyor. Şiddet, iktidar, devlet, aile, kutsallık, 
mahremiyet, vicdan ve kanun gibi mevhumların 
tekrar sorgulanmasına yol açan bu düzenleme, dev 
boyutlarda bir yağlıboya portre ve çeşitli destek 
elemanlarının kurgulanmasıyla oluşturuluyor. 
Herşeyin teolojik kılıflara sokulmaya çalışıldığı 
günümüzde Huri Kiriş’ in düzenlemesi bize ‘metafizik 
avuntular’ ın ve ‘bakma zevki’ nin hiç de masum 
olmadığını tekrar hatırlatıyor. Sadece sadece ‘iz’ li-
yor olmanın katlanılmaz çaresizliğini aşma çabası 
olarak yorumlanabilecek bu sunak, bize ‘huzur’ va-
detmeyen bir ibadet yerine dönüşüyor.

Huri Kiriş transforms PASAJist into an altar based on 
Ayşe Paşalı’s portrait that has been reflected on press. 
She is a woman that was murdered by her husband.
As nowadays, everything is attempted to be put in a 
cover of technology, this installation reminds us “meta-
physical consolations” and “pleasure of watching” is 
not innocent at all. This altar can be perceived as going 
beyond intolerable helplessness of “being a viewer” is 
turned to be a altar that is not promising peace. 

Aktör
The Actor
Denizhan Özer

May 2011

Çalışmalarını Londra ve İstanbul’da sürdüren Denizhan 
Özer, yapıtlarının temeline insan öğesini, insan 
sorunlarını koyuyor, bir göçmenin hayatını anlatan bu 
filmle, izleyicilere de o psikolojiyi tattırıyor. Mekâna 
özgü oluşturduğu göçmen odasında gösterilen film, 
24 dakika uzunluğunda olup daha önce bir çok ülkede 
seyirciyle buluştu. 1989 yılında Türkiye’den kaçarak 
İngiltere’ye sığınan Akif Demir’in hikayesini kendi 
anlatım biçimiyle ortaya koyan film gerek ekonomik, 
gerek politik nedenlerle memleketlerini terk eden 
insanların sorunlarını da gündeme taşımaktadır.

Kent & Köy
Urban & Rural 
Doris Koch

Haz Jun 2011  

Doris Koch özellikle sanatçı, yerel yöneticiler ve diğer il-
herkesle sanat pratiklerini ve deneyimlerini paylaşmak 
üzere PASAJist’te. Koch, PASAJist’i bir çalışma alanı 
olarak kullanarak uzun bir sürece yayılmasını planladığı 
bu projesinde kentli ile köylü arasındaki ilişkiyi sosyal, 
mekânsal ve kültürel boyutları üzerinden sorguluy-
or. Yeni projesi için çeşitli işbirlikleri yapmak isteyen 
Doris Koch açılış günü bir konuşma gerçekleştiriyor. 
Sanatçının yeni projesini yapılacak röportajlar, 
fotoğraflar, buluşmalar ile çalışma sürecini gerçek 
zamanlı olarak izleyebilirsiniz.

Doris Koch will discuss and exchange her participatory 
art practice and experiences with artists, local gov-
ernors and other peoples in Istanbul. She is going to 
use the room as a working space, will achieve a high 
degree of transparency on her working process, using 
photos, interviews, having meetings, talks... The sub-
ject inwhich she is interested is about the relationship 
between villagers and urban dwellers. On one hand 
she has the possibility to show and discuss her special 
work of artistic research with an participatory impact 
on the other she will show in real time principles of her 
work in showing the working process of the develop-
ment of a new project. 
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PASAJist invited me in June 2011 for two weeks. This was a wonderful opportunity to do a short research in Is-
tanbul. The subject was about the relationship between villagers (who have just arrived at the city?) and urban 
dwellers (who feels being the cultural elite?). Two assistants helped me with translation. Therefore I was able to 
talk with people in the streets. For all of us the openness of the people was a very excited. We had intensive dis-
cussions reflecting on the image of rural in the city. On the on hand we used PASAJist as a working space, on the 
other I brought material from former projects to show my approach of participatory practice in artistic research 
and project development. For the visitors there was less an exposition to see, more a possibility to talk. Few visi-
tors came. But with these few we had good conversations and exchange.  It turned out, that the necessity of the 
opening hours constrained the work in the streets. Better would have been to be free in that and perhaps to do 
more announced events. Though there were lasting results: contacts, my decision to go on working in Turkey 
and to learn the Turkish language, what I‘m still doing.

Doris Koch

”

“
İsimsiz (köşede)
Untitled (in the corner)
Manuela Macco 

Haz Jun 2011

Manuela Macco ‘köşe’ kavramını fiziksel ve mecazi 
anlamda açıklamaya çalışıyor. Köşe mükemmelliğin 
alanı değil, dar bir mağara, dışlanma, suçlanma, 
yalnızlık, rahatsızlık terimlerini çağrıştırdığı gibi 
aynı zamanda keşfedilmemiş gizemli bir yer olarak 
algıda yer alır. Manuela Macco bu performansında 
beden, mekan, marjinallik ve adapte olma duru-
munu sorguluyor. ‘İsimsiz’de aynı zamanda bedenin 
yaşayan bir gerçek olması durumu ile bedenin 
görseli arasındaki farkı yansıtan, performans, geçici 
ve devamlı iş ve fotoğraf arasındaki ilişkiyi araştıran 
performanslarının dökümanları incelenebilir.

Manuela Macco explores “the corner” in its physical 
and metaphorical form.The corner is the not-place 
per excellence, marginal and narrow cave, it can be-
come a space of exclusion, punishment, isolation, 
loneliness, discomfort, frustration but also a place 
of mystery, of the unexplored. Questioning himself 
about the different meanings that the expression 
“stand in the corner” may underlie, the artist inves-
tigates the relationship between body, space, mar-
ginality and impulse to adaptation.

Ne için Yaşıyorsun?
What do you live for?
Silvio Palladino

Haz Jun 2011

Hayatımız boyunca diğer insanlarla kurduğumuz 
ilişkilere bağlı kalırız; fakat yine de birer yalnız birey 
olarak yaşarız. Bazılarımızın inandığı farklı tanrılar var. 
Enerjimizi hayatımızın asla bitmeyen amaçlarını yarat-
mak için ibadet üzerine harcarız. Fakat bu muhteme-
len, kendimizi bilinmezliğin yarattığı kaostan koru-
mak ve geçiciliğimizin yarattığı dehşetten dikkatimizi 
dağıtmak için seçtiğimiz bir yoldur. Peki, insanları bu 
uzun yolculukta ayakta tutan nedir? İnanmak için neyi 
seçerler ya da uğrunda yaşamak için? Açılış boyunca 
izleyiciler bu sorulara kendi cevaplarını vermeye davet 
edildi.  Etkinliğin devam ettiği 4 günün sonunda, sanatçı 
İstanbul’da insanlarla yaptığı görüşmeler ve diyalogları 
üzerine bir video sundu.

During our life we are linked to other human beings 
and still we are single individuals in the world. We have 
different gods in which some of us believe. We invest 
our energies to worship them creating never ending 
purposes for our lives. What do they choose to believe, 
to live for? During the opening the public were invited 
to privately share their own personal answers. At the 
end of the four days, the artist presented a video, with a 
collection of interviews/dialogues collected engaging 
people around Istanbul.
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I remember coming back to Pasajist after a day spent in hot summer days, walking through shops, and going up 
the stairs, felt like going towards the secret backdoor of a restaurant, where a magic hidden place was waiting 
for you. And once at the door, with the keys in my hand, it felt like coming home.

Silvio Palladino

”

“
SYNESTHESIA 
 
Ece Budak

Agu  Aug 2011

Proje, işitsel ve görsel anlatım arasındaki ilişkiyi 
araştırmak için interaktif bir toplantı. Ses sanatçıları 
kendi çalışmalarını rastgele çalarken, aynı anda görsel 
sanatçılar, herhangi bir kısıtlama olmadan, bilinç akışı 
ifadesi amacıyla kağıt üzerinde mümkün olduğunca 
çok alan kullanarak yaratmaya başlıyor. Böylece her 
grup yeni bir çalışma yaratmış oluyor. Tüm oturumun 
sonunda, tüm çalışmalara toptan bir şekilde bakark-
en,  ses ve görsellik arasında bilinçaltındaki paralel-
likler, farklılıklar izlenecek ve bu konudaki yorumlar 
paylaşılıyor. Etkinliğin uyarıcı, dışavurumcu, izleyicinin 
de katılımcı olması amaçlanıyor. 

The project is an interactive gathering to explore the 
relationship between audio stimulation and visual ex-
pression. The sound artists play their works at random 
and then the visual artists begin to create spontane-
ously, using as much of the space on paper as possi-
ble, without restriction and with the aim of stream of 
consciousness/fluxus type expression. At the end, we 
see all the works, the sound artists as well as the par-
ticipants, and we can observe the subconscious analo-
gies between audio and visual expression. The activity 
is meant to be stimulating, expulsive and participatory. 

Karakterli Doğaçlama Perfor-
mans, Improvised Performance, 
Character workshop 
Banu Taylan

Agu  Aug 2011

Karakter yarat. Doğaçla. Gözü kapalı ara, yaşa, keşfet. 
Uydurukça konuşarak kendini bul. Sonra kaybet. 
Sonra bul. Gözü kapalı yaşa. Karakter yarat. Sesini 
bul. Şarkısını söyle.Sürprizleri sev. Hepsini yakala. 
Gözü kapalı keşfet. Uçuşanları bul. Karakter yarat. 
Nefes egzersizi ile başlayıp ses ısınması, uydurukça 
konuşma performansı, sürpriz doğaçlama keşifler, 
gözü kapalı ses toplama yürüyüşü yapacağız pasajın 
içinde. Sonunda o karakterin bir anını, hikayesini, 
doğuşunu, şarkısını, ölümünü, kaçışını, masalını, bel-
ki  yeni yaratılan bir başka karakterle yaşadıklarını 
ortaya koyacaksın.

Create a character. Improvise. Search with eyes closed, 
live and discover. Find yourself through a made up 
language. Then loose it. Then find it again. Live with 
eyes closed. Create a character. Find its voice. Sing its 
song. Like surprises. Catch them all. Discover with eyes 
closed. Find the fluttering ones. Create a character. 
We’ll start with a breathing exercise, then a voice exer-
cise, also make a performance of speaking in a made up 
language, surprise improvised discoveries, and a blind 
walk of collecting sounds. Finally you will put forth a 
moment, a story, the birth, the song, the death, the es-
cape or the tale of this character, maybe its relationship 
with another new character.
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Bios

Russel Zehnder
Eyl Sep 2011

Singapurlu fotoğrafçı ve kısa film yönetmeni-
yapımcısı Russel Zehnder’in “Bios” (yaşam) adlı 
çalışmaları, PASAJist’de, 30 Ağustos-3 Eylül tarihler-
inde görülebilinir. Sanatçı hayat ve de sürekli değişim 
hakkındaki görüşlerini siyah-beyaz fotoğrafları ile 
yansıtıyor. Eski bir bit pazarı etrafında gelişen yaşamın 
dokümantasyonlarından oluşan bu seri fotoğraflar 
Singapur’un yok olma tehdidi altındaki kentsel doku-
sunu irdeliyor.

The works of Singaporean photographer and short 
filmmaker Russel Zehnder are on display at PASAJist 
from 31th August to 3rd September 2011. Solely  in 
black and white, Russel seeks to reflect his thoughts 
on life and the constant forces of change. Through his 
documentation of a series of photos of life revolving 
around the oldest flea market. This has long been part 
of the urban fabric of Singapore that could soon disap-
pear.

Kentsel Bahçe Laboratuarı
Urban Garden Lab  
Seçil Yaylalı, Isa Andreu

Eyl Sep 2011    

Seçil Yaylalı ve Isa Andreu iki hafta boyunca 27 m2lik 
PASAJist proje mekânını kentsel dönüşüm bahçesine 
dönüştürüyor. Alışveriş yapılan bir pasajın içerisinde 
yer alan PASAJist, bulunduğu gerçekliğin dışında 
paylaşım ekonomisi ve birlikte üretim mekânına 
dönüşüyor.İki hafta boyunca mekân izleyiciler, davetli 
sanatçılar ve pasajda çalışanların katkıları ile sürekli 
dönüşüm halinde. PASAJist’de ve Halep Pasajı’nın içer-
isinde gerçekleşen PİKNİK Molaları (hareketli söyleşi ve 
toplantılar), Halep Pasajı’nın sosyal ve kentsel çevresi 
ile ilgili “gayri resmi” ve “günlük” bilgi edinme üzerine.

The PASAJist space, located within a shopping mall, is 
driven by an economy of sharing and collective pro-
duction/contribution out of its daily use. This project 
of Seçil Yaylalı and Isa Andreu, the recycled garden is 
created from donated objects and findings in the city, 
recycled into the space. During the exhibition’s weeks 
the space gets continuously transformed through the 
research and actions contributions of the Passage 
workers, visitants and invited guests. PICNIC breaks 
(mobile conversation gatherings), are held in PASAjist 
and around the shopping mall, to gather a more “infor-
mal” and  “daily” knowledge about the urban and social 
environment of the Halep Passage.

URBAN GARDEN LAB PROGRAMME 
by Seçil Yaylalı and Isa Andreu

13th September 18.00h – 20.00h. Banu Taylan 
Passage as a sound garden; collecting sounds with 
the people around. Workshop

15th September 18.00h – 20.00h.  
23rd September 18.00h.  Isa Andreu & Seçil Yaylalı 
Corridor speakers.  
Everyone is an expert.  
Learning from the life experiences. Shop owners will 
speak about their profession. Participatory event

16 September 19.00h. Sina Möhring
Imagining about a flea circus in Halep PASAJi.  
Gathering elements for a collage together with the 
shop owners and people around the Passage.  
Talk and participatory event

17th September 18.30h. Florence Aigner
Blind walking, sound experience in the Halep Pasajı. 
Participatory event

18th September 18.30h. Esin Turan
Walking around the street and the Passage  
carrying a palm tree.  
Photo projection

20th September 18.00h. Banu Taylan 
Garden Choir.  
Participatory event

22nd September 18.00. Çağıl Yurdakul
Architectural intervention

24th September 18.00h. Roberto Necco
Searching for an intersection point of 
music and calligraphy.  
Participatory event

25th September 19.00h. Per Schumann
Mind the Gap lecture performance about secret 
relations between humans / plants / gaps 
in the City and the dangerous potato disease. 
Lecture performance
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Belki seni bir daha göremeyeceğim
Maybe I’ll never see you again 
Malin Lennström-Örtwall

Eyl Sep 2011

Norveçli sanatçı Malin Lennström- Örtwall kişisel ser-
gisi ” Belki seni bir daha hiç göremeyeceğim” 8-16 Ekim 
tarihleri arası PASAJist’te. Son birkaç yıl içinde Filistin’e 
ziyaretler gerçekleştiren   Lennström- Örtwall işinde 
işgal altındaki Filistin’in güvensizlik ortamı üzerine 
odaklanıyor. Filistin topraklarındaki mekan, ayrılık ve 
hapsolmanın doğası hakkındaki soruları araştırıyor. 
Lennström- Örtwall,  Filistin’deki politik durumu ve in-
san doğasındaki savunmasızlığı ve kırılganlığı enste-
lasyon ve metin çalışmaları üzerinden gösteriyor.

After several stays in Palestine over the last few years, 
Lennström-Örtwall’s work focuses on the vulnerability 
that can be found in the occupied Palestine. Her work 
explores questions of location, separation and the na-
ture of confinement within the Palestinian territories. 
At Pasajist, Lennström-Örtwall shows installations and 
text works that’s referring to the current political situa-
tion and human vulnerability.

Öteki Duvar
The other wall
Nurgün Özmelek 

Eki Oct 2011

Nurgün Özmelek’in işleri, toplumsal cinsiyet 
sorunsalı üzerinde yoğunlaşıyor. Duvarı eril iktidar 
söyleminin bir sembolü olarak ele alan Özme-
lek, onda delikler ve yarıklar açıyor. Böylece duvar 
asıl işlevini yitiriyor, ötekileşiyor. Türk Dil Kurumu 
Sözlüğü duvarı, koruyan, ayıran, sınırlayan, engelley-
en, hapseden dikey bir düzlem olarak tarif ediyor. 
Öyleyse şöyle de denebilir: Duvarlar, kurulmuş olan 
sistemin aynen devam etmesi için gereklidir. 

Nurgun Ozmelek’s work concentrates on the social 
gender problem. Ozmelek, in her work of art, han-
dles the wall as a symbol of masculin power dis-
course and questions the problem by opening holes 
and cracks on it. The word “wall”, in the Turkish 
Language Dictionary, is defined as a vertical plane 
which protects, separates and imprisons things and 
beings. It can be said that walls are necessary for 
the preservation of the established system. Virginia 
Woolf says, “women have been living in their hous-
es  for millions of years and  walls have sucked their 
creative power..”

CI 11
Contemporary Istanbul 2011
Stefan Endewardt

Kas Nov 2011

Stefan Endewardt tarafından gerçekleştirilecek olan 
SpaceLab, şehirdeki mekanlar, durumlar ve kaynaklar 
ile ilgilenen, sezgisel olarak gelişen bir enstelasyon. 
SpaceLab’de üretilen işler bilimselden ziyade subjek-
tif bir karaktere sahip. SpaceLab çoğunlukla kendini 
kentsel bir metin gibi şehrin mekansal ve sembolik 
değerleri üzerinden ilişkilendirir. Uzun vadeli bir pers-
pektif içinde, sanatsal biçimler mekandan dışlanmayı 
ve dahil olmayı, kentsel dinamikleri ve soylulaştırma 
süreçlerini yansıtmayı hedefliyor.

SpaceLab by Stefan Endewardt, is an intuitive grow-
ing installation, which deals with spaces, situations 
and resources in the city. The artworks produced in the 
SpaceLab have a subjective character rather than a sci-
entific one. SpaceLab concerns itself mostly with the 
compiling and surveying of spatial and symbolic set-
tings of a city – as a kind of an urban text. In a long term 
perspective the artistic formats hope to reflect increas-
ingly about inclusions and exclusions in places, urban 
dynamics, gentrification processes.

Çorbada Tuzun Olsun I

Ara Dec 2011

“Çorbada Tuzum Olsun” bir yıldır Halep Pasajı’nda 
bağımsız bir sanat alanı olarak faaliyet gösteren 
PASAJist’in bu zamana kadar yaptıklarını gözden 
geçirip, eksiklerini tamamlamak için fikir alışverişinde 
bulunacağı, özellikle ayni destek arayacağı bir 
akşamüstü partisi.Ortada fokurdayan çorbaya bir 
kepçe batırılırken fikirlerde yoğunlaşmayı, öner-
ilerde bulmayı ve bir arada tamamlanan ilk yılı 
kutlamayı amaçlıyoruz.

PASAJist, running as an independent art space since 
December 2010 without any foundations, celebrates 
its first year with a fundraising party, “Çorbada Tu-
zum Olsun”We are looking forward to meet you, 10 
December, Saturday at 5 pm, to criticise what we ve 
done last year, to discuss our needs and goals and 
especially to find alternative ways to make PASAJist 
sustainable.
Ps: ”Çorbada Tuzum Olsun” is a Turkish expression 
which means more or less ”I shall put a little salt in 
the soup”
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“Üretken İstanbul” da Kotti Shop Berlin’in üretken ekibi 
(Anne Kohl, Annette Knol, Stefan Endewardt) sanatçı 
ve sanatçı olmayanlardan oluşan lokal çalışanlarla 
geçici bir sanat fabrikası kuruyor. Sanat fabrikası ağır 
koşullarda ucuza çalıştırılma, ekip içinde veya serbest 
çalışma modellerinin çalışan insan ve ürünler üzerinde-
ki etkisini deneyimliyor. Fabrika olabildiğince üretken 
olmayı amaçlıyor: Prolifik olmayı. “Üretken İstanbul” 
aynı anda hem üretim, hem performans hem de sergi 
olanağı veriyor. 

Prolific Istanbul sets up a temporary art factory in 
which the Prolific-Team of Kotti-Shop Berlin (Anne 
Kohl, Annette Knol, Stefan Endewardt) collaborates 
with a team of local workers which consists of artists 
and non-artists. The art factory experiments with dif-
ferent models of labour ranging between Sweatshop, 
assembly line and freelance to assess the effects that 
these different models have on the working individual 
and the product. The factory aims to be as productive 
as possible: prolific. Prolific Istanbul is a production 
facility, performance and exhibition at the same time.
in-prep-pre-prolific is an event exploring the future of 
Prolific Istanbul2012. 

Üretken İstanbul
Prolific Istanbul- 
Kotti Shop

Ara Dec 2011

Yedi Suikast
Seven Conspiracies 
artprojectbrockmann

Oca Jan 2012

Altı sanatçı, beş dizayn ve bir model hepsi bir göster-
imde. Her sanatçı/modacı kanın farklı bir fikir veya 
tasarımı ile çalışır fakat bununla beraber tümü aynı 
malzemeyi kullanarak çağdaş bir kurulum yaratır. 
Kanın fonksiyonu, dışavurumun estetik anlamı ka-
dar güzel bir sembolüdür. Bu yaklaşım ve kıyafetlerin 
kavramsal tasarımı sayesinde bu kurgu, Türkiye’deki 
ve dünyanın diğer ülkelerindeki sömürü düzenine 
dayalı tekstil endüstrisindeki çalışma koşullarına dik-
kat çeker ve bu problem hakkındaki farkındalığı arttırır. 
Aynı zamanda bu proje, Almanya ile Türkiye arasındaki 
kültürel birlikteliğin artmasına ve kültürlerin sanatsal 
kavramları ile grup çalışmalarını birbirine bağlar.

Six artists, five designs and one model in perfor-
mance. Every artist\designer works with a differ-
ent idea or conception of blood, nevertheless all of 
them use the same material to create a contempo-
rary installation. Through its approach and its con-
ceptual design of the clothes the installation puts a 
focus on the exploitative working conditions in the 
textile industry in Turkey and other countries of the 
world… and by doing that it grows awareness of the 
problem. the project emphasizes the cultural col-
laboration between Germany and Turkey, merges 
both cultures by artistic concept and teamwork.

Para Mevzuu - Money Issue 
Nicoletta Daldanise, Özgür 
Demirci, Elmas Deniz

Şub Feb 2012

Sergi temelde, yoksulluk ve sanatçıların çalışma 
koşullarına dikkat çekiyor. Elmas Deniz son dönem-
de kent yoksulluğu ve konsensus dışında kalan 
değer sistemleri üzerine çalışıyor, yoksulluğu kendi 
içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durum ve siyasal 
bir perspektiften çeşitli etkileriyle değerlendiriyor 
Özellikle küresel çapta yoksulluk hakkındaki ger-
çekleri dolaysız ve dümdüz ortaya koymak amacıyla 
metnin olanaklarını ve çarpıcı alıntıları kullanıyor. 
Özgür Demirci, sanatçı olarak yaşadığı tecrübeler-
den oluşturduğu çalışmaları ile sanat dünyası içinde 
yaşanan finansal problemleri ve bu problemlerin 
sanatçılar üzerindeki etkilerine odaklanıyor. 

Exhibition mainly deals with poverty in general and 
focuses on working conditions of the artists. Elmas 
Deniz’s recent work revolves around poverty in ur-
ban context and value systems outside the general 
consensus. She evaluates the issue of poverty from 
her socio-economic status through the political 
perspective. Özgür Demirci’s works are based on his 
own experiences as an artist. They focus on the fi-
nancial problems of the art system and their effects 
on the artist. Ironically,  his works present images of 
difficult working conditions and survival strategies 
of the artist.

2012
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In fall 2011 i visit the Contemporary Istanbul Fine Art Fair and searched for a gallery or the right 
place for my concept “seven conspiracies”. As I found this independent art gallery concept of 
PASAjist I was impressed about the community work and the non-profit concept. Furthermore 
I liked that this space is created for new underground ideas and a place for research and de-
velopment for every kind of artists. From the beginning until the end of these planned textile 
installation with real blood the gallery gave me new possibilities for the work and i´ve got all 
the time support for finding sponsors or materials. My team and me, 5 Fashion Designers, 1 
Model, 1 Artist and many helping hands, loved to create these work  into these room. The Work 
itself start a visual Relationship with this Gallery and make the impact of this installation more 
powerful and shows the visitor another way to his perception. My experience with these textile 
concept are very comprehensive, I worked at  the first time in my life with a big team in a creative 
process when I used the material blood. I didn´t know how complicated it will be to find blood 
and to work with it in Istanbul. It is also not naturally that every art space accept to work with this 
material. But in this regard, the gallery was completely open for my concept and the work of our 
team. The team liked to work free and we also filmed the performance in this environment to 
show the movies later in the same room at the exhibition. Distinguished into these independent 
art gallery concept  is the work of the free volunteers, those people keep this concept alive and 
hold the contacts to the artists, made appointments for upcoming exhibitions and many things 
more. All in all I can say it was a great experience and an open space for new and  good ideas, 
for research with  support for independent artist and a space that is not like the rest of these 
contemporary fine art business, where first the fucking fame and money talks.

  Gerd Barsch

”

“ Hate Speech
Söylem Nefret 
Türkân Akkulak Koç

Şub Feb 2012

Herkes bir diğeri için öteki, bir diğeri için yabancı, be-
lirsiz ve ürkütücü. Önyargılara hazır bütün söylemler. 
Benden veya bizden olmayan dışlanmalı, yok sayılmalı 
ve hatta yok edilmeli …Nefret söylemi zuhur edilir, ince 
ince dokunur tüm algılarda. Yani kendinden olmayanı, 
farklı olanı kötünün bütün temsilleri olarak kodlar. Her 
gün okuduğumuz gazetelerde, izlediğimiz programlar-
da, bazen tatlı bir sohbetin ortasında bir deyimde, güzel 
bir romanın satır aralarında karşımıza çıkar. Biz fark et-
meden bizi ele geçirir. Bazen bir doğal afetin yıkıntıları 
içinde ilahi adaletin tecellisine duyulan inanca dönüşür.  

Everyone is a foreignor for the other, a stranger, indefi-
nite, fearsome… All the speeches are open to preju-
dices. Everyone should be excluded from me or us, 
everyone has to be marginalized, has be ignored and 
even destroyed.Hate speech arises, bit by bit, gets into 
the perception. It codes the “different”, the exclueded 
ones are the representations of unpleasant. It appears 
in the daily newspaper we read on the tv programs we 
watch, sometimes in the expressions in the middle of 
a friendly chat in expressions we use, in between the 
lines of a marvellous book we choose. It transforms to 
the manifestation of divine justice, in the wreckage of 
a natural disaster. 

Beyoğlu Sesi
Beyoğlu Sounds
Banu Taylan

Şub Feb 2012

Beyoğlu’nda yürürken duyduğum sokak sesi, 
mağazalardan gelen müzikler, gittiğim konserler, 
Tramvay sesi, Doğaçlama…larımız, insanların sesi, 
simitçiler, kestaneciler, piyangocular, sokak müzisy-
enlerinin müzikleri, Pasajist’te gerçekleştirdiğim 
etkinliklerin sesi…” “Beyoğlu Sesi Ses Enstalasy-
onu Pasajist’te karanlıkta, gözü kapalı Beyoğlu sesi 
dinleyerek gerçekleşecek. Banu Taylan İstanbul’da 
yaşıyor, illustrasyon ve ses enstalasyonu üzerine 
çalışıyor. Çizgi ve ses kombinasyonlarının farklı 
formatları üzerine iş üretiyor. Bunları insanlarla 
iletişim ve paylaşım için birer araç olarak kullanıyor. 

“Sound installation will be realized in PASAJist, listen-
ing to Beyoğlu, eyes shut. The sound is the sound of 
Beyoğlu. I’m recording, I’m collecting sounds. The 
street’s sounds while walking in Beyoğlu, music from 
the  shops, the concerts I went, the sound of the tram, 
our improvisations, voices of people, simit sellers chest-
nut sellers, lottery sellers, music of street musicians, the 
sounds of the events I perform at PASAJİst…” Banu Tay-
lan
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Yüz / an 
Faces of the Moment
Didem Durukan

Mar 2012

Yüz/an projesi, insanın iç dünyasındaki değişimleri, 
toplumda barınma kaygısını anlatıyor. Kimlikler-
imizi oluştururken nelerin bizi etkilediği sorusunun 
cevaplarını arıyor. Deneyimlerimizin, kişiliklerimize 
kattıkları ve eksilttiklerini sorgulayarak kartvizit gibi 
bir malzemede her ayrı bir yüzün, ne kadar değişken 
varlıklar olduğumuzu göstermesini amaçlıyor. Proje 
insan doğasına odaklanarak, değişimin kaçınılmaz 
olduğunu sergiliyor.

Faces of The Moment Project expresses the changes in 
people’s inner world, fears of existence in the society.  
It is looking for answers what effects us when we form 
our personalities. It iaims to show how versatile we are 
as people with our experiences adding a lot to us as 
well as taking a lot from us, on a material such as a busi-
ness card. This Project focuses on human nature and 
expose that alteration is inevitable.

Cockaigne

Mar 2012

Güney Amerika’ya ayak basan Kolomb karşılaştığı bol-
luk karşısında duygulanır ve mektuplarından birinde 
“tam bir Cockaigne” diye söz eder. Güney Amerika’dan. 
Gerçi şarabın olmamasından ve yerlilerin gayri 
Hıristiyan adetlerinden şikayet etse de ortaçağa hakim 
olan bu bolluk ülkesi fantezilerinin gerçekleştiğini 
düşünmektedir. Günümüzdeki göç hareketlerine 
baktığımızda hayali bir bolluk ülkesine doğru yapıldığı 
görülmektedir bu hareketlerin. Bolluk ülkesi düşleri 
neredeyse tüm insanların kolektif bilincinde bir ye-
ryüzü cenneti olarak hala yatmaktadır.

Taşeron 
Outsourced
rum 46

Nis Apr 2012 

2012 yılı boyunca rum46 “taşeron” terimi üzerine 
yoğunlaşıp   araştırmalar yapıyor. Sanatsal pratiğini 
Danimarka’da cadde üzerinde 46 numarada bulunan 
fiziksel proje mekanını farklı ülkelerde farklı mekanlara 
taşıyarak yapıyor. Bu kez PASAJist’in önündeki caddeye 
taşınarak yeniden dışa aktarıldı ve inşa edildi. Ekono-
mide üretimin bir bölümünün “dış kaynaklı” olması ve 
başka ülkede üretilmesinin ekonomik olarak avantajlı 
olabilmesinden yola çıkarak rum46 kar amacı olma-
yan aktivitelerini “dış kaynaklı” hale getiriyor. Kültürel, 
estetik ve sosyal alanda “dış kaynaklı” olanın insanlara 
ne gibi değerler kazandırdığı sorusunun cevaplarını 
araştırıyor.

In 2012, rum46 is investigating the notion outsourc-
ing. As part of this investigation they visit PASAjist in 
Istanbul. rum46 literally outsources their artistic prac-
tice by moving their exhibition space to the street in 
front of Pasajist’s space. The physical project space is 
reconstructed and outsourced from its Danish street-
address, number 46. For two weeks, this physical pla-
teau of rum46 hosts workshops, talks and suppers. The 
topic revolves around the notion of cultural valuation, 
as rum46 will be examining what cultural value they 
can gain from the outsoucing process.

Kimliksiz Bedenler 
Bodies without identities
Yavuz Kılıçer

Nis Apr  2012

Kimliksizlik; günümüz dünyasında kendisini ortaya 
koyamayan, kendisine bir yer bulamayan, insanların 
sahip olduklarından taviz vermeleriyle başlayan bir 
erime ve yok olma durumu. Kendimiz olmak her gecen 
gü daha da zorlaşıyor. Kimliksizleşen bir nesil olmaya 
basladığımız günümüzde; süreç içerisinde devam eden 
çalisma ile, seyirci, sanatçının ürettiği bedenleri istediği 
gibi yerleştirerek serginin yaratıcısı konumuna geçiyor.

Lack of Identity describes the process of evanescence 
through which the modern world assimilates the indi-
vidual and forces each of us to compromise our true 
colors. In a world of emptiness, we do not dare to be 
ourselves anymore. This exhibition aims to make a 
change by encouraging the audience to take part in 
the creation of art.



PASAJ, Bağımsız Sanat Alanı, Ömer Hayyam sok. Kahya Bey caddesi 15/8 Tarlabaşı www.pasajist.com pasajist@gmail.com PASAJ, Bağımsız Sanat Alanı, Ömer Hayyam sok. Kahya Bey caddesi 15/8 Tarlabaşı www.pasajist.com pasajist@gmail.com

rum 46
Taşeron, Outsourced

Mimar Sinan Üniversitesi’nde, at Mimar Sinan University.

Bütün Ateşler, Ateş
All fires, the Fire
Elizabeth Aro 

Nis Apr 2012

“Bütün ateşler, Ateş” Arjantinli yazar Julio Cortazar’ın 
kısa öykü kitabı ile aynı ismi paylaşıyor. Bu isim her 
birimizin ruhunda yanan ateşi işaret ediyor. Ateş 
gizemini koruyor. Farklı dinlere mensup pek çok in-
san kendilerini duyan bir tanrının varlığına inanıyor. 
Hayatı, tutkuyu ve hareketi doğuran ateş ışığın enerjiye 
dönüşmesini simgeliyor. Sanatçının kumaşlarla yaptığı 
yerleştirmesiyle seyirci bu duyguları, görsel algı ile 
deneyimliyor.

Elizabeth Aro’s work interweaves the emotion of the 
materials used, such as velvet, brocade, photography, 
drawings with the dryness of the sensory impact of the 
approach. The dichotomy that is generated by feelings, 
emotions and ideas of the individual and the stage of 
impulses, stress and feelings by means of which the 
individual moves is the main point which she likes to 
work on, trying to evoke the hidden energy in the ma-
terial and letting it play with the human being’s depth.
Having engaged elements as diverse as water and fire, 
her work reproduces familiar visual signs, arranging 
them into a new conceptually layered pieces. In her 
first PASAJist solo show, these themes are combined by 
installations that feature the idea the artist has of them 
juxtaposed with photography and drawings.

Psikedelik Kadınlar 
Psychedelic Women
Amina Zoubir

May 2012 

Cezayirli sanatçının videoları hareket halindeki kadın 
vücuduna farklı bir bakış sunuyor. Kadınlar için evlilik 
mekanları serbest bir dışavurum alanına dönüşüyor. 
Videonun sesi uzamsallaşma hali, 60’ların ahlaki 
gevşeyişlerini anımsatan hipnotik psikedelik müziğe 
referans veriyor. Bu durum farklı mekanlarda hareket 
eden ve bireysel hareketleri etkileyen sosyal ve dini 
kodlamaları farklı şekillerde işleyen kadın ve erkek 
arasındaki karşılıklı değişimin yoksunluğuna neden 
oluyor.

Algerian artist’s videos offer a strange immersion 
among women’s bodies in motion. For women, the 
wedding locations become spaces of free expression. 
The music used in the video refers to a hypnotic psy-
chedelic music promoting the relaxation of morals in 
the sixties. This raises the lack of exchange between 
men and women, often moving in different places and 
deliberately separated from the application of social 
and religious codifications that influence individual be-
havior.
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Amina Zoubir - Sanatçı Konuşması - Marmara Üniversitesi’nde
Amina Zoubir - Artist Talk at Marmara University

Elizabeth Aro- Sanatçı Konuşması - İstanbul Teknik Üniversitesi’nde
Elizabeth Aro - Artist Talk at Istanbul Technical University

Bitmeyen Yolculuk
Endless Voyage 
Joma

May  2012

Bitmeyen Yolculuk, 2003 yılında başlayan, göç 
hareketleri tartışmalarına yeni bakış açıları getirmeyi 
amaçlayan bir sanat projesi. Akdeniz çevresindeki, kül-
tür ve insanları zaman ve mekanda birbirine bağlayan 
kompleks sirküler ideal bir yol.

“ENDLESS VOYAGE” is a project of art started in 2003. It 
aims  bringing new voices into the debate on migratory 
movements. It is a complex circular ideal path that con-
nects cultures and people around the Mediterranian 
Region in time and space.

Sınır
Border 
Demet Yalçınkaya

Haz Jun 2012

Birey olma çabasındaki kadın, bir yandan toplumu 
oluşturan ve devamlılığı sağlayan kuralların sınırlarını 
zorlamaktadır. Projedeki sınır kavramı, kadının to-
plumsal rollerindeki ait olma-olmama, kabul etme-
reddetme temelli gerilimlerine odaklanmaktadır. 
Mekandaki yerleştirme, izleyiciyi bu türden bir ele 
alışla imge, görüntü ve ses deneyimine dahil etmeyi 
amaçlar.

The woman, struggling to be individual, pushes the 
boundries of the rules which constitute the society 
and provide the continuity of the society. The notion 
of ‘border’ in the project focuses on the woman’s roles 
in society, the tension of belonging – no belonging, ac-
ceptance – rejection. Installation in the room, invites 
the audiences to the experience of image, video and 
sound.
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Showing the ENDLESS VOYAGE project at PASAJist was at the same time both an exciting show of the work 
done until that date to the Turkish audience and an important inner experience I could add as a new step on the 
project itself. The whole experience in the long way around the Mediterranean with the ENDLESS VOYAGE pro-
ject -almost 10 years of work- is coming from small modest stages like those three weeks I did spend in Istanbul 
with PASSAJist people. Cairo, Damascus, Beirut, Matera and many other palces where I have been before gave 
me some taste of the richness and complexity of neighbors life. Images displayed come from the warmness I 
got travelling all around. Istanbul many times before and the people surrounding the idea of PASAJist again 
gave me a friendly push to continue with my exploration.

JOMA

”

“
İniş-Çıkış
Up & Down
Çiğdem Menteşoğlu

Haz Jun 2012

Projeye ismini veren Up and Down, yukarı ve aşağı yön 
göstermesi dışında, günümüzde yaygın olarak beliren 
bir mod (durum/hal) durumuna dönüşen bu expresy-
on; ruh halinin yukarıda (pozitif ) ve aşağıda (negatif ) 
oluşuyla ilgili bir psikolojik durumu da tanımlar. Bu 
ikili anlam Pasajist’ in mekanına özgü hazırlanacak bu 
yerleştirme ve resim projesinde birbirini destekler ve 
anlamı güçlendirecek farklı bir fiziksel eylem de katıyor.

The expression UP and Down which is the name of the 
Project, nowadays, does not only show the directions 
but also the mode: it determines a psycological status, 
emotional state is up (positive) and down (negative).
This binary sense is supported with the painting and 
installation project especially designed for PASAJist 
and a lso it reinforces the meaning by adding a differ-
ent physical action.

Berlin Odası 
Berlinner Zimmer
Karen Bartram Bernd Riehm

Tem Jul 2012

Berliner zimmer Berlin’e özgü bir mimari özellik. Bu 
tema hakkında, farklı geçmişler sahip iki sanatçı hem 
kişisel, hem de birlikte araştırmalar yapıyorlar.

Artists from different backgrounds show works from 
inside and outside of Berliner Zimmer. Berliner Zim-
mer is an architectural speciality of Berlin.
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Pasajist’in Halep Pasajının gürültülü ve 
koşuşturmalı mekanının bitiminden merdi-
venle çıkılan yukarıda bir yerde konumlanıyor 
oluşu beni dürtüleyen en önemli unsurdur.Bu 
anlamda; Pasajist’in bulunduğu yere uygun 
olarak, insanın yüzleşeceği, bir farkındalık 
yakalayacağı bir mabet etkisi yaratmak iste-
dim. Pasajistin konumlandığı Halep Pasajının 
çok renkli, karışık ve karmaşık, kapitalist 
dünyanın imgeleriyle dolu olan iç mekanı 
ile Pasajist’in dingin ve sesiz mekanı eşsiz bir 
kontrast yaratır. Bu kontrast, beni mekanla 
bütünleşen mekanın kendisinin de çalışmayı 
oluşturduğu bir proje tasarlamaya yön-
lendirdi. Mekanla kurduğum bağ, yapacağım 
çalışmayı şekillendirdi. Pasajist’ bağımsız 
sanat alanı benim için sanatsal deneyim-
lerim açısından çok önemlidir. Pasajist, me-
kana müdahale şansımı genişleterek beni 
özgür bırakmış ve projeye yoğunlaşmamı 
sağlamıştır.

Çiğdem Menteşoğlu

“

”

Çok Teşekkür Ederim - 
Johanna Tam, IPA 

Agu Aug 2012

The IPA-Istanbul Festival, as a new highlight of Turkey’s 
art scene, aims to be a platform for encouraging the 
practice of performance art by uniting performance 
art lovers as well as emerging artists from all over the 
world to exchange their ideas and experiences. This 
year the IPA festival will be organized by Istanbul-based 
arts and culture team KOZA Visual Culture and Arts As-
sociation and will be supported by maumau art resi-
dency and Swiss Arts Council Pro Helvetia with contri-
butions of venue partners Salt Galata, Pasajist, Gallery 
NON, Pi Artworks, DEPO and Peyote. The festival, which 
will be held between August 9 to 11 will host 20 artists’ 
performances, while the workshops and summer camp 
which are held between July 29 to August 4 are hosting 
46 students.

Ayna Sırtı  
Barış Mengütay

Eyl Sep 2012  

Gölge: Işığın yaptığı çıkarma işlemi.
Işıktan seni çıkardık, gölgen kaldı.
Gerçeklikten seni çıkardık, ne kaldı?
Ayak sesleri yaklaşmakta olan vicdan ağrıtıcı 
gerçekliği nasılkarşılamayı düşünüyorsun? Anlamak, 
yorumlamak ve  ifade etmek için kullandığın kavram 
ve paradigma sandığında neler var?
Kaçı kendi gerçekliğinle uyumlu?
Gözünü gölgenden ayırma. 
Gerçeği sadece onda görebilirsin. Ayna seni yanıltır!
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Çok Teşekkür Ederim - 
Johanna Tam, IPA 

BANG! 
GÖNÜL NUHOĞLU

Eki Oc 2012

Gönül Nuhoğlu, alternatif sanatçı inisiyatifi PASAJist’te 
BANG! adını verdiği interaktif yerleştirmesinde, 
eğlence parkına ait bir eleman olan atış standını, 
dönüşüme uğratarak, sanatçı-koleksiyoner ve sanat 
piyasası topolojisine dönük eleştirel göndermelerle 
farklı bir koşula sürükleyerek kullanıyor. Yerleştirmede 
kullanılan atış standı, gösteri parkından ödünç alınan 
bir sembol; kendilerinden, belirlenen hedeflere atış 
yapılması beklenen izleyiciler, oyunun aktif parçaları; 
hedefler ise, gelecek vadeden, sanatçıların kendilerinin 
ve işlerinin imgeleri olarak karşımıza çıkıyor. İsabetli 
atışları ile başarılı olan izleyiciler ise, sanatçının kend-
ilerini değer gördüğü “koleksiyonerlik belgesi”ni alma-
ya hak kazanıyor.

BANG! is fully situated around this perception. The 
shooting stall used in the installation is a symbol bor-
rowed from a fun fair. In BANG! the audience is chal-
lenged to shoot targets which are actually images of 
the works of promising artists. An onomatopoeic ex-
pression of a gun shooting BANG! emphasizes the cri-
sis of the critical moment. At the end of this game, suc-
cessful shooters/audiences will have a chance to win 
the “collector’s certificate”.

Akşam Oturması 1
Orta Format 

Kas Nov 2012

Ne tam bir fotoğraf söyleşisi, ne de tam bir atölye. 
Bu yüzden ismiyle müsemma bir akşam oturması.
Ev sahipleri Tevfik Çağrı Dural ve Şener Soysal’ın yön-
lendirmesi ile hep beraber konuların konuşulduğu 
tartışılacağı, sohbet edilip çay içildiği ‘Akşam 
Oturmaları’nın ilk konusu “Fotoğraf ve Görsel Algının 
Değişimi”.
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11 -21 ekim 2012 tarihinde Pasajist'te Bang başlığıyla gerçekleştirdiğim  sergide sanat piyasasının bu 
dönüşümünü,koleksiyonerlerin eser alma pratiklerini, spekülatörler ile olan ilişkilerini, eser alımı için yaptıkları 
yatırımın, ufak bir kısmını dahi sanat üretimini çekinmelerini, kısaca kendi koleksiyonları dışındaki hiçbir şeye yatırım 
besleyecek ve geliştirecek herhangi bir eylem alanı için kullanmaktan çekinmelerini, kısaca kendi koleksiyonları 
dışındaki hiçbir şeye yatırım yapmamalarını sorgulamak istedim. Sanatçı olmak benim için karşı durma, tepki 
verme, alternatif olma hali.Diğer yandan üretim sürecimde mekan benim için ana elemanlardan bir tanesi . Sanatçı 
,bir fuar ya bir sergi sonrası markalanıyor ,paketleniyor ve sunuma hazırlanıyor.Peki ama bu sanat üretimini nasıl 
etkiliyor,sanat gerçekleğini,özerkliğini ve biricikliğini kaybetmiyormu? Bu sorulara cevap arayabileceğim en uygun 
mekanın ,sanat piyasasına karşı aynı duruşu gösteren Pasajist olması tesadüf değildi doğal olarak. 16 yıldır genç 
sanatçıları ve çağdaş sanatı destekleyen kamu yararlı bir sivil örgütte çalışan birisi olarak, Pasajist, kuruluşundan 
bu yana hem desteklediğim hem de izlediğim bir oluşumdu.Pasajist ,kısa geçmişiyle ve yokluklarıyla ayakta 
kalmayı başardı .Kendisini "bağımsız sanat alanı" olarak tanımlayan mekanların sadece İstanbul güncel sanat 
alanında değil tüm dünyada işlevi çok önemli bence. Bağımsız ve alternatif projeler üretebilmek ,sanatsal üretimi 
desteklemek bağlamında inisiyatifler hem sayıca çoğalmalı hem de görünürlükleri açısından sanat piyasasında 
yer edinilmeleri sağlanmalı. Sanatın izleyicisiyle aracısız ve dolayımsız olarak karşılaşmasını sağlanabilmeli. 
Burada hem sanatçıların bu konuda sağduyu olmaları gerekiyor,diğer yandan da inisiyatiflerin ayakta durabilm-
esi için bu konuya duyarlı kurumlardan destek görmeleri gerekiyor. İnisiyatiflerinde kendi aralarında ortak pay-
dada buluşarak biribirlerini beslemeleri gerekmektedir.Sanatın tek düsturu özgürlüktür,özgürlüğün söz konusu 
olmadığı yerde gerçek bir sanat üretiminden bahsetmek söz konusu değildir.

Gönül Nuhoğlu

“

”

Berlin Farm Lab 
Valentina Karga

Kas Nov 2012 

Mimar-sanatçı Valentina Karga Amber’12 Sanat ve 
Teknoloji Festivali kapsamında “Berlin Farm Lab” isimli 
projeisiyle PASAJist’te. Sanatçı “şehirde kendine yetebil-
irlik” fikri üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Berlin Farm 
Lab, sanatçınınkendi birikimlerini ve tasarladığı How 
to ve Do it yourself (kendin yap) videolarını paylaştığı 
bir platform. Sürdürülebilirlik, yeniden kullanma, kendi 
kendine yetme, kapalı döngü sistemleri, çevre ve yem-
ek Valentina Karga’nın çalışmalarını oluşturan anahtar 
kelimeler. 

Architect-artist Valentina Karga, is at PASAJist, with 
her project titled “Berlin Farm Lab” within Amber’12 
Art and Technology Festival. She works on the idea of 
self-sufficiency in a city. Berlin Farm Lab, is a platfrom 
which she shares her knowledge and designs along 
with “How to” and “Do It Yourself” videos.  The design is 
a combination of systems that already exist, although 
combined in a nothingis-wasted logic. Valentina Karga 
holds a master in architecture from University of Thes-
saly, Greece. Sustainability, reuse, closed loop systems, 
self containing systems, environmental and food qual-
ity are key-words in her work. She aims to present her 
work and to create an interactive, participatory discus-
sion during the dinner.

Bulutlarda buluş benimle 
Meet me in the Clouds 
ANGELO MOLINARI,  
FERNANDO GARBELOTTO

Dec 2012

Garbelotto’nun tuvallerinden yapılmış dokumaları, 
kendiliğinden bir uzamı temsil ediyor ve çevres-
indeki her şeyi bir ütopya oyunuyla, bizim mantık 
çerçevemize uymayacak, sadece esrarengiz fraktal 
şekiller aracılığıyla anlaşılabilir şekilde bastırıyor. 
Doğa hiç bitmeyen döngüsünde fraktalleri bir 
düzen olarak kullanıyor. Molinari’nin resimleri, atö-
lyesinden başlayarak tüm alanı boydan boya geçi-
yor. Molinari’nin ellerinde kocaman çin fırçaları var. 
Sanatçı esaslı ve ezici hareketleriyle, aynı sınırlarda 
zorladığı renkleri tuvalin sınırlarından taşırarak ve bu 
dinamik gerilim aracılığıyla kendi anlam dengesini 
bularak alanı istila ediyor.

Garbellotto’s webs, made by canvas, represent a 
space as themselves and overcome the environ-
ment around in a utopian game, incomprehensible 
for our rigid logic categories, but understandable 
through mysterious fractal shapes. Molinari’s paint-
ing goes all over the space, starting from his stu-
dio. In his hands there are huge chinese brushes. 
Molinari invades it by his broad and overwhelming 
gesture, making colours explode out the canvas’ 
boundaries, the same boundaries in which the artist 
will force the colours, finding through this dynamic 
tension its expressive balance.
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Çorbada Tuzun Olsun II

Ara Dec 2012

Bu zamana kadar gercekleşen sergilerden örnekler, 
mekânin varlığını sürdürebilmesi icin yapılanlar, 
yapılamayanları, hedeflenenleri paylaşmak, fikir ve 
önerileri değerlendirmek, eleştirmek, cesaretlen-
mek, yenilenmek, eksikleri tamamlamak için bir araya 
gelmekten keyif duyacağımız bir akşamüstü partisi 
gerçekleştiriyoruz... Aynı gün, “Sorumlu Sanatçı?” isimli 
serginin ön açılışı olacak. Sergide, sanatçılar Juliana 
Irene Smith, Johannes Willi ve Beni Bischof tarafından 
sanatçının sorumluluk durumları çalışmaları, özellikle 
de çizimleri üzerinden sorgulanıyor. 

PASAJist, running as an independent project space 
since December 2010, will look for alternative ways 
in order to ensure its own sustatinability by “Çorbada 
Tuzum Olsun” the fundraising party. We would like to 
realize an afternoon party to share and discuss previ-
ous events, the acts and decisions we made to survive, 
the ones that we could not achieve, suggest, review, 
encourage, renew… On the same day, there is the pre-
opening of the exhibition entitled “The Responsible 
Artist?” 

SORUMLU SANATÇI ?

Responsible Artist?

Juliana Irene Smith, Johannes Willi, Beni 

Bischof Eveline Wüthrich
Ara Dec 2012

Hem özel, kişisel, bireysel halde, hem de genel, kamus-
al, hatta sosyo-politik düzeyde, tüm sanatçılargörünür 
biçimde, direk olarak mevcut durumlarından etkile-
nirler. Sanatçının mümkün sorumluluk durumları 
sanatçıların çalışmaları, özellikle de çizimleri üzerinden 
sorgulanacak. Bir sonraki hafta serginin küratörü Eve-
line Wüthrich’in de katılımıyla “bir sanatçının ne kadar 
sorumlu olduğu veya olması gerektiği” ve “eser ve so-
rumluluk arasındaki ilişki”nin sorgulandığı bir konuşma 
gerçekleşti. Konuşmada özellikle kültürel özgeçmiş üz-
erinden konu irdelendi. 

All of the artists are obviously directly influenced by 
their actual circumstances – both, in a rather private, 
personal and individual way but also on a rather gen-
eral, public even socio-political level. How responsible 
an artist can or should be and also the immediate rela-
tion between responsibility and an artwork. The public 
is more than welcome to participate this discussion, 
mostly as questions will pop up depending on a cul-
tural background. The show at PASAJist Istanbul is not 
only a chance to meeting with Istanbul art enthusiasts 
but also a way of providing them an impression of con-
temporary Swiss art production.  

Boş Resimler 1
Empty Pictures 1
Dominik

Ara Dec 2012

Birbirini izleyen serilerde, DOMINIK, seçtiği metinleri 
sergi mekânlarını çeviren duvarlar üzerine tek ren-
kte spreyleyerek çalışıyor. Bu eylemin arkasında sergi 
alanlarına renk yerleştirme düşüncesi var. DOMINIK bu 
eylemi “resim için bireysel bir çözüm” olarak anlıyor. 
İşleri sergi süresince mekânda kalıyor. 1981 yılında 
doğan DOMINIK Alman bir sanatçı. 2011 yılına kadar 
Almanya’da Academy of Visual Arts in Karlsruhe’de Leni 
Hoffmann ile resim çalışan ve aynı okulda eğitimine 
devam eden sanatçı, şu anda Italya’da yaşıyor ve 
uluslararası sergilerde yer alıyor.

In the running series “Empty Pictures” the artist 
DOMINIK works directly on wall areas of exhibition 
rooms by spraying his own texts monochrome. Behind 
all this, there is the idea of positioning colour into avail-
able exhibition situations. DOMINIK understands this 
activity as his individual solution for painting. His works 
consist temporarily during the time of each exhibition. 
DOMINIK is a German artist and was born in 1981. Till 
2011 he studied painting at the Academy of Visual Arts 
in Karlsruhe/Germany at professor Leni Hoffmann and 
he was student of the masterclass. At the moment he’s 
living in Italy and takes part in different international 
exhibitions.
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Durağan Hikayeler
Stationary Stories
Carolyn Riddell

Oca Jan 2013

Boyama ve baskılamadan sonra bir sıçrayış yaparak, 
yeni malzemeler ile çalışan sanatçı sariler, kilimler, 
dokumalar ve pleksi cam tabakalarının öz yapısını 
materyallerde ince değişiklikler yaparak açıyor. Bu 
gösteri, doğu ile batının inceliklerini, tarihlerini ve 
geleneklerini temsilen bir “koridor” ya da “viyadük” 
yaratma çabasındadır. Sergilenen her bir materyalin 
kendine has bir kimliği var. Riddell, bu kimliği iz-
leyiciye yeni bir üstünlük noktası yaratmak umudu 
ile bozuyor değiştiriyor parçalara ayırıyor. Parçalar 
arasındaki boşluklar birbirleri ile ilintili , alanlar 
arasında kalanlarsa şiirsel fikirler. Her bir parça/obje, 
hatıra/ işlem/ damıtma hareketlerini içine çekmiş. 

Carolyn Riddell’s second show in Turkey involves many 
years (26) of “passaging” between Canada, Turkey and 
India. The work is a pivotal shift from painting and 
printmaking to working with newer material: fabric (sa-
rees, carpets, weavings) as well as plexiglass sheeting. 
This show will be an attempt at creating a “corridor” or 
‘viaduct’” representing eastern and western sensibili-
ties, histories and traditions. Each material presented 
in the show, has an inherent identity, which Riddell has 
subverted/exchanged/dismantled to hopefully create 
a new vantage point for the viewer. 

Panorama 
Olivia Valentine

 Şub Feb 2013

Olivia Valentine’nin işleri tekstil ile mimari yapılar 
arasında bir ilişki yaratır. Olivia yeni işi Panorama’da 
hem geleneksel iğne oyası motiflerini hem de bugüne 
ait tarzda kumaşları kullanmıştır. Pasajist’in iç ve dış 
mekanını sarmalayan Panorama, küçücük bir kumaş 
parçasını şehri saran bir yapıya genişletir. Olivia Val-
entine, Chicago Sanat Enstitüsünden mezun ve halen 
Türkiye’de Anadolu tekstilinde ve mimarisinde de-
koratif motifler üzerine Fulbright bursu ile çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Olivia Valentine’s work creates relationships between 
textile and architectural structures. Her new installa-
tion, Panorama, is based on both traditional motifs 
of “iğne oyası” and the urban fabric of contemporary 
Turkey.  Spanning the interior and exterior spaces of 
PASAJist, Panorama takes the once diminuative gar-
ment edge and expands it to the scale of the city. Olivia 
Valentine holds an MFA from the School of the Art Instit 
ute of Chicago, and is currently in Turkey as a Fulbright 
Fellow researching intersections in decorative motifs in 
Anatolian textiles and architecture. 

2013

Yekpare Akış
Integral Flow
Erim Bikkul

Mar 2013

Şimdiye dek çizme ve boyama yoluyla, yani varolana 
“ekleyerek” yapıt üretirken, son dönemde kâğıt ve 
plastik gibi malzemeleri kesip “eksiltmenin”, bir an-
lamda boşluğu işlemenin peşine düşen Erim Bikkul, 
yeni çalışmalarıyla Pasajist’te. Sergileri sadece eserlerin 
değil bizzat sanatçının da izleyicilerle bir araya gelmesi 
için bir fırsat olarak gören Bikkul, 21-30 Mart 2013 tari-
hleri arasında açık kalacak sergide önceden hazırladığı 
çalışmaları sunmanın yanı sıra, Pasajist’te kurduğu mini 
atölyesinde üretmeye devam ediyor ve ziyaretçilerle 
iletişime açık oluyor.

Taking its name, Integral Flow, from the poem Eşik by 
Ahmet Hamdi Tanpınar, a visionary poet and a novelist 
of great importance, Erim Bikkul’s exhibition is an at-
tempt to evaluate the space and time that he lives in by 
looking behind appearances. Now he concerns himself 
with creating by subtracting – cutting out and remov-
ing parts of materials, such as paper and plastic, he’s 
been working on. As an artist committed to exhibitions 
that bring not only artworks for visitors but also an op-
portunity to meet the artist, Bikkul displays his most re-
cent works and works in a mini-studio in the exhibition 
area where he can interact with the visitors.

Görünmeyen
Unseen
AslıeMK

Nis Apr 2013

“görünmeyen”
ikili performans.
birinden diğerine aktarılan.
kavramsal öz.
kabul edilebilir sınırları.
AslieMk, Aslı Dinç ve Mk Yurttas’ın performatif ikili 
projesidir.
Çalışmaları siberuzay ile eleştirel kuramın melez kül-
türü üzerinedir ve sitüazyonizm, siberpunk, squat, 
posthuman, hayaletsi-oluş, şizokreatif kelimeleriyle 
örülür.

“unseen”
duo performance.
transferred from one to another.
essence conceptual.
borders of eligible.
***
AslieMk is a performative duo project by Asli Dinc 
and Mk Yurttas. 
Their work concentrates on the hybrid culture of cy-
berspace – critical theory and spinning around the 
words of situationism, cyberpunk, squats, posthu-
man, ghostly-presence and schizocreative.
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realitaetsbüro „Spitzbergen 
Projesi“ 
Anja Uhlig

Nis Apr 2013

613 adet nar fidesi. Münih’te ve İstanbul’da. realitaets-
büro bu 613 nar fidesini korumaları için iki şehirde 
yaşayan insanlara veriyor. Ve bir orman oluşuyor. Münih 
ve İstanbul arasında bağ kuran bir orman. Spitzbergen 
Projesi” realitaetsbüro’nun devamlı bir projesidir. Bu 
proje 2009 yılında Spitzbergen adasında bir tohum 
bankasının kurulmasına ve böylelikle belli bir gücün 
merkezileşmesine karşı tepki olarak gelişmiştir. Spitz-
bergen adasındaki tohum bankasında tüm kullanım 
amaçlı bitkilerin tohumlarının doğal ve insan eliyle 
oluşan afetlere karşı güvenlikli bir biçimde saklanması 
amaçlanmaktadır. 

613 pomegranates. They were peeled in a public space  
in Munich, in 2010 during an artistic exchange Munich-
Istanbul. They were conserved, but of each pomegran-
ate remained one seed – 613 pomegranate trees now 
growing for Munich and for Istanbul. With the public 
distribution peformances “The Spitsbergen Project. 
nar.” Anja Uhlig / realitaetsbüro is looking for people 
in both cities who like to become guardians and take 
care for these trees and thus become part of the “Spits-
bergen Project”. Instant pictures seal the promise to do 
so. And an almost invisible forest of pomegranate trees 
starts to grow connecting both cities. 

Art International 2013 
F7 Pauseway |F7 Mola Yeri 
Sheila Pepe

Eyl Sep 2013

PASAJ New York, Brooklynli sanatçı Sheila Pepe ile 
işbirliği yaparak, seyircileri durup izlemeye, tartışmaya 
ve içinde bulundukları çevrenin, sanat fuarının doğası 
üzerine düşünmeye davet ediyor. Ziyaretçiler Pepe’nin 
işi içerisine yerleşerek, sessizce dinlenecek ya da 
gördüklerini, göreceklerini konuşacak, belki de bir 
sonraki öğünde ne yiyeceklerini, bir çay ya da kahve 
alıp almayacaklarını soruyor ya da sadece bakmaya 
devam ediyor. Pasaj yapısında olan F7, mimari açıdan 
özel ve kamusal alanı birleştirmek amacıyla üretilip 
yerleştirilmiş el yapımı dokumalarla kullanıma açık bir 
alana dönüştürülüyor.

New York based artist Sheila Pepe creates a space 
that invites the public to take a break, contem-
plate, discuss and consider the nature of the con-
text: the Art International İstanbul fair. Visitors sit 
inside Pepe’s work to rest quietly or talk about what 
they have seen, will see, perhaps they might ask 
each other what they will eat for their next meal, 
if it is time to have a tea, a coffee or carry on with 
the looking. The architectural passage that is space 
F 7 will be transformed with handmade textiles de-
signed for use, and aesthetically installed to blend 
public with private space. 

Working on my project "The spitzbergen project. nar" I'm looking for people in Munich and in Istanbul who want 
to take a little pomegranate sampling into care. Coming with this project to Istanbul in April 2013 I was very happy 
to be guest at PASAJist. The team of PASAJist gave invaluable support to me and my project providing PASAJist's 
space, their professional knowledge and their network. It was so beautiful and affascinating doing first steps in 
Istanbul's Public Space together and I appreciated a lot their open mind, their lust to widen the known exhibition 
space and their absolute intention to communicate and to connect. To get in contact not only to the "art world", 
but further. To build a stable relationship also with their "non art" neighbourhood. I feel very thankful for this col-
laboration. It was the best start I could have ever imagined for my project. And it was the beginning of an ongoing 
fertile cultural exchange, which, as I feel, can be a contribution to the future of art and of our world.

 Anja Uhlig, realitaetsbüro, Munich

“

”



PASAJ, Bağımsız Sanat Alanı, Ömer Hayyam sok. Kahya Bey caddesi 15/8 Tarlabaşı www.pasajist.com pasajist@gmail.com

“I was invited by PASAJ to install new work in the curated portion of the Istanbul Inter-
national Art Fair, fall of 2013. This portion of the Fair included a select group of not-for 
profit and artist run organizations local to Istanbul. Working among this group was 
an added benefit, allowing me to get a better sense of the local scene. In addition, 
I lodged in residence at the PASAJ headquarters - allowing a better sense of neigh-
borhood living. The piece installed was arrived at as a kind of collaboration of ideas. 
T-7 PAUSEWAY, 2013 was primarily a set of knit and crocheted textiles - incorporating 
trims, laces and yarns into individual pieces installed on site for use. The work made a 
place of congregation and conversation. Pasaj members added tea and cookies, and 
some publication to browse while sitting in the installation, adding a sense of hospital-
ity that I had not imagined (coming from an American, capital driven, take-away food 
culture). The experience was one of my most highly cherished exhibition/ travel works. 
Members of Pasaj worked tirelessly on behalf of the work, were amazing hosts, and 
created the pocket of serious engagement that I sought. Our “booth” - T-7 - functioned 
as planned. Together, we provided an alternative to the typical art fair offering. Profes-
sionally, the experience was very positive for me. There, I met and was interviewed by 
editor Elif Gül Tiben for the online publication m-est. In addition. I met curator Marko 
Daniels, who then commissioned me to create the “Research Station” for the 8th Shen-
zhen Sculpture Biennale (see link below), which was installed this past spring in China. 
Both of these wonderful opportunities would not have occurred, but for the invitation 
from and support of Pasaj.” 

Zemin Taraması
Ground Search
Tatjana Fell

Eki Oct 2013

“Zemin Taraması” ile Berlinli yerleştirme sanatçısı 
Tatjana Fell, ilişkisel mekândan mekân ilişkilerine, 
mekânın yapısını ve görünümünü sorguladığı kadar 
genel konumlandırmasını da sorguluyor. Eserleri 
-ağ çalışmalarında da olduğu gibi- dönüşümsel sis-
temler, sistematikler ve konumlar, örtüşümler, uçlar, 
sınırlar ve bunların bireysel ve politik hareketlerle 
ilişkisine dikkat çekiyor. Sanatçı, köken, kısım ve 
tekillik yerine iç içe geçme ve işbirliğinin önemi-
ni araştırıyor. PASAJ gezgin sanatçı Tatjana Fell’i 
en son çalışmalarından ve araştırma alanlarından 
bahsedeceği bir sunum ve konuşma yapmak üzere 
davet etti.

With Ground Search – from relational space to space 
relations, Berlin based installation artist Tatjana Fell 
quests the constitution and appearance of space 
as well as concepts of general positioning. Her art 
work as well as her network projects magnify trans-
formative systems, systematics and situations, over-
laps, fringes, borderlines and their correlations with 
individual and political action. Instead of extraction, 
division and singularity she investigates the values 
of intertwinings and cooperation during her long 
term exploration. PASAJ invited travelling artist 
Tatjana Fell to open up her recent projects and re-
search fields for a presentation and discussion.

AmberFest'13 kapsamında... AslieMk'nın bu 
çalışması aklın yüzeyine karşı bilinçaltı mekanının 
araştırıldığı ve bir "derivé" ile haritalandırıldığı bir 
video performanstır. Performansın sergileneceği 
mekan görünen ve görünmeyen portlardan oluşur. 
Her bir porttan 2 ayrı bireyin ortak ve birbirin-
den bağımsız bilinçaltına bağlanılır. Portlardan 
girilen bilinçaltı, bir bireyin sözde akıllı aygıtlar 
aracılığıyla sanal bir aktarımı olarak açığa çıkarken; 
diğer bireyin bedeni üzerinde fiziksel etkilerle gö-
zlenir. İzleyici bu bilinçaltı mekanında portlar 
arasında oluşan "ahmakça" ağa odaklanamaz veya 
kendi algısı üzerinden mekan içinde sürüklenir.   

Taking part of Amberfest’13... This work of AslieMk is 
a video performance where the space of the uncon-
cious versus the mind's surface is researched and 
mapped with a "dérivé". The space where the perfor-
mance will take place is constituted by ports, which 
are seen as well as unseen. Each ports will be linked 
by two seperate peoples' mutual and independ-
ent unconscious. The spectator, can not focus on 
the "foolish" network occured between those ports 
or drifts in the space with his/her own perception.

The Saints of 
the New Age 
AslıeMK

Kas Nov 2013
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“Performansımız 3 farklı oluşumu kesişimi olması ve bizim pratiğimizde bazı ilk-
leri içermesi yönleriyle zihin açıcı bir deneyimdi. İlk kez bir küratörün devam eden 
bir projesine dahil olduk ve ambefestin uluslar arası tonu ile PASAJ’ın destekçisi 
olduğumuz inisiyatif tavrını bu projede kendi kavramlarımızla bir araya getirebilme 
şansımız oldu. Yeni medya teknolojilerine bakış açımızı; sanatın kendiliği, sunumu, 
algılanırlığı gibi genel olarak hassas olduğumuz başlıklar ile bu 3 oluşumun hatları 
üzerinden tartışmaya açmayı denedik.”

AslıeMK

Birkaç Erkek
Few Men
SOGEP,  
PASAJ ORTAK ALAN | PASAJ COMMON SPACE

Eki Oct 2013

Erkek Muhabbeti erkek egemenliğine, transfobiye, bi-
fobiye, türcülüğe, cinsiyetçiliğe, homofobiye karşı bir 
erkeklik çalışma grubudur. Amacı erkeklerin erkekliğe 
dair eleştirel çalışmalar yapmasına katkı sağlamaktır. 
Özellikle genç erkekler hedef kitlesidir. Erkek Muhab-
beti, Erkeklik ve Sanat Çalışma Grubu’nun final ürünü 
olarak “Birkaç Erkek” başlıklı bir sergi hazırladı. Sergiye 
ayrıca Avusturyalı sanatçı Hans Hochstöger, “Afganların 
Yolculuğu” isimli foto-belgesel projesiyle konuk oldu. 
Pasaj’ın ev sahipliğinde 13-22 Aralık tarihlerinde 
gerçekleşecek serginin alt başlığı, ‘Erkeklerden Erkek-
likler Üzerine Bir Sergi.
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“Geldik, yoktunuz!”, ışık ve ses kullanımına dayalı in-
teraktif ve mekânsal bir yerleştirmedir. Bu yerleştirme, 
izleyicinin fiziki katılımıyla anlam kazanarak, birlikte 
eylem yapma, katılımcılık ve kolektif hareket etme üz-
erine tekrar düşündürmeyi amaçlar. Demirci, kolektif 
bilinç anlayışını temel alarak, sergi mekânını kamusal 
eylem platformuna çevirmeyi hedefleyen bu interak-
tif ışık yerleştirmesinde, bir arada olmak, katılımcılığın 
gücü gibi tanıdık kavramları–bizzat fiziksel deneyim ile 
düşündürmeyi/hissettirmeyi amaçlıyor ve izleyiciyi bu 
kolektif eylemi oluşturmaya ve deneyimlemeye davet 
ediyor.
   
“We came, but you weren’t there.” is a site-specific work 
based on sound activated interactive light installation. 
The aim of the installation is to invite audience to think 
about protesting, participation, and behaving collec-
tively by their physical attendance. Demirci, turns exhi-
bition space into public action space based on collec-
tive consciousness. Demirci invites audience to think 
and feel about the power of familiar concepts like co-
existing and participation with individuals’ attendance 
in this light and sound installation. 

Geldik, yoktunuz.
We came but you weren’t there.

Özgür Demirci
Oca Jan 2014

2014

PASAJ kamusal ve yarı kamusal alanların geçici 
kullanımını ve bu deneyimin mekânın belleğine 
eklediği kültürel değeri önemsiyor. Sosyal odaklı, 
katılıma açık projelere destek olmaya çalışıyor. Bu 
yerleştirmede  izleyiciler şehirdeki “boşlukları” aray-
an Per Schumann ve Malte Zacharias’ın bir el arabası 
eşliğindeki New York deneyimini, Seçil Yaylalı’nın 
Torino’da, 8 ayrı sanatçının katılımı ile gerçekleştirdiği 
PPAM projesinde, sanatçılarla semt pazarını sanat 
pazarına dönüştürme sürecini ve 1997’den beri “sanatçı 
inisiyatifi” olarak faaliyet gösteren Danimarkalı ekip 
rum46’nın İstanbul’un farklı bölgelerindeki etkinliklerini 
ve Gezi Parkı’nda düzenlediği akşam yemeğini izlediler.

PASAJ overrates the temporary use of public and 
semi public spaces and the cultural values added 
by this experience. The team aimed to support so-
cially engaged, participatory projects. In this installa-
tion you can find Per Schumann and Malte Zacharia’s 
New York experience, wheeling and minding the gap 
in the city, Seçil Yaylalı and 8 other artists, transform-
ing the street market into an art market, in PPAM 
project in Torino and the Danish artist initiative, op-
erating since 1997, rum46’s events in Istanbul’s dif-
ferent districts, as well as their dinner in Gezi Park. 

Sosyal Bilgiler
Social Infos
Karma Sergi/Group exhibition

Şub Feb 2014

“Geldik, yoktunuz. İzleyicinin katılımı ile oluşan ses ile etkileşimli ışık yerleştirmesi. Yerleştirme, farklı iz-
leyicilerin katılımı ile değişik formlarda yeniden oluştu. Kollektif bir bilinç oluşturmayı ve birlikte hareket 
etmeyi hedefleyen yerleştirme, gelen izleyicide işin yerleştrime biçimi ve yaratılan mekandan dolayı et-
kili oldu. Sergiyi gezmeye gelen izleyicilerin haricinde, şahsen davet etmiş olduğum farklı sanatsal pra-
tiklerdeninsanlar projeye farklı yönler verdiler. Yaratmış olduğum mekan ve yerleştirme ile doğru orantılı 
olarak yapılan performanslar yerleştirmeye dair farklı okumalar yapmamı sağladı. Efe Murad ile yapmış 
olduğumuz okuma performansları verebileceğim iyi örneklerden birisi.”

Özgür Demirci
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Seksi Plastik
Sexy Plastic

Enrica Borghi
May May 2014

Bu workshop bin11 adli torino’lu forograf dernegi ile 
birlikte “Tarlabasi bolgesindeki degisim” uzerine duzen-
lendi. Tarlabaşı’nda su anki kozmopolit yapi ve hızla 
devam eden soylulaşma ile değişim geçirmekte olan 
bölgelerdeki hayat ve yaşam biçimleri gözlemlendi ve 
fotograflandı. Torino’dan üçü profesyonel üçü amatör 
olmak üzere 6 katılımcı yer aldı. PASAJ’dan Giorgio 
Caione kültürel operatör, Zeynep Okyay, Secil Yaylalı, 
ve Elif Bursalı da tercüman ve organizasyonel operatör 
olarak workshop’a  katıldılar.
 
During three days, six Italian photographers (three 
professionals and three amateurs) discovered Tarlabaşı 
neighbourhood guided by cultural operator Gior-
gio Caione, mediators Secil Yaylali and Elif Bursali and 
translator and local cultural operator Zeynep Okyay, 
all from PASAJ team. The workshop’s aim was to pho-
tograph a multicultural fast-changing neighbourhood 
in Istanbul. As gentrification process in Tarlabaşı is run-
ning quickly it’s urgent to understand and document 
the social environment and the contrast between capi-
talistic spin and traditional life styles in a fragile urban 
context. 

Fotoğraf atölyesi
Photography workshop

bin11 & PASAJ
Nis Apr 2014

PASAJ, Enrica Borghi’nin basit plastik şişelerin sanat 
eserlerine dönüşeceği sergisini kurmak üzere öğrenciler 
ve katılımcıların dahil olduğu bir süreç planlamaktadır. 
20 Mayıs’da SALT Galata’da yer yaştan katılımcıların 
Borghi’nin sanatsal üretim sürecini öğrenebileceği bir 
atölye düzenlendi. İtalyan sanatçı Enrica Borghi Ame-
no (İtalya) ve Berlin’de çalışmalarını sürdürmektedir. 
Borghi 90’lardan beri plastik şişeler, takma tırnaklar, 
çeşitli paketler, tetrapak kutular gibi geri dönüşüm 
materyellerini kullanarak devasa enstelasyonlar, minik 
mücevherler, mozaikler ve mandalalar üretmektedir.

According to PASAJ’s mission, Enrica Borghi worked 
with students and participants to set up her exhibition 
by transforming simple plastic bottles in surprising art-
works. The Italian artist ran a workshop open to everyone 
at SALT Galata (20.05.14.), in which participants of all ages 
was able to understand the process of her art making.   
Enrica Borghi is an established Italian artist based in 
Ameno (Italy) and Berlin. Since 90’s she’s been working 
with recycling materials such as plastic bottles, nails, 
packaging, tetrapak, bags creating huge installations, 
small jewels, mosaics and mandala. For the exhibition 
at PASAJ, Enrica Borghi will create several “sexy plas-
tic” jellyfishes made by colourful plastic bottles. Enrica 
starts out from that which contemporary society sen-
tences to a rapid and inevitable demise: waste, trash or 
the unneeded.

Platon’un “Şölen”inde şölen asıl mesele olan “gerçek 
aşkın ne olduğu” üzerine konuşmak için bir araçtır. 
Söylenmek istenen farklı araçlarla, farklı şekilde ifade 
edildiğinde daha vurucu hale gelebilir. Bu bağlamda 
sanat fuarları açılışlarında karşılaşılan açılış “şölen”lerinin 
asıl konu olan sanatı ve sanatın nesnesini konuşmak 
için vurgulayıcı araçlar olduğunu düşünebiliriz. 
PASAJ AI 2014 için bir “şölen” düşlemektedir. Bu şölen 
de bir araçtır ama hem araç hem de sanat eserinin 
kendi olmayı amaçlayan, kendisini de sanat eserine 
dönüştüren bir araçtır. Dinamik ve katılım ile var olan 
bir yapı olmayı hedeflemektedir.

In Plato’s “Symposium” the “feast” is a medium in order 
to talk about the main subject which is love. The book 
is based on defining the real love. In this context, we 
can consider that at an art fair’s opening, the feast is 
an instrument to discuss about the main subject which 
is “art”. During international art events, the feast, is it 
really a tool for art, or is it instrumentalized for other 
several goals? What is spoken at the table of an art fair’s 
opening? PASAJ proposes to organize a ‘feast’, a din-
ner set-up that encourages audience participation for 
ArtInternational Istanbul 2014. During the ‘feast’, each 
participant will be asked to prepare a sandwich for an-
other participant, which will engage people who do 
not necessarily know each other, provoking impromp-
tu dialogues.

Şölen
The Feast

PASAJ
                                    Apr Nisan 2014

Laura Arena Tarlabaşı gerçeği ile ilgilendi, zorunlu 
soylulaştırmanın nasıl gerçekleştiğini kavram- ak 
için gözlemlerde bulundu. Tarlabaşı sakinleriyle ile 
söyleşilerde bulundu. Garipçe Köyü’nü, Tarlabaşı Com-
munity Centre’i, Sulukule Platform’unu ziyaret etti. Ge-
lecek için çocuklarla gerçekleştirmek üzere bir proje 
hazırlığı yapmaktadır.

“Tarlabaşı is an extreme example of what life is like liv-
ing in an over-populated, urban environment, a city 
with one foot in the past and one foot in the future. 
During my short stay in Istanbul I found myself com-
pletely overwhelmed with culture shock and often re-
treated to my balcony to witness on the street below, 
the cinematic dance between neighbors, strangers, 
old and young in business and play. The dance began 
around 3pm and continued into the early morning 
hours. In my anonymity I took photographs, videos, 
and wrote poetry, trying my best to capture the spirit 
of the street I found myself longing to be part of their 
display but also fearful at the same time.” Laura Arena 

Artist in residency
Exploring the gentrified city , 

Soylulaştırılan şehri keşfederken

Laura Arena          Apr Nisan 2014
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Amerikan-İtalyan Fotoğrafçı Paola Ferrario projesi 
Kiralık Fotoğrafçı’yı Tarlabaşı’nda kaldığı 2 haftalık bir 
sürede gerçekleştirdi. Kiralık Fotoğrafçı İstanbulluların 
sanatçıyı bedava olarak kiralayabilecekleri katılımcı bir 
projeydi. Çalışma “site-specific” bir yerleştirme olarak  
10 Ekim Cuma ve 11 Ekim Cumartesi Tarlabaşın’daki ye-
rel, gerçek bir “lokanta”da sergilendi.

American-Italian photographer Paola Ferrario spent 
two weeks in Tarlabaşı neighborhood realizing her 
work “Photographer for hire”, a participatory project 
where people from Istanbul could hire the artist for 
free. The final work is a site specific installation realized 
in a real local “lokanta” of Tarlabaşı between Friday 10th 
and Saturday 11th October.

Kiralık Fotoğrafçı
Photographer for hire

Paola Ferrario
          Eyl Sep 2014

2014 Eylül’de PASAJ, köşedeki menemen dükkanının sahibi İsmail ile işbirliği yapmaya başladı.
Sanatçılar dükkana yerleştirme yaparak müdahalelerde bulunuyor. 

In 2014 September PASAJ started to collaborate with the little restaurant’s owner İsmail. 
Artists makes installations and interventions to this place.

PASAJ Ortak Alan Projesinin ikinci etkinliği GAA! (Gen-
çler Aralarında Anlaşmış) işbirliğyle gerçekleşti. Trampa 
bir fotoğraf etkinliğiydi. Etkinlik içeriği gelen fotoğraflar 
üzerinden şekillendi Katılımcılar giriş için herhangi for-
mattaki bir baskı şeklindeki en az bir fotoğraf getirmek 
zorundaydı. GAA! projeyi şu şekilde kurdu: “Fotoğrafı 
neyle çektiğinizin bir önemi olmadığı gibi fotoğrafı si-
zin çekmiş olmanız da gerekmez. Vesikalık fotoğraf ve 
hatta nüfus cüzdanınızdaki fotoğrafınız bile olabilir, bil-
meniz gereken tek şey kapıda bıraktığınız fotoğrafınızı 
bir daha geri alamayacak olmanızdır.

Trampa
Trampa

GAA!
Haz Jun 2014
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Rüya Sirki Projesi
Dream Circus Project

Daniele Catalli 
         Kas Nov 2014

BR1 and ELFO arrive in Istanbul denuding themselves, 
day after day, from the Bosphorus postcard in order 
to meet the contemporary city and its contradictions. 
Dalla cartolina al cartellone (from the postcard to the 
billboard), provocately it could be said. The surround 
of the residence in PASAJ represents the starting (and 
the arrival) point for brief but incisive raids in the urban 
reality. Actions, videos, photographs of the two street 
artist are nothing more than attempts to deconstruct 
the structure of the power’s languages: commercial, 
political, religious. On the background, whatever the 
street daily produces: police deployments, armored 
vans, hawkers, young people walking around.

Artist in residency

BR1&Elfo
         Ara Dec 2014

Rüya Sirki rüya alemi içinde görsel araştırma yapan 
katılımcı ve gezgin bir sanat projesidir. Dream Circus 
Projesine katılan kişi, bir rüyasını veya kabusunu Dan-
iele Catalli’ye anlatıyor ve sonra onun kaleminden 
çizilmiş başka bir rüyayı seçip kendisiyle götürebiliyor. 
2010 yılında Torino’dan yola çıkan proje 7000 Km bo-
yunca, 700 rüyayla bütün dünyayı dolaşarak Kabul’e 
ulaşmıştır. İstanbul’da ise 3 mekanda gerçekleşiyor: 22 
Kasım, Ömer Hayyam Cad. Beyoğlu, Lokanta 25 Kasım, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampüsü, Beyoğlu, 
29Kasım, Halka Sanat Projesi.

Dream Circus Project is a particapotary and nomadic 
Project that does visiual research in realm of dream. 
Participants in the Project, tell their dreams or night-
mares to Daniele Catalli and might take one of the 
dreams of another participant also drawn by Daniele 
Catalli. Project took road in 2010 from Torino, among 
7000 km with 700 dreams, it had been reached to Ka-
bul. The Project is realised in İstanbul in 3 venues: 22 
November, Ömer Hayyam Cad. Beyoğlu – Lokanta, 25 
November, İTÜ – Taşkışla, Beyoğlu,  29 November, Hal-
ka Sanat Projesi Kadıköy Moda 
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Martinka Bobrikova ve Oscar de Carmen, ekonomi ve so-
syal alandaki güç değerleri çerçevesinde sanat pratikler-
ini oluşturmaktadırlar. Şu anki global finansal sistemin 
sonuçlarına bakarak, kapitalizmin sınırları dahilinde bi-
rey olarak bir sosyal gruba dahil olan insanın bilinçaltı 
mekanizmasını araştırmayı amaçlamaktadırlar. Ses en-
stelasyonu, canlı performans ve müdahale gibi deney-
imlemeleri, çeşitli ses süreçleri araştırmalarını kaynak 
alarak sanatsal pratiklerini gerçekleştirmektedirler. 
Çalışma alanları; kompozisyondan sesi nesneleştiren 
bir yapı ile görselleşmektedir. Sanatçılar, İskandinav Ses 
Sanat Programı ve İsveç Malmö Sanat Akademisi yüksek 
lisans programından mezun olmuşlardır.

Martinka Bobrikova and Oscar de Carmen’s art practice 
develops around the context of the value of the power in 
the economic and social sphere. Their aim is to investi-
gate the mechanisms of the human unconscious, as an 
individual belonging to a social group within the limits 
of capitalism looking at the consequences of the current 
global financial system. They investigate various sound 
processes as a resource for the realization of sound in-
stallations, live performance, interventions and objects. 
Their field of work effects from composition to sound ob-
jection format to visualize the work.

Artist Talk
Martinka Bobrikova
Oscar de la Carmen 

Şub Feb 2015

Michael Jakob tarafından küratörlüğü üstlenilen “Swiss 
Touch In Landscape Architecture” ProHelvetia tarafından 
üretilen, PASAJ tarafından Türkiye’ye getirilmiş, İsviçre 
Konsolosluğu’nun desteği ile İTÜ’nün Taşkışla Binasında 
ağırlanmaktadır. İsviçre peyzaj mimarisinin zenginliğini, 
karmaşıklığını ve çeşitliliğini, teorik ve tarihsel duruşunu, 
kavramsal çerçeveyi ve şekillenmesine yol açan etkileri 
sergiler. Tarihsel bahçelerden çağdaş kamusal alanlara 
uzanan, son dönem peyzaj mimari stüdyolarının ve 
tasarımcıların da altını çizerek bir dizi projeyi inceler. 
Sergi, İsviçre peyzaj mimarisi tarihinin öncülerinden Le 
Corbusier, çağdaş mimarlığın öncü isimlerinden Her-
zog & De Meuron’u da kapsayan 36 panelden meydana 
gelmektedir.

Curated by Michael Jakob, the ‘Swiss Touch In Land-
scape Architecture’ is an event initiated by ProHelvetia, 
brought to Turkey by PASAJ, hosted by ITU-Taskisla and 
supported by the Consulate General of Switzerland in Is-
tanbul. It exhibits the richness, diversity and complexity 
of the field and covers aspects of theory and history and 
conceptual frameworks and influences that have shaped 
the Swiss landscape. The exhibition consists in 36 panels 
covering the history of swiss landscape architecture from 
the pioneers, such as Le Corbusier, to the leading names 
of contemporary architecture like Herzog & De Meuron.

Peyzaj Mimarisinde İsveç 
Dokunuşu  
Swiss Touch in Landscape Architecture

Michael Jacob          Mar Mar 2015

Local A.’de (Jenny Berntsson & Felice Hapetzeder) genel-
likle birçok kişinin katıldığı atölyeler üzerinden projeler 
üretilmektedir. Bu atölyelerde katılımcılar sanat eseri 
üretim sürecinde yer alırlar, ve daha sonrasında sanatçılar 
bu sürece ortak olurlar. Local A. bu süreci araştırma atö-
lyeleri olarak tanımlamaktadır. Bu yeni projesinde Local 
A. atölye metodunu bir adım öteye taşımak için araştırma 
atölyelerin kendisinin bir sanat eseri haline gelmesini 
amaçlıyor. “Performans” terimi yaratıcılığın altını çizen 
bir ifade olarak kullanıldı. Farklı mekanlarda gerçekleşen 
atölye süreci yerleştirmelerde kullanılmak üzere kaydedi-
ldi. 

Through Local A. Jenny Berntsson & Felice Hapetzeder 
mostly work with art projects involving groups of people 
in workshops. In these workshops, participants are part 
of the original creation of artworks, which the artists then 
continue to elaborate. Local A. calls this process Work-
shop as Research. In the new project, (the question), Lo-
cal A. aimed to take the method of Workshop as Research 
a step further and let the workshops themselves become 
works of art. The term performance was used to enhance 
the state of creativity, which was orchestrated. 

Soru
The Question

Local A.
              Oca Jan 2015

PASAJ 16-19 Nisan tarihleri arasında Stockholm’de 
gerçekleşecek Supermarket sanat fuarına davet edildi. 
PASAJ, Tarlabaşında sergi ve etkinlikleri için kullandığı 
küçük esnaf lokantasını sergi alanında yeniden kurdu. 
Böylece, İstanbul’un son derece canlı bir mahallesinin, 
kültürel öğeleriyle beraber günlük yaşantısından küçük 
bir parçasını Stockholm’e taşıdı. Standın duvarlarına ve 
pencerelerine bu küçük restoranın gerçek ebatlı siyah 
beyaz fotoğrafları giydirildi. Yeniden kurulan bu küçük 
lokanta Seçil Yaylalı, Özgür Demirci, Giorgio Caione ve 
Paola Ferrario’nun eserlerinin sergilendiği bir alan oldu.

PASAJ is going to Stockholm for Supermarket Art Fair! 
PASAJ has been invited to participate to Supermarket 
Art Fair that will be held in Stockholm (Sweden)  from 
16th to 19th April. SPASAJ recreated in its fair stand the 
small buffet/restaurant we use for our exhibition/event in 
Tarlabasi neighborhood. It’s a way to bring to Stockholm 
a small alternative part of Istanbul, connecting cultural 
events and the daily life of a vivid neighborhood of our 
city.Stand’s walls and windows was covered with the real 
size black-white prints representing the restaurant’s im-
age. This will be the stage for some artworks by Secil Yay-
lali, Ozgur Demirci, Giorgio Caione and Paola Ferrario.

Stockholm Supermarket 
Independent Art Fair, 
Bağımsız Sanat Fuarı          
                                      Nis Apr  2015

2015
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“Kill your traditions is one of the actions we did realized the 16 of december 2014 in Refik 
Saydam Caddesi. I simulated the moment in which a young man is hit and crushed by the 
wheels of a police jeep, while he is bringing glasses of tea to the old men. The work invites us 
to reflect on the authoritarian State that, in order to launch unpopular reform pro- cesses, 
actions of unwanted gentrification, foreign investments damaging for the country, it makes 
use of the police to stifle the dissent of the population. Moreover, it doesn’t take much to 
understand how the tea is not just a drinking but also a custom symbol of the Turkish tra-
dition, unfortunately undermined by the new Western models. Many thanks to PASAJ for 
the support and the hospitality.” BR1

Bisikletle dünya etrafında 3 yıl
Göçebe sanatsal üretim atölyesi
Biz, Fanch ve Bart adında, yaklaşık iki buçuk yıldır 
dünyayı gezen iki sanatçıyız. Batı Afrika, Meksika, 
California, güneydoğu Asya, Hindistan, Gürcistan ve 
Türkiye’den geçerek İstanbul’a ulaştık. Birkaç gündür 
buradayız ve Fransa’ya dönmeden önce gerçekten si-
zlerle deneyimlediklerimizi paylaşmak istiyoruz. 

Three years around the world by bike
Nomadic artistic creation workshop
Research laboratory about Free Objects
We’re two french artists, named Fanch and Barth, trav-
elling around the world by bike for two and half years 
now. After crossing western Africa, Mexico, California, 
south-east Asia, India, Georgia and Turkey, we are now 
in Istanbul for a few days and we really want to share 
our experience with you before following our way to 
France.

Geocyclab
Fanch Ovitch & Barth Péron

Artist Talk,  
Sanatçı Konuşması Haz  Jun 2015

Local A ikili bir sanat projesi. Jenny Berntsson ve Felice 
Hapetzeder iki ay önce geldikleri Tarlabaşı’nda, Tarlabaşı 
Toplum Merkezi ile birlikte çalıştı. Bu çalışmanın sonucu 
olarak meydana gelen “Çağdaş Tarlabaşı” sergisi iki kon-
sept üzerinden kurgulanıyor: Sahne ve sığınak. Serginin 
araştırma ve oluşturma süreci (Local A. bunu araştırma 
olarak atölye olarak tanımlıyor) Tarlabaşı’ndaki çocuk-
larla yapılan sanat atölyeleri, yerel kültürel aktörlerle 
düzenlenen kolokyumlar ve Tarlabaşı’ndan organizasy-
onlarla işbirliğinden oluşuyor. Düzenlenen bu atölyeler 
sonucunda mahallelinin sosyal durumlarına olan yeni 
bakış açılarıyla Local A. edindiği bu malzemeleri güncel 
sanat sergisine dönüştürüyor.

The exhibition centers on the concepts of STAGE and 
SHELTER and consists of works, which are based on 
practical research in the Tarlabası neighborhood of Is-
tanbul. The research and devising process, which Local 
A. calls Workshop as Research, involves art workshops 
with children, colloquiums with local cultural actors 
and collaboration with organizations from Tarlabası. 
The results and documentation from these workshops 
and the new understanding of the neighborhood with 
its social challenges is the material, which the Local A. 
artists use, and turn into a contemporary art exhibition 
with new art works. 

Çağdaş Tarlabaşı | 
Tarlabaşı Contemporary 
Local A.

          Eyl Sep 2015
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Kim Johansson ve Gustav Lejelind parça halindeki ses 
ve video kayıtlarını bir araya getirerek enstelasyon ve 
performanslar üzerine çalışıyorlar. Üretim pratikleri, 
zamanın, ulus ve şehirdeki belli bölgelerdeki algıyı nasıl 
etkilediği ve çarpıttığı üzerine odaklanıyor. Seyircinin 
rolünü belirlemek için müziği, animasyonu, obje tiya-
trosu ve projeksiyonu araç olarak kullanıyorlar. Her ne 
kadar bir binanın dış cephesinin görüntüsünde ya da 
bir odanın akustiğinde değişiklikler yapsalar da sey-
irci oluşturdukları enstelasyon ve performans içindeki 
en önemli koreografi eleman olarak yer alıyor. Gustav 
ve Kim, PASAJ için ivme, hız ve şehrin kollektif hafızası 
hakkında performatif bir yerleştirme yaptılar.

Kim Johansson and Gustav Lejelind works with installa-
tions and performances based on collected fragments, 
such as sound and video recordings. Their practice fo-
cuses on how time affects and distorts the states and 
perceptions of specific locations in a city. They use mu-
sic, animation, object-theatre and projections as tools 
to determine the role of the audience. Whether they 
are changing the appearance of a building’s facade or 
the acoustics of a room, the audience is a crucial cho-
reographic element in their installations and live per-
formances. For Pasaj they made a performative installa-
tion about acceleration, speed and collective memory 
of the city.

Ne Hatırlıyorsak Oyuz 
We are what we remember 
Kim Johansson &  
Gustav Lejelind         Eki Oct 2015

Çiftçi ve Gegisian kendi kişisel işleri ile ortak üret-
tikleri kısa film projesi arasındaki bağlantı ve benzer-
likleri tartışmaya açacakları bir konuşma yapacaklar. 
Sunumları ağırlıklı olarak Uluslararası Sanatçı Geliştirme 
Fonu’ndan (Art Council England ve British Council) 
aldıları destek ile ürettikleri Beethoven VS Chopin isimli 
kısa film projesi hakkında oldu. Beethoven VS Cho-
pin, popüler sinemada tasvir edilen kadın bedenini 
tekrardan yapılandırmak yerine, iki kadın sanatçının 
(Çiftçi ve Gegisian) gözünden cinsiyet ilişkilerini erkek-
lik olgusunu araştırarak sorgulamaya çalışıyor. 

Çiftçi and Gegisian will discuss the links between their 
individual and collaborative projects. They focused on 
“Beethoven vs Chopin” funded by the Artist’s Interna-
tional Development Fund (Arts Council England and 
British Council). Beethoven VS Chopin is a short film 
collage constructed out of fragments of two films that 
share the same plot: Although the Greek and Turkish 
films are led by two strong female stars that highlight 
the position of the working woman active in the pu-
bic sphere, the film focuses instead on their male pro-
tagonists that go by the nicknames of Beethoven and 
Chopin. 

Beethoven vs Chopin 
Fatma Çiftçi & 
Aikitereni Gegisian

          Eki Oct 2015

Proje, dünya kadınlarının, ortak problemler ve duygu-
lar aracılığıyla birbirleriyle temas edebilecekleri bir or-
tam yaratmayı amaçladı. Bu sayede İranlı kadınların, 
dünyanın diğer ülkelerindeki kadınlarla iletişim 
kurmaları da sağlandı. Projede tercih edilen doğrudan 
aktarım yöntemi, anlatıcının kendini aracısız, etkin ve 
özgürce ifade edebilmesine olanak sağlamaktı. Bu 
şekilde, katılımcı öznelerin bireysel gerçekliklerinin 
yakalanması da mümkün oldu. 

This project is focusing on the women living inside 
and outside of Iran and their experiences of being a 
“woman” and an “Iranian”. The project hopes to cre-
ate an environment where women from all over the 
world will be able to communicate through their mu-
tual problems and emotions. Furthermore, in light of 
this project Iranian women found the chance to get 
in touch with women living in different countries all-
over the world. The direct contact method preferred in 
the project is intended to let the participants express 
themselves first-hand, freely and effectively. 

Laboro Ergo Sum
Çalışıyorum Öyleyse Varım 
amberfest15 | Hamraz Lotfi, Harun M. Töle          

Kas Nov 2015

Açık Stüdyo Günleri /// Open Studio Days 2014’ten beri 
devam eden kar amacı gütmeyen bağımsız bir organi-
zasyon. Juliane Saupe ve Deniz Beşer tarafından kurulan 
ve yürütülen program Beyoğlu, Taksim, Cihangir, Gala-
ta, Karaköy, Tophane, Teşvikiye ve Kadıköy’deki sanatçı 
atölyeleri ve alternatif sanat alanlarını keşfetmek için 
çok iyi bir fırsat. 2-4 Ekim arası devam eden etkinliğe 
PASAJ da katıldı. Giorgio Caione, Seçil Yaylalı and Özgür 
Demirci’nin sanatsal pratiği paylaşıldı.

Açık Stüdyo Günleri /// Open Studio Days is a non-profit 
organization working since 2014 without financial sup-
port or sponsorship. The annual event is coordinated 
by Juliane Saupe, cultural event organizer and Deniz 
Beşer, visual artist, both based in Vienna and istanbul. 
Open Studio Days, which allows people to explore art-
ists’ studios and alternative art spaces in Beyoğlu, Tak-
sim, Cihangir, Galata, Karaköy, Tophane, Teşvikiye and 
Kadıköy, is held from Friday 2 to Sunday 4 October. 
PASAJ  opened its studio as part of this program.  Dur-
ing the event artlovers discovered the artistic practices 
of Giorgio Caione’s, Seçil Yaylalı’s and Özgür Demirci’s.

Açık Stüdyo Günleri
Open Studio Day 
        

 Eki Oct 2015
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Jacob de Baan, PASAJ için geliştirdiği sergi projesi 
bünyesinde bir dizi atölye çalışması, yerleştirmeler, 
arşiv malzemeleri ve yeni tasarlanmış aydınlatma 
objelerini “Dönüşüm(ler”) fikrinden ilham alarak iz-
leyici ile paylaşıyor. Baan projesinde Tarlabaşı’nı, 
mahalle sakinleri ve onların yaşam alanları içinde 
kendi ışık tasarımlarını paylaşacağı bir platform ha-
line getiriyor. Tarlabaşı’nda yaşayan çocukların yer 
alacağı atölye çalışmalarında sanatçı çocuklara kendi 
düşüncelerinden, değerlerinden ve isteklerinden yola 
çıkarak yeni objeler çizmeyi ve yapmayı hedeflemekte-
dir.

For PASAJ, Jacob de Baan developed a new exhibi-
tion project featuring workshops, installations, ar-
chive materials and newly designed lamps inspired by 
“transition(s)”. Beside of PASAJ Tarlabaşı, the exhibition 
will take place in PASAJ studio, located few meters from 
the restaurant. Children of Tarlabaşı were involved in 
two workshops where Jacob invited them to build and 
draw a new object starting from their thoughts, values 
and desires. Children and adults discovered the pro-
cess behind the production of Jacob’s flat packed and 
ready-to-assemble lamps, and they had the chance to 
become designers themselves by realizing new prod-
ucts.
 

Dönüşüm(ler)  
Transition(s) 
Jacob de Baan
                                      Kas Nov 2015

Destek olarak işlerini PASAJ’a bağışlayanlara teşekkürler 
|Many thanks to artist who donate their artworks to 
PASAJ: Ahmet Özcan, Alper Aydın, Angelo Molinari, 
Anna Borghi, Aslı Dinç, Banu Taylan, Baysan Yüksel, 
Canan Çengel, Damla Özdemir, Didem Erbaş, Didem 
Durukan, Dream Circus, Eda Emirdağ, Elyron, Ekmel 
Ertan, Enrica Borghi, Erkin Gören, Esin Turan, Felice 
Hapetzeder&Jenny Berntsson, Giampiero Vietti, Gior-
gio Caione, Guido Salvini, Gönül Nuhoğlu, Göksu Gül, 
Ivan Catalano, İpek Yeğinsü, Jacob de Baan, Julie Up-
meyer, Kim Johansson & Gustav Lejelind, Laura Arena, 
Merve Ünsal, MK Yurttaş, Orta Format, Özgür Demirci, 
Rafer Arslan, Seçil Yaylalı, Selim Süme, Serkan Varol, 
Sevim Sancaktar, Şener Soysal, Şevket Sönmez, Valeriu 
Ceobanu, Yunus Emre Erdoğan...

PASAJ 5. yılını “Çorbada Tuzun Olsun” destek partisi ile 
kutluyor. Bu yıl dördüncüsü yapılacak olan etkinlikte bir-
çok sanatçı, işleriyle PASAJ’ın sürdürülebilirliğine destek 
oluyor. 

PASAJ is celebrating its 5th year with “Çorbada Tuzun 
Olsun” fundraising party. Many artists gave a contribu-
tion to PASAJ’s sustainability with their artworks.

Çorbada Tuzun Olsun 
Fundraising Party

                                      Ara Dec 2015
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‘Metromorfik Türler’ Julie Upmeyer’in Kurdela sokaktaki 
küçücük bir restoranın orijinal bir çağdaş sanat alanına 
dönüşmesiyle oluşan PASAJ Tarlabaşı içinmekana özel 
yaptığı bir yerleştirme. ‘Metromorfik Türler’ evrimde 
olası bir gelecek vaat eder- inşa halindeki dünyaya ayak 
uydurmak için evrim halindeki hayvanlar, kentin desen 
ve renkleri ile kendilerini gizlemişlerdir. Upmeyer bu 
fütüristik kentsel seneryoyu 1. Dünya savaşı boyunca 
geliştirilen parlaklığın ve algıyı bozan kamuflajın pren-
siplerine adapte olarak kullanır ve illüstre eder. Şehir 
hayatının ortak özellikleri olan güvercin ve serçeler, 
panaromik şehir manzarası önünde kamufle edilerek 
sunulmaktadır.

The Metromorphic Varieties’ is a site-specific installa-
tion by Julie Upmeyer for Pasaj Tarlabasi – the tiny res-
taurant in Kurdela Sokak that PASAJ has transformed 
into an original contemporary art venue. It proposes a 
possible future step in evolution – animals evolving to 
blend into the built world, disguising themselves with 
the patterns and colors of the city. Using and adapt-
ing the principles of dazzle and disruptive camouflage 
developed during the First World War, Julie Upmeyer 
illustrates this futuristic urban scenario. Pigeons and 
sparrows, both common features of city life, are pre-
sented camouflaged in front of a panoramic cityscape.

Metromorfik Türler 
Metromorphic Varieties 
Julie Upmeyer

          Şub Feb 2016

Bir süredir devam eden gayrıresmi diyaloglarını ‘kurum-
sal’ bir çatı altında toplamak isteyen sanatçılar Didem 
Erbaş ve Merve Ünsal, Pasaj’ın mahalledeki varolan 
işbirliklerine ile kendi yeni işbirliklerini harmanlıyor. 
Birlikte bir şey üretmek mümkün mü? Mahalleyle san-
at mekanları ve üreticilerinin ne gibi ilişkiler kurması 
doğal, ne gibi ilişkiler yararlı? Yarar ne demek? Geç-
ici işbirlikleri ve biraradalıkların doğasındaki yapısal 
prekerliği merkezine olan bu durum, bir deney halini 
temsil etme arzusundan çıkıyor.

Artists Didem Erbaş and Merve Ünsal gather their on-
going, informal dialogues under an “institutional” roof. 
The artists converge their existing collaboration with 
Pasaj’s already-existing collaborations in the neighbor-
hood. Is it possible to produce together? What type of 
relationships can art spaces and producers form with 
the neighborhood? When are these relationships use-
ful? What does use mean? Taking at its center the struc-
tural precarity of temporary collaborations and togeth-
ernesses, the work stems from the desire to represent 
an experiment.

Mahalinde İşbirlikleri
Collaborations on Site 
Merve Ünsal & Didem Erbaş
                                      Oca Jan 2016

2016

Tarlabaşı’nın belli başlı caddelerinden Ömer Hayyam’ı 
kesen uzun dar sokaklardan biri Kahya Bey Sokağı. İlk 61 
metresinde ikamet eden çocuklar ve gençlerle yapılan 
bir dizi atölye ve bu atölyelerin sonucunda çocukların 
esnaf, mahalleli ve kendi kendileri ile yaptıkları röporta-
jlardan oluşan katılımcı bir belgesel projesi. Sanatçıların 
amaçları Tarlabaşı’nın kozmopolit ama ahenk içerisinde-
ki bu mahallesinde yaşanan hayatlardan, beklentilerden, 
huzursuzluklardan bir kesit sunmak, özellikle çocukların 
ve gençlerle hızla değişen bu mahallede bugünün kalıcı 
bir dokümantasyonunu yapabilmek çabasındalar. Proje 
ilk olarak Apartman Projesi Berlin’de sergilenip “Nasıl 
İstersek Öyle Yaşarız” başlığıyla Berlin, HKW’nin “Konut 
Sorunu” başlıklı konferansında sunuldu.

The workshops has done with children and the teenag-
ers that accomodates in the first 61meters of this street. 
They resulted in the form of a participatory documenta-
ry with merchants, inhabitants and the kids themselves. 
The aim of the artists is to show a segment from the lives, 
expectations, disturbance of the people in this cosmop-
olite and harmonious neighborhood. The main effort is 
to create the visual and verbal memory by making a per-
manent documentation of today in this rapidly changing 
neighborhood especially in collaboration with the kids 
and the teenagers. The project was shown at Apartman 
Projesi Berlin and also participated  the conference “We 
Decide How We Reside” in the frame of Wohnungsfrage 
at HKW in Berlin. 

61 metre Kahya Bey Sokağı
61 meters of Kahya Bey St.
Anna Borghi
                                     Şub Feb 2016 

Anna Borghi’nin sanat projesinin kısa bir tanımı olarak: 
Sosyal, politik ve psikolojik iktidarsızlık döneminde 
“düşüş”ün fenomenolojik analizi. Boşluğa bırakılmış bir 
objenin bilimsel deneyinden başlayarak, -iki İtalyan bil-
imci Roberta Badiali and Marco Quaranta teşekkürler-, 
“düşüş” fikri birkaç farklı biçimde analiz edildi. Türkiye 
ve Akdeniz’e özgü mitolojik hikayelerden ilham alarak, 
sanatçı, Tarabaşı gençlerine düşme eylemine ait fiziksel 
jestler yaptırarak çalışmasına dahil etti.
 
A phenomenological analysis of “the fall”, in this period 
of social, political and psychological instability: that’s the 
shorter definition of the art project of Anna Borghi. The 
idea of “the fall” is analyzed through different ways, start-
ing from scientific experiments of an object in free fall, 
thanks to the support of italian scientists Roberta Badiali 
and Marco Quaranta. Then, breathing mythological sto-
ries that led Turkey to Mediterranean Sea, the artist in-
volved teenagers of Tarlabasi, to work with physical ges-
tures related to the fall. This research also included the 
support of Captain Luca Maria Landoni, and many others 
involved in the field of aviation. Pilots and aircrafts, from 
the artist’s point of view, represent the acceleration, the 
strength and the power of our contemporary times, but 
they also reflect the deep depression of this uncertain 
period. In this way, pilots are perfect links to understand 
the world of “the fall”. 

Düştüm Düştü Düştük
Fall Fell Fallen
Anna Borghi         
                                      Nis Apr 2016
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Bu iş sıla, bellek ve kimlik hakkinda fikirlerden olusuyor.. 
Alannah Robins, Çatalhöyük(Türkiye) ve Tell Brak’da 
(Hasiçi - Suriye, Fırat kenarı) dört duvar arasındaki mezar 
pratiğini araştırıyor. Bu tarih öncesi toplumlarda, hasta 
kişiler evlerin ocak ve fırınına gömülürdü. Çocuklarının 
evin ocağına gömülmesi aile bireylerini evin kalbinde 
tutan bir eylemdi. 
Bugun, sesler susturuluyor, gocmen ve bastirilmis olanlar 
olulerini gomemiyorlar. Robins bir video enstalasyonu 
araciligiyla bu iki arada kalmislik durumuna, WB Yeats’in 
“gece ve ışık ve yarı aydınlık” sözleriyle referans yapıyor.

This artwork concerns the ideas of homeland, memory 
and identity. 
Alannah Robins explores ideas around the ancient prac-
tice of intramural burial in regions of Çatalhöyük SE Tur-
key and Tell Brak, in the Khabur of North Syria. In these 
prehistoric societies, the deceased were buried in hearth 
and oven areas in the houses. The burial of these chil-
dren under the hearth was an act that kept family mem-
bers at the heart of the home. 
Today, voices are silenced, the migrant and the op-
pressed cannot bury their dead. Robins layers up these 
references of in-between states in a site-specific video 
installation, echoed in WB Yeats’s ‘night and light and the 
half light.’

Yarı Aydınlık
Half Light
Alannah Robins        
                                     May May 2016

Ayça Ceylan PASAJ Tarlabaşı için interaktif bir perfor-
mans üretiyor. Yaratacağı yerleştirmenin içinde yerlerini 
alacak katılımcılar eşyaların örtüleri ve perdeler-tüller 
üzerlerinde nakışla işlenmiş hikayelerle karşılacaklar. Bu 
hikayeler aşina olduğumuz alfabe veya görsel imgeler 
ile değil, sanatçı tarafından yaratılacak: Sanatçı kendi 
kaydettiği sesini bilgisayar ortamında ses programına 
aktardıktan sonra ekranda görülen diyagramları belirli 
bir ölçekte büyüterek bu kumaş yüzeyler üzerine işlemiş 
olacak. Bu yerleştirme ile Ceylan, farklı algılama biçimleri 
üzerine odaklanarak seyir ve seyir edilen durumlarını da 
sorgulamak istiyor. Bu durumu sergileme sürecinde 2 
interaktif performans yardımıyla izleyenlerin de katılıp 
kendi hikayelerini anlatarak, kumaş yüzeyler üzerine 
işleyeceği bir diyaloğa dönüştürmeyi hedefliyor.

“fısıldadı havaya hava denize karıştı deniz havaya yıllar, 
yüzyıllar, bin yıllar boyu sürecek olan çilehane günleri 
böylece başlamış oldu başlarda beklemek kolay demiş 
bir yerlerde bir zamanlar birileri sonrası muamma ta-
hayyül, suret, avlu, vecd, uryan gibi kelimeler dönüp 
duruyor kafamdaki parçalı bulutun içerisinde bazen 
yoğunlaşan bulut kendini suya dönüştürüyor tahayyül 
de suret de avlu da vecd de uryan da su olup toprağa 
dokunuyor taşınım devam edip duruyor...”

Biz Galiba -Arada-Kalmıştık
I think- we were stuck in between

Ayça Ceylan        
                                      Eki Oct 2016



PASAJ, Bağımsız Sanat Alanı, Ömer Hayyam sok. Kahya Bey caddesi 15/8 Tarlabaşı www.pasajist.com pasajist@gmail.com PASAJ, Bağımsız Sanat Alanı, Ömer Hayyam sok. Kahya Bey caddesi 15/8 Tarlabaşı www.pasajist.com pasajist@gmail.com



PASAJ, Bağımsız Sanat Alanı, Ömer Hayyam sok. Kahya Bey caddesi 15/8 Tarlabaşı www.pasajist.com pasajist@gmail.com


