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Gündelik Hayat›n Mekan›n› Yeniden Tan›mlamak
Gündelik hayatın sayısız imgeleri, ﬂüphe götürmeyecek varlıklar olarak
otomatikman kavradı¤›m›z, analizde bulunmadan adland›rd›¤›m›z veya
faydalandı¤›m›z imgelerdir. Gündelik konuﬂmadaki karakteristikleri aleni
ve kesindir çünkü hepsi her bir bireyin kiﬂisel geçmiﬂinin bir parças›d›r - bu,
bize ortak algılar› ve bu algılar› tanımlamakta kullandı¤›m›z ortak kelimeleri
paylaﬂt›¤›m›z bir toplulu¤un parçası olma güvencesini veren bir dünya.
‹drak etmek ve kavramak için özel bir bilgi ya da konsantrasyon gerektirmeyen,
bilgi al›ﬂveriﬂinin bir aracı olan gündelik iletiﬂim dilinin birer parças›.
Bu serginin ardında yatan düﬂünce, izleyicinin sanatın çeﬂitli entelektüel
alanlar arasında arabuluculuk yapmaya ve yeni anlamlarla konseptler
ortaya ç›karmaya yönelik rolü üzerine düﬂünmesini sa¤lamak amacıyla
“s›radan ﬂeylerin dünyası”na görsel bir müdahale sunmak. Sanatçlar Peter
Tzanev, Georgi Georgiev-Jorrras, Rada Boukova ve Cvetan Krastev farklı
araﬂt›rma yaklaﬂ›mlar› sergilemekle beraber bir aç›dan birbirleriyle benzerlik
ortaya koyuyorlar: gerçekli¤in basmakalıp ve sık›c›, hatta can sık›c› objelerinin
sanatın - çeliﬂik analizlere ve izleyicinin içinde yer aldı¤› e¤itimsel seviye
ve kültürel, co¤rafi ve sıkça psikolojik durum tarafından belirlenen çok
sayıdaki bakıﬂ aç›lar›na tabi olan bir - dili üzerinden semantik transformasyonu.
Gündelik yaﬂam›n alanına gerçekleﬂtirilen bu kasıtl› sanatsal müdahale
sadece onu görsel aç›dan dönüﬂtürmekle kalmıyor, aynı zamanda onun
karakteristiklerini tanımlamada kullandı¤›m›z kelimelerin anlamların› sorguluyor
ve bizi sanatç›lar tarafından yaratılan durumları ifade etmek için yeni, daha
uygun terimler aramaya itiyor.
Peter Tzanev fiziksel ve hayali gerçeklik arasındaki sın›r› araﬂt›r›yor. Gündelik
hayatın, kasıtl› olarak seçilmiﬂ, sıradan ve dikkat çekmeyen ama sanatç›n›n
iradesiyle sanat eserlerine dönüﬂtürülebilecek detayların›n görüntülendi¤i
bir foto¤raf üzerinde parlak izler bırak›yor. Ancak foto¤raflar›n “üzerini
boyaması” sanatç›n›n, izleyiciye “resmin her daim fiziksel gerçeklikte
meydana gelen bir eylem oldu¤u” paradoksunu hatırlatt›¤› böylesi bir
eylemdeki rolünü de tartıﬂmaya aç›yor. Bu açıdan baktı¤›m›zda, resimsel
yoruma yönelik, müze koleksiyonlarında sıkça rastladı¤›m›z klasik yaklaﬂ›mlar,
yanılt›c› gerçekli¤in birer örne¤i. Hakiki sanatsal hareketler, sanatç›n›n belli
bir objeyi bir sanat nesnesine dönüﬂtürmeye karar verdi¤i an› sabitliyor.
Burada Peter Tzanev, Macel Duchamp’ın “hazır nesnelerinin” ortaya ç›k›ﬂ›n›n
ard›ndan oluﬂan yaratıcı sanat olgusunu “yeniden tanımlamakla” kalmıyor.
Sanat tarihçisinin, güncel görsel kültürün çok yönlü geliﬂimine, sanatın
kendini gerçekleﬂtirmeye yönelik farklı stratejiler uyguladı¤› bir dönemin
eski formüllerinden faydalanarak uygun bir yanıt vermesinin mümkün olup
olmadı¤› sorusunu da soruyor.

Georgi Georgiev-Jorrras, son dönemdeki projelerinin bazılarında, ayrınt›l› ve kesin bir
“tasarımcı muamelesi” üzerinden dönüﬂtürülen gündelik yaﬂam unsurları ve objeleri
kullanıyor”... Aynı zamanda onlar›, so¤uk neon ıﬂ›klarla aydınlanan ve rahatsız edici
psikopatik etkilerini yo¤unlaﬂt›ran kutulara yerleﬂtirerek kasten süperekspoze ediyor. Burada
objenin iﬂlevi ve ismi anlamlarını kaybediyor: steril beyaz bir ortamdaki kutular bir fetiﬂ
fikri öneriyor ve Norbert Bolz’un Konsumistisches Manifest (Tüketici Manifesto) eserinde
vardı¤› sonuçlardan biriyle hızl› bir ortaklık kuruyor: Medeniyetin düzenleyicili¤i aﬂ›ld›¤›nda,
önemli ﬂeyler sadece insan zihninde canlandır›l›r. Arnold Gelen bunu “beynin tüketimi”
olarak tanıml›yor. Tüketim kendi üzerine de düﬂünmeye baﬂl›yor. Yani artık kendi kendinin
referansı oluyor; “artık sadece meta tüketmiyoruz, bizzat tüketimi tüketiyoruz.” Jorrras bu
enstalasyonu oluﬂtururken ortaya koydu¤u eleﬂtirel tavır, yalnızca maddiyat kültürünün
aﬂ›r›l›klar›na yönelik de¤il. Aynı zamanda Bulgaristan’ın serbest piyasa ekonomisine
geçiﬂinde de örne¤i görülebilecek, ahlakın ve geleneksel de¤erlerin yozlaﬂmasına neden
olan gizli mekanizmaları da hedefine alıyor bu eleﬂtiri okları.
Rada Boukova çal›ﬂmalarında gündelik hayattan objelere yer veriyor: plastik torbalar ve
çantalar, balonlar, a¤açlar, karpuzlar ve benzeri objeler gündelik kullanımlarına iliﬂkin
anlamlarından arınd›r›larak sanatç› tarafından karﬂ›l›kl› bir iliﬂkiye sokuluyorlar. Bu iliﬂkiler
onları yepyeni bir semantik seviyeye taﬂ›yor ve bir nevi görsel bilmeceler oluﬂturarak objeleri
farklı birkaç seviyede analiz etmeyi mümkün kıl›yor. Önce iﬂlevlerinin barizli¤ine dikkat
çekiyorlar ancak kısa bir süre içerisinde izleyicinin bu objeleri belli bir anlama “sabitleme”
konusunda tereddütte kalmasına neden oluyorlar. ‹zleyici, belli belirsiz bir ﬂekilde kendi
yaﬂam çevresine ve yeni, beklenmedik diskurlar ortaya ç›karma olasıl›klar› üzerine odaklanan
bir araﬂt›rmac› rolüne bürünüyor.
Görsel sanatç›n›n onu çevreleyen dünyaya ait imgeler üzerindeki otoritesi üzerine tartıﬂan
Cvetan Krastev ﬂöyle söylüyor: “Son zamanlarda, iﬂlerimin algılanabilir ve fiziksel safhalar
arasındaki sın›rda, maddesel olmaktan ç›kt›klar› tam o noktada kalmaların› eskiye nazaran
daha sık istiyorum. Görüntünün mevcudiyeti ya da yoklu¤u belirleyici bir faktör de¤il.”
Bu hususta sanatç› iﬂlerini gözlemleyen izleyiciyi belli bir yerçekimsel tekillik* alanına
yerleﬂtiriyor - burası uzay zaman bükülmesinin sonsuzlu¤a meyil etti¤i bir konum. Burada
hareketlerin sıras› bildik bir sebep -sonuç silsilesini takip etmiyor. Sanatç›ya küçük do¤al
detayları manipüle etme ya da ilk bakıﬂta anlaﬂ›lmaz insan aktivitelerini belgeleme rolünün
yüklendi¤i yeni bir ba¤›ml›l›k iliﬂkisi yaratıyor. Onun yerine sanatç›n›n rolünün ufak çapl›
do¤al detayları manipüle etmek veya ilk görüﬂte anlaﬂ›lmaz olan beﬂeri faaliyetleri
belgelemek oldu¤u yeni ba¤l›l›klar yaratıyor. Bu strateji Cvetan Krastev’in video sanatında
kilit noktası önemi taﬂ›yor. ‹nsan›n hayattaki yerini küresel boyutta tanımlamaya yönelik
usta iﬂi bir giriﬂim bu. Bu yazarların ve projelerin seçiminde takip edilen prensipler, “hayatın
ﬂeylerini” adlandırmakta kullandı¤›m›z kelimelerin anlamların›n herkes tarafından kabul
edilen anlayıﬂ›n›n ötesinin “gözlenmesi” düﬂüncesinden yola ç›kt›. Güncel sanatç›lar olarak
çal›ﬂmalar›nda, düﬂüncelerinde çeﬂitli ifade ﬂekilleri kullanarak görsel bir form katma
özgürlü¤üne sahip olan sanatç›lar kendilerini görsel varlıklar›n yaratılmasına yönelik seçilmiﬂ
stratejilerle sınırlamamakla birlikte konuları, analitik felsefenin bilgi alanı ve onun dilin
mantıksal yapıs›na getirdi¤i yorumlar üzerinden betimleyen sorular üzerine kafa yoruyorlar.
Irina Batkova
*Yerçekimsel tekillik uzay - zaman süreklili¤inin izafiyet teorisini çökertti¤i bir noktadır.
Burada yerçekimi alan›n›n ölçülmesinde kullan›lan de¤iﬂkinler (uzay - zaman bükülmesi
veya maddenin yo¤unlu¤u) sonsuzlu¤a meyil ediyorlar. Bu teoriye göre yerçekimsel tekillikler
kara deliklerin içinde ya da Büyük Patlamanın ilk anında meydana geliyor. (kaynak:
Wikipedia)

Redefining The Space of Everyday Life
The innumerable images of everyday life are those, which we take in
automatically, name or make use of without analyzing them, as entities,
which are beyond any doubt. Their characteristics in everyday speech are
explicit and unambiguous for they are part of the personal history of every
individual - this is the world, which gives us the reassurance that we belong
to a community in which we share the same perceptions and the same
words to describe them. They are part of the language of everyday
communication, the means of exchanging information, which does not
require special knowledge or concentration in order to be apprehended
and comprehended.
The idea of this exhibition is to present a visual intervention into the “world
of ordinary things” with the purpose of making the viewer reflect on the
role of art as mediator between diverse intellectual fields and of generating
new meanings and new concepts. The artists Peter Tzanev, Georgi GeorgievJorrras, Rada Boukova and Cvetan Krastev demonstrate various research
approaches but are alike in one respect: the semantic transformation of
trite and boring, even tedious objects of reality into the language of art a language subject to ambivalent analyses and a multiplicity of viewpoints
being determined by the educational level and the cultural, geographical,
and frequently psychological situation in which the spectator happens to
be. Not only does deliberate artistic intervention into the space of everyday
life transform it visually; it also challenges the meaning of words by which
we describe its characteristics and makes us search for new, more adequate
terms to express the situations created by artists.
Peter Tzanev explores the boundary between physical and imaginary
reality. He leaves luminous traces on a photograph of deliberately chosen
ordinary and unobtrusive details of everyday life, which can be transformed,
by the artist’s will, into works of art. Only, however, his “overpainting” of
photographs puts under discussion also the artist’s role in such an act
reminding the spectator of the paradox “that a picture remains always an
action taking place in physical reality.” In this sense, the classical approaches
to pictorial interpretation, which abound in museum collections, are examples
of illusory reality. The genuine artistic gesture fixes the moment when the
artist decides to turn a particular object into an object of art. In this case,
Peter Tzanev does not only “redefine” the notion of a creative act after the
appearance of the “ready made” objects of Marcel Duchamps. He poses
the question of whether it is possible for the art historian to respond in an
adequate manner to the multidirectional development of contemporary
visual culture with the aid of the old formulas applied at a time when art
employed a different set of strategies for its realization.

In part of his recent projects, Georgi Georgiev-Jorrras “uses elements and objects of
everyday life transformed by means of an elaborate and precise“ designer’s treatment”…
He also deliberately overexposes them by ultimately placing them into boxes illuminated
by cold neon light, which intensify their disturbing psychopathic effect. Here, the function
and the name of the object itself forfeit their meaning: the boxes in a sterile white medium,
suggesting the idea of a fetish, spark off a quick association with one of Norbert Bolz’s
conclusions in his Konsumistisches Manifest (The Consumerist Manifesto): Beyond the
threshold of civilizational saturation the important things are enacted solely in the human
mind. Arnold Gelen designates this as “cerebral consumption”. Consumption becomes
reflexive, i.e. it now refers to itself; “we now consume not only goods, we consume
consumption itself.” Jorrras’s critical attitude in creating this installation is directed not only
and solely at the extremes of material culture as a whole, but also at the hidden mechanisms
leading to the degradation of morality and traditional values as exemplified by the Bulgarian
transition to free market economy.
Rada Boukova works with objects of everyday life: plastic bags and satchels, balloons,
trees, watermelons, etc. which are taken out of the meaning of their daily use and placed
in mutual relationships under the artist’s direction. These relationships take them to a new
semantic level, creating a sort of visual brainteasers, which make it possible to analyze
the objects at several levels. They first focus the attention on the obviousness of the purpose
they serve but quite soon cause the viewer to hesitate in “fixing” them into a specific
definition. Imperceptibly, the spectator steps into the role of a researcher into his own living
environment and the possibilities of generating new, unanticipated discourses.
When debating on the authority the visual artist can have over the images of the surrounding
world, Cvetan Krastev says: “It is even more often that lately I want my works to remain
on the border between the perceptible and the physical phase, just at the point where it
dematerializes. The presence or the absence of vision is not a determining factor.”
To that effect the artist puts the viewer, observing his works, in a specific area of gravitational
singularity* - it is a location where the space time curvature tends to infinity. Here the
sequence of actions doesn’t follow the already known cause-and-effect order, but it creates
new dependencies where the role of the artist is to manipulate minor natural details or to
document incomprehensible at first sight human activities. This strategy has key point
significance in Cvetan Krastev’s video art. It is an ingenious attempt to find the place of
the man in life on the global scale.
The guideline followed in selecting these authors and projects was the idea of “peering”
beyond the universally accepted understanding of the meanings of words, which we use
to name the “things of life.” In their practice as contemporary artists, free to give visual
form to their ideas using diverse means of expression, they do not confine themselves to
the chosen strategies for creating visual entities but also ponder questions, which illustrate
issues from the domain of analytical philosophy and its interpretations of the logical structure
of language.
Irina Batkova
*Gravitational singularity is a location where the continuity of space time breaks in the
theory of relativity. There the variables used to measure the gravitational field (curvature
of space - time or density of matter) tend to infinity. According to the theory, gravitational
singularities occur inside black holes or in the initial moment of the Big Bang. (source:
Wikipedia)
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Gündelik Yaﬂam Esteti¤i
“Gündelik yaﬂam›n” özgürleﬂtirici potansiyeline olan inanç, dünyayı sarsan
kent mekanı odaklı ayaklanmaların etkisiyle, 90’lı yılların ardından bir kez
daha, dirilmiﬂ gibi görünüyor. Lefebvre hala 68’de oldu¤u kadar genç,
Sitüasyonistler hala öfkeli, Bakhtin hala isyanı neﬂeyle besliyor. Gezi Parkı
eylemlerinde oldu¤u gibi bir takım, patlayıcı ve yaratıcı anlar; anti - kapitalist
bir yaﬂam olas›l›¤›n› hayal edilebilir kıl›yor. Artık farkındayız, özgürlük
insanın üretti¤i sonsuz çeﬂitlilikte bedensel deneyimden, sıradan nesnelerin
brikolajından, imgelerin montajından hiç beklenmedik bir anda toplumsallı¤a
sızabiliyor. ‹deolojinin somut ve do¤rudan eleﬂtirisi, ölçeksiz ve tanımlanamaz
olan gündelik hayattan, “sıradan ﬂeylerin dünyasından” yükseliyor. Bu
deneyimler hem sanatı hem de siyaseti yerleﬂik temsiliyet iliﬂkilerini
sorgulamaya zorluyor.
Bunları düﬂündü¤ümüzde, gündelik hayattan sanat alanına do¤ru, taze bir
sabah rüzgarı esmeye baﬂlıyor. Bu rüzgar iliﬂkiselle¤in, rastlantının,
kendili¤indenli¤in, açıklı¤ın ve üretken karﬂ›laﬂman›n ihamını taﬂıyor. Estetik
ve politika, sanat ile zanaat, ça¤daﬂlık ve modernlik, kol eme¤i ve kafa
eme¤i, teknoloji ve biliﬂ, sıradan ve ola¤anüstü arasındaki eﬂitsizlikler ve
ayrımlar da¤ılıp gidiyor. ‹ﬂte “Gündelik Hayatın Mekanını Yeniden
Tanımlamak” projesine bu perspektiften yaklaﬂtık. Bu dinamik ve açık uçlu
karﬂ›laﬂman›n ‹stanbul aya¤ında sanatçılar Kerem Ozan Bayraktar, U¤ur
Çolak, Meliha Sözeri ve Bahadır Yıldız’la birlikte, kuﬂkusuz mekansal olan
gündelik yaﬂam deneyiminin estetik yeniden sahiplenilmesi üzerine düﬂündük.
Gaia’da Peter Tzanev, Georgi Georgiev-Jorrras, Rada Boukova, Tzvetan
Krastev ve proje küratörü Irina Batkova ile bir araya geldik.
Gündelik hayat nesnelerinin ve mekanın anlamını ters yüz eden, farklı
anlam dizgeleri arasında çatıﬂmalar, boﬂluklar, aksaklıklar yaratan
yaklaﬂımları, Kerem Ozan Bayraktar, Meliha Sözeri, U¤ur Çolak ve Bahadır
Yıldız’ı buluﬂturuyor. Sanatçılar gündelik hayatın sıradanlı¤ından yola çıkıp,
sıra dıﬂı durumlar tasarlıyorlar. Yarattıkları baﬂ döndürücü çeﬂitlilikte duyusal
alanlar, kültürel, co¤rafi, politik ön yargıları da¤›tarak, izleyicinin zihninde
yeni koordinatları olası kılıyor. Bahadır Yıldız’ın salaﬂ, sıcak dünyası, Kerem
Ozan Bayraktar’ın titiz sterilli¤i, Meliha Sözeri’nin hafif ve kütlesel heykelleri,
U¤ur Çolak’ın kütlesiz ve koordinatsız foto¤frafları kendi aralarında üretken
karﬂıtlıklar oluﬂturarak birbirine de¤iyor.

Bahadır Yıldız, ahﬂap malzemeyi, geleneksel, kullanılmıﬂ, yaﬂamıﬂ nesneleri tercih ediyor:
Protez tahta ayaklar, 2. Dünya Savaﬂı’ndan kalma gaz maskesi, otomobil silecek motoru…
Sanatçı kiﬂisel belle¤inden ve sahipsiz anılardan imgeler ödünç alıyor. Gündelik hayat
nesneleri, sahiplerinin yoklu¤unda, kullanım de¤erlerinden sıyrıldıklarında tedirgin edici
bir öznelli¤e, insan biçimli bir duygusallı¤a bürünüyor. Otobiyografik izler, yerel kültürel
imgeler, psikanalitik ça¤rıﬂ›mlar taﬂıyan iﬂler hem biraz hüzünlü hem de çokça ironikler.
Bahadır Yıldız Gerçeküstücü bit pazarında gezmeyi sürdürüyor. Fakat aynı anda tezgahı
baﬂnda zanaatını tutkuyla icra ediyor. El eme¤ini ça¤daﬂ sanat alanına, hem felsefi hem
estetik olarak dahil ediyor.
Meliha Sözeri, “gündelik hayatı” ﬂimdi ve burada oluﬂ olarak yorumluyor. Sözcükleri
cümlelerden, genel geçer anlamlardan, dilin yapısal zorunluluklarından kurtarıp “ﬂimdiki
zamana” te¤ellemek için onlara gövdeler“ dikiyor. Onun heykellerinde sözcükler gibi
gündelik hayat nesneleri de kullanım de¤erlerini yitirince hayaletsi bir ﬂeffaflı¤a ve ﬂaﬂırtıcı
bir kütleye sahip oluyor. Meliha Sözeri ayrıca emek süreçleri üzerine düﬂüyor. Üretim aracı
olan dikiﬂ makinesini sanat alanına estetik bir ürün olarak taﬂ›yarak yaratıcı eme¤in farklı
kategorileri arasında geçiﬂlilikler sa¤lıyor. Sıradan bir meta ve sanat nesnesi arasındaki
fark ne? Dil, imge ve hakikat arasında nasıl iliﬂkiler kuruyor? ﬁeffafl›¤ı estetik - politik bir
de¤er olarak nasıl ço¤altabiliriz? Meliha Sözeri bir heykeltraﬂ olarak ça¤daﬂ sanat alanında
varoluﬂun “yüklerini hafifletmiﬂ” gibi görünüyor.
Kerem Ozan Bayraktar, pervanesiz bir fan, bozuk bir makine, dilsiz bir hatip, iﬂlevsiz bir
keyif iﬂçisi. Rotası üzerinde kararlılıkla hareket ederken beklentilerimizi tetikliyor. Bedenimiz
arzuyla uyanıyor. Fakat bu tuhaf nesne bizi tatminsiz bırakıyor. Ancak iﬂaret etti¤i esintinin
yoklu¤unu hissettiriyor. Beklenen etkinin yoklu¤u bir kaç metre çapında bir boﬂlu¤u tıka
basa dolduruyor. Kerem Ozan Bayraktar’ın iﬂlerinin büyük bölümü bu tedirgin edici haleyi
taﬂ›yor. “Weight” baﬂlıklı videosu, geleneksel Batı anlatısındaki acı kavramının beden ve
zaman ile olan etkileﬂimini, yas tutan bir çocu¤un hasta bir a¤açtan düﬂen elmalarla
kurdu¤u iliﬂki üzerinden alegorik bir biçimde betimliyor. Video boyunca yanlız tasvir edilen
bir çocuk ile çocu¤un mu¤lak kaybını iyileﬂtirme çabası, örtük bir mitolojik ba¤lam içerisinde
anlatılıyor. Kerem Ozan Bayraktar, gündelik hayatta duyusal iliﬂkiselli¤e dair buz gibi bir
tecrübe yaratıyor.
U¤ur Çolak, gündelik hayatın uzamını, do¤urgan bir boﬂluk taﬂ›yıcısı olarak yorumluyor.
Eylemi, zamanı ve özneyi dıﬂarıda bırakıp mekanı anlam çoklu¤una gebe kılıyor. Homojen
bir ıﬂ›¤›n, neredeyse monokrom yüzeyler üzerinde da¤ıld›¤›, derinliksiz, merkezsiz, kütlesiz
bir dünya bu. Gündelik hayatın eﬂitleyici, dengeleyici, sa¤altıcı etkisi görünür oluyor
fotograflarda. Geveze aklın uykuya daldı¤ı, do¤anın, hayvanların, bedenlerin yerçekiminden
kurtuldu¤u bir cennet hayali. Sanatçıya göre bu cennet, ancak gündelik hayatta aniden
parladı¤› anda ve geçici olarak yakalanabilir. ‹ﬂte tam o anda orada olmak; oradan
bakmak ancak foto¤rafla mümkündür.

The Aesthetics of Everyday Life
The belief in the liberatory potential of “everyday life” seems to have revived
once again after the 90s, thanks to the effect of the urban uprisings that
shook the world. Lefebvre is still as young as he was in ’68, Situationists
are still angry, Bakhtin is still feeding riot with joy. Creative eruptions like
those in the Gezi Park protests render the possibility of anti - capitalist
lifestyle imaginable. Today we know how the infinite range of our carnal
experiences, the bricolage of everyday objects and the combination of
images can suddenly and unexpectedly infuse the idea of freedom into
society. A tangible and direct criticism of the ideology flourishes in the
vastness of everyday life, “the world of ordinary things.” These shifts in
everyday life, make representation systems a prominent interrogation field
for arts and politics.
Thus, a fresh morning breeze starts to blow from everyday life towards the
field of art. This breeze carries out the inspiration for relationality, coincidence,
spontaneity and productive encounter. All the inequalities and distinctions
between aesthetics and politics, art and craft, contemporaneity and
modernity, hand labour and mind labour, technology and cognition, the
ordinary and the extraordinary are dispersed. That’s the perspective through
which we approached the project “Redefining the Space of Everyday Life.”
At the Istanbul leg of this dynamic and open - ended encounter, we reflected
on the aesthetically re - embraced experience of everyday life that is
undoubtedly spatial, with artists Kerem Ozan Bayraktar, U¤ur Çolak,
Meliha Sözeri and Bahadır Yıld›z. We came together at Gaia with Peter
Tzanev, Georgi Georgiev-Jorrras, Rada Boukova, Tzvetan Krastev and the
project curator Irina Batkova.
Kerem Ozan Bayraktar, Meliha Sözeri, U¤ur Çolak and Bahadır Yıldız
are brought together by the approaches that reverse the meaning of space
and the objects of everyday life and create conflicts, gaps and hitches
between different arrangements of meaning. The artists take off from the
mundaneness of everyday life and create extraordinary situations. The
dizzying variety of emotional spaces they create, scatter the cultural,
geographical and political prejudices, making new coordinates within the
viewers mind a possibility. The hovel and warm world of Bahadır Yıldız,
the meticulous sterility of Kerem Ozan Bayraktar, the light and mass sculptures
of Meliha Sözeri and the massless and non - coordinated photography of
U¤ur Çolak touch upon each other by creating contrast among themselves.
Bahadır Yıldız uses wooden objects with traditional functions: Prosthetic
wooden feet, gas masks from the Second World War, windscreen wiper
motor… The artist extracts images from his own memory and unclaimed
memories.

Objects of everyday life assume a troubling subjectivity, a human shaped emotionality
in the absence of their owners and when they are stripped of their value of use.
Autobiographical traces, images of local culture and works that carry psychoanalytic
connotations are all a little sad and also a lot ironic. Bahadır Yıld›z continues to wander
around the surrealist flea market. However, he also passionately executes his craft at his
stall with passion. He incorporates handicraft into the area of modern art both philosophically
and aesthetically.
Meliha Sözeri interprets “everyday life” as being here at present. She “plants” bodies to
rescue words from sentences, de facto meanings and the structural requirements of language
and tack them to the “present time.” On her sculptures, when objects from everyday lifejust like words - lose their value of use, they put on a ghost-like transparency and a surprising
mass. Meliha Sözeri thinks about the labour processes as well. She carries her mode of
production that is the sewing machine to the area of the arts as an aesthetic product,
enabling transitivity between varying categories of creative labour. What is the difference
between an ordinary commodity and an object of art? What kinds of relationships are
established between language, image and truth? How can we reproduce transparency
as an aesthetical - political value? As a sculptor Meliha Sözeri seems to have “lightened
the burdens” of existence in the field of modern art.
Kerem Ozan Bayraktar is a fan without blades, a broken machine, a mute orator, a
functionless labourer of pleasure. He sets off our expectations while moving resolutely on
his course. Our bodies awaken with lust. However this bizarre object leaves the viewer
dissatisfied. It only makes us feel the absence of the breeze it points out. The absence of
the expected impact fills a several - meter gap to the brim. A majority of works by Kerem
Ozan Bayraktar carries this troubling halo. His video titled “Weight” allegorically describes
the interaction of the concept of pain in traditional Western narrative with the body and
time through the relationship between a mourning child and the apples that fall from an
ailing tree. Throughout the video, a solitarily depicted child and the child’s struggle to heal
this ambiguous loss is described within an implicit mythological context. Kerem Ozan
Bayraktar creates an ice-cold experience regarding relationality in everyday life.
U¤ur Çolak interprets the extent of everyday life as a procreative carrier of space. He
keeps action, time and subject outside and renders the space expectant of a multitude
of meaning. This is a shallow, centerless and massless world in which a homogenous light
is dispersed over almost monochromatic surfaces. His photographs reveal the equalizing,
balancing and remedial effects of everyday life. The dream of a paradise in which the
garrulous mind falls asleep and nature, animals and bodies are freed from gravity.
According to the artist, this paradise can only be achieved temporarily, when it suddenly
sparkles within everyday life. Being right there at that moment and looking at it is only
possible through photography.

Bahad›r Y›ld›z
Gaz Gas
2013
Talaﬂ, Tahta Ç›kr›k, 2. Dünya Savaﬂ›’na ait Gaz Maskesi
Sawdust, Wood, Jenny, Gas Mask from the 2nd World War

Bahad›r Y›ld›z
Ak›nt› Flow
2012
Polipropilen
Polypropylene
142 x 90 x 195 cm

Cvetan Krastev
Various

JORRRAS
The Pleasure is All Mine
2009 / 2015
Çeﬂitli Materyaller
Various Materials
Çeﬂitli Boyutlar
Various Dimensions

JORRRAS
St. Crutch
2008 / 2015
Çeﬂitli Materyaller
Various Materials
Çeﬂitli Boyutlar
Various Dimensions

Kerem Ozan Bayraktar
Pervanesiz Fan Fan Without Propeller
2015
Çeﬂitli Boyutlar
Various Dimensions
*PG Art Gallery'nin izniyle
*In courtesy of PG Art Gallery

Kerem Ozan Bayraktar
Yük Weight
2014
Tek Kanall› Video
Single Channel Video
05.12’*
*PG Art Gallery'nin izniyle
*In courtesy of PG Art Gallery

Meliha Sözeri
‹ﬂ Esteti¤i Aesthetics of Work
2014
Paslanmaz Çelik Tel ‹plik
Stainless Steel Wire Fiber
Çeﬂitli Boyutlar
Various Dimensions

Meliha Sözeri
Yük Weight
2014
Paslanmaz Çelik Tel
Stainless Steel Wire
135 x 75 x 70 cm

Peter Tzanev
Curved Circles
2015
Tahta ve Bak›r Tel
Wood and Copper Wire
Çeﬂitli Boyutlar
Various Dimensions

Peter Tzanev
Curved Circles
2015
Tahta ve Bak›r Tel
Wood and Copper Wire
Çeﬂitli Boyutlar
Various Dimensions

Peter Tzanev
Curved Circles
2015
Tahta ve Bak›r Tel
Wood and Copper Wire
Çeﬂitli Boyutlar
Various Dimensions

Rada Boukova
Magic Spring
2014
IKEA Mobilyalar, Plastik Top, Kedi Merdiveni
IKEA Furnitures, Plastic Ball, Magic Snake
35 x 30 x 26 cm

Rada Boukova
Voyage en Orient
2015
Çeﬂitli Materyaller
Various Materials
Çeﬂitli Boyutlar
Various Dimensions

Rada Boukova
Pepspeps
2015
Kumaﬂ Üzerine Bask›, Çeﬂitli Malzemeler
Print on Fabric, Various Materials
Çeﬂitli Boyutlar
Various Dimensions

U¤ur Çolak
Çimen Grass
2014
Diasec
20 x 75 cm

U¤ur Çolak
Su Water
2014
Diasec
50 x 75 cm

U¤ur Çolak
Kuﬂlar Birds
2014
Diasec
50 x 75 cm
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