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Videodaki Manzara

Teknoloji Destekçisi

Önsöz

Ali Güreli
Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı

Contemporary İstanbul Vakfı’nın 2021 yılındaki son sergisi Videodaki Manzara, günümüz 
dünyasının birçok sorununa dokunan bir sesleniş, bir çağrı. Sanatçılarımız bu sergide, 
insanlığın geleceğini yakından ilgilendiren göç, kimlik, ekoloji, sosyal adalet, insan 
hakları gibi konuları ve dünyamızın en büyük sorunu olan küresel iklim değişikliğini 
video sanatı aracılığıyla sanatseverlere aktarıyorlar. Biz de bu önemli güncel 
meselelere odaklanan yapıtlara kitlelerin farkındalığını sağlayabilmek umuduyla 
Cocoon’da ev sahipliği yapıyoruz.

10 Aralık 2021- 28 Şubat 2022 tarihleri arasında Cocoon’da gezilebilecek Videodaki 
Manzara Sergisi, sanatın iyileştiren gücünü bu sefer insanlığın ve dünyanın 
sorunlarına dikkat çekerek, Vakfımızın misyonunda yer alan eğitim, bilinçlendirme, 
sürdürülebilirlik konularına da insan ve dünya bağlamında ele alıyor. 

Daha yaşanabilir bir dünya ancak tüm paydaşlar elini taşın altına koyduğunda 
mümkün… Biz de sanat alanında öncülük ederek, üzerimize düşenleri sorumluluk bilinci 
ile yerine getirmeye hazırız. 2022 yılında çalışmalarımızı hızlandırıp, sergilerimizi 
eğitim ve panellerle de destekleyerek bu konuda öncü rolümüzü pekiştirme bilinci ve 
hedefiyle hareket edeceğiz.
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Contemporary Istanbul Vakfı (CIF)
Contemporary Istanbul, uluslararası çağdaş sanat fuar kimliğinin yanında çağdaş 
sanatın gelişmesine katkı sağlama, farklı prensiplerden sanatçıları destekleme, çağdaş 
sanatın anlaşılmasını ve geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacıyla 2018 yılında 
Contemporary Istanbul Vakfı’nı kurdu. Kâr amacı gütmeden faaliyetlerine devam eden 
vakıf; sergileri, etkinlikleri ve eğitim programları ile çağdaş sanatın gelişmesi için 
projeler geliştiriyor.

Contemporary Istanbul Vakfı, Türkiye’deki çağdaş sanatı destekleyerek, geleceğe 
yatırım yapan bir ortam oluşturmayı hedefliyor. Eğitim, araştırma, sergi, yayın, CIF 
Dialogues, Istanbul The Lights gibi tasarladığı birçok program ile sürdürülebilir, izleyici 
ve katılımcısı ile yaşayan ve gelişen bir sanat ortamının kurulmasını amaçlıyor.

Contemporary Istanbul Vakfı, dünyadaki çağdaş sanat üretiminin seçkin örneklerini, 
yeni girişimleri ve tüm sanat akımlarını İstanbul başta olmak üzere Türkiye’deki 
sanatseverlere sunarak, eğitim faaliyetlerinde bulunmayı, İstanbul’u uluslararası 
kültür-sanat platformunun önemli merkezlerinden biri olarak konumlandırmayı 
hedeflemektedir.
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Video sanatı, hareketli görüntülerin kurgu yahut doğaçlama yoluyla bir araya geldiği bir anlatı biçimi olarak; senaryo, montaj ve görsel parametreleri değişkenlik gösteren bir mecradır. Sanatçıların 
merkeze aldıkları konular eşliğinde videonun mekânı da çeşitlilik gösterir. Göç, kimlik, ekoloji, sosyal adalet, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları gibi türlü konu sırtını çoğu zaman bir “manzaraya” 
yaslar. Manzara, neresi olursa olsun hafızanın yeridir. Kaydedilen görüntü bugün olmayan yahut farklılaşan/dönüşen ve başkalaşan yerin geçmişidir. Öte yandan video sanatındaki manzaralar sosyo 
politik analizin ve kültürel topoğrafyanın belgesidir. Ayrıca iklim krizi, azalan kaynaklar, sürdürülebilir iklim ve doğa politikalarına duyulan ihtiyaç sanatçıları da harekete geçirmiş ve video üretimleri 
hayli artmıştır. Bu yönüyle de manzara videonun içinde doğal ve kentsel çevreyle ilgili sosyal ve politik konuları da temsil eder olmuştur. 

Videodaki Manzara sergisinde; yan yana gelen sekiz sanatçı üretimlerine dahil ettikleri manzaralar eşliğinde bir yandan hareketli görüntünün arka planı olarak “o yeri” işaretler ve videoya kattığı 
anlamı çoğaltır, diğer yandan o yerlerin coğrafi, ekolojik, ekonomik ve politik varlığı hakkında izleyiciyi sorularla baş başa bırakırlar. Bu yer neresidir? Gökyüzü, okyanus, duvar, sokak, yol, ev, orman, 
gökdelen temsil ettikleri düşüncenin gerçekten adresi midir? Yahut manzaraya eşlik eden zaman; sanatçının mesken tuttuğu yerlerde kendi hızında akarken ve o yer de kendi iklimini ve haritasını 
yeniden yaratırken sabit kalan ne olur?

Hareketli görüntü kendi akışında izleyeni meselenin kaynağına doğru yönlendirir, manzaranın devinim ve değişimi de izleyeni içine alır. Yolun kıvrımına sokulur, caddenin kalabalığında sıkışır, gölün 
sessizliğinde boğulur, duvarın yasında kaybolur, yığının içinden çıkamaz oluruz. Gökyüzünün vaadi, okyanusa; toprağınki, çöp yığınına karışır. Her bir manzara kendi politik varlığını videoya salarken; 
izleyenin bakışını, hareket ve ses eşliğinde (birlikte yahut ayrı) içeriye akıtır. Manzara, izleyenle girdiği teması sanat tarihi boyunca türlü anlatım biçimleri ile sürdürdü. Tüm canlılığın kendisi olan 
yeryüzü, videoda tarihin ve onun manzara üzerindeki yansımalarının yeri olur. Kameranın hareketi, manzaranın kendi devinimi ile çakıştığındaysa sanatçının demirlediği yer; manzara, tarih ve hafızanın 
kesiştiği yerde, bazen belgesel ile kurmaca arasında salınır bazen de olan bitenin düpedüz tekrarından ibarettir. 

Manzara her zaman bir yerdir. Kamera ise bu yerin kaydını tutan ve orayı hareketli bir görüntüye dönüştürendir. Video, kayda alınan o yer için kimi zaman aracıdır kimi zamansa yaşadığımız yerlerle 
ilişki kurma biçimlerimizi ve yeryüzü üzerindeki etkimizi ifşa eden bir tanık.

Videodaki Manzara; dil, yer ve kimlik, tarih, ekoloji, yol, dağ ve taş, deniz ve gökyüzü özetle canlı oluş hakkında düşünmeyi ve politik bakışı diri tutmayı öneriyor.

Küratör: Nazlı Pektaş
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5541, Ali Kazma’nın küratör Paul Ardenne ile 2011-12 senelerinde 
Türkiye, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Arjantin'de motosikletle yaptığı 

seyahatler boyunca topladığı manzaralardan oluşuyor. Tripod ile 
çekilmiş tüm görüntüler yeryüzünün zamanıyla izleyiciyi buluşturmanın 

peşindeler. Kimi zaman neredeyse hareketsiz bu görüntülerde zaman, 
manzaranın kendisine dönüşüyor. Espas zamanla birlikte bir 

görüntünün akışı içine ilişerek tamlığa varıyor. Dağ, orman, yol, 
gökyüzü, insanlar ve daha pek çok şey coğrafyalar arası bir aşinalık 

eşliğinde günceye dönüşmüş bu yolculukta doğanın zamanından 
izleyicinin zamanına ulaşıyor.

5541

2014

Ali Kazma

Tek kanallı HD video, 12 dk.
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Kuşun Rüyası

2021

Ebru Ceylan

Yönetmen-Kurgu: Ebru Ceylan
Deneysel, Dijital HD, 1 min., Edisyon- 3+1 AP 
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Ergin Çavuşoğlu, hareketliliğin damga vurduğu küreselleşmiş olan bir toplumda 
mekan algımızı yeniden kuran, yer ve kimlik anlayışımızla ilgili sorular 

oluşturan lirik ve sarsıcı; tek ve çok kanallı video yerleştirmeleriyle tanınır.

Tek kanallı videosu İmparatorluk (Andy Warhol’dan sonra), küresel olandan 
yerel olana geçerken ikonikleşmiş bir yapının temsiline atıfta bulunarak 

sıradan bir binayı yeniden çerçeveler. Başlığını Andy Warhol’un Empire State 
Binası’nın 8 saat 6 dakika boyunca gösterildiği ve gündüzden geceye geçişi 

anlatan “İmparator” filminden alan Çavuşoğlu’nun videosu; ev içi konfor 
kavramlarının acımasız bir bakış açısıyla çözüldüğü zamansal ve mekânsal 

süreklilik kavramlarıyla ilişkilendirilen “güncel ilişkiler alanını” çağrıştırıyor.

Çavuşoğlu’nun filmi, bir apartman bloğunu çevreleyen gündüzden geceye geçişi 
statik bir karede yakalamaktadır ve bu şekilde apartmanın çatısından yükselen 

bir minarenin günümüze kadar gelen tuhaf yapısını yeniden çerçevelemektedir. 
Çeyrek asır önce Karabük’te (Türkiye) inşa edilen bloktaki daireler hala dolu ve 

caminin ibadethane ile ana bölümü dairenin bodrum katında yer almaktadır. 
Aydınlatıcı ışık aniden kararır ve farklı bir şeye, “başka bir gerçeğe” tanık 

olduğumuz bir kesinti anında farklı bir kayıt oluşturur.

2008

Ergin Çavuşoğlu

Tek kanallı (1920x1080) HD video, ses, 9' 23"

İmparatorluk
(Andy Warhol’dan sonra)
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“Duvar,” Türk edebiyatının en tanınmış yazarlarından biri olan 
Sabahattin Ali'nin öldürülmesine yönelik yaygınlık kazanmamış kimi 
gerçekleri irdelemeye çalışan bir video makalesidir. Sabahattin Ali 

cinayetinin gerçek yüzü yetmiş iki yıldan sonra hala aydınlığa 
kavuşturulmuş değil.

 
Ali, 1932-1933 yılları arasında Sinop Hapishanesi’nde yattı. Boş 

koğuşlar, koridorlar, banyolar, hapishane hücreleri, nemli tavanlar, kırık 
ve yosun tutmuş duvarlar, yabancılaşmış, anlamsız, soğuk ve mesafeli 

görünümleriyle, kameranın yolculuğu sadece hapishanenin genel mimari 
yapısını çözümlemekle kalmıyor aynı zamanda cinayetin arkasındaki 

politik ve kültürel gerçekleri dramatik bir şekilde ortaya koyuyor.

Belirli temsili imgelere dayalı geleneksel "anlatı belgeselinin" tersine 
sanatçı, insan odaklı mülakat ve konuşmalardan kaçınarak 

sinematografinin hikaye anlatımındaki etkisini göstermeye çalışıyor. 
Yazarın hayatına yönelik kapsamlı okumaların ve Sinop Hapishanesi’ne 

yaptığı ziyaretlerin ardından sanatçı, bizleri cinayeti yeniden 
düşünmeye ve içinde birçok tarihsel ikilemi barındıran boşluk kavramı 

aracılığıyla bizleri hapishane hayatıyla özdeşleşmeye davet ediyor.

Duvar

2020

Ferhat Özgür

HD Video, 22:09 dk.
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“Neredeyse Vardık”, sanatçının 2016 yazında gerçekleştirdiği Kuzey 
Avrupa seyahati esnasında Baltık Denizi’ni geçerken kaydettiği 

görüntüden ve 1976 yılında Türkiye’yi terk etmek zorunda kalan, belki 
de benzer bir deniz yolculuğu yaparak İsveç’e göç etmiş Kürt yazar 
Mehmed Uzun tarafından kaleme alınan “Destana Egîdekî” adlı şiirin 

Ciwan Haco tarafından seslendirilen 14. bölümünden oluşuyor. Şiirin 
sözleri ve müzik anlaşılamayacak bir şekilde deforme edilerek, Mehmed 

Uzun’un Türkiye’deki mahkeme sürecinde askerî savcının Kürtçe diye bir 
dilin olmadığı ısrarına gönderme yapıyor. “Neredeyse Vardık” dilin 

kendisini var edebilmek için verdiği, sonu belli olmayan çetrefilli 
yolculuk ile bağlantı kuruyor. 

Neredeyse Vardık

2016

Berat Işık

Video, 4’33



11

Video, bir geri dönüşüm tesisinde, mekana yerleşmiş 
kompost yığınlarına odaklanıyor. Bu yığınlar kendini, 
olmayan bir yer üzerinden mit yaratarak betimliyor. 

Dönüştürülmüş birçok atık malzeme, yaşama dair izlerle 
fiziki dünyanın ötesinde yeni bir boyut kazanıyor.

Kompost

2021

Delal Eken

Ses, 01’55”
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Hayal edilen, vaad edilen, arzulanan ama dönüşü olmayan bir gidiş. 
Kaçış için tasarlanmış gemi, hem bu coğrafyanın gidenlerine, gitmek 

zorunda kalanlarına, gitmek isteyenlerine ve gidemeyenlerine dair 
öyküleri taşıyor hem de ironik bir çerçevede umudu da içinde saklı 

tutuyordu. Bu geminin adı “Stelyanos Hrisopulos Gemisi”ydi. Oyuncak 
gemisi batırılan bir çocuğun anlatıldığı Sait Faik Abasıyanık 

hikayesiyle aynı ad. Bu bile aslında hayal kırıklıkları, travmalar, 
arzular ve umutlar adına birçok metaforu ihtiva etmesi açısından 

anlamlıydı. “Ferâre’de, Suriye’de kopyanın kopyası, yansımanın 
yansıması, çakmanın çakması olarak gördüğüm yamasaki, yonda gibi 

markalardan yola çıktım. Sahte bir araba tasarlayan sahte bir 
mühendis gibi hareket etmek istedim. Bir tür simülasyona dönüşen 

gerçeğin simülasyonu. Gerçekle sahte arasındaki mesafeyi yok 
etmeye çalışan bir simüle etme durumu. Bu hem formda, hem algıda, 

hem de kimlik etrafında değerlendirilebilir.”

Marmara’dan Kaçış

2013

Antonio Cosentino

Video, 10'15'', Edisyon: Ed. 5 + 2 A.P.
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Efteni havzasında, bölgedeki tüm akarsular birleşerek Büyük 
Melen’i oluşturur. Büyük Melen Efteni Gölü’nde doğar. Düzce'de yer 
alan Efteni Gölü, geçmişte yüzden fazla kuş türünün konaklama ve 

kışlamalarına olanak sağlamaktayken, günümüzde göl aynasının 
1976 yılında 814 hektardan 25 hektara küçülmesi sebebi ile 
konaklayan kuş türünde ciddi azalma ve yaşam alanlarında 

küçülme gerçekleşmiştir. 2005 yılında yaban hayatı koruma sahası 
ilan edilen göl, yaban hayat yaşam alanlarını genişletmek için ve 

taşkın koruma sahası olarak tekrar gündeme gelmiştir. 

Ars Hypium

2017

Hülya Özdemir

Sesli HD Video, 8'15
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Ali Kazma, İstanbul ve Paris’te yaşayan mercek temelli medya 
sanatçısıdır. Kazma’nın çalışmaları, çağdaş insanın varlığı ve 

faaliyetlerinin anlam ve önemine dair temel sorular ortaya koyar. Bu 
bağlamda aralarında güçlü ilişkileri ve diyalogları olan işler, birbirine 
bağlı konularda estetik ve etik söylemler geliştiren zihinsel ve fiziksel 

alanlar yaratmayı amaçlar. Sanatçı, tüm videolarının çekimini ve 
düzenlemesini kendisi gerçekleştirir.

 
Ali Kazma (1971, Istanbul) lisansını University of Colorado at 

Boulder’da, yüksek lisansını ise New York City’de New School 
University’de tamamladı. 2013 yılında Türkiye’yi 55. Venedik Bienali’nde 

temsil eden sanatçının en kapsamlı video sergilerinden biri ise Jeu de 
Paume, Paris’te 2017 yılında gerçekleşti. Ali Kazma’nın kişisel sergileri 

arasında; Galeri Nev İstanbul, Analix Forever (Cenevre), Albergo Diurno 
Venezia (Milano), ARTER (İstanbul), CAPRI (Düsseldorf), Hirshhorn 

Museum (Washington); katıldığı grup sergileri ve bienaller arasında 6. 
Kuandu Bienali (Taipei), 7. Uluslararası Moskova Bienali, MAXXI (Roma), 

Musée d’Art Contemporaine de Lyon, 30. Sao Paulo Bienali, İstanbul 
Bienali, İstanbul Modern ve New Museum (New York) bulunuyor. 2001’de 

UNESCO Sanata Destek Ödülü ve 2010’da Nam June Paik ödülü alan 
sanatçının işleri çok sayıda uluslararası koleksiyonda bulunuyor.

Ali Kazma
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Ebru Ceylan 1976 yılında Ankara'da doğdu. 1992 yılında 
fotoğrafçılığa başladı. Kişisel sergilerinin yanı sıra, çeşitli karma 

sergilere katıldı ve çeşitli ödüller aldı. Marmara Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun 

olduktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Sinema-TV bölümünde yüksek lisans eğitimi gördü.

1998 yılında ilk kısa metrajlı filmi KIYIDA’yı çekti. Bu filmle Cannes 
Film Festivali yarışmalı ana bölüme seçildi. Aynı filmle çeşitli 
ulusal ve uluslararası festivallere katılıp çeşitli ödüller aldı.

Ardından "Çukurda" ve "Mamak Hikayesi" adlı iki kısa metraj film 
daha çekti. Nuri Bilge Ceylan’ın çeşitli filmlerinde senarist, sanat 

yönetmeni ve oyuncu olarak görev aldı. Sanatçı halen fotoğraf, 
film ve yazı çalışmalarını sürdürmektedir.

Ebru Ceylan
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Ergin Çavuşoğlu 1968 yılında Bulgaristan’da doğdu. 1982-87 
arası, Sofya’da “İliya Petrov” Ulusal Güzel Sanatlar Okulu’nda 

okudu. Ardından, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1995’te Goldsmiths, Londra 

Üniversitesi’nde Yüksek Lisans eğitimini ve 2010 yılında 
Portsmouth Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 2015 yılında 
Londra Middlesex Üniversitesi’nde Profesörlük ünvanını elde etti 

ve hala Çağdaş Sanat üzerine ders vermektedir. 

2003 yılındaki 50. Venedik Bienali’nde ilk Türkiye Pavyonu’nda 
yer alan sanatçı, 2004’te Beck’s Futures Ödülü’ne ve 2010 

yılında da Birleşik Krallık’ın en büyük güncel sanat ödüllerinden 
biri olan Artes Mundi 4’e aday gösterildi.

 
Çoğunlukla video ve ses yerleştirmeleri üreten Çavuşoğlu’nun 

çalışmaları genellikle özel ve kamusal olanın kesiştiği kent 
mekânlarında geçer. Sanatçının “eşik” olarak tanımladığı bu 

alanlar, kişiler ve bulundukları çevre arasında bir sınır işlevi 
görür. Çavuşoğlu, Londra, İngiltere’de yaşıyor ve çalışıyor.

Ergin Çavuşoğlu
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Ferhat Özgür İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor. 
10. İstanbul Bienali, 6. Berlin Bienali ve 9. Busan 

Bienali'ne katılmış olan Özgür’ün yapıtları,
MoMA PS1, Michigan University Museum of Art, 

Pompidou Center-Paris, 
Marabouparken-Stockholm, IMMA-Dublin, 
MUMOK-Vienna, Moderna Musset-Malmö,

Salzburg Modern ve Seul Museum of Modern Art 
gibi kurumlarda sergilenmiştir.

Ferhat Özgür
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1976 Yılında Diyarbakır'da doğan Berat Işık, aktif olarak 1990’lı 
yılların sonundan itibaren ürettiği işlerinde genel olarak videoyu 
kullanır. Resim eğitimi alan sanatçının üniversite öncesi tanıştığı 

kavramsal sanat, üretimlerinin ana izleğini oluşturur.

Göç, kültür, toplumsal problemler ve sosyal kimlikler üzerine eleştirel 
ve ironik bir dili benimseyen sanatçının video üretimleri ütopik bir 

vizyona ve performatif bir niteliğe sahiptir. Kara mizahın zemin teşkil 
ettiği videolarında, Işık, popüler kültürün kolektif hafıza üzerindeki 

etkisini sorgulamaktadır.

Ele aldığı konuların hassasiyetine yüksek bir özen ve dikkatle yaklaşan 
sanatçı, çağdaş topluma eleştirel bir gözle bakmakta ve azınlıkların 

Türkiye’de içinde bulduğu hassas pozisyonun altını çizmektedir.
 

Videoları dışında çeşitli mecralarda ürettiği formlar, sanatçının 
bireysel kimliği ve kişisel hafızası ile iç içe geçen toplumsal bellek 

katmanlarının dışavurumu olarak izlenir.

Pompidou Müzesi, Tate Modern, ZKM Karlsruhe, NGBK Berlin, École des 
Beaux-Arts Paris, Arter, İstanbul Modern, Salt, Depo gibi kurumlarda 

özel gösterim, sergi ve konuşmalar yapan sanatçı yurtiçi ve 
yurtdışında birçok karma ve kişisel sergi gerçekleştirdi, çeşitli film 

festivallerinde belgesel ve videoları gösterildi. Sanatçı halen 
Diyarbakır’da yaşıyor ve çalışıyor.

Berat Işık
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Delal Eken (d.1999, Diyarbakır) 2021 yılında Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünden mezun oldu. 
“Akbank 38. Günümüz Sanatçılar Ödülü Sergisi”, (2020); 

“Müşterek İşler”, A4 Atölye, Diyarbakır (2020); “10. Bazzart Resim 
Yarışması”, (2021); “Fotoğrafın Şedit Ekolojisi” atölye Loading, 

(2021); “Kabuğu Aşındırmak”, Loading, Diyarbakır (2021); “Mixer 
Sessions” (2021); “Rezonans” BASE (2021); “Baselected” (2021) 

karma sergilerinde yer aldı. Diyarbakır ve İstanbul’da yaşıyor ve 
farklı mecralarda üretimlerini gerçekleştiriyor.

Delal Eken
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Antonio Cosentino, 1994'te Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümü'nden mezun oldu. 1996'da Hakan Gürsoytrak ve Mustafa Pancar 

ile Hafriyat Grubu'nu kurdu. Grup, 1996-2010 yılları arasında 16 sergi 
düzenledi; 2006-2009 yılları arasında bağımsız sanat inisiyatifi ve sergi mekânı 

Hafriyat Karaköy’ü kurdu ve işletti. Cosentino kendi işlerinin de yer aldığı 
Aileye Mahsustur (Karşı Sanat Çalışmaları, İstanbul, Türkiye, 2002), Yurttan 
Sesler (Karşı Sanat Çalışmaları, 2001) ve Yerli Malı (Elhamra Sanat Galerisi, 
İstanbul, Türkiye, 1999) sergilerinin küratörlüğünü üstlendi. Sanatçının son 
sergileri arasında: Jpeg Takımadaları (Zilberman Gallery, İstanbul, Türkiye, 

2020), Toz (Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi, Eskişehir, Türkiye, 
2019), Summer was a Beautiful Day (Zilberman Gallery, Berlin, Almanya, 2018),  

Mektep Meydan Galatasaray (küratör: Çelenk Bafra, Pera Müzesi, İstanbul, 
Türkiye, 2018), HOME IS WHERE THE (HE)ART IS (Galerie Paris-Beijing, Paris, 

Fransa, 2018), LİMAN (İstanbul Modern, İstanbul, Türkiye, 2017); cigara viski 
kolileri denizlerde, ferâre sevgilim (Zilberman Gallery, İstanbul, Türkiye, 2016); 

Istanbul, Passion, Joy, Fury (küratörler: Hou Hanru, Ceren Erdem, Elena Motisi 
and Donatella Saroli, MAXXI National 21st Century Arts Museum, Roma, İtalya, 

2015); Anne Ben Beton Dökmeye Gidiyorum (Extramücadele ile, Studio-X, 
İstanbul, Türkiye, 2015), Marmara’dan Kaçış: Stelyanos Hrisopulos Gemisi (Salt 

Ulus, Ankara, Türkiye, 2015), Marmara'dan Kaçanlar (Bergsen & Bergsen, 
İstanbul, Türkiye, 2013) ve Teneke Şehir (Külah, İstanbul, Türkiye, 2013) 

bulunur.  Hafriyat Grubu'yla birlikte Spare Time, Great Work (Platform 3, Münih, 
Almaya, 2011) ve Tactics of Invisibility (Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, 
Viyana, Avusturya; Tanas, Berlin, Almanya; ARTER, İstanbul, Türkiye, 2010-2011) 
sergilerinde yer alan sanatçı yurtiçi ve yurtdışında birçok sergiye katılmıştır. 

İstanbul'da yaşamakta ve çalışmaktadır.

Antonio Cosentino
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Hülya Özdemir, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2020 yılında D.Ü.S.T. Fakültesi 

Resim Bölümü'nde yüksek lisansını "Videoist Ekseninde 
2000'lerden Günümüze Türkiye'de Video Sanatını Yeniden 

Yorumlama" başlıklı tezi ile tamamladı. Hülya Özdemir, imgenin, 
kaybolan dağılan ve çoğalan doğasını araştırır.  Zamana ve 

mekana dayalı olarak hafızayı yeniden kurmayı ve keşfetmeyi 
dener. Üretim biçimlerinin katmanlarına, arka planlarına ve 

seslerine odaklanır. Çalışmalarında, doğanın kaybı, insanın kaybı, 
toplumun kaybı, belleğin kaybı gibi konularını işler.

Yapıtları Çanakkale Bienali, Mardin Bienali, Elgiz Çağdaş Sanat 
Müzesi, Vejle Kunstmuseum, Depo, Huarte Çağdaş Sanat Merkezi, 

Lotringer13, Credo Bonum Galeri, Bilsart, Kiosk 24 gibi yurt içi ve 
dışında birçok mekan ve etkinlikte sergilenmiştir. 2003 yılından 
beri Videoist Video Sanatı İnsiyatifi’nin Ferhat Satıcı ile birlikte 

kurucusu ve yürütücüsüdür.

Hülya Özdemir
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