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HOW WAS IT BORN

BOX IN A BOX IDEA
NASIL DOĞDU

İstanbul Showroom

İstanbul Showroom

Ankara Showroom

Ersa Showroom’un yeni konseptini oluştururken çıkış
noktamız Ersa’nın fabrika bünyesindeki güçlü üretim
altyapısıydı. “Box in a Box” fikri bu noktadan hareketle
şekillenmeye başladı. Doğal ve Kasıtlı olarak yaptığımız
tamamlanmamış fabrika görüntüsünün öğeleri, hem
sıradanlığa; hem de şık olmaya gönderme yapıyor.
Tıpkı malzeme laboratuvarlarında olduğu gibi, çeşitli
malzemelerden oluşan kutular konseptin bir parçası
olarak yerlerini aldı. Farklı tip ve ebatlarda tasarladığımız
bu kutular, ofis sistemlerinin ve mobilyalarının tanımladığı
bireysel alanları ve bireyde uyandırdığı duyguları
anımsatıyor. Teşhir üniteleri için kullandığımız kutular,
aslında çocukların oyuncak bloklarını sembolize ediyor.

Showroom aynı zamanda tasarım alanındaki öğrencilerin
kendilerini geliştirmelerini sağlıyor. Interaktif alanlarında
yapılan atölye çalışmalarıyla teorik bilgilerin yaratıcılıkla
birleşerek uygulanmasına fırsat veriyor.
While creating the new concept for Ersa Showroom, our
starting point was the strong production infrastructure
within the factory body of Ersa. The “Box in a Box” idea
started to be shaped based on this point. The elements of
the factory view that we created naturally and intentionally
make a reference to both being ordinary and being elegant.
Just like in material laboratories, the boxes that are
composed of different materials came to be a part of

the concept. These boxes that we designed in different
types and sizes recall the individual areas defined by the
office systems and furniture areas and the feelings that
they arouse in the individual. The boxes that we use for
the display units actually symbolize the toy blocks of the
children.
Showroom actually allows the students in designing field
to improve themselves at the same time. It enables the
creative combination and application of the workshop
studies in interactive areas with theoretical information
together.
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ABOUT

BOXINABOXIDEA.COM
HAKKINDA

İç mimari konseptin içerisinde yer alan interaktif
alanlara Dijital dünyada yer verme isteğinden yola çıkan
“BoxinaBoxIdea”, yerli ve yabancı tasarımcıları buluşturan
en büyük sosyal platform olma vizyonu edindi. Bu vizyona
hizmet etmesi amacıyla kurduğu Boxinaboxidea.com sitesi,
mimariden endüstriyel tasarıma, modadan grafik tasarıma
kadar her alandaki amatör ve profesyonel tasarımcıları bir
araya getirmeyi amaçlıyor. WikiBox özelliğiyle dikkat çeken
site, tasarım alanında Türkiye’nin ilk ve en büyük sanal
kütüphanesini oluşturmayı hedefliyor.
“Box in a Box Idea” konseptinden yola çıkan projemizin
yatırımını, modern çalışma mekânlarının ihtiyacına uygun,
esnek ve konforlu ürünler sunan ERSA üstleniyor.

“BoxinaBoxIdea” that started out as a wish to include the
interactive areas belonging to the interior architecture
concept in the Digital world, it adopted the vision to become
the biggest social platform that brings together the local
and foreign designers. The website Boxinaboxidea.com
that was created to serve this vision aims to bring together
amateur and professional designers in every area ranging
from architecture to industrial design, from fashion to
graphic design. With its WikiBox feature that grabs the
attention, the website aspires to form the first and the
biggest virtual design library of Turkey.
The investment of our project that started out with the
“Box in a Box Idea” concept is undertaken by ERSA which
offers flexible and comfortable products that fit the needs
of modern work places.
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Comforto 62
Onun net, temiz tasarımı bütün çalışma ortamlarına ve
ofislere kolayca entegre olmasını sağlar.
Its straight, clean design makes it a chair for all work settings and it integrates easily into any office environment.
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CİHAN DAĞ
be.net/cihandag

FİGEN YILDIZ
be.net/figenyildiz

GİZEM MALKOÇ
be.net/gizemmalkoc
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1991’de Muş’un Malazgirt ilçesinde doğdu. İlkokul ve liseyi orda
okudu. Yaklaşık 5 yıldır İstanbul’da yaşıyor. Şuan Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Sanatları
bölümünde 4. Sınıf öğrencisi. Aynı zamanda bir firmaya
freelance baskı tasarımları yapıyor ve illüstrasyonlar çiziyor.

Born on 1991 at the Malazgirt township of Muş where he had
his primary education. He has been living in İstanbul for the last
5 years. At the moment he is a 4th year Textile Arts student at
the Faculty of Fine Arts, Marmara University. At the same time
he freelances for a company as a print designer and illustrator.

Bursa’da doğdu, Eskişehir’de okudu, büyüdü, İstanbul’da yaşıyor.
Küçük yaşta ayna karşısında şarkı söyleyerek bir popstar olma
hayali kurmadan, çizimle başlayıp babasının fotoğraf makinesini
kaçırıp deneysel çalışmalar yaparak, profesyonel anlamda ilk
sergisini ‘Entropy’ adı ile 2011 yılında açtı. Anadolu Üniversitesi
İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın bölümünden mezun
oldu ve Jr. Art Director olarak çalışıyor.

Born in Bursa, grew up and studied in Eskişehir, lives in İstanbul.
Instead of dreaming to be a pop-star singing in front of a
mirror, started by drawings and experimented with her father’s
photograph camera by stealing it. Opened her first professional
exhibit titled ‘Entropy’ in 2011. Graduated from the Journalism
and Broadcast Department of the Faculty of Communication,
Anatolian University. Currently works as Jr. Art Director.

1989 Kayseri doğumlu olan Gizem Malkoç, 2013 yılında
Işık Üniversitesi Görsel Sanatlar bölümünden mezun oldu.
Şuan resim,özgün baskı,illüstrasyon gibi değişik alanlarda
üretimlerine devam ediyor.

Born on 1989 at Kayseri, she graduated from Işık University
Visual Arts Department in 2013. At present she is continuing
work in different areas such as painting, original prints and
illustration.
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RESİM, FOTOĞRAF, MODA
PAINTING, PHOTOGRAPHY, FASHION
ANDREA ALESSIO
"DOĞASIZ VAHŞİLİK"

"UN_NATURAL BESTIARY"

İtalyan fotoğrafçı Andrea Alessio bir hayvanat bahçesinde
demir çubuklar arasından bakan hayvanların yüzlerinde
okunan melankoli ve yanlızlık duygusunu ‘Un_Natural
Bestiary’ isimli fotoğraf serisi ile yansıttı. Fotoğraflar
siyah beyaz ve müthiş bir tezatlık.

Italian photographer Andrea Alessio did the series
“Un_Natural Bestiary” in which he represents animals in a
zoo, with a certain melancholia and a feeling of loneliness
that we can read in their looks through the bars. Black and
white photos with beautiful contrasts.
www.andreaalessio.it

ZARIA FORMAN
PASTEL BUZDAĞLARI

PASTEL ICEBERGS

Zaria Forman resimlerini pastel boya ile ustaca yapıyor.
Sanatçı, yakın bir süre önce deniz buzullarını temsil
eden çalışmalarını gün yüzüne çıkardı. Makale içindeki
görüntüler serisinde etkileyici bir kayıt keşfedilmekte.
Bazı çalışmaları ‘Kartlardan Ev’ serisinde de görülüyor.

Zaria Forman perfectly masters drawing with pastels.
Recently, the artist reveals works representing icebergs.
An impressive record, discovered in a series of images in
the article. Note that some of his works have appeared in
the series House of Cards.
www.zariaforman.com
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LUDOVIC FLORENT
UN İLE DANS

DANCE WITH FLOUR

"Poussière d’étoiles" Fransız fotoğrafçı Ludovic Florent’ce
gerçekleştirilmiş bir dizidir. Un ile asalet dolu dansçılara
şeref makamını veriyor. Kum tanecikleri danslarındaki
muhteşem hareket etkisine dikkat çekiyor.

"Poussière d’étoiles" is a series realized by French
photographer Ludovic Florent. He gives pride of place to
dancers full of grace by adding flour. Sand grains highlight
the majestic movement effect of their dance.
www.ludovicflorent.fr

MAIKO TAKEDA
SİNEMATOGRAFİ
Sanatçı Maiko Takeda, okul mezuniyet kolleksiyonu için
‘Sinematografi’ adlı projesinde, yakalar, şapkalar, bilezikler
ve korseler serisi yarattı. Özgünlüğü, her kumaş parçasınca
ışık altındaki model bedeninde bir gölge ve görüntü
yansıtılıyor olmasında.

CINEMATOGRAPHY
For his College’s degree collection, the artist Maiko
Takeda created a series of collars, hats, bracelets and
corsets for his project “Cinematography” which originality
is in the fact that each piece of clothes reflects a shadow
and an image on the model’s body lit up by a spotlight.
www.maikotakeda.com
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SERKAN DEMİR
İLAHİ BİR GÖRÜNÜRLÜK DURUMU: “TEZAHÜR”
A STATE OF DIVINELY VISION: “EMERGENCE”
Serkan Demir’in, 13 Mart-12
Nisan 2014 tarihleri arasında Cer
Modern-Hub galeride gösterilen
“tezahür” (emergence) adlı sergisi
üzerine.
Kendinizden ve sanatsal sürecinizden bahsedebilir
misiniz?
1999 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş
Öğretmenliğinden mezun oldum. Yüksek lisans ve Sanatta
yeterlik sürecim Hacettepe Ünversitesi Heykel bölümünde
geçti. Öğrencilik yıllarından itibaren meraklı bir öğrenci
olduğum söylenebilir. Form ve mekan ile uğraşmak,
tasarımla uğraşmak hep ilgimi çekmiştir. Bir şeyin başka
bir şeye eklenebilme olasılığı, sürecimde önemli bir yere
sahiptir. Bu cümle eklemlenmeyi, bir şeyi başka bir şeye
bağlama olanağını içermektedir. Son dönem çalışmalarım
da bu yöntem eşliğinde gelişmiştir.
Ankara’da Cer Modern sanat merkezinde, Mart ayında
“tezahür / emergence” isimli bir serginiz oldu. Bu sergiye
adını veren ‘Tezahür’ sözcüğü bildiğimiz kadarıyla
Arapça bir sözcük. Bu sözcüğün serginize başlık olarak
belirleme gerekçenizi biraz açıklayabilir misiniz?
Tezahür sözlük manası olarak, belirme, ortaya çıkma, belirti,
görünüm olarak bilinen bir kelime. Kökü ise ‘zuhur’dur ki o
da tanrısal bir içeriğe de sahiptir yani ilahi bir görünürlük
durumu, biraz da gerçek üstü bir görünürlük durumu,
ansızın, bir anda gerçekleşen bir görünürlük durumu olarak
tanımlanıyor. Dolayısıyla böyle bir sözcüğün benim hem
çalışmalarımla hem de üretim biçimim le doğrudan ilişkisi
olduğunu söyleyebilirim. Çünkü son yıllarda yaptığım
projeler de çoğunlukla coğrafya olarak incelendiğinde
Ortadoğu ve bölgesel strateji, konu olarak analiz
edildiğinde ise inanç kavramı ve bu yapıya paralel hareket
eden siyasal bütün karşımıza çıkar. O nedenle sergi başlığı
olarak ‘tezahür’ sözcüğünün seçilmesi ve çalışmalarımla
ilişkilendirilmesi çok da zor olmamıştır. Zaten dini
referanslara ve inanç kavramına dayandırdığım çalışmalar
bu sergi de de yer almaktadır. Anlam olarak da yapıt
böylesi bir görünürlük duygusunu, yani tezahür sözcüğünün
içerdiği şekliyle bizlere sunabilir. Bir yapıtla karşılaşma
anı çoğunlukla (tezahürde olduğu gibi) beklenmeyen anda
beklenmeyen görünürlükleri ve anlamları yaratabilme
gücüne sahiptir. U. Eco’nun açık yapıt kavramı bunu çok iyi
özetler.
Çalışmalarınızda hazır nesne, atık nesne ya da geri
dönüşüm olarak tanımlanabilecek nitelikte şeyleri
kullanıldığınızı görüyoruz. Bu serginizde de Ready-Made
işler var. Sizce nesne odaklı bir üretim sürecinin ifade
olanaklarına katkısı nedir?
Zaten sanatta nesne, nerdeyse sözcüklerin belki cümlelerin
ve hatta pasajların yerini aldı, yer değiştirdi. Bir tür
kısaltmaya bile dönüştü. Sanatsal okumanın çağrışıma
dayandığını, sezinlemeye dayandığını biliyoruz. Dolayısıyla
bu açık okumayı gerçekleştirecek en önemli formüllerden,
kayıt makinelerinden biri de nesnelerdir. Kullanıldığı alan,
ait olduğu kültür, gerçekleştirildiği öz, organik bileşenleri
ve daha birçok gerekçe nesnenin sanatta yaygın bir
şekilde kullanımına olanak sağlıyor. Mağara duvarlarındaki
tasvirle başlayıp insan bedenine entegre edilen birçok
yapıya kadar kullanılmıştır ve anlatım aracı olarak da çok

Nihale

pratiktir. Böyle bir olanağı pasaj oluşturmakta kullanmak
için gerekçe aramaya bile gerek yok. İşin atık nesne olma
haline gelecek olursak, evet bazen belli başlı bazı nesneleri
tercih etmemin gerekçeleri olabiliyor. Yapıt dediğimiz
şey anlam ve anlatımıyla bütün olmak mecburiyetindedir.
Nesne yapıtı çözümleyen bir şeydir. Özettir. Konularımla en
iyi ilişki kurabilecek nesneleri tabi ki tercih ediyorum ama
üretim sürecimi tamamıyla nesneye odaklamıyorum. Nasıl
ki şiirin dili günlük kullanımda ve yazı dilindeki kullanımında
farklılıklar içerir, nesnenin kullanımı ve gerekçeleri de şiir
dili gibi farklılıklar içermektedir. Bir şairin de sözcüklerini
seçerken sanatçının nesnesini seçerkenki hassasiyeti
taşıdığını düşünüyorum. Sürecimin en önemli noktasını
anlam oluşturur. Ve o an anlama en yakın nesne ya da
görünebilme potansiyelinden okunabilme potansiyeline
dönüşme ihtimali en yüksek olan nesne hangisi ise
çalışmada kullanılabilir. Yani yüklem olur. Sözcük olur.
Özetle sanatta nesne kullanımı edebiyattaki söz işçiliğine
benzetilebilir.
Önceki çalışmalarınızda hareketli enstelasyonlar,
kinetik heykeller ve mekanik çözümlemeler, yani heykel
geleneğine ait bir biçem var iken ‘Tezahür’ sergisinde
geleneksel üretim biçimlerine özgü motifler de var, atık
malzeme de var. İlginç bir kurgu karşımıza çıkıyor. Bu
çeşitlilikten bahsedebilir misiniz?
Çok basit bir açıklaması var. Malzeme bilgisi ve
karşılaşma anına duyulan istek. Sanatla uğraşıyor
iseniz materyale farklı bakarsınız. Çok çeşitli malzeme
kullanmak gibi vazgeçemediğim bir hastalığım var.
Sürecimde karşılaştığım ya da bir şekilde buluştuğum
bazı malzemeleri kullanmadan edemediğim olur, fakat
anlam bütünlüğü korunduğu sürece malzeme çeşitliliğinin
pek bir önemi yoktur. Çünkü malzemenin rolünü sizin
beklentileriniz belirler. Benim bir malzeme ile karşılaşma
anım hep çok farklı olmuştur. Özellikle mekanik bir yapıya
sahip ise doğrudan ilgimi çeker, ancak çalışmalarımdaki
hareketli kurgular ve mekanik çözümlemeler eğer teoriye,

anlama katkı sunuyorsa tercih ettiğim bir durumdur. Bir
şeyin teknik farklılığı ya da ilginçliği çok da önemli değil.
Önemli olan konuyu temsil edecek malzemenin doğru
tespit edilmesi. Burada da yapma eyleminden çok toplama,
seçme eylemi önemlidir. Bu öyle bir şey ki, bir nesneyi
seçtiğiniz anda sanki bir cümleyi seçmiş kadar stratejik bir
eylem gerçekleştirebilmiş sayılırsınız.
Günümüz sanatının genel görüntüsünü sorguladığımızda
Politika ile olan hesaplaşmasına ya da ilişkisine
sıkça rastlamaktayız. Siz kendi çalışmalarınızı
sınıflandırdığınızda nasıl bir yere koyuyorsunuz?
Çalışmalarınızdaki dilin, yaşanılan gerçeklikle olan
temasını ya da ilişkisini nasıl kurguluyorsunuz?
Sanatın insanla, toplumla ilişkide olmasına inanan birisiyim.
Bu politika olur, ekonomi ya da terapi, bilemiyorum ama
özünde suyun vardığı nokta insan olmalı. Sınıflandırmak
geçersiz ve yapay bir durum olabilir, çünkü ortada var
olan kavram soyut. Bir düşünce sürecini bir şekilde
konumlandırmak ya da yerini belirlemeye çalışmak
çoğunlukla geçerli olmayan bir yöntem. Ama çağdaş
sanatın içinde iseniz, çalışmalarınız da öyle ya da böyle kayıt
tutmak zorunda, atölyeniz kayıt mekanı gibi davranmak
durumunda, işlerinizi sunduğunuz mekanlar bu bilgi ve
belgelerin ve yahut imgelerin tanığı olmak durumunda.
Sanatçılar olarak döneme tanıklık ediyoruz. Unutmama
davranışını takınıyoruz. Çalışmalarıma gelecek olursak,
tabi ki hiçbir yapıt bir çözümleme değil ya da bir öngörü ve
yahut benzeri bir analiz değil, ancak küçük ölçekli sosyal,
toplumsal eskizler olarak da yorumlanabilir.
Zaten bu topluma ait eskizlerde geleneksel yapıları,
inanç kavramlarını ve terminolojisini sıklıkla ele
aldığınızı gözlemliyoruz. Türkiye’deki siyasal yapının ve
bu ortamda doğan ya da şekillenen görüntülerin, bilgi
ve belgelerin sizin ifade olanaklarınızla buluşması nasıl
gerçekleşiyor?

9

box ın a box ıdea · magazıne

Şöyle ki, benim çalışmalarımın genel görüntüsünün iki
ana yapıdan oluştuğunu söyleyebiliriz. İlk olarak, inanç
kavramının siyasal yapı ile kurduğu bağ, bu bağın toplumsal
gerçeklikle olan ilişkisi ve bu eksende ortaya çıkan poetik
bir üretim alanı. İkinci olarak ise ortaya çıkan görüntünün
genel anlamda algılanış biçimi. Bu üretim alanının politik
ve muhalif bir derinliği de bünyesinde barındırdığını
söyleyebilirim. Buna eleştirel bakış da diyebiliriz. Toplumsal
pratiklerin yapısal bütünlüğü üzerinden geliştirilen bu
bakış, çalışmalarımda kolay bir şekilde algılanabilir. Benim
için bu süreç bir tür “görsel soruşturma” ya da çözümleme
metinleri olarak da adlandırılabilir.
Çoğunlukla yaşadığımız coğrafyanın gerçekliklerinden
hareket ettiğim söylenebilir. Tüm bu gerçekliğin fotoğrafını
hepimiz zaten zihnimize kazıyoruz. Sanatçı olarak
sanki bir tür şahitlik süreci yaşıyoruz, tanıklık ediyoruz.
Karşılaştırmalar yapıyoruz ve süreci yaratan izlenimlerden
bir harita oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da her türlü
görüntü, kurgu hepimizi zaten kapsıyor. Bu bir gemi!
Son olarak, Yaygara Güncel Sanat İnisiyatifi
kurucularından birisiniz, projeler yürütüyorsunuz.
Ve zor projeleri gerçekleştirdiğinizi biliyoruz. Hem
bireysel süreciniz hem de buna paralel yürüyen bir
inisiyatif süreci var. İki kulvarın birbiri ile olan ilişkisini
sağlanmasında karşılaştığınız olumlu-olumsuz durumlar
oluyor mu? Siz bu süreci nasıl formüle ediyorsunuz?
Bazen karşılaştığımız zorluklar oluyor tabi ama bizim için
önemli olan Yaygara sürecinde kurulan ağın genişlemesi. Bu
süreçte biz kendimizi inisiyatif olarak tanımlamadan önce
de hep o duyguya ve inisiyatif ruhuna uygun davranıyorduk.
Ortak hareket ettiğimiz eylemlerden etkinliklere kadar
birçok farklı kulvarda zaten inisiyatif rolünü taşıyorduk.
Yani hep sorumluluklarımız vardı. Yaygara, varlık olarak
ortaya çıktıktan sonra da durum değişmedi. O nedenle
bireysel üretim süreci gibi bir kavramı fark edebildiğimizi
pek söyleyemem. Çünkü iki süreç birbirine geçmiş durumda.
Sanki birbirine bağlanmış iki farklı bireysel süreç olarak
tanımlamam daha doğru olur. Çünkü Yaygara süreci böyle
yürüyor ve hatta çoğunlukla bireysel süreç Yaygara oluyor.

On Serkan Demir’s exhibit titled
Tezahür “emergence” held at Cer
Modern-Hub between 13 March
and 12 April 2014.
Can you mention a little about yourself and art?
I graduated in 1999 from Arts Teaching Dept. of Gazi
University. Master’s Degree and Art’s Qualification period
was at the Sculpting Division of Hacettepe University.
One could say that I am the curious type. I’ve always
been interested in form, space and design. Possibility
of something connecting to another thing holds an
important place in my process. It means the opportunity
to be attached and being tied to something else. My recent
period works have developed in this context.
In Ankara, you held an exhibit titled “tezahür” at the Cer
Modern art center in March. The exhibition title is of
Arabic origin, can you describe why this choice?
Its dictionary meanings may be vision, indication,
emergence but it is derived from “zuhur” meaning divine
manifestation. It is what one might call “metavision”,
a sudden manifestation. This word relates to my work
and production process. When my recent projects are
examined in terms of regional strategies, geographies
of Middle East the concept of faith and parallel politics
emerge as a whole. Thus it was easy to relate the word
‘emergence’ with my exhibited work which is based on
references to religion and faith. The sense of emergence
as implied by the word “tezahür” could be presented. The
moment of confrontation with a work possesses the
power of creating unexpected visions and meanings as in

manifestation. U. Eco’s open work concept summarizes
this very well.
We see in your work the use of ready objects, waste
objects or recyclable objects. This exhibit also contains
Ready-Made items. How does objects focused process
contribute to expression opportunities?
Objects already replaced in art the words, sentences and
even paragraphs. It already became an abbreviation. We
know that reading of art depends on recalling and sensing.
An important formula leading to open reading, one of the
recording devices are the objects. Its utility, application
area, its cultural source, main material, ingredients and
many other indicators allow their wide use in art. It has
begun with depictions on cave wall, integrated to human
body and as a tool of expression it is very practical. No
justification is needed to use such an opportunity in
formation of a passage. In terms of waste objects, yes,
sometimes I have justifiable preferences for certain
objects. An art work needs to be wholistic in its meaning
and expression. Object resolves the work. It is a summation.
I prefer the objects which best relate to my themes but my
process is not focused on the object. Just as the language
of poetry differs in written or oral form, utility of objects
and the reasons for their use differs. I think a poet
chooses the words with the same sensitivity as an artist
choosing objects. Meaning is the most important point of
my process. At that point I use whichever object has the
potential to reflect it best. It becomes an attribute, a word.

Serkan Demir, Transform, (Kesilip Birleştirilmiş Mazot Deposu, Kaynak, Boya)
Serkan Demir, Transform, (Diesel tank cut and adjoined, Welding, Paint)

In short, the use of objects in art resembles wordsmithing
in literature.
In your previous works we saw motion, kinetic statues
and mechanical forms from the sculpting heritage,
and yet in the “Emergence” exhibit we see traditional
motives as well as waste materials. An interesting
scenario confronts us. Can you describe this variety?
It has a simple explanation. Knowledge of materials and
the desire felt for the moment of confrontation. If you
are involved with art you will have a different perspective
on materials. I am inflicted with the disease of using too
many materials. Sometimes I feel absolutely compelled
to use some materials I’ve encountered. So long as the
meaning remains wholesome the variety of materials is
not important. Because the role of material is defined by
your expectations. My meeting moments with materials
have always been unique. In particular, if it has a mechanic
form it will draw me directly. But, motion and mechanics
are my preferences only when they contribute to the
theory and meaning. Technical difference or originality of
an object is not very important. What is important is the
correct identification of object which will best represent
the theme. Therefore, the activity of object collection and
selection is more important than rendering. Such that when
you elect an object it is as strategic as selecting a sentence.
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When today’s general art scene is questioned, we
frequently encounter its accounting or relationship
with the politics. How do you classify your work in this
regard? How do you relate or structure its language in
terms of realities?
S.D: I believe art must relate to the individual and the society.
It could be any path but in the final analysis it should reach
the individual. Classification could be invalid or artificial
because the concept at hand is abstract. Positioning a
thought process in a certain way or attempting to identify
its place is generally not a valid method. But if you are
in contemporary art your work needs to record in some
way, your atelier must be like a recording studio and your
exhibit ground needs to be a witness. As artists we witness
the period. We adopt the function of memory. None of my
works are analyses, foresight or prediction but they can be
interpreted as small scale social sketches.
We see that in these sketches you frequently deal with
traditional structures, beliefs and terminology. How the
political structure in Turkey, images do formed in this
environment, information and documents meet with
your expression opportunities?

Serkan Demir, İsimsiz, ( Yüzeyi Temizlenmiş Kola Kutusu, İplik, Metal Askı Sistemi), 2012
Serkan Demir, Nameless, (Surface cleaned Cola can, thread, Metal Suspension System), 2012

We can say that the panorama of my work consists of
two main structures. Firstly the connection of faith
concept with the political structure, the relationship of
this connection with the social reality and the poetic
production area on that axis. Secondly, the general
perception form of resulting image. This production area
contains a political and opposing depth. We can call that
a critique. This critique based on the structural integrity
of social practices can be easily seen in my work. For me,
the process is a “visual interrogation” or “analysis texts”.
Mostly, I react to the experiential realities of our region. We
all carve the photograph of these realities in our memories.
As artists we are witnesses. We compare and attempt a
map on the basis of observations. Hence, all images and
scenarios include all of us. This is a ship en route!
You are one of the founders of Outcry (Yaygara) Art
Agenda Initiative and conduct projects. We know you
achieved difficult projects. You have your personal
process and the parallel initiative process. Do you have
difficulties in harmonizing them both? How do you
formulate it?

Serkan Demir, Sen Bana İyi Davranırsan Ben De Sana İyi Davranırım, Mekan Düzenlemesi, Today Me Tomorrow You, 2014, Cer Modern, Ankara
Serkan Demir, If you treat me well, I’ll treat you well, Spatial Arrangement, Today Me Tomorrow You, 2014, Cer Modern, Ankara

Serkan Demir, Pentagon- hexagon, kesilerek biçimlendirilmiş deri futbol topları, değişebilir ölçüler 2013
Serkan Demir, Leather football balls formed by pentagon- hexagon cuts, variable scales 2013

On occasion we encounter difficulties but we find
expansion of Yaygara network more important. Before we
defined ourselves as the initiative, we have also acted in
that spirit. In action partnerships on many tracks we had
the initiative role. In other words we had responsibilities.
After Yaygara became an entity the situation did not
change. For this reason I can’t really say we are able to
distinguish the individual production process concept.
Both are intertwined. Two different individual processes as
conjoined twins. This is how Yaygara proceeds, and in fact
most of the time, Yaygara becomes the individual process.
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AGENCE LE JOURNAL

İSTANBUL'DA GENÇ VE AKTİF BİR MULTIMEDYA AJANSI
A YOUNG AND ACTIVE MULTIMEDIA AGENCY IN ISTANBUL
LeJournal, temelinde insani
hak ve özgürlükleri savunmayı
kendisine amaç edinmiş,
fotojurnalizm sorumluluğunu
üzerinde taşıyan toplumsal sosyobelgeselciler ağıdır. 2012 yılında
İstanbul merkezli hayata geçen
oluşum, yaşadığı coğrafyanın
hikayesini anlamayı ve aktarmayı
benimsemiş, toplumun sosyal
güncesini ve sorunlarını fotoğraf
aracılığıyla algılamaya çalışan,
bağımsız, disiplinler arası
etkileşimle anlatımcılığı ön planda
tutan medyadır. LeJournal 1900'lü
yıllarda Avrupa'da doğan ve
1930’larda Amerika'da Life Dergisi

ve Magnum ajansının geliştirdiği
form ile bir ekol haline dönüşen
fotojurnalizmin, dürüst ve tarafsız
fotoğraf öykücülüğünün Türkiye ve
bölgedeki temsilcilerinden olma
idealini taşıyor.
Çalışmalarını evrensel bir dil ile anlatmayı başaran ajans
kuruluşunun ilk yılında ülkemiz adına da birçok başarıya
imza atıyor aynı zamanda. 30 yıldır Türkiye'ye gelmeyen
World Press Photo bu çalışmaları taçlandıran ödüllerin
en başında geliyor. Bunun yanında National Geographic
fotoğraf ödülü, TFMD özel ödülleri ve Frontline Club
tarafından fotojunalizm finalisti olmak ajansın bir yıllık
süreçte gösterdiği başarının sadece birkaçı. Ayrıca
ajans fotoğrafçılarından Emin Özmen’in Suriye’de tanık
olduğu bir infaz anına ait fotoğraf ise Time dergisi
tarafından 2013 yılında yılın en iyi 10 fotoğrafı arasında
gösterilmişti. Görsel anlatımda fotoğrafın anlatıcı gücüne
video ve diğer medyaların katkısını ön planda tutan
ajansın ürettiği belgeseller dahi uluslararası festivaller
tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ajansın İlk belgesel filmi
olma özelliğini taşıyan 'Witnessing Gezi' (Gezi Tanıklığı)
Roma Independent Film Festival tarafından belgesel

kategorisinde finalist olarak belirlenirken son olarak
World Press Photo Multimedia ödülünü 1.likle kazanmış
oldu. Sanatsal üretimlerinin sergilenişi konusunda da yeni
alternatif deneyim metotlarını uygulamayı hedefleyen
ajans ilk kez Hollanda Mediamatic tarafından aldığı davetle
Kasım 2013 te Amsterdam'da 'True Story' başlıklı bir
multimedya sergi organizasyonu gerçekleştirmiştir.
Görüntülediği hikayeleri yurtdışında oldukça önemli
yayınlarda izleyicilere ulaştırmayı başarmış olan LeJournal
başta Time Dergisi, The New York Times, Washington Post,
Paris Match, Stern, Le Monde, El-Pais, The Guardian, CNN
International, BBC World olmak üzere birçok yabancı dergi,
gazete ve televizyonda çalışmalarını sunmuştur.
Agence Le Journal foto muhabiri Emin Özmen 'Gezi Tanıklığı'
belgeseli ile World Press Photo tarafından birincilikle
ödüllendirildi. En son 2013 te Suriye'de görüntülediği bir
işkence fotoğrafı ile 30 yıl aradan sonra Türkiye'ye World
Press Photo ödülünü getirmiş olan Özmen, bu ödülle aynı
kurumdan almış olduğu ikinci ödül oldu.
'Gezi Tanıklığı' belgeseli 2013 yazının henüz baslarında
İstanbul'un Taksim meydanında bir kaç ağacın kesilmemesi
için başlatılan çevreci bir protestonun dalga dalga ülkenin
büyük bir kısmına sıçrayan direniş hareketine dönüşmesi
foto muhabiri Emin Özmen'in tanıklığı ile kayıt altına
alınarak oluşturulmuştur. 'Witnessing Gezi' Aynı zamanda
yaşanan olaylara tarafsız bakabilmiş olmayı amaçlayan

Feminist Gece Yürüyüşü , Beyoğlu, Istanbul 2014
© Nazım Serhat Fırat / Agence Le Journal
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fotojurnalizm bakışı ile kayıt altına alınarak bu sivil direniş
hareketini insani boyutlarıyla izleyiciyle paylaşmayı
amaçlamıştır.
Emi Özmen: "Bir şehrin ortasında sesini duyurmaya çalışan
insanlar vardı benim için. Onları anlayabilecek bir yönetim
şeklini arzulayan, insan haklarına saygısı olan, birkaç
ağaç için veya herhangi bir şey için sesini duyurmak için
sokağa çıkmış, sadece daha yaşanabilir bir Türkiye isteyen,
kentine, kimliğine özgürlüklerine ve haklarına saygısı
olan insanların bir Parkta bir araya gelmesiydi bana göre.
Elbette buna müdahale etmek isteyen bazı güçlerde işin
içine girmek istedi ve 8 vatandaşımız hayatını kaybetti,
sırf bu haklı taleplerini dile getirmeye çalıştıkları için. Ben
sadece gazeteciyim ama önce insanım elbette. Vicdanımla
kaldırdım kameramı ve kaydettim. Belgesel gördüklerimi
özetle anlatmaya çalışan bir iş oldu. Önemli olan bu
hikayeyi onurlu bir şekilde aktarmaktı insanlara. Hayata
geçmesinde emeği olan tüm dostlarıma, başta Barış Koca
ve Soner Emanet'e bu süreçte gösterdikleri özverili samimi
destekleri için teşekkür ediyorum. "

Aiming defense of human rights
and freedoms, the LeJournal
is fundamentally a network of
socio-documentarists with photojournalism ethics. Founded in 2012
at Istanbul, it is an independent,
multidisciplinary and interactive
medium which has adopted
primarily the perceiving and
conveyance of regional story,
social agenda and the problems
through photography. LeJournal
carries the ideal of being an
honest, neutral representative
of photographic storytelling in
Turkiye and the region, and of
photojournalism born during early
1900s in Europe and became an
école through a form developed
by the Life Magazine and Magnum
Agency in America of 1930s.
Proficient in conveying its works with a universal language,
LeJournal has also had successes within its first year.
World Press Photo award distant from Turkiye for nearly
30 years leads the crowning of these efforts. Among its
first year successes are National Geographic photograph
award, TFMD special awards and being a photojournalism
finalist in Frontline Club.
Time Magazine has listed Agency’s photographer Emin
Özmen’s witnessing of an execution moment in Syria, in
its Top 10 Photographs of 2013. Ranking the contributions
of video and other media at the forefront next to visual
depiction power of photography, the documentaries
produced by the Agency are also followed with interest
by international festivals. While the Agency’s first
documentary film “Witnessing Gezi” was listed as Finalist
at the Roma Independent Film Festival, it also won the
World Press Photo Multimedia Award. Aiming to apply
experimental alternative methods in exhibitions of artistic
works and having been invited for the first time by Holland
Mediamatic, the Agency organized a multimedia exhibition
titled the “True Story” at Amsterdam in November 2013.
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LeJournal, successful in conveying the captured stories
through important broadcasts to audiences abroad,
also presented its works in many foreign magazines,
newspapers and televisions led by the Time Magazine, The
New York Times, Washington Post, Paris Match, Stern, Le
Monde, El-Pais, The Guardian, CNN International, and the
BBC World.
Agence Le Journal photojournalist Emin Özmen was
awarded first prize by World Press Photo for the
'Witnessing Gezi' documentary. Özmen brought the World
Press Photo to Turkiye after an interval of 30 years with his
second award won from the same organization for a 2013
photograph depicting torcher in Syria.
Recorded by Emin Özmen, 'Witnessing Gezi' is a
documentary of an environmentalist protest for the
protection of several trees in late Spring 2013 at the
Taksim Piazza which eventually evolved into a nationwide
resistance against the current government. Intending
to be neutral from a photojournalistic perspective, the
'Witnessing Gezi' recording has also sought to share
with audiences the humanitarian dimensions of a civilian
resistance.

Emin Özmen: "For me there was in the midst of a city only
people who were trying to have their voices heard. To me it
was people desiring a government which could understand
them, respectful of human rights, out on the street to have
their voices heard for a few trees or any other thing, only
wanting a more livable Turkey, those who respected their
city, identity, freedoms and rights had gathered at a Park.
Naturally some forces have also intervened and 8 citizens
lost their lives only to voice their justified demands. I am

only a journalist but a human being first. I raised the camera
with my heart and recorded. The documentary summarizes
what I saw. Conveying the story in an honorable manner
to the public was important. I thank all my friends who
contributed much to its realization, particularly to Barış
Koca and Soner Emanet for their devotion and sincere
support. "
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Kiev Ukraine, 2014
© Barbaros Kayan / Agence LeJournal

Belgesel Linki : bit.ly/QsSrBh
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KAAN BAĞCI

İSTANBUL İLE İZMİR ARASINDA KOŞTURAN BİR İLLÜSTRATÖR
AN ILLUSTRATOR SHUTTLING BETWEEN İSTANBUL AND İZMIR
Şener Yılmaz Aslan
sener.aslan@gmail.com

Genç ve üretken illüstratör Kaan
Bağcı ile sizler için bir röportaj
hazırladık, keyifli okumalar.
Nedir hikayen, seni illüstrasyona sürükleyen süreç nasıl
ilerledi? Hayatında illüstrasyondan önce ne vardı?
Hayatımda hiçbir şey planladığım gibi gitmediğinden
aslında. Bunu şikayet eder gibi söylemiyorum aksine
hoşuma gittiğinden böyle söylüyorum.
Yaratma, ifade etme, eleştirme isteği bitmediği sürece de
böyle olacak gibi duruyor. Uzun bir süre müzik ve tiyatroyla
ilgilendim. Yurtiçi yurtdışı birçok projede yer aldım. Daha
sonrasında maddi sıkıntılar sebebiyle başladığım grafik
işlerinden kafayı kaldıramaz oldum. Bunların yanında bir
şeyler de karalıyordum ama pek ciddiye almamıştım o
zamanlar. Sonra bir gün ben de şu işlerimi bir yayınlayayım
deyip bir bloga mail attım onlarda sağ olsunlar reddetmeyip
yayınladılar ve yayınlanmasının üzerinden 5 dk. Geçtikten
sonra resmi anlamda ilk illüstrasyon işimi aldım. Çok
sevindim bu teklife ve hemen çalışmaya başladım daha
sonrasında ise süreç çok hızlı gelişti ve birçok marka, ajans,
dergi ve yayınevi için bir şeyler üretmeye başladım ve bu
şekilde devam ediyorum.
Geçmişinde müzikle ilgilendiğini biliyoruz, müzikle olan
bağın halen devam ediyor mu? Devam ediyorsa ne
boyutta?
Aslında bu soruya evet diyebilmeyi çok isterdim. Maalesef
yoğun iş temposundan dolayı şu sıralar enstrümanların
üstü toz tutmuş durumda ama tabii ki dinleyici kısmı bu işin
olmazsa olmazı o hep devam edecek:)
Çizimlerinde ne tür malzemeler kullanmayı seviyorsun,
kalemler kağıt çeşitleri ve diğerleri…
Genelde dijital çalışmak zorunda kalıyorum yer ve
zaman bakımından. Küçücük bir odam var çalışmak

zorunda olduğum ve bir de herkesin aşina olduğu
deadline meseleleri… Bunlar tabi iş anlamında yaptığım
çalışmalarda geçerli şeyler kişisel işlerimde genelde 2 set
malzeme kullanıyorum birisi standart kağıt kalem ikilisi
:) aslında bu set için çok özel malzemeler kullanmıyorum
standart hamur silgi H, 2B,4B,6B,9B kurşun kalemler
kullanıyorum. Kağıt için de Fabriano’nun 1.5mtx10mt rulo
kağıdını kullanıyorum. İkinci set ise akrilik boya, siyah-beyaz
büyük boy fotoğraf çıktıları, mürekkep ve yapıştırıcıdan
oluşuyor.
Trigonal Meshes & Animals isimli serin diğer işlerine
göre daha ayrıntılı ve uzun zaman alıyor gibi görünüyor.
Bir de bir alt metin barındırıyor gibi?
Evet diğer işlerime oranla çok daha fazla ayrıntılı ve zaman
alan işler oldular. Bir alt metin var ve bunu açıklamak
için uzun bir süre düşündüm bir sürü yazı yazdım ama
izlediğim yol bahsi geçen varlığı kendine yabancılaştırmak

ve deforme etme noktasında buluşuyor. O deformasyon
ve yabancılaşmayı daha net ifade edebilmek için özellikle
büyük dişleri ya da boynuzları olan hayvanlar seçiyorum.
Aslında bir anlamda dijital ve gelenekselin de bir çakışma
durumu mevcut bu işlerde. Bu şekilde bir seri yaptım
şimdi daha farklı deformasyon yolları arıyorum ve bu
düşüncelerle bir kaç iş daha ürettim ve bunlarda geleneksel
yöntemleri kullandım. Diğer işler dijitaldi.
Son dönemde duvar üzerine illüstrasyonlar yaptığını
da görüyoruz, çok talep oluyor mu ve ne gibi sıkıntılar
yaşıyorsun?
Gerçekten inanılmaz zevkli oluyor duvara çizmek :)
tabi bir o kadar da yorucu. 7 metrelik bir duvar çizimini
bitirebilmek için 2 gün 12’şer saat mesai yaptım. Belki de
ben beceremiyorumdur bilmiyorum. Evet, bu alanda talep
var ve yeni çalışmalar olacak şimdiden detay vermek yanlış
olur ama İstanbul da 3-4 ayrı yerde bir de Antalya’da bir
duvar boyama işim olacak yakında detayları paylaşırım.
Bunlarla ilgili sorun akrilik ve fırçayla yaptığım için bazen
kuruma ve kapatma sıkıntısı yaşıyorum onun dışında zaten
izin verilen alanlar olduğundan herhangi bir problemle
karşılaşmadım.
İşlerini sergileme fırsatı bulabiliyor musun?
Sergilemeler de satış olanağı oluyor mu?
Genelde karma sergilerde yayınlama fırsatım oluyordu.
Açıkçası bu işler satılsın diye bir düşüncem şu ana dek hiç
olmadı ama insanların böyle bir şeyi talep etmesi gurur
verici ve beni mutlu ediyor. Yakında İzmir’de bir kişisel
sergim olacak orada yeni işlerimi sergileyeceğim, şuan
onlar için çalışıyorum. Bir yandan da Amsterdam Kallenbach
Gallery / Works On Paper isminde bir karma sergi de işlerim
yayınlanacak. Heyecanla açılacağı günü bekliyorum.
İstanbul’a sık gelip gidiyor musun, alanınla ilgili olarak
İstanbul’un iş potansiyeli İzmir’den daha yüksek sanırım.
Evet, iş sebebiyle sıkça gidip geliyorum, kesinlikle daha
yüksek zaten İzmir’de yaşamama rağmen sadece İstanbul’a
iş yapıyorum. Aslında İzmir İstanbul ikileminden çok
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iş anlayışı ve deneyimi bakımından İstanbul çok önde
görünüyor. Aslında İzmir’de yaşayıp İstanbul’a çalışmak
güzel bir denge oluşturuyor İzmir’de zaman çok İstanbul’da
da iş :) yeterince zaman ve kaliteli iş ikilisini böyle
yakalamayı planlıyorum ve şu sıralarda yakaladım sanırım.
Son olarak kişisel olarak hazırladığın 2014 takvimini çok
beğendik, bir takvim yapıp arkadaşlarına dağıtma fikri
nereden aklına geldi?
Bu işleri yapmaya başladığımdan beri aklımda olan bir
fikirdi. Arkadaşlarımın da desteğiyle 2013 içinde yaptığım
işlerden 6 tanesini seçtim ve bir takvim bastırıp eşe
dosta dağıttım. Aslında sadece kişisel bir istekti bu, bunu
yapabildiğim için çok mutlu oldum tabii arkadaşlarımın
yardımı olmasaydı yapamayacaktım. Bir de benden devamlı
print isteyen insanlar vardı ve her zaman isteklerine cevap
verebilecek vaktim olmayabiliyordu bu takvim de bir
anlamda o istekleri karşılamamı sağladı. Artık bu takvimi
edinen insanların elinde 6 tane çalışmam var en azından
ben böyle bakıyorum :) bu arada aşağıdaki linkten takvimin
pdf’ini edinebilirsiniz.

We prepared for you an interview
with the young and productive
illustrator Kaan Bağcı, enjoy the
read.
What is your story, how did the process taking you to
illustration evolved? What was there in your life prior to
illustration?
Actually it is all because nothing went as I have planned.
This is not a complaint, in fact I say it so because I like what
happened.
It seems it will continue as long as creation, expressing
and the desire to criticize doesn’t end. For a long time
I was involved with music and theatre. I participated in
many projects local and abroad. Later, the graphics work I
started due to financial needs overtook. At the time I used
to sketch on the side but did not take it seriously. Then
one day, thinking maybe I should publish those, I dropped
an email to a Blog and gratifyingly they did not refuse and
published. Within 5 minutes of publication I got my first
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official illustration work offer. I was delighted, continued
work, the process evolved fast and I started to produce for
many brands, agencies, magazines and publishing houses. I
am still continuing the same way.
You were involved with music, is the connection still
there? If so at what level?
I wish I could answer ‘yes’. Unfortunately, the instruments
have gathered dust due to my preoccupation with work but
the audiences are a must and it will continue.
What type of materials do you like using in your drawings,
pencils, paper types and others?
Generally I am required to work digitally because of time
and space. I have a little studio and everybody is on a
deadline... These are the outside job assignments... In my
personal work I generally use 2 sets of materials, first is the
standard paper and pencil pair. In it I do not use very special
material, the usual soft eraser, lead pencil grades like H, 2B,
4B, 6B and 9B. For paper I use the Fabriano 1.5mt x 10mt
roll. The second set consists of acrylic paint, large black
and white photograph prints, ink and glue.
Your work titled “Trigonal Meshes & Animals” appear to
be more detailed and seems to be consuming more time.
It also seems to contain a subtext?
Yes, in comparison to my other work these became more
detailed and time consuming. There is a subtext, I thought
long and hard to describe it, I wrote plenty but the path
I follow meets at the point of self-estrangement and
deformation of the subject entity. In order to express
that estrangement and deformation more clearly I choose
animals especially with large teeth or bigger horns. In reality
and in some sense, a conflict of the digital and traditional
are present in these works. I made a series in this form
and now I am searching for other ways of deformation. I
produced several works along these thoughts and used the
traditional methods. Other works were digitals.
Lately we have seen that you are also illustrating on
the walls, is there a lot of demand and what type of
difficulties you encounter?
Actually, drawing on a wall is incredible pleasure. Equally
tiring too. In order to complete a 7 meter wall drawing
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I worked two 12 hour days. Maybe I am incompetent, I
don’t know. Yes, there is a demand. There will be 3-4 jobs
in Istanbul and one in Antalya. I will share the details soon.
The main problem is drying and covering because of acrylic
paint and brushes. Other than that these are areas with
permits and I have had no other problems.
Do you have an opportunity to exhibit your works? Do
exhibits provide sales?
Generally I’ve had opportunities to display in mixed
exhibitions. But in reality I did not think of selling these. But
it is gratifying when people ask. Soon I’ll have a personal
exhibit soon in Izmir. I am working on those now. Also, my
works will be displayed in a mixed exhibit at Amsterdam
Kallenbach Gallery titled ‘Works On Paper’. I am waiting
with excitement its opening day.
Do you come to İstanbul frequently, isn’t the work
potential higher here than Izmir?
Yes, I come frequently for work and the potential is much
higher here. Although I live in Izmir, I do work only for
Istanbul. Istanbul is more advanced in terms of business
and experience. Living in Izmir and doing jobs in Istanbul
is a nice balance. In Izmir there is plenty of time, and jobs
in Istanbul. This is how I plan to catch the duet of time and
quality, and it looks like I might have already.
We really liked your 2014 calendar, where did the idea of
distributing a personal calendar to your friends came?
This was an idea I had from the very beginning. With the
encouragement of my friends I selected 6 works from 2013
and printed a calendar for friends and acquaintances. This
was actually a private desire and I was very happy to have
been able to do it with the support of my friends without
whom it couldn’t have been done. Also, there were people
always asking for prints and sometimes I was unable to
find time for it. This calendar in a way responded to those
requests. Now the people who have this calendar possess
6 of my works, that’s how I see it. By the way, you can
download a pdf of that calendar.

Link: bit.ly/1eHCcGV
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VİDEO RÖPORTAJ SERİSİ
VIDEO INTERVIEW SERIES

Yakın zamanda notonlyistanbul.
com ile birlikte gerçekleştirmeye
başladığımız genç sanatçı
ve tasarımcılar ile videoröportajlar serisi hedefimizden
sapmadığımızın göstergelerinden.
Box In a Box Idea olarak önceliğimiz hep gençler oldu. Box
in a Box Idea'nın doğduğu ERSA'nın İstanbul showroomu
tasarlanırken bile özellikle güzel sanatlar ve mimarlık
alanında okuyan öğrencilerin sıkılmadan çalışabilecekleri
ortamlar yaratmak ilk hedeflerdendi.
Bu ilk kıpırtıların ardından gelen boxinaboxidea.com yine
özellikle genç tasarımcı ve sanatçılar için oluşturuldu. Web
sitemiz ile birlikte, elinizde tuttuğunuz ya da bilgisayarınızın
ekranında gördüğünüz üç aylık dergimiz de yine gençlerin
ihtiyaçlarına yönelikti. Bir nebze Türkiye'deki sanat ve
tasarım ortamında gençlerin de varlık sağmasına katkıda
bulunmak en önemli hedeflerimizdendi ve halen aynı hedef
doğruldusunda devam etmekteyiz.

The recent video-interview series
we have been holding with young
artists and designers through
notonlyistanbul.com is an
indication of loyalty to our goals.

Notonlyistanbul.com'dan Deniz Gül şöyle diyor:

Our priority at Box In a Box Idea has always been the youth.
Among the primary goals of ERSA Istanbul Showroom
design where the Box in a Box Idea came to life was
the creation of uninhibited work environments for the
students of fine arts and architecture.

Deniz Gül of Notonlyistanbul.com says:

Arriving after these initial ripples, the Boxinaboxidea.
com was formed particularly for yound designers and
artists. Jointly with our Web site, our tri-monthly journal
you see on your computer screen or hold in your hand was
also intended for the needs of the young. Contribution
to the presence of young within Turkiye’s art and design
environment was among our most important goals. At
present we are pursuing the same goal.

"notonlyistanbul.com kişilerin gözünden şehri anlatan
bir İstanbul keşif rehberi. Bu anlamda Box in a Box Idea
ile yaptığımız proje çok heyecanlı çünkü, İstanbul'da
çalışıp ilham alan, burada çeşitli kaynakları ve atölyeleri
kullananan genç sanatçı ve tasarımcılarla farklı
mahallelerde bilmediğimiz yerleri keşfediyoruz ve kişilerin
üretimlerine tanık oluyoruz."

"notonlyistanbul.com is an Istanbul discovery guide
describing the city from the perspective of individuals. In
this respect the project we are doing with the Box in a Box
Idea is very exciting because we are discovering unknown
places in İstanbul with the young artists and designers
who are inspired and work here, who use various resources
and ateliers, and we witness the productions of these
individuals.’’

Egemen Kemal Vuruşan
(Cam Sanatçısı Glass Artist)
oldu. Bu hastalıkları camla yorumlayarak insanlarda farklı
bir bilinç yaratmak istedim.
Bazıları patalojik sonuçlar doğursada uçuk gibi, bazıları
ise Flesh Eating gibi trajik sonuçlar doğurmaktadır.
(necrotizing fascilitis bakterisi)
Örnek vermek gerekirse et yiyen Flesh Eating hastalığı
kas dokusunu kemiğe kadar eriterek en iyi ihtimalle uzuv
kaybına sebep olmakla birlikte genel olarak hastalığın
kemiğe ulaşmasıyla ölümle sonuçlanan ve hala günümüzde
tedavisi bulunamayan hastalıklardan biridir.

Egemen Kemal Vuruşan ile Beykoz/Riva'daki Cam Ocağı
Vakfı'nda video röportaj gerçekleştirdik.
"Ben Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde
okuyorum. Seramik ve cam tasarımı bölümü. Yaklaşık üç
yıldır cam üfleme yapıyorum. Gelecekte de yurt dışında cam
eğitimimi devam ettirmek istiyorum... Geçen yaz Cam Ocağı
Vakfının sayesinde dünyanın en önemli sanatçılarından biri
olan Karen Willenbrink ve Johnsen Willenbrink ile çalıştık.
Ve bunların bana sağlamış olduğu katkılar inanılmazdı. Bize
çok farklı teknikler öğrettiler. Gelenekselden öte daha çok
modern tasarımlar yapmaktan hoşlanıyorum."

Halk arasında bilinen şekliyle özetlemek gerekirse insan
etinin çürüyerek ve eriyerek kayıp olması. Sonuç olarak
benim yapmış olduğum bu çalışmalarda bu nedenli ireti
ve amansız hastalığın bile kendi içinde estetik değerler
barındırdığını, evrende veya doğa da kötü imgesini
vurgularken o kötünün barındırdığı güzellikleri göz ardı
etmemek gerekir. "
We held an interview with Egemen Kemal Vuruşan at the
Beykoz/Riva Glass Furnace Foundation.

Ayrıca Vuruşan "Ölü Hücreler" isimli sergisi ile ilgili de
şunları söyledi;

"I am studying in Mimar Sinan Fine Arts Güzel University.
At the ceramic and glass design department. I’ve been
blowing glass for nearly three years. In future I want to
continue glass training abroad as well. Last summer with
the support of Glass Furnace Foundation, we worked with
world leading glass artists Karen Willenbrink and Johnsen
Willenbrink. The contributions they made to me were
incredible. They taught us very different techniques. I enjoy
making modern designs more than traditionals.."

"Son yıllarda insanların yaşamını yitirmesinde en çok rol
alan hastalıkları ele aldım, ve bazılarıyla çalışma imkanım

Additionally, Vuruşan said the following for his exhibit
titled "Dead Cells":

"I considered the diseases which took most lives in recent
years and I had an opportunity to work with some. I
wanted to interpret these diseases with glass and create
a different consciousness. Some killer diseases are crazy
and others are flesh eaters like the necrotizing fascilitis
bacteria which consumes the muscle mass and causes
death when it reaches the bones No cure for it exists at the
moment. People know of it as the human flesh decaying
and dissolving disease. In the final analysis, my works
reflect that even an awful and strangely terrible disease
could involve esthetic values, and when assigning the
attribute ‘horrific’ in the cosmos or nature, we ought to
notice any beauty which it might contain."

vimeo.com/91497916
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Egemen Kemal Vuruşan "THE CELLS OF DEATH"

Egemen Kemal Vuruşan - Cam Ocağı Vakfı

Onur Çanka (Heykeltraş/Sculptor)
Çanka ile video röportajımızı Balat'taki atölyesinde
gerçekleştirdik.
"2008 yılında Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi’nde
Heykel Bölümü’ne başladım. Okulun ahşap atölyesinden
mezun oldum. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde yüksek lisansımı yapıyorum
Daha çok ahşap ve ağaçla çalışıyorum ama bunun
haricinde diğer materyalleri de kullanıyorum yaptığım
heykellerde. Özellikle kille çalışıyoruz. Kil üzerinden alçı
kalıp alıp sonrasında polyester döküm ya da alçı dökümler
yapıyoruz. Bir şeyi ekliyerek yapmak yontarak yapmaktan
ya da azaltarak yapmaktan daha kontrollü, daha rahat.
Onun için daha hızlı ve daha keyifli çalışabiliyorsun
çamurda. Ama ana malzemeler çamur. Yani çamurdan iş
yapıp bırakamazsın. Bu iş bittikten sonra bunun kalıbını
alıp dökmek durumundayız.
Balat’taki atölyeyi benim bir hocam açtı, sonrasında
ben de onun yanında çalışmaya başladıkça artık burası

benim de atölyem oldu. Balat keyifli bir yer. Malzeme
tedarik konusunda da çok fazla sıkıntı yaşamadığımız
bir yer. Daha çok karikatür üzerinden çıkış yapıp bu işleri
gerçekleştiriyorum. Yani yapmış olduğum heykellerde o
heykellere koyduğum ifadeler biraz işin somut kısmından
çıkıp daha çok kendi ürettiğim kendi kafamda kurguladığım
şekilde oluyor. Bittikten sonra tekrar bazı detayları ortaya
çıkarmak için zımparayla gölgeler verebiliyorsun ya da
bazı yerleri pürüzsüzleştirebiliyorsun. Dökümden sonra
muhakkak müdahale etmek gerekiyor."
We held our video interview with Çanka at his Balat atelier.

more comfortable. Working with clay is fast and pleasant.
But mud is the basic material and it must be molded and
casted once it is completed.
The Balat Atelier was opened by one of my instructors,
and working together made it my atelier also. Balat is a
nice place. Material is not in shortage. Mostly I start with
caricatures and complete these works. The statues and the
expressions I place on them are my abstractions shaped in
my mind. Upon rough completion the fine details such as
shades or smoothing is done through sandpapers. After
casting, interfering becomes unavoidable."

"I joined the Sculpting Department of Fine Arts Faculty
of Marmara University in 2008. Graduated from the
Woodworks Atelier and currently doing my Master’s
Degree at the Fine Arts Faculty.
I work mostly with wood but I also use other materials
such as clay in my statutes. We make gypsum molds over
clay and create polyester castings. Creating something by
adding rather than reducing is more easily controlled and

Onur Çanka - Balat

vimeo.com/91497914

19

box ın a box ıdea · magazıne

Gamze Yalçın (İllustratör, İç mimar / Illustrator, Interior Architect )
İllustratör Gamze Yalçın, Tünel’deki favori cafesini
gösteriyor: La Paz Café Bar. Yalçın buradaki benzersiz
Güney Amerikalı menünün tasarımını ve duvarlarını kendisi
yarattı ve boyadı. Ev usulü ve geleneksel yemekleri Arjantinli
şef yaratıyor, çömlek içinde sıcak deniz mahsulleri, taze
buritto ve ev yapımı kokteyller...

Illustrator Gamze Yalçın points at her favorite cafe at
the Tunnel: La Paz Café Bar. Yalçın created the unique
Southern American menu design, she created the walls
and painted. Home style traditional foods are created by
an Argentinian chef... seafood pot pouri, fresh burittos, and
home made cocktails....

"26 yaşında bir iç mimar ayrıca ilustrasyon yapan
bir tasarımcıyım. Kendi özel kişisel çalışmalarımı
sürdürüyorum. Ayrıca projeler için işler üretiyorum. Sntrl
Dükkan’da son iki yıldır ürünlerimin satışını yapıyorum.
Taşbaskı bardak altlıklarım ve ahşap bardak altlıklarım
var ve son 4-5 aydır da yastıklarım yer alıyor. Çok yeni
Sumahan’a taşındım. Kendi sütüdyomdan çalışmalarıma
devam ediyorum. Aynı zamanda İstanbulda yedi farklı
tasarım mağzasında yastıklarım, diğer ürünlerim satılıyor.
Yaptığım çalışmaların kurgusunda ilham kaynağı hep
seyahatlerim oldu. Halen de öyle devam ediyor. La Paz
benim iç mekan konsepti ve duvar resmi olarak yaptığım ilk
freelance projem, o yüzden de benim için çok önemli ve ben
buraya gelmekten hiç sıkılmıyorum ve arkadaşlarımı davet
etmekten ya da bahsetmekten... Menüleri tasarlarken
de hep bütün yemeklerin hikayelerini anlatmak istedik,
bilindik yemeklerden ziyade küçük kasabalarda, oranın
lokal restoranlarında olan yemekleri seçtik. Arjantinli bir
aşçının tamamen denemeleri ve özel kurgusuyla seçilmiş
yemekler olarak sunuluyor. Açık mutfakta da pişerken o
süreci izleyebiliyorsunuz."

"I am a 26 year old interior architect and an illustrator
designer. I continue my own private work. I also produce
works for projects. I’ve been selling my works for the
last two years at the Sntrl Shop. Stoneprint and wood
coasters for glasses, and pillows for the last 4-5 months
are included. I just moved to Sumahan. I work in my own
studio. Seven different design shops carry my works.
My inspiration source has always been my travels. It
still is. La Paz is the first interior space concept and wall
painting freelance project and it is very important for
me. I am not ashamed to come here or talk about it and
invite my friends.... In designing the menus, we wanted
to tell the stories of the dishes and selected smalltown
or local restaurant foods. These are presented as sole
experiments and special recipe of an Argentinian chef.
You can observe the cooking process in the open kitchen. "

Fotoğraflar / Photos : Şener Yılmaz Aslan

vimeo.com/91497915
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MAQUIS PROJECTS
BİR ÇAĞDAŞ SANAT MEKANI
A CONTEMPORARY ART SPACE

Seray Özbiçer

ozbicerseray@gmail.com

Bir tür çalı tipi veya bodur bir ağaç
türü olarak maki:
Ya da çağdaş sanat mekanı olarak
Maquis Projects.
Maquis Projects yaratıcısı, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde
akademisyen ve aynı zamanda bağımsız bir küratör olan
Thomas Keogh ile sanattan insana; İzmir’ den Londra’ya;
Alain Badaiou’ den ilham kaynağı Flash Atölye’ye ve en çok
da gözbebeği Maquis Projects hakkında içten bir sohbet, iyi
okumalar.

Resmen ya da kavramsal olarak İzmir’ de çağdaş sanat
ile ilgilenen sanatçılar ve bireysel olarak çağdaş sanatla
ilgilenenler için bir alan sağlamak istedim. Ayrıca böyle bir
mekânın oluşumu ile çağdaş sanat ile ilgilenen halk için açık
ve ulaşılabilir bir alanda çağdaş sanatı deneyimleyecekleri
ve çağdaş sanatın önemini tartışacakları bir alan yaratmak
istedim.

İstanbul’un uluslararası ticari sanat merkezi olarak gelişen
önemi, İzmir’de çağdaş sanat faaliyetlerinin görülmesine
yarar sağlayan ve gelişmesine katkıda bulunan pek çok
sayıda iyi insanı buradan İstanbul’a çekiyor. Bu şartları
göz önünde bulundurunca burada sürdürülebilir bir sanat
alanını hayal etmek zor. Kişisel olarak, Karşıyaka’da iki yıl
önce Fırat Erdem ve eşi Olivia Valentine tarafından kurulan
Flash Atölye’den çok fazla ilham aldım. Onlar İzmir’den ve
yurtdışından birçok ilgi çekici sanatçıyı burada göstermeyi
başardılar. Onların ‘sadece yap’(just do it) anlayışlarını çok
faydalı buldum.

gerçekleştirilecek bir sergi ve Gürkhan Mıhçı ve Cem
Günay tarafından gerçekleştirilecek bir ‘sound art’ etkinliği
yer alacak. Daha sonra bir diğer proje olarak eylül ayında
Kemeraltı’nda gerçekleşecek ‘sound art’ festivali ile
ilgileniyor olacağız ve İzmir’de sanat ve mimarlık incelemesi
yapan Avustralya ve İrlanda’dan yerel akademisyenler ve
sanatçılar ile çalışıyor olacağız.

‘Maquis’ isminin anlamına gelecek olursak bizim
beyanımız şunu kapsar;

Maquis Projects İzmir Kemeraltı’nda yer alıyor. Niçin
Kemeraltı?

Akdeniz ikliminde görülen bir tür çalı tipi veya bodur
bir ağaç türü olarak bilinir ve Maki (Maquis) bitki örtüsü
Akdeniz bitki örtüsü ile şekillendirilir. Bu bodur ağaçlar
aynı zamanda California eyaletinde, Güney Afrika’da, Şili
sahillerinde ve Kuzey Asya’nın bazı bölgelerinde de yer alır.
İzmir kentinin bitki örtüsü içinde de önemli bir yer tutan
Maki, İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa’da bir grup
direnişçi tarafından politik anlamlar içeren bir metonim
olarak da kullanılmıştır.

Canlı bir çalışma alanı olması için yeterince büyük bir bina
satın almak niçin Kemeraltı sorusuna basit bir cevaptır.
Galeri bir çalışma ve 2 atölye alanından oluşur. Bu finansman
gücü olarak kullanılan dünyanın birçok yerinde sanatçıların
ve galerilerin kullanmış olduğu pratik bir çözümdür. Bu
strateji tamamen ayrı bir söyleşi konusu olabilir.

Ağırlıklı olarak atölye içinde ortaya çıkan işlerin sonucuna
bağlı olarak genellikle her sene 8 ile 10 arasında değişen iyi
serginin yer almasını diliyorum. Ayrıca Maquis Projects her
sene 4 ya da 5 kişiye yaşam ve çalışma alanı olarak burada
ikamet etmesini sağlayacak.

Maquis Projects’ in arkasındaki fikir nedir? Maquis
isminin arkasındaki tam anlamı açıklayabilir misiniz?

‘Maquis Projects’ serbest çalışan kişilere ve ortak
çalışan gruplara; kültürel ve kamusal çalışmaları için, bir
sığınak ve çalışma fırsatı sunar.
Maquis, makinin özgün tanımında yer alan belirli iklimsel ve
topografik koşulların oluşturduğu özgün flora ve faunayı
yaratan bir alt iklim tanımını takip eder. Maquis projesi
birbirinden farklı ve bağımsız altı mekânın yarattığı ölçüsel
ve dokusal deneyimlerin benzerlik ve farklılıkları ile ilgilenir.
Bu tecrübelerin sınıflandırılmasını genişleterek, Maquis
Projects güç ile düzen ilişkisinde, insanın siyasal ve deneyim
koşullarında kendi eylemine nasıl yanıt verir gibi sorular
sorarak bu soruları geliştirmeye çalışır. Maquis Projects
mekân olarak İzmir’deki Kemeraltı semtine odaklanmıştır.
Kemeraltı (bu alan) bize ikamet edilmeyen makiliğin kentsel
bir örneğini vermektedir.
İzmir’ de sanatseverler için yeni bir sanat alanı açtığınız
bu süreçte ilhamınız neydi?
İzmir popülâsyonuna baktığımızda İzmir’ de yeterli sayıda
heyecan verici çağdaş sanat alanlarının olmaması hayal
kırıklığı.
K2, Port İzmir Trienali, ve Mehmet Dere tarafından
yürütülen 49A gibi birkaç küçük mekan dışında iyi sanat
çalışmalarını deneyimlenebileceği bir yer yok. Ayrıca,

Ayrıca Maquis Projects’i ziyaret etmek isteyen herkes için
İzmir’ in merkezine ulaşılabilirlik açısından yeterince yakın
bir yer ve 5 sene önce İzmir’e geldiğimden beri Kemeraltı
benim favori bölgemdir. Burası çok farklı yüzlere sahiptir.
Bu zamana kadar Maquis Projects’de hangi sanatsal
aktiviteler yer aldı ve Maquis Projects’in gelecek projeleri
nelerdir?
Tarihleri ile birlikte Maquis Projects’de yer alan sergiler şu
şekilde;
‘Eminent Domain A’ kamusal ve özel alanlardaki sanatsal
konularını ele alan uluslararası sanatçıların oluşturduğu 18
kişilik bir grup gösterisi;
‘Kemeraltı Sofrası’ Amerikan merkezli Şilili sanatçı
Katiushka Melo Green tarafından gerçekleştirilen bir
sokak eylemi. Bu bir Türk ve Şili mutfağının benzerliklerini
ve farklılıklarını anma töreniydi;
‘Kemeraltı’ İtalyan sanatçı Sara Berti tarafından zıt
motiflerin ve görüntülerin bir araya getirilişi ve kendi içinde
kişisel bağların keşfedilişinin etkilerini anlatan bir tek
kişilik gösteri.
‘Mirabilia’ tüketim nesnelerinin ve görüntülerinin
nesnelliğini inceleyen İrlandalı sanatçı Aoife Collins
tarafından gerçekleştirilen tek kişilik bir gösteri. Bu
gösteri Şubatın ortalarına kadar açık kaldıktan sonra
İzmir Ekonomi Üniversite’sine taşındı. Gelecekte Aoife
Collins ile video ve yerleştirme işlerinden oluşan 2. bir sergi
olacak. Ayrıca bu baharda sanatçı Mehmet Dere tarafından
küratörlüğü yapılacak olan İzmir merkezli sanatçıların bir
sergisi olacak. Daha sonra sanatçı Kaan Bağcı tarafından

Maquis Projects’de yer alan sergiler ve konuşmalar
hangi sıklıkla değişiyor? Bize bu sürecin işleyişinden
bahsedebilir misiniz?

Aynı zamanda siz de küratörsünüz, İzmir ve İstanbul’daki
sanat alanlarını sayıca karşılaştırılacak olursak,
aralarındaki uçurumu görebiliyoruz. Sizce bir küratör
olarak bu durumun arkasındaki sebepler nelerdir?
Tek kelime ile İstanbul dünya çapında kültür şehri olarak
büyük bir önem taşır. Bu durum orada olan Türk sanatçılar
ve sanat işçileri için de böyledir, tabi ki Berlin ya da New
York’ta kariyerlerini geliştirmek isteyenler için geçerli değil.
Türk sanat hadisesi özel yatırım ve desteğine çok bağlı.
İngiltere’de Londra dışındaki küçük şehirlerde de buna
benzer paralellik söz konusu. Fakat bu yerlerin çoğunda:
A. Sanat kurumları oluşturmak için iyi yapılandırılmış halk
fonlamaları veya B. Sanat eğitim kurumları kurmak ve diğer
kurumları daha fazla heyecan verici sanat işleri üretmesini
sağlamak. Bu durumu Bilgi Üniversitesi’nin destek verdiği
SantralIstanbul ile İstanbul’da görebiliriz. Doğrusu
İzmir’de sanat ve tasarım üniversitesi olan İzmir Ekonomi
Üniversitesi’nde çalışıyorum ve biz eğitim organları olarak
eğitim yerel sanatsal faaliyetler ile nasıl etkileşim içinde
olabilir, bununla ilgileniyoruz.
İnsanın bağımsız deneyimleri ve politik durumlar ile
ilişkisine baktığımızda, Maquis Projects düzen ve iktidar
ilişkilerine karşı bir tepki oluşturabiliyor diyebilir miyiz?
Bence insanın ait olduğu toplumda karşılaştığı en büyük
problem, vatandaşların hakları ile birlikte yavaşça kredi
dereceleri ile birer tüketici haline getirilmesidir. Açıkça
inanıyorum ki, sanat doğası gereği açıklık yoluyla sanata
ilişkin konularla ilişkili nesneleşmeyi yaratır. Ayrıca, bence
sanatı icra etmek ya da tanıklık etmek kamu bireylerini
gerçekten tanımlamak için gerekli bir eylemdir. Alain
Badaiou’nin 4 kategoride ele aldığı olguyu düşünüyorum;
Sanat, Bilim, Siyaset ve Aşk.

21

What was your inspirer in the process of opening a new
art space to art lover in Izmir?

Maquis as a kind of a bushy or
shrub,
Or, Maquis Projects as a
contemporary art space
Here it is a hearty conversation about from art to human
beings; from İzmir to London; from Alain Badaiou to inspirer
Flash Atolye and the most preferably Maquis Projects
which is to be apple of his eye with Thomas Keogh who is
creator of Maquis Projects, academician at University
of Economics, and at the same time as an independent
curator, have a good reading.
What are the underlying ideas behind Maquis Projects?
Can you tell us the exact meaning behind the name of
Maquis?
For the space I wanted to provide somewhere in Izmir where
artists or interested individuals could come to create
contemporary artworks whether formally or conceptually.
Also providing a place that is open and accessible to an
interested public where they can experience and discuss
contemporary art is important.
Regarding what Maquis means our statement covers that;

Maquis primarily refers to the type of scrubland found in
‘Mediterranean’ climates. While primarily and originally
associated with the Mediterranean region it can also be
found in much of California, parts of South Africa, central
coastal Chile and parts of South Asia. It prevails in the Izmir
area of Turkey. During the Second World War it also became
a metonym for a group of politically diverse resistant
fighters in rural France.
Maquis Projects offers cover and opportunities for
individuals and collectives to create meaningful cultural
and social material and activities.
It looks to the original definition of Maquis as a sub-climate
where particular climatic and topographic conditions
produce specific fauna and flora. Of interest is how six
different disconnected locations have independently
created experiences of scale and texture that are similar
yet strange to each other.
The basic taxonomy of these experiences can be expanded
to raise questions in relation to how the human being,
within separated experiential and political conditions, can
respond through their actions to relationships of order and
power. Maquis Projects is based in the area of Kemeralti
of Izmir. This is an urban area that shares many of the
characteristics of the uninhabited natural Maquis.

It is disappointing, considering how populous Izmir is,
that it does not have a more vibrant contemporary art
scene. Apart from K2, the Port Izmir Triennial and a few
small spaces such as 49A run by the artist Mehmet Dere,
there is nowhere to experience good new artworks. Also
the growing importance of Istanbul as an international
commercial art center tends to – understandably - draw
away a lot of very good people who could be so instrumental
in fostering a contemporary art scene here. Considering
these factors, it is difficult to imagine what a sustainable
space should be like. Personally I was very inspired by
Flash Atolye - a small space in Karsiyaka organized in the
last two years by Firat Ertem and his wife Olivia Valentine.
Here they managed to show the work of a lot of interesting
artists both from Izmir and internationally. I found their
attitude of ‘just do it’ to be very helpful
MAQUIS PROJECTS is based in the area of Kemeralti of
Izmir. Why Kemeraltı?
The simple answer is because in Kemeralti I could afford to
purchase a building which is large enough to be a live work
space. The work part is the gallery and 2 studio spaces.
This is a very practical solution to an issue of affordability
that has been used by artists and gallerists in many places
globally. This strategy does raise very many contentious
issues that would need a whole other interview to deal
with.
Also it is close enough to the center of Izmir to be broadly
accessible to anybody interested in visiting. And since I
came to Izmir 5 years ago Kemeralti has been a favorite
area of mine. It has a lot of different faces.
Which artistic activities took part in Maquis Projects
until this time and what are the future exhibitions in
Maquis Projects?
The exhibitions at Maquis Projects to date include:
‘Eminent Domain A’ a group show of 18 international artists
looking at issues of art in public and private spaces;
‘Kemeralti Sofrasi’ a street action by USA based Chilean
artist Katiushka Melo Green. This was a celebration of
similarity and difference in Turkish and Chilean cuisine;
A solo show ‘Kemeralti’ by Italian artist Sara Berti which
drew together many diverse motifs, images and influences
from the area exploring her personal relation with these in
her work;
‘Mirabilia’ a solo show by Irish artist Aoife Collins examining
the subjectivity of consumer objects and images. This was
open until the middle of February although it will transfer
to Izmir University of Economics next week. There were
also a number of artists’ talks related to each of these. In
the future we will have a second exhibition of video and
installation work by Aoife Collins.
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Also this spring there will an exhibition of Izmir based
artists curated by the artist Mehmet Dere. After that this
year there will be an exhibition by the artist Kaan Bağcı
and a sound art event with Gurkhan Mihci and Cem Güney.
Later we are looking at other projects, including a sound art
festival in Kemeralti in September and we will be working
with local academics and artists from Australia and Ireland
examining issues of Art and Architecture in Izmir.
How frequently changing the exhibition and talks in
Marquis Projects? Can you tell us course of proceeding?
Generally I am hoping to have eight to ten good exhibitions
every year – mainly resulting from work created in the
studio space itself. Also Maquis Projects will be able to
facilitate a live/studio residency for four to five individuals
each year.
In the meantime, you are also a curator, when we
compare the art spaces numerically in Izmir and in
İstanbul, we can see that there is a gap in numbers.
What do you think about the reason behind this
situation as a curator?
Quite simply Istanbul is more important as a global cultural
city. Also it has became an important commercial art
center. It is important for Turkish artists and art ‘workers’
to be based there, if not somewhere like Berlin or New York
in order for their careers to flourish. The Turkish art scene
is very dependent on private investment and support.
There are parallels in smaller cities in the UK outside
London. But in many of these places there is: A. good public
funding structures for institutions and: B. established
arts education facilities and other instıtutions which do
much of the work establishing vibrant art scenes. We can
see this in Istanbul as well with SantralIstanbul which is
supported by Bilgi University. Actually I work for an art and
design university IEU in Izmir and we are very interested in
examining how educational bodies can contribute to the
local cultural scene.
When we look at the relation the human being within
separated experiential and political conditions, Can
we say that Maquis Projects can respond through the
actions to relationship of order and power?
I suppose the biggest problem facing human beings in
relation to belonging to a public is that citizens with rights
are slowly being transformed into consumers with credit
ratings. I honestly believe that art through its inherent
openness to commodification creates issues related to
its relevance. However, I also think that that the process of
making and relating to or witnessing art is a fundamental
action that helps to define a truly public individual. I am
thinking here of Alain Badaiou’s four categories of event –
Art, Science, Politics and Love.
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NERDWORKING

"IŞIK, DÜNYAYA DÜŞEN EN ESKİ BÜYÜCÜDÜR"
"LIGHT IS THE OLDEST SORCERER EVER BEFALLEN THE EARTH"
Son zamanlarda ses getiren
işleriyle tanınan Nerdworking ile
ilgili Erdem Dilbaz'a sizler için
merak ettiklerimizi ve merak
edebileceklerinizi sorduk.
Nerdworking ne zaman ve kimlerle ortaya çıktı, isim
babası kim?
2009’un eylül ayında başladık, kendi aramızda kurduğumuz
bir mail grup üzerinden iletişime geçmenin mantıklı
olacağını düşündük. Çünkü herkes kendi ortamında
çalışıyor, kimimiz de yurtdışında yaşıyordu. Mail gruba bir
isim düşünürken nerd network’ü manasında Nerdworking
koydum adını öyle aldı yürüdü.
İlk başta ben, Olgu Demir, Candaş Şişman, Deniz Kader,
Selin Özçelik ve Nagehan Kuralı vardı. Sonra sonra yetenekli
arkadaşlarımızın katılımıyla genişledi ekip.
Sanırım kalabalık bir ekibiniz var, herkes çoğu zaman
bir arada oluyor mu? Yoksa bir iş gelince mi bir araya
geliyorsunuz?
Ekibin çalışma motivasyonlarından biri kendi başına
bitirmesi aylar sürecek projeleri birlikte kısa zamanda ve
kendi istediğimiz tarzda üretmek. Haliyle herkes kendi
işini sürdürürken bir yandan da Nerdworking projeleriyle

Yekpare

ilgileniyor. Genelde projenin üretiminde kafa patlatmak
için mümkünse bir araya geliyoruz, sonrasında herkes
kendi yeteneğiyle ilgili kısmı üretmek için çalışma
alanına çekiliyor. Ara ara tekrar bir araya gelip süreci
sonlandırıyoruz.
Nerdworking’i bilmeyenler için ne tür projeler
geliştirdiğinizden bahseder misiniz, bu projelere her
zaman tüm ekip dahil oluyor mu?
Bir kere her projede herkesin çalışmadığını belirtmekte
fayda var, projeye göre ekip oluşuyor. Bizim derdimiz insan
- makine arasında daha sıcak bir iletişim kurmak, deneyim
yaşatarak derdini anlatan, hatta izleyiciler tarafından o
derde dert katılan işler yapmak.
Sanat - bilim - teknolojinin bir araya geldiği işler yapıyoruz.
Sanatın da teknolojinin de sonuçlarını kamusal alanda
gösteriyoruz. Sanatı galerilerden teknolojiyi yüksek ArGe laboratuvarlarından çıkartma derdindeyiz bir yandan
da. Bu minvalde binalar üzerinden görsel şovlar (mapping)
hazırlıyoruz, düşünce gücüyle kontrol edilebilen oyunlar
yapıyoruz, lazer odası gibi eğlenceli enstalasyonlar
geliştiriyoruz. Aslen oyuncu yaklaşıma teknolojiyi alet edip
sanatsal düşünme pratiğini ayağa düşürüyoruz.
Yaptığınız işler müzelerde ve galerilerde sergilenen bir
sanat eserinden daha fazla kişiye ulaşıyor, bu durum
sizce eserinizin sanat olma özelliğini güçlendiriyor mu?
Çalışmaların tümünde süreci öne alıyoruz ve sanatsal
yaklaşımı boşlamıyoruz. Bu yaklaşım işleri güçlendiriyor
ve sanatsal değerini korumalarını sağlıyor. Belki şu oluyor,
daha fazla insana ulaştıkça deneyimi ve anlatmak istediği
derdin paylaşımı artıyor. Sonuç olarak da uzun ömürlü

oluyor tüm çalışmalar. Bir de dokümantasyon ve PR
kısmına çok önem veriyoruz. Bu da işlerin geniş kitlelerle
buluşmasına ve ayrıca ek olarak potansiyel müşterilere
ulaşmamıza imkân tanıyor.
Birçok projenizde ışık oyunları görüyoruz, sanırım ışığın
gücünü herkesin keşfetmesini istiyorsunuz. Sizin için ışık
neden bu kadar önemli?
Bir tek bizim için mi, ışık herhalde Dünya’ya düşen en
eski büyücüdür. Doğada ne dediği belli olmayan fakat
atmosferiyle kendini hissettiren, asla ne hissettirdiğini
anlatamadığımız ışığı kontrol edip insanların hislerine
dokunmak büyük nimet gerçekten. Kelimelerin asla
yetmediği hislerinizi anlatmak için mükemmel bir araç.
Oyun sizin için çok şey ifade ediyor gibi… Projelerinizi
hazırlama aşamasını bir oyun ve ortaya çıkan ürünü
de oyuncak olarak gördüğünüzü söyleyebilir miyiz? Ne
düşünüyorsunuz oyun ve oyuncak hakkında?
İnsan olmanın temeli değil mi oyun oynamak? Gördüğünü
taklit etmek? Ne diyelim valla, oyunla bir şeyi ifade etmek
dert anlatmanın en kolay yolu gibi görünüyor bize. Şimdi
oturup birine EEG cihazının beyin dalgalarını nasıl ölçtüğünü
ya da C++ ile Processing arasındaki programlama dillerinin
farklılığını anlatmaya kalksan, alakası yok kös kös bakar
suratına sıkılır. O zaten işin mutfağı, biz yaptığımız yemeği
sunmaya çalışıyoruz. Haliyle oyuncu yaklaşımla teknoloji
birleşince insanların derdimizi anlamaları ve paylaşmaları
daha hızlı ve etkili oluyor.
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Haydarpaşa’daki “Yekpare” isimli müthiş eserinize
değinmeden geçmeyelim. Sanırım en popüler
projelerinizden oldu, halen de internet üzerinden
izlenmeye devam ediyor. Sizce bunun nedeni nedir?

kör gözün parmağına tema kullanmadan soyut temalarla
anlatıp her izleyicinin aklına bıraktık performansı. Sanırım
en büyük tutku da bundan doğdu, kitap gibi herkes izlerken
birbirinden farklı kişisel duygularla izlemiş oldu.

Projeksiyonun yetileri keşfedilmeye başlanmış güzel de
mapping performansları ortaya çıkmıştı 2010 yılında.
Fakat hemen hepsi 3D illüzyonlara ağırlık veriyor, yapıların
formlarını bozarak algılara oynayıp insanları şaşırtıyordu
bu performanslarda. Yekpare’nin hala sıklıkla izlenmesinin
nedeni o işi çıkartan ekibin kavramsal düşünmeye yatkınlığı
ve hikayesidir.

Deneyimlerinizi diğer gençler ile paylaşmak için
fırsatlarınız oluyor mu, ya da bunun için bir çabanız var
mı?

Sanat yönetmenleri Candaş Şişman ve Deniz Kader zihnen
uçmak konusunda deneyimli sanatçılardır. Ses tasarımı
yapan Görkem Şen de ha keza öyle, sesle görür desek
yeridir. Benim de olası hikayenin çerçevesini çizmemle iş
sonuçlandı. Bir de en mühimi bir İstanbul hikayesini hiç de

Elbette oluyor zira Nerdworking gibi çalışan dünya üzerinde
de çok fazla firma yok. Başkalarının da yaptıklarımızı nasıl
yaptığımızı, ne tip hatalar yaparak bu noktalara geldiğimiz,
yenilikçi düşünce tarzlarını öğrenmeleri için hemen her
davette üniversitelere ve/veya kurumlara gidiyoruz, atölye
çalışmaları veriyoruz, konuşup tartışıyoruz.
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Gelecekte yapacağınız ve yapmak istediğiniz projeler
nelerdir?
O kadar çok fikir bekliyor ki sırada, açıklamak yanlış olur
diye düşünüyorum şu an. Her zamanki gibi daha önce
görülmemiş deneyimler yaratacağımızı söylesem abartmış
olmam.

Yekpare
vimeo.com/12584289
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We questioned Erdem Dilbaz on
what we were curious and what
you might be wondering about
recently popular Nerdworking.
How and with whom did Nerdworking come about, who
named it?
We started in September 2009. We thought it would be
logical to communicate through our own email group.
Everyone was involved in their own thing and some were
living abroad. While thinking of a name for the Group I
called it Nerdworking in the sense of a ‘nerd network’ and
it stuck.
Initially it was me, Olgu Demir, Candaş Şişman, Deniz Kader,
Selin Özçelik and Nagehan Kuralı. Later the team expanded
with the participation of our talented friends.
It seems you have a large team, is everyone together
most of the time? Or, do you gather when there is work?
One of the motivations of the team is according to our
desired style the fast and joint completion of a project
which otherwise will take months. While everyone is
engaged in their own work they also participate on the
side in Nerdworking projects. Generally we come together
when possible to blast brains on the project, then everyone
takes responsibility in their own skill area and withdraws
to private work space. Occasionally we get together and
finally complete the process.
For those who are unfamiliar with Nerdworking, can you
mention the types of projects you develop? Is the entire
team always involved in projects?
Firstly, not everyone is involved in every project. Teams
form according to the projects. Our intention is to
establish a warmer dialogue between human and machine,
experiential sharing of problems including contribution by
others observing.
We do work which combines art, science and technology.
We exhibit the results of art and technology in public space.
We try to get art of the galleries and technology out of R&D
laboratories. In this respect we prepare visual mapping
shows on buildings, games which could be controlled by
thought, and develop fun installations such as Laser Room.
In reality, we use technology as a tool in gaming approach
and communize the practice of artistic thinking.
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Your works reach more people than a work of art
exhibited in museums or galleries, does this strengthen
your work’s artistic character?
The process is at the forefront at all times and the artistic
approach is not ignored. This perspective strengthens
the work and protects the artistic value. Perhaps what is
happening is that the more people it reaches the sharing
of experience and problem conveyed is being increased.
Consequently, the works become long-lasting. We also
emphasize very much the documentation and the PR
aspects. This enables us to reach wider masses and
potential clients.
We see light effects in many of your projects, it seems
you want everyone to discover the power of light. Why is
light so important for you?
Not only for us... Light is the oldest sorcerer ever befallen
the Earth. Touching human emotions is a great blessing
by controlling the light creating its own ambiance, whose
spoken words are a mystery in nature and that which never
could be fully described. It is a perfect tool to convey
feelings where words do not suffice.
Game appears to mean a lot to you... Can it be said that
the project preparation is a game and the product is a toy
for you? What do you think about the game and the toy?
Isn’t game playing the basis of being human? Mimicking
what is seen? What can we say, to us the game seems the
easiest way to express something or sharing. If you try to
explain how EEG device measures brain waves, or what
the differences of C++ with other programming languages
they will look at you in a daze and be bored. That part
is the project ‘kitchen’, what we do is the presentation
of the cuisine. When the game approach is combined
with technology, explaining and sharing becomes more
effective, easier and faster.
Let us not by pass your incredible work called “Yekpare”
at Haydarpaşa. This appears to have become one of
your most popular projects and is still viewed over the
Internet. Why is this?
Capabilities of projection was discovered and nice mapping
performances emerged in 2010. But most emphasized 3D
illusions, they altered the form of structures and surprised
people by playing with perceptions. The reason for
Yekpare’s continued frequent viewing is the story of that
project team’s inclination for conceptual thinking.
Artistic directors Candaş Şişman and Deniz Kader are
artists experienced in mental flight. Similarly sound
designer Görkem Şen is the same way, we could say he
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sees with sounds. The work was finalized with me drawing
the framework of possible story. Most importantly, we
entrusted the performance of an Istanbul story to each
spectator’s mind with abstract themes without pointing
out specifically. I think this was the reason for obsession,
like a book, everyone watching saw it with different
individualized feelings.
Do you have opportunities to share your experiences
with other young people, or do you make an effort?
Yes, naturally because around the World there aren’t too
many companies like Nerdworking. We attend nearly all
invitations from universities and institutions to explain
what others do, how we do what we do, the mistakes we
made along the way and to teach innovative thinking styles.
We hold work and discussion groups.
What will you do in future and what are the projects you
wish to do?
There are so many ideas waiting in line, at the moment it
may not be wise to disclose them. However, it will not be
an exaggeration if I say we will be creating experiences
previously unseen as usual.

Yekpare
vimeo.com/12584289
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COŞKUN ARAL
"DÜNYAYI BİRİKTİREN ADAM"
"A PLANETARY TREASURER"

Perihan Yücel

perihan.yucel@denizbank.com

O, Dünyayı biriktiren adam… Hem
de; Kıta- kıta, ülke-ülke, şehir-şehir,
kasaba-kasaba, köy-köy… Dağ,
bayır, savaş, barış, işkence, yağmur,
çamur, hiç fark etmez onun için…
Gerçek bir dünya koleksiyoneri…
Diğer taraftan bir aile babası, Türk
belgeselciliğinin altın çocuğu…
Yaptığı işe sevdalı… Gazeteci,
gezgin, maceracı, fotoğrafçı,
muhteşem bir aşçı, paha biçilmez
bir hazine…
Yıllarca yılmadan istediklerinin peşinden koşmuş ve başarmış.
Başarmak için çalışmış, çabalamış bugünlere gelmiş. Korsanlarla
yaptığı röportajlardan, savaş fotoğrafçılığı görevinde kurtardığı
insanlara, haksız yere gördüğü işkencelerden, yamyamlar ile
geçirdiği zamanlara kadar birçok anısı var…
Şahane bir dost, inanılmaz bir yol arkadaşı… Birlikte çıktığınız
seyahatlerde Aral’dan edindiğiniz bilgiler öylesine damıtılmış
ve öylesine heyecan verici ki… Yaz, yaz, anlat anlat bitmez…
Coşkun Aral ve onun anlattıklarının lezzetiyle insanın Coşkun
ARAL olası geliyor…
En klasik haliyle en başından diye başlarsak sevgili Coşkun
dünyayı biriktirmeye ne zaman başladın?
Benim gezginlik hikayem biraz küçüklüğüme gider. İstanbul’a ilk
olarak Siirt’ten 5 yaşında geldim. İlkokul 1. sınıfı burada misafir
öğrenci olarak okudum. Daha sonra Siirt’e tekrar geri dönüş yaptık.
11 yaşında yeniden İstanbul’a geri döndüm. Türkiye’nin pek çok
yerinde akrabalarımız olduğundan tüm Türkiye’yi sık sık gezerdik.
Farklılıklarla buluşarak içimdeki gezi tutkusunu keşfetmiş oldum.
Ya fotoğrafçılık!
Fotoğraflarla buluşmam 9’lu 10’lu yaşlarımda gerçekleşti. İlk
profesyonel fotoğraf makinemi aldığımda 17 yaşındaydım. İş
hayatıma Gün gazetesinde başladım. Onu izleyen yıllarda da
Politika gazetesi ve daha sonra yine aynı dönemde AP Ajans ile
serbest çalışmalarım başladı. O dönemlerde UPI vardı. Bu daha
sonra adı Reuters oldu. Kadınca dergisinde rahmetli Duygu Asena
ile çalıştım. Ve yine o dönemde başlayan foto muhabirliğine, ilk
yurt dışı seyahatime çıkmıştım. Sipa adına dünyayı dolaşmaya
başladım. Dünyada Sadece savaşlar değil; festivaller, felaketler,
özgün yaşamlar ve portreler de vardı… Bu konuların hepsini ele
aldım. Foto muhabirliğini 1979’dan başlayıp 1996 yılına kadar
bizzat yaptım. Zaman zaman video kamerasını kullansam da
foto muhabirliğini hep devam ettirdim. 1996’da haberci programı
ile televizyonda haber-belgesel tarzı bir üslupla belgeselciliğe
başlamış oldum. Şu anda Digiturk’de yayınladığımız İz TV’nin
genel yayın koordinatörlüğü adı altında yönetici değil yönlendirici
pozisyonunda çalışmalarıma devam ediyorum.
14 Ekim 1980’de kaçırılan uçakta hava korsanları ile bir
röportajın vardı. Çok dillendirmek istemediğini biliyorum. Hala
aynı fikirde misin?
Senin de söylediğin gibi, bu benim çok özgün bir anım ve bu konuyu

fazla yaymak istemiyorum çünkü yakın gelecekte bu anımın filmini
yapmak istiyorum. Genç bir gazeteciyken bindiğim uçak kaçırıldı
ve korsanlara yardımcı olduğum gerekçesiyle gözaltına alındım.
Biraz Haberci ’den söz edecek olursak, Haberci’nin kurgusu ve
yol hikayesi nasıl başladı?
Kendi mesleğimi icra ederken. Bir kamera beni izliyordu. Ben her
zamanki gibi fotoğraflarımı çekiyor, röportajlarımı yapıyordum.
Çünkü bizler fotoğraf muhabirlerinin yaşamları çok farklıdır. Bu
yaşam kendi baktığımız bir alanmış gibi kaldı yıllarca. Birkaç tane
fotoğraf muhabirinin yaşam öyküsünü içeren bir film dünyada ses
getirdi. Daha sonrada hep sorgulanmaya başladık. Ne yapıyoruz,
giderken nasıl gidiyoruz, gittiğimiz yerlerde nelerle karşılaşıyoruz
gibi… Bu sorulan sorulara yanıtı beni izleyen bir kamera ile
aktarmayı, ilk olarak dünyada gündeme getirerek ortaya koydum.
Ancak bu programın başlangıcı A Takımı’ndaydı. 1994 yılında A
Takımı’nda başlattığımız o format 1995’de Haberci olarak çıktı.

nitelendirmeyeceğim. Çünkü Amerika Birleşik Devlet’lerinin de
belgeselini yaptım. New York’un yanı başındaki esrar satıcılarının
olduğu Brooklyn’e de girdik. Yapılamayanı yapmak, korkulana
gitmek, içindeki gizemi ortaya çıkaracak bir bakıştı o belgesel.
Logomuzun Mandala’nın korsanı olması, hep tehlikeli diye
adlandırılan bölgelere giren çıkan bir insan, bir haberci birliği
savaşçısı, görüntü avcısı olmasından kaynaklanıyor. Bu misyon
ile çalıştık hep. Program devam etti. Ama ATV’deki heyecanını
kaybetti. Şu anda kendi kanalımız olan İz TV’de yayınlamaya devam
ediyoruz. Tabi o eski tadıyla değil.
Neden böyle düşünüyorsun? İz TV de yayınlanan her bir
belgesel zengin içerikli ve gerçekten “Belgesel Seyrediyorum”
yalanını söylemeyen gerçek izleyicilerin vazgeçilmezi…
Teşekkürler. Ancak toplum değişti, değerlerimiz değişti, bu tip
şeylere ilgiler farklılaştı. Bu yüzden İz TV’de Haberci’den ziyade
amacım ve niyetim kanalın içindeki diğer belgesel programını daha
çok çoğaltmak ve içeriklerini arttırmak.

Neden Haberci peki?
Çünkü dünyayı gezen bir toplum değiliz, kendi ülkesini gezen bir
toplum da değiliz. Uzun lafın kısası gezmeye meraklı bir toplum
olmadığımızdan biraz olsun insanımıza yaşadığı coğrafyasının
ötesinde var olan coğrafyaları, renkleriyle, tatlarıyla, yaşam
biçimleriyle aktarmak içindi. Bunun dünya versiyonunu da yaptım.
Dünya’nın En Tehlikeli Yerleri adında bir Amerikan şov programı
vardı. Bu projeye başladık ancak devam ettiremedik.
Hangi yıllardaydı?
1996–1997 yıllarındaydı. Bu proje kitap olarak Amerika’da ortaya
çıktı.
Dünyanın En Tehlikeli Yerleriydi değil mi? Peki programı
yapamama sebebin neydi?
Ne yazık ki, Türk olmanın dezavantajları ile o programı
yapamadık. Haberci’yi ise gelişmiş ya da az gelişmiş şeklinde

Bazen tam bir savaşın orta yerinde, bazen kimselerin
giremediği kalabalıklarda, çatışmalarda, en zor zamanlarda
hemen hep sen ve senin işini yapan meslektaşların var, yardıma
ihtiyacı olan biriyle karşılaştığında neler hissediyorsun?
Biz bu işi yapan kişiler, fotoğraf muhabirleri, Rambo filan değiliz.
Sonuçta hepimiz insanız. Bunu ben değil bütün arkadaşlarım
yapıyor. Toplumsal bir olayda yaralı bir çocuk görsem fotoğraf
çekmeyi bırakır ona yardım ederim. Bunun aksi olması zaten yanlış
olur.
Ancak bazen kanıksamak demek doğru olur mu bilmiyorum?
Fakat hiç karışmadan sadece işlerine odaklananlar var… Sen
nasıl bir yol izliyorsun?
Evet var. Bu o insanların eksikliği. Ben zaten bu amaçla gitmiyorum
savaşa. Ama yanımda ihtiyacı olan insan varsa kim olursa olsun
ona yardım eder. Ben bir kahraman değilim bu anlamda. İnsani
görevimi yerine getiriyorum sadece. Ancak dediğin gibi dünyada
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bunu yapmayanlarda olmuş. Fotoğrafçı bir meslektaşımız
bunu yapamadığı için intihar bile etmiş. Afrika’da bir çocuğa
akbaba saldırısında yardım edemeden işine devam etmiş. Bunu
nasıl açıklayabilirim, mesleğini çok seven bir insanın işine olan
konsantrasyonu, çok şeyi fark edememesine de yol açabiliyor
zaman zaman. Bu yüzden de kimseyi yargılayamam. Şöyle
demek istiyorum; ben yaptıysam bunun adı kahramanlık değil
yapamayanlar da cani değil.
Belgeselden söz edecek olursak, belgesele destek (sponsorluk)
bulmak zor mu?
Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Türkiye’de sponsorluk kavramı
daha çok yeni oluşuyor. Yani bırakalım belgeseli Türkiye’yi dünyaya
tanıtacak ciddi film konuları var. Ancak Türkiye’de bunla ilgili iştigal
eden kültür bakanlığımızın içinde böyle bir anlayışa sahip insanlar
ne yazık ki yok. Hiçbir zamanda olmadı. Bakanımız istese bile
mevzuatlar ne kadar el verir ki… Şimdi Recep İvedik gibi bir film
5 milyon tane izleyici topluyorsa bu tip filmlere niye destek olalım
diyeceksin. Sosyal sorumluluk kavramı da sağlıklı değil maalesef.
Bu yüzden bu konularda fazla konuşmak yerine biz işimizi
yapıyoruz, kalitemizi arttırmaya bakıyoruz. Sponsor olmak isteyen
niye sponsor olacağına karar verir ve olmak isteyeceğini zaten
bulur. Bu belgesel midir, film midir, Recep İvedik midir, çok ciddi bir
yapıt mıdır onu kendilerine bırakalım. Dilenci gibi dolaşmanın hiçbir
anlamı olmadığı gibi sponsor olmaya talip olanları yargılamanın da
hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum.
“Yamyamlar Arasında” adlı bir belgeselin var. Daha önce
sohbetlerinde de dinlemiştim, neler yaşadığını ve neler
gördüğünü anlatabilir misin?
1960-1970’lere kadar dünyada insan eti yemek konusunda belirli
yerler gösteriliyordu. Dünyada yamyamlık olayı çok farklı. Âşık
olduğu sevgilisini parçalayıp yiyen de var sadece zevk için yiyen
de… Birkaç yıl önce bu konu üzerine bir Rus yargılanmıştı. 40’ın
üzerinde kadın yemişti. Bu sebepten ötürü de idam edilmişti. II.
Dünya savaşında açlıktan hiçbir şey yiyemeyen, yemek bulamayan
insanların, insan eti yediğini de biliyoruz. And dağlarına düşen
bir uçak yolcuları, yaşayabilmek için ölülerini yemişlerdi. Ama
bazı toplumlar insana ait hem cinsini yeme özelliğini 1980’lere
kadar korumuştu. Papua Yeni Gine’nin yanı başındaki bir adada
bu olayların var olduğunu misyonerlerden duyuyorduk hep. Oraya
belgesel yapmaya gittim ve geçmişte insan eti yiyen, yeme
gerekçelerini de hayvansal protein olmadığını çünkü burada
memeli hayvan yaşamadığını anlatmışlardı. Çamurda yaşayan
bir takım böcekler dışında başka hiçbir şey olmadığını dile
getirmişlerdi.
İnsanoğlu gariptir ki anne sütü içerisinde beslendiği süre zarfında
hayvansal proteine alışır. Bunu alamadığı zamanda da vücudunun
tepkileri onu abuk sabuk şeylere götürebilir. Yani insanlar ramazan
ayında 8 saatlik açlıkla mücadele veriyorlar. Ama bu diğer
anlattığımla kıyaslanacak bir durum değil. 1 ay boyunca ağzınıza
peynir, süt, et sokmayın değişimi göreceksiniz. Bu insanlar da
kendi ölülerini değil savaştıklarında öldürdükleri insanların
etlerini yiyorlar. En son örneklerini yaşadığım bir adaya gitmiştim.
Buna ilişkin bir belgesel çektim. Hem cinsini yiyen ve bunu zevk
olarak yapanlar var elbette şu anda dünyada. Bu hastalık olarak
tanımlanıyor. Sadizm ya da sapıklık olarak da tanı konuluyor. Biz
ise ihtiyaçtan kaynaklanan konunun belgeselini yaptık.
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Evet. Digiturk bu kanalı kurdu, hem izlenme oranları hem dünyada
almış olduğu ödüller hakikaten sağlıklı bir geri dönüş getirdi ki,
kanalımız hala ayakta varlığını sürdürüyor. TRT bir belgesel kanalı
kurdu, bir başka kanal bir belgesel kanalı daha kurdu. Gönül ister ki
daha farklı belgeseller yapılsın.

İz TV gerçekten belgeye dayalı bilgiye meraklı olanlar için
mükemmel bir kanal, ciddi bir izleyici kitlesinin var olduğunu
biliyorum.

şunu yapacağım bunu yapmalıyım diyemem. Uzaya göndermek
isteyen bir sponsor varsa uzaya da giderim.
Ben kıymetli dost; çok sevgili Coşkun ARAL ‘a Box in a Box Idea
okuyucuları adına gönülden teşekkür ediyorum…

Belgeselleri bütünleyen müzikleri konusunda neler söylersin?
Müziğin önemi çok fazla. Ben bir önceki meslek dönemimde
bildiğin gibi fotoğrafçıydım. Yani fotoğrafının çekerken olmazsa
olmaz kuralları bellidir. Ancak belgesel dediğimiz zaman sizin
yönetmenliğinizde, kameranızda, sizin kurgunuzda yapılan bir şey
değil. Birçok insanın yaratıcılığını ortaya koyduğu bir çalışma, bir
eser…
Peki, Yurt dışında Türk belgeseline olan ilgi nasıldır?
Haberci’nin ve pek çok Coşkun ARAL belgeselinin yurt dışında
yayınlandığını biliyoruz. Ne çeşit geri dönüşler alıyorsun?
Yurt dışında gelişmiş ülkelerde belgesel bir ihtiyaç. Gelişmekte
olan ülkelerde ise böyle bir açıklık var ki neticesinde belgesel
kanalı kuruldu. Ben hala bazı ülkelere Haberci dönemimde yapmış
olduğum çalışmalarımı satıyorum. İhtiyaç var ki izleniyor, merak
ediliyor. Bunu yapan Türk müdür, Venezüellalı mıdır, Amerikalı
mıdır bakılmıyor. Sonuçta sizin yapmış olduğunuzda etik kuralları,
grafiğinden tutun sunumuna müziğine belgeselin olmazsa olmaz
öğeleri varsa bir alt yazı da koyup izletebiliyorlar. Dünyada Türkiye
dışında dediğimiz gibi alıcısı var ki ben 15 yıl önce yapmış olduğum
belgeselleri yurt dışına satabiliyorum.
Genç kuşağımızın belgesele olan ilgisi nasıl peki?
Maltepe Üniversitesinde öğretim üyeliği yapıyorum. Haftada 2
saatlik derslere giriyorum. Aynı zamanda bazı öğrencilerim benim
elemanlarım. Onlarla yaptığım bazı çalışmalar var ve halen devam
ediyor. Bunun dışında bölge okullarına söyleşilere katılıyorum.
Gücüm yettiği kadar Türkiye’nin bütün okullarında öğrencilere
ulaşmaya çabalıyorum. Ama bir belgeselci ağabeyleri gibi değil.
Çünkü çoğu belgeselin ne olduğunu bile bilmez. Çocuklara
gidip de bunu izleyin, şunu seyredin demek olmaz. Onlar ne
isterlerse onu izlemeliler. Ailenin tek dikkat etmesi gereken konu,
çocukların zamanının çok değerli olduklarını bilmeleri. 3–7 yaş
arasındaki çocukların genel kültürlerine uygun programlar, uygun
yapıtların tercih edilmesi gerekiyor. Çünkü eğitim çok önemli
ve onları yönlendirmek de… İzledikleri her neyse hayatlarında
belki girdaplara, travmalara yol açacak şiddet içerikli, abartılı
tanımlamaların olduğu, dinsel, ırksal ayrımcılığa götürecek şeyler
çok var. Bu amaçla ben onların karşısında belgeselci ağabeyleri
olarak durmuyorum. Yaş gruplarına göre bir takım sunumlar
yapıyorum çünkü bilgi ilaç gibidir.
Şöyle anlatmak isterim; aspirini bebeklere verdiğiniz zaman
onun içeriklerine uygun olanı vermeliyiz. Kalp hastalarına farklı,
yetişkinlere ayrı, migreni olanlara dozu daha yüksek olanını
seçmeliyiz. Yoksa siz çocuğa 1000 cc’lik bir aspirin verirseniz
midesini delersiniz. Bilgide aspirine benzer. Bilgide öyle gelişigüzel
verilmez. Ben verdim o istediğini alır denmez. Her yaşın, her
eğitimin alınacak bilgi aktarımı farklıdır. İşte bu misyonumu
sürdürerek elimden geldiğince bütün okullara gidiyorum.
Peki, Coşkun Aral belgesel çekimi öncesinde nasıl bir hazırlık
yapar?

Bizim halk olarak belgesele olan ilgimiz nedir?
Halkımızın belgesele olan ilgisi, sevgisi gerçekten olsaydı İz TV’den
önce bir sürü kanal kurulurdu. Ne yazık ki halkımız önce kitap
okumayı sevmeyen bir toplum. Çocuksu meraklarını bırakmış,
sadece ihtiyacı olanların peşinde koşmayı seven bir halk. Bugün
ihtiyacı bastırılmış cinsellikse, kısa yoldan zengin olmak ise, ortaya
koymak istediği gücünü diğer güçlerle birleştirip toplu bir kolektif
güç olup ortaya çıkarmaksa ilgi duyduğu alanlar da onlara yönelik
olacaktır. Yani futbol izlemek onun için tatmin edici bir şeyse
onu izler. Dediğim gibi Televole gibi programlarda başkalarının
özellerini sanal dünyalarında onlara empati yapmaksa onlarla
uğraşır. Ben şimdi bugün belgesel izlemek istiyorum, diğerlerini
izlemek istemiyorum demez. Kanalımızı izleyici sayısı iyi ki
kanal yayınlanmaya devam ediyor. Bugün kanallar programları
izlenmediği zaman, o programı hemen yayından kaldırılıyor. Yani
sonuçta kanalımız hiç izlenmemiş, hiç bakılmamış olsaydı Digiturk
tarafından sonlandırırlardı.
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Önce araştırır, sonra takip eder, yapılmışları görür ve kıyaslama
yapar. Bir aşçı nasıl önce kullanacağı malzemeleri seçerse ben
de bu şekilde çalışırım. Zamanlama çok önemli. Bir aşçı örneğini
verdim buradan ilerlemek istiyorum.
Şimdi bir aşçı gelip de enginarın konservesini almaktansa
zamanında toplamayı tercih ediyorsa ben de araştırmalarımı
bu yönde yapıyorum. Enginarı pişireceği ve içinde kullanacağı
malzemeyi nasıl topluyorsa ben de bilgilerimi topluyorum. İşte
bunların hepsi, oluşum süreci, içeriğinin dolacak malzemeleri,
bunların seçimi, onları getiren insanlar ve içeriğinin kalitesi ve
sunum. Bunlar derinlemesine bakıldığında tam bir ekip işi değil de
nedir.
Sevgili Coşkun, biliyorum ki bütün dünyayı biriktirdin, bir
iki küçük ada devletinin dışında görmediğin yer kalmamış.
Buradan hareketle, henüz yapamadığın ve yapmayı
düşündüğün ne var?
Proje hırsızlığının çok yoğun yaşandığı bir ülkede olduğum için
belgesel yapmaya devam edeceğim ama bu sorunun yanıtı olarak

He is a collector on the World.
Continent to continent, country to
country, city to city, town to town
and village to villages... Mountains,
hills, wars, peace, torcher, rain
or shine makes no difference for
him... A real collectioner of the
Planet. On the other hand he is
a family man, the golden child of
documentarism. In love with his
job... He is a journalist, traveler,
adventurer, photographer, a
magnificent cook and an invaluable
treasure…
He pursued his goals for years and succeeded. Worked for
success and here he is today. He has numerous memories
ranging from interviews held with the hijackers to persons he
saved while he was a war photojournalist, torchers he suffered,
and from the times he spent with cannibals…
A great friend, an incredible companion… In comradely journeys,
the information given by Aral is so distilled and exciting…
Writing and describing him just won’t suffice... Coşkun Aral and
his savory stories tempt a person to become him…
If we make a classic beginning dear Coşkun, when did you
become a planetary treasurer?
My story as a traveler goes back to my childhood. I first came from
Siirt to Istanbul at age 5. I was a visiting first grader here. Later
we returned to Siirt. I was back in Istanbul at 11. We had relatives
at many locations of Turkiye and we travelled frequently. Seeing
differences prompted the traveler passion in me.
How about photography?
My discovery of photographs coincides with ages 9 - 10 period. I
was 17 when I got my first professional camera. Started my career
at the Gün newspaper and in pursuant years the Politika newspaper
during which I was also a freelancer for the Associated Press(AP)
Agency. There used to be UPI at that time... Later became the
Reuters. I worked with the late Duygu Asena in Kadınca magazine.
Becoming a photojournalist during the same period, I had my first
venture abroad. Then I began travelling the globe on behalf of
Sipa. The world did not have only wars, also there were festivals,
disasters, original lives and portraits... I worked in all of these
areas. From 1979 to 1996, I was an active field photojournalist.
I used video camera from time to time but never abandoned
classic photojournalism. In 1996 I became a documentarist at a
television with news-documentary style program called Haberci.
At present in İz TV on Digiturk and holding the position of General
Broadcast Coordinator, I continue my work as a director but not
as an executive.
You had an interview with the hijackers of the airplane on
October 14, 1980. I know you do not wish to dwell on this but are
you still of the same opinion?
As you imply that is a very private personal moment for me and
I do not wish to spread it too much because I am planning a film
of it in the near future. An airplane I was on, as a young journalist
was hijacked and I was taken into custody with the accusation of
assisting the pirates.
If we would touch on ‘Haberci’ a little, how did its format and
journey began?
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While I was doing my job. I was being followed by a camera. As
usual I was taking photographs and doing reporting. Our lives as
photojournalists is very different and had remained undiscovered
for many years. A film of several photojournalists’ life stories
resonated in the world. Then we were always questioned. What we
do, how we go wherever we go and what we are confronted with…
I was the first in the world to answer these questions via a camera
following me. However, the idea started at the ‘A Takımı (A Team)’
program in 1994. The format we started in A Takımı became the
Haberci in 1995 (Haberci: The Herald, Reporter, News carrier).
Why The Herald?
Because we are not a society traveling the world. We also are not a
society who travels in its own country. Short of the long story, the
intention was to introduce to our society the other geographies
abroad, colors, tastes, sounds and life styles. I also made a global
version of it. We also had an American show called the “World’s
Most Dangerous Places”. We started another similar project but
couldn’t continue.

Turkiye is an advancing country. The concept of sponsorship is
being newly formed in Turkiye. Let’s leave aside the documentaries
for a moment, there are serious incredibly beautiful film themes
which could successfully present Turkiye to the world. But,
unfortunately the Ministry of Culture does not have people who
possess this kind of understanding and vision. There never was.
Even if the Minister wanted, the statutes will not allow much...
You might ask… ‘If a film like Recep İvedik gathers an audience
of 5 million why should anyone support any other types of films?’
Regretfully, the concept of social responsibility is not very sound.
Consequently, instead of bickering and talking over these, we carry
on with our jobs… we are trying to raise our quality. Those who
wish to be sponsors will decide what they will sponsor and find
the persons whom they will sponsor whether it is a documentary,
a film, a Recep Ivedik or a serious work of art. I think there is no
sense in going around begging and no sense in judging those who
sponsor what they wish.
You have a documentary titled “Amongst Cannibals”. I heard it
in your past chats but can you describe again what you saw and
experienced?

Which years?
During the 1996–1997 period. This project came out as a book in
America.
World’s Most Dangerous Places! What was the reason for
discontinuation?
Unfortunately the disadvantages of being a foreigner stopped the
program. I can’t qualify Haberci as advanced or of lesser quality.
Because I also made a documentary of United States of America.
We penetrated the narcotics section of Brooklyn near New York.
That documentary had a perspective for doing what can’t be
done, going into the fear and revealing the mystery beneath. Our
Mandala Pirate logo is predicated on a person entering places
known as dangerous, a warrior in a journalist team, and a hunter
gatherer of images. We worked with that mission in mind.
Program continued but eventually it lost its initial ATV popularity
and excitement. At the moment we broadcast it at our own İz TV
but the flavor is not its old taste.
Why do you think so? Each documentary broadcast at İz
TV is rich in content and it is a must for true documentary
fans. At least for those who do not lie claiming “I’m watching
documentary”...
Thanks. But the society has changed, our values have changed and
the interest for such things are altered. For this reason, rather than
Haberci, my intent and objective is to increase the documentary
programs and widen their content.
Sometimes in the midst of a war, sometimes in crowds no one
dare enter, in most difficult situations… Either you or your
colleagues are doing your job… What do you feel when you meet
someone in need of help?
Those of us doing this job, the photojournalists, we are not Rambo.
We are all ordinary human beings. Not only I, but each and every
one of my colleagues do it on the field. If I were to see a child hurt
during a social upheaval or war zone I’ll leave photography aside
and help the child. Anything less will be wrong.
I don’t know if calling it “inured” is right but there are some
who do only their jobs without getting involved... What kind of
principle do you follow?
Yes, on occasion there are. This is their personal deficiency.
‘Heroism’ is not why I go to the war zones. But, whoever needs help
near me will also be helped by everyone. In this respect I am not
a hero. I just do my humanitarian duty. But there have been those
who failed to do so. A photographer colleague has committed
suicide for failing to do so. Apparently he continued his work
while a child was being attacked by a vulture in Africa. How can I
explain this… Sometimes those who are much immersed in the
job are occasionally blinded to many other things by the intense
concentration. Because of this I can’t judge anyone. Let me put it
this way: neither what I do is heroism, nor those who fail to help
others are monsters.
On the topic of documentaries, is it difficult to find sponsors for
documentaries?

During the 1960-1970s certain places were being pointed at as
locations of human cannibalism. Cannibalism is actually very
different in the world. There are those who butcher and eat their
lovers, or those who eat just for pleasure... Few years back, a
Russian was in criminal courts for eating more than 40 women.
He was executed. We know that some starving people during
the WW II had eaten corpses. Sportsmen passengers of a flight
which crashed in the Andes Mountains had eaten corpses of their
friends for survival. But some communities did protect their
traditional human cannibalism until 1980s. We kept hearing from
the missionaries that an island near Papua New Guinea had such
cases. I went there to make a documentary and some ex-cannibals
explained to me that the island did not have any meat protein
because there were no suitable animals. They explained that there
were nothing more than insects living in the soil and mud.
Strangely, humans become accustomed to animal protein while
they are breast fed. Lack of this protein could divert the body
to strange practices. During the fasting month of Ramadan, for
instance, people struggle with 8 hours of hunger and thirst. Of
course, this in no way compares with what I am describing. If you
were to stay away from cheese, milk, meat protein for 1 month you
will see a change. These people eat not their own dead but those
who they killed in a combat. I did go to an island where the last
vestiges of this had existed. I made a documentary. Of course,
there still are cannibals and those who do it for perverted pleasure.
This is generally recognized as a disease of sadism or psychiatric
perversion. But, we documented the subject of cannibalism arising
purely out of survival necessity.
As a society, how is our interest in documentaries?
If our society had real interest and preference in documentaries
many other channels would have been opened before our Iz TV.
Unfortunately our society is not very fond of books. It is a public
which has abandoned childish interests and likes pursuing only its
needs. Whether it is suppressed sexuality, quick way to wealth,
or joining a communal collective for gaining force. Their personal
areas of interest are shaped accordingly. In other words, if football
is satisfying, If the private life of celebrities are interesting,
then that is what they will watch. Most individuals won’t choose
documentary over other spectacles and say ‘today is my
documentary day’. However, our audience seems to be adequate
to support continuation of our Iz TV channel. Today any channel
not attracting audience is removed immediately from broadcast.
In other words, if our Channel was very weak it already would have
been terminated by Digiturk.

İz TV is a perfect channel for those interested in
documented information and I know that it has serious
audience mass.
Yes. Digiturk set up this Channel. It must have had a healthy
feedback in terms of ratings and awards received, otherwise our
Channel would not have survived. TRT also set up a documentary
channel, another channel also initiated a documentary broadcast.
One wishes for many different styles of documentaries.
What do you say about music complementing documentaries?
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Music is extremely important. I was a career photographer once
upon a time. The fundamental rules of photography are preset.
But a documentary is not a preset scenario under your direction, in
your camera or in its precise format. It is collaborative work, an art
form in which many people exercise creativity...
OK, how is the interest abroad for documentaries from Turkiye?
We know that Haberci and Coşkun ARAL documentaries are
being broadcast abroad. What kind of feedback do you get?
Documentaries are a part of sustenance in advanced countries.
Obviously there must be a slot in developing countries triggering
documentary channel opening. I am still selling to some countries
my works done during my Haberci era. There must be a need,
curiosity… No one asks whether it is created by a Turk, Venezuelan
or American… If it is ethical and contains the essential elements
from graphics to music, they subtitle and broadcast it. Abroad,
there are buyers of 15 year old documentaries.
What is the documentaries interest of our younger
generations?
I am an instructor at the Maltepe University. I conduct 2 hour
classes weekly. Some of my students are also my personnel.
Some activities we do are continuing. I also participate in group
discussions at regional schools. I make an effort to reach as many
students as possible in Turkiye. But not as a “documentarist
brother” because most don’t even know what a ‘documentary’ is.
Telling the kids ‘go watch this’ or ‘see that’ just won’t work. They
must watch what they prefer. Families must realize that the time
of a child is extremely valuable. They must take care to choose
general culture programs suitable for the 3–7 age group. Because
education is of highest importance and directs the children. In
whatever they watch there are many elements of violence and
over exaggerations which will eventually lead perhaps to life
vortices, trauma, religious or racial bigotry. For this reason I do not
confront them as a documentarist brother. I make presentations
according to their age groups because correct information is like
medication.
Let me elaborate: Even aspirin must be given in a correct manner.
Heart conditions, adults, migraine, etc... require particular care.
A 1000mg aspirin will drill a hole in the child’s stomach to say the
least. Information is also like aspirin or any other medication.
Information should not be offered arbitrarily. You just can’t say “I
gave it, let them select what they need!” Transferal of information
content is different for every age and form of education. Thus I
continue my mission and make an effort go to as many schools as
possible.
OK, what type of preparation Coşkun Aral conducts prior to a
documentary project?
Research is first, pursues investigation and tracks, sees what’s
been done and studies them comparatively. Just like a chef
selecting ingredients for a special recipe, I work the same way.
Timing is extremely important. Let me continue with cookery:
An experienced chef might prefer the season of artichokes to
select the main ingredient rather than canned preserves, I do
the same and there is a separate good time for each research. I
collect my information one by one just as the chef will select his
main ingredients individually. This is part of the process leading
to quality in content and presentation. When you consider it, it is
definitely a team work.
Dear Coşkun, I know that you treasure hunted all over the world
and with the exception of one or two island States, there exists no
place you haven’t been to. What is left not done yet, what are you
going to do next?
I live in a country where project theft is highly common. Therefore
I shall continue documentary productions. I can not state here my
future projects. But, if there is a sponsor to send me to the moon,
I will go to the moon.
I want to thank our dear friend Coşkun ARAL on behalf of ‘Box in a
Box Idea’ readers.…

İyi bir Mekana,
İyi bir Mobilya Gerek!
ERSA, mobilyanın var olduğu her
alanda, mümkün olan en fazla kişiye
temas ederek, Türkiye ve dünya
tüketicisinin mobilya, tasarım, üretim ve
mimari ihtiyaçlarına yaratıcı ve kaliteli
çözümler geliştirir.
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