
PASAJ'DA GELECEK PROGRAM

Eylül – Ekim 2019
Sanatçı: Gülçin Aksoy
Tarih: 17.09.2019- 11.10.2019
Sergi ismi: Hareketli Metin - “Yüksek Sanat Kurulu”

“Hareketli metin; ne o, ne o olmak istemediğiniz sıkıntılara yol vermek, seçenekleri 
çoğaltmak istiyor. Popüler olanı teğet geçip g.nlünün istediği yoldan, seçenek dışı
olandan yana yürümek, uçup gitmek istiyor (Hemen her yerde parmağı olan 
Yüksek Sanat Kurulu’na rağmen)”.

Gülçin Aksoy, 2017 yılında, Perşembe Pazarı’ndaki stüdyosunda Sevdiğim Aile Mezarlığı 
isimli bir sergi gerçekleştirdi. Sergideki hareketli duvar metni ‘0 veya 1 sin’ olarak 
kodlanmıştı, ikiliklerden dem vururken, aradaki ‘O‘ları yani 3. tekil şahısları veya ilişkileri 
vurguluyordu.

Aksoy, kömür karası duvarlar inşa etmiş, üzerine “hareketli” dediği uçuşan metnini 
yerleştirmişti. Sanatçı atölyesini terkettiğinde kara tahtayı anımsatan hareketli metin, 
sergilendiği şekliyle duvarda kalmıştı.

Bu kez, inşa edilmiş sentetik bir organizmanın, Yüksek Sanat Kurulu'nun işleyişine dair bir 
başka duvar metni PASAJ mekanında yer alıyor.
Sergi boyunca iki kez gerçekleşecek workshoplar vasıtasıyla hareketli metne destek 
isteniyor. “Bir sentetik organizma nasıl yoldan çıkar veya çıkarılır?” sorusundan hareketle 
bilindik işleyişte işlemeyenin peşinden gidip dağınık, darmadağınık olabilmenin olasılıkları 
ile boğuşur, düşünür paslanır, oturur, kaşınır, yazar, çizer halde bulabiliriz kendimizi.

Gülçin AKSOY Eylül ayında akademisyen ve küratör Shulamit Bruckstein küratörlüğünde 
Freud’un “kara kıta” olarak adlandırdığı dişil arzudan hareketle “Wednesday Society. 
Homage to Beral Madra” isimli serginin dört kadın sanatçısından biri. Aksoy'un PASAJ'da 
gerçekleştireceği Hareketli Metin - “Yüksek Sanat Kurulu” 11 Eylül 2019’da Antik Palace’ta 
açılacak “Wednesday Society. Homage to Beral Madra”da sergileyeceği iş ile paslaşıyor.

Sanatçı hakkında:
Gülçin Aksoy Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yüksek lisans ve sanatta 
yeterlilik eğitimini tamamladı. 1993 yılından beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 
Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta, ‘Halı 
Atölyesi’ni yürütmektedir.
Sanatsal üretimini eğitimci kimliğinden ayırmadan, birlikte öğrenmek ve üretmek üzerine 
konumlar. Kişisel üretimlerinin yanında ‘Atılkunst’ kolektifi gibi birçok ortak çalışmada yer 
aldı. İstanbul ve Münih’te kişisel sergiler yaptı, yurt içi ve yurt dışı birçok sergide yer aldı.
Çalışmalarını halen İstanbul’da sürdürmektedir.
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Ekim - Kasım 2019
Sanatçı: El puente_lab (Juan Esteban Sandoval ve Alejandro Vásquez Salinas)
ve Mariangela Aponte Núñez
Tarih: 17.10.2019 - 10.11.2019
Sergi ismi: (d) structure

Fidel Castro'nun ölümünden bir gün sonra, üç Kolombiyalı sanatçı, Havana'dan 
Santiago'ya doğru çıktıkları yolculukta, Küba adasının kültürel ve sosyal aktörlerinin 
haritasını çizmeyi amaçlayarak farklı grupları, kurguladıkları (d) structure isimli oyuna 
davet ettiler.

(d) structure oyun yoluyla insan gruplarını yaşamın temel değerleri hakkında diyaloğa 
davet eden işbirlikçi, katılımcı ve süre.sel yaratma projesi. 1943'te Abraham Maslow 
tarafından geliştirilen insan ihtiyaçlarının piramit teorisini bozarak, yeni kolektif yapıları inşa 
etme çabasıdır.

Oyun, hayali düzeyde, yaşamda optimal bir durumu sağlayan hedef ve hedeflerle 
bağlantılı bir değerin oluşturduğu renk parçalarına dayalı bir yapının toplu olarak inşa 
edilmesinden ibarettir. (d) estructure oynamak, şansın, bireysel kararların kollektifi nasıl 
etkilediğini ve bunun tersini gösterir. Yapı büyür veya azalır, parçalar değiştirilir, gerginlik 
dakikalar geçtikçe artar. Toplu olarak pazarlık etmek gerekir; hangi ismi koymalı, ne 
eklemeli veya çıkarmalı? Şans araya girer, ama nihayetinde buna şahıslar karar verecektir.
Farklı yerlerde oynanan bu oyun coğrafi, sosyal, politik, ekonomik bağlamlara ve hatta 
yaşamın farklı anlarına göre değişen insan ihtiyaçlarını hesaba katar.

El puente_lab (Juan Esteban Sandoval ve Alejandro Vásquez Salinas) ve Mariangela 
Aponte Núñez 17.10.2019 – 10.11.2019 tarihleri arasında, (d) structure'ı bu sefer PASAJ 
bağımsız sanat alanında ve seçilecek üç kamusal alanda gerçekleştirecekler.

(d) structure ilk kez 2017 yılında, geniş çaplı versiyonuyla kamusal alana taşındı. Bu geniş 
çaplı versiyon, XIII. Havana Bienali'nde (Nisan-Mayıs 2019) Olası olanın İnşası "the 
construction of the possible" sırasında Havana'daki sektörün farklı topluluklarıyla eski 
Plaza del Cristo'da 4 oyun ile yer aldı.

Oyun bu sefer 17.10.2019 – 10.11.2019 tarihleri arasında, PASAJ'ın konuğu olarak 
İstanbul’dan katılımcılarıyla, şehirde bu haliyle oynanacak. El puente_lab (Juan Esteban 
Sandoval ve Alejandro Vásquez Salinas) ve Mariangela Aponte Núñez katılımcılara “On yıl 
içinde hayatınızı nasıl hayal ediyorsunuz ve başarmak için neye ihtiyacınız var?” sorusunu 
sorarak oyunu başlatacak. (d) structure işbirlikçi ve katılımcı bir yapı oluşturulmasıyla sona 
erecek. Böylece proje niyetler ve bireysel deneyimler kolektif kararlarda çözülürken, sanat 
toplumun geleceğini birlikte hayal etmek için bir fırsat haline gelecek.
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Sanatçı hakkında:
Sanatçılar Juan Esteban Sandoval ve Alejandro Vásquez Salinas tarafından 2003’te 
kurulan El puente_lab, yerel düzeyde kültürel projeler geliştirmeyi, uluslararası sanatçılar 
ve uzmanlarla uluslararası işbirliği stratejisi ile iletişim köprüleri kurmayı amaçlar. Medellín-
Colombia'da sanatsal ve kültürel üretim için aktif bir platformdur.
El puente_lab tarafından geliştirilen projeler, sanat, yaratıcılığı, eğitim, iletişim, kentsel ve 
sosyal dönüşüm süre.lerini başlatan, kolaylaştıran ve / veya eşlik eden kültürel projelerin 
aktivasyon aracı olarak kullanarak, uygulandıkları sosyal bağlamın özel ihtiyaçlarını 
karşılar.
El puente_lab'in projeleri arasında 2008 ve 2009'da Katia Meneghini, Gayle Chong Kwan, 
Armin Bobaseri ve Victor Muñoz ile birlikte Hafıza Alanları Moravyası (Memory Spaces 
Moravia); 2010 yılında STEALTH.unlimited ile Kültürel Gelişim Düğümleri (Nodes of 
cultural development); 2011'de Rabia Williams, Rosa Jijon ve Margarita Vázquez Ponte ile 
Moravia VideoLab; 2012'de Su Tomesen ile Escalera; 2012-2013'te Miodrag Kuč ile 
Carrito Cultural; 2015 yılında Wylly Medrano, Mattia Paco Rizzi ve Expansión ile Alfabe. El 
puente_lab, 2005 yılında Venedik Bienali, 2010 yılında Tiran Bienali; Medellín'deki 2012 
yılında Su Müzesi’nde Cuando el río suena; 2013’te Graz'da Cittadellarte Sharing 
Transformation gibi gibi dünya çapındaki etkinliklere katıldı. 2016'dan beri, Küba'da 
Mariangela Aponte Núñez ile birlikte (d) structure projesini geliştirmektedir.
www.elpuentelab.org  d-estructura.tumblr.com 

Mariangela Aponte Núñez, geleneksel araçlar, zanaat teknikleri, low-fi ve düşük maliyetli 
deneysel elektronik ile birlikte estetik, çevresel, sosyal ve politik kaygılar arasındaki 
kesişimi, genellikle işbirlikçi sanat ve DIWO uygulamalarından ilham alan metodolojilerle 
kesişimini keşfeden disiplinlerarası bir sanatçıdır. Fransa-Kolombiya Yılı 2017 sırasında La 
Chambre, El puente_lab LaMutante Galerisi, RESÒ 2015 aracılığıyla Cittadellarte 
Fondazione Pistoletto’da ve ELAP 2012 rezidans sanatçısı olarak Kanada DFAIT’de konuk 
sanatçı oldu. Bireysel ve işbirlikçi projeleri Cali, Bogota, La Habana, Torino, Biella, 
Strazburg, Montreal, Quebec ve Buenos Aires'te sunuldu.
Buenos Aires UNTREF’de Elektronik Sanatların Teknoloji ve Estetiği b.lümünde master ve
Cali’de Universidad del Valle’de lisans eğitimi almıştır. Kolombiya’da Cali Icesi 
Universitesi’nde Sanat, Tasarım ve Teknoloji b.lümünde eğitmen ve araştırmacı olarak 
çalışmaktadır.
https://mariangelaaponte.com 

PASAJ hakkında:
İstanbul merkezli bir sanatçı inisiyatifidir. Çağdaş sanat alanında çeşitli amaçlarla 
(sergiler / performanslar / atölyeler / konuşmalar) kullandığı bir proje alanına sahiptir. 
Kurulduğu 2010 yılından beri Beyoğlu'nda farklı yerlerde konumlanmıştır. 
PASAJ, yerel toplulukla bağlantı kurmanın yanı sıra, mekanın sosyal bağlamı, bilgisi ve 
hafızasına odaklanır. Beceri değişimini kolaylaştırmayı ve sanatçıların bölgedeki diğer 
sakinlerle karşılaştığı bir ortam oluşturmayı hedefler. PASAJ, sanatçıları çevresiyle iletişim 
halinde sahaya özel projeler inşa etmeye davet eder. A.I.R. Bayrampaşa isimli sanatçı 
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rezidansında İstanbul’un endüstriyel semti Bayrampaşa'da otel merkezli bir sanatçı 
rezidansı yürütür.
2019 programını “Aklımı kurcalıyor, ruhuma dokunuyor” adı altındaki proje dizisi ve bunlara
bağlantılı buluşmalar şeklinde planlamıştır. Sergi formatının yanı sıra sanatçı ve 
katılımcıların deneyimleme ve buluşma alanı formatında etkinliklerine devam eder. Bu 
programla Roberto Cimetta'nın Tamteen fonuyla 2019 yılı için desteklenen PASAJ 
“sanatsal ifade .zgürlüğü” ve “mekanın belleği”ne eğilmeyi amaçlar. Daha önceki senelerde 
olduğu gibi yine katılımcı ve sosyal odaklı çalışmak isteyen sanatçıları destekler.
AIM Network üyesidir.
www.pasaj.org 

Basın iletişim:
Zeynep Okyay
zynpokyay@gmail.com
0534 6130180
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