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SERAP VE
ARZU MIRAGE
AND DESIRE
Phénomène optique dû à
la réfraction inégale des
rayons lumineux dans des
couches d’air inégalement chaudes et pouvant
produire l’illusion d’une
nappe d’eau s’étendant à
l’horizon où se reflèterait
les objets éloignés.
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Thème qui en dit long et ouvre les portes de
l’imaginaire.
Qu’est ce qu’un mirage, si ce n’est une illusion, l’art n’est’il pas illusion ?
Le Robert nous donne l’expliquation du
phénomène physique :
Phénomène optique dû à la réfraction inégale des rayons lumineux dans des couches
d’air inégalement chaudes et pouvant produire l’illusion d’une nappe d’eau s’étendant
à l’horizon où se reflèterait les objets éloignés.
Exp. Les mirages du désert.
Pour les artistes cette vois ouvre plusieurs
portes :
Un Festival sous entend un court temps pour
exprimer, expérimenter, offrir et partager avec un large public un grand nombres
d’idées et de sujets.
Par définition les manifestations culturelles
permettent d’aller vers l’autre
Il va sans dire que par principe même ce
genre de manifestation est éphémère. Pendant une semaine il convient de partager
rêves et désirs.et de rencontrer
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Les artistes crées, chimères, utopies, espoirs et visions collective.
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Celle des phénomènes opttiques comme
l’anamorphose, le leurre, la projection vidéo
ou cinématographique
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Celle aussi de l’apparence, du mensonge,
des fantômes, des fantasmes..
Les mirages de la gloire du succès
Illusion, apparance séduisante et trompeuse.
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07 Eylül- 07 Ekim 2007 tarihleri arasında
Izmir’de yer alacak olan PORT IZMIR 07
Uluslararası Güncel Sanat etkinliği, sanat
çalışmalarını çeşitli ülkelerde sürdürmekte olan sanatçıları, kentin farklı mekanlarında izleyiciyle buluşturmak ve güncel
sanatı kentin yaşamına katmak üzere organize edilmiştir.

07 Eylül- 07 Ekim 2007 tarihleri arasında
Izmir’de yer alacak olan PORT IZMIR 07
Uluslararası Güncel Sanat etkinliği, sanat
çalışmalarını çeşitli ülkelerde sürdürmekte
olan sanatçıları, kentin farklı mekanlarında izleyiciyle buluşturmak ve güncel sanatı
kentin yaşamına katmak üzere organize
edilmiştir.

Tarihin güçlü medeniyet katmanlarının
kültürel ve ekonomik yapılarını belirlemiş
olan Izmir Kenti, ‘Doğu’nun batısı, Batı’nın
doğusu’ olarak niteleyebileceğimiz konumuyla, güçlü bir iletişim akışına olanak
sağlamış ve ‘geleneksel’ olanla ‘batılı’
olanı bünyesinde kaynaştırarak, özgün bir
sosyal model oluşturmuştur.
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Türkiye’nin evrensel konumunu belirleyen oluşumlara paralel olarak Izmir Kenti,
özgün kimliğinin olanakları ile bölgede
gerçekleşen hareketlenmeye katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda güncel sanat
alanında da Güzel Sanat Fakülteleri, yabancı kültür merkezleri ve bağımsız sanat kuruluşlarının çalışmaları belirleyici
olmuştur. Sanatın olanakları ve sorumlulukları çerçevesinde, Izmir Fransız Kültür
Merkezi ve K2 Güncel Sanat Merkezi’nin
düzenlediği PORT IZMIR 07 Uluslararası
Güncel Sanat etkinliği bu hareketlenmeye
nitelikli bir ivme kazandırmayı amaçlamaktadır.
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Bu etkinliliğin Izmir’de ilgiyle izleneceğine
ve uluslararası sanat sirkülasyonunda yerini alacağına inanıyorum.
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SANATÇILAR
ARTISTS

Birinci Kordon

Çetin Emeç Sergi Salonu

Jean-Luc Vilmouth

Bir pilot çalışma: KAYITDIŞI
Katılımcı Sanatçılar: Aslı Çavuşoğlu (featuring
Mehmet Dere) / Cevdet Erek / Emre Hüner /
Selim Birsel ve Büyük Aile Şirketi Arşivi
Küratör: Adnan Yıldız

Alsancak Garı Alsancak Train Station
Felice Varini
Alman Başkonsolosluk Binası German Consulate General Building
Torsten Warmuth
Fransız Kültür Merkezi French Cultural Center
Oswaldo Romberg, Jose Maria Sicilia
Basmane Tren İstasyonu Basmane Train Station

Çetin Emeç Exhibition Hall

A pilot study: OFF THE RECORD
Participant Artists: Aslı Çavuşoğlu (featuring
Mehmet Dere) / Cevdet Erek / Emre Hüner /
Selim Birsel and BFB Archieve
Curator: Adnan Yıldız
K2 Contemporary Art Center

Simber Atay Eskier, Severine Hubard

K2 Güncel Sanat Merkezi

Basmane Semt Merkezi Basmane Local Center

“İŞARETLENMEMİŞ KATEGORİLER”
Elmas Deniz
Katılımcı Sanatçılar: Aslı Çavuşoğlu (featuring
Mehmet Dere) / Cevdet Erek / Emre Hüner /
Selim Birsel ve Büyük Aile Şirketi Arşivi

Nezaket Tekin
Konak Metro İstasyonu Konak Metro Station
Tufan Baltalar

Çakaoğlu Han

“UNMARKED CATEGORIES” Elmas Deniz
Participant Artists: Aslı Çavuşoğlu (featuring
Mehmet Dere) / Cevdet Erek / Emre Hüner /
Selim Birsel and BFB Archieve

M. Ali Demirel

“10. Istanbul Bienali’ne Iliskin” Borga Kantürk

IKSEV Binası IKSEV Building

“On 10th Istanbul Biennial” Borga Kantürk

Konak Eski İç Liman Bölgesi

Konak Old Inner Port Area

Behçet Aktaş

Erdağ Aksel, Christian Boltanski, Emanuel Lagarrigue, Hale Tenger,
Mürüvvet Türkyılmaz, X-Urban, Apartman Projesi / Selda Asal, Erik Samakh
Gary Binası Gary Building
Fransizco Ruiz de Infante

BİRİNCİ KORDON

JEAN-LUC VILMOUTH

“Autour
d’un
Palmier”,
1989/2007, palmier + métal +
mousse de protection
Un escalier hélicoïdal fabriqué sur mesure
s’enroule autour d’un palmier.
Les visiteurs peuvent monter jusqu’à une
petite plateforme presque au sommet de
l’arbre.
A cette hauteur, les palmes forment un
toit sur la plateforme et le spectateur peut
avoir la même vision que le palmier.proposer un rêve, celui de pouvoir atteindre le
sommet d’un palmier.
“Autour
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Un escalier hélicoïdal fabriqué sur mesure
s’enroule autour d’un palmier.
Les visiteurs peuvent monter jusqu’à une
petite plateforme presque au sommet de
l’arbre.
A cette hauteur, les palmes forment un toit
sur la plateforme et le spectateur peut avoir
la même vision que le palmier.proposer un
rêve, celui de pouvoir atteindre le sommet
d’un palmier.
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Alsancak Garı :Osmanlı’nın ilk demiryolu
olan İzmir-Aydın demiryolu hattının yapılması
için imtiyaz, İngiliz girişimci Wilkin ve dört
arkadaşına verilmişti. İmtiyaz 1857 yılında
“İzmir’den Aydın’a Osmanlı Demiryolu” kumpanyasına devredilmiş 1857 yılında Vali Mustafa
Paşa döneminde temeli atılan demiryolunun
başlangıcında yer alan Alsancak Garı, 1858
yılında hizmete açılmıştır. 1866’da açılan Aydın
hattı ile istasyon yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kurtuluş Savaşı, sonrasında
bile ORC’ye ait olan istasyon 1935’de, ORC’nin
devre dışı bırakılmasıyla TCDD’ye geçmiştir.
İstasyon İzmir’den kalkıp Güney’e giden hatların başlangıç noktasıdır. Örneğin; Alsancak-Cumaovası hattının başlangıç istasyonu
burasıdır. Son buharlı tren istasyonu 1980
yılında terk etmiştir.
wikipedia
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FELICE VARINI
“Gare! aux trois triangles”
Hors point de vue
“Gare! aux trois triangles”
Installation in situ, 2007
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L’espace architectural, et tout ce qui le
constitue, est mon terrain d’action.
Ces espaces sont et demeurent les supports premiers de ma peinture. J’interviens in situ dans un lieu chaque fois différent et mon travail évolue en relation aux
espaces que je suis amené à rencontrer.
En général je parcours le lieu en relevant son architecture, ses matériaux, son
histoire et sa fonction. A partir de ses différentes données spatiales je défini un
point de vue autour duquel mon intervention prend forme.
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in situ dans un lieu chaque fois différent et
mon travail évolue en relation aux espaces
que je suis amené à rencontrer.
En général je parcours le lieu en relevant son architecture, ses matériaux, son
histoire et sa fonction. A partir de ses différentes données spatiales je défini un point
de vue autour duquel mon intervention
prend forme.

ALMAN BAŞKONSOLOSLUK BİNASI GERMAN CONSULATE GENERAL BUILDING

Alsancak Garı :Osmanlı’nın ilk demiryolu
olan İzmir-Aydın demiryolu hattının yapılması için imtiyaz, İngiliz girişimci Wilkin
ve dört arkadaşına verilmişti. İmtiyaz
1857 yılında “İzmir’den Aydın’a Osmanlı Demiryolu” kumpanyasına devredilmiş
1857 yılında Vali Mustafa Paşa döneminde
temeli atılan demiryolunun başlangıcında yer alan Alsancak Garı, 1858 yılında
hizmete açılmıştır. 1866’da açılan Aydın
hattı ile istasyon yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kurtuluş Savaşı,
sonrasında bile ORC’ye ait olan istasyon
1935’de, ORC’nin devre dışı bırakılmasıyla TCDD’ye geçmiştir.İstasyon İzmir’den
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1866’da açılan Aydın hattı ile istasyon
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dışı bırakılmasıyla TCDD’ye geçmiştir.İstasyon İzmir’den kalkıp Güney’e giden hatların başlangıç noktasıdır. Örneğin; Alsancak-Cumaovası hattının başlangıç istasyonu
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TORSTEN WARMUTH
“Vis-à-vis”, 2007 Gelatin
silver print, toned, slide
projection,
each 127 x 300 cm
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The seemingly never-ending waterside
promenade along Kordon is a popular place
to linger, for both the residents of Izmir and
visitors to the Turkish metropolis. At the
opposite side of this buzzing boardwalk, an
infinite, faceless row of steel and concrete
facades extends into the distance.
Using his large-format camera (6 x 12
cm), Torsten Warmuth first photographed
a spontaneous, unobserved series of people on this waterside promenade. Averting
their gaze from the sea as a rule, those photographed seem to merge into the surface
of the water behind them; no horizon or sky
is visible. The second series is a planned
sequence, focusing on the architectural
stereotyping of the facades, the wearying
tide of which is broken only by small cross
streets and a few buildings surviving from
a past age. But Torsten Warmuth’s concept
of the image is not determined by the criteria of life or street photography, or indeed
of architectural photography. Blurring and
a lack of definition characterise his images.

In this sense, he pursues ideas that are
very much his own, ideas directed against
the reproductive conventions of photography to some degree. For nothing is still.
Should not be made to stand still. Space
and time flow permanently. This is true of
people’s lives, but equally of the architecture, which is subject to constant changes as the result of destruction, decay and
demolition, and experiences reconstruction or new building.
In his installation Warmuth brings together these two spheres, the human and the
architectural, in a stimulating way. He
projects his panorama shots - mounted
adjacently and in simultaneous sequences
- onto the interior walls of the former German Consulate General, a setting that he
has chosen consciously, thus making it into
a key aspect of the visual projection. In this
way, the viewer is able to grasp references
which are denied to him at the actual place
of events.

The seemingly never-ending waterside
promenade along Kordon is a popular place
to linger, for both the residents of Izmir and
visitors to the Turkish metropolis. At the
opposite side of this buzzing boardwalk, an
infinite, faceless row of steel and concrete
facades extends into the distance.
Using his large-format camera (6 x 12 cm),
Torsten Warmuth first photographed a
spontaneous, unobserved series of people
on this waterside promenade. Averting their
gaze from the sea as a rule, those photographed seem to merge into the surface of
the water behind them; no horizon or sky
is visible. The second series is a planned
sequence, focusing on the architectural
stereotyping of the facades, the wearying
tide of which is broken only by small cross
streets and a few buildings surviving from a
past age. But Torsten Warmuth’s concept of
the image is not determined by the criteria
of life or street photography, or indeed of architectural photography. Blurring and a lack
of definition characterise his images.

In this sense, he pursues ideas that are very
much his own, ideas directed against the
reproductive conventions of photography
to some degree. For nothing is still. Should
not be made to stand still. Space and time
flow permanently. This is true of people’s
lives, but equally of the architecture, which
is subject to constant changes as the result
of destruction, decay and demolition, and
experiences reconstruction or new building.
In his installation Warmuth brings together
these two spheres, the human and the architectural, in a stimulating way. He projects
his panorama shots - mounted adjacently
and in simultaneous sequences - onto the
interior walls of the former German Consulate General, a setting that he has chosen
consciously, thus making it into a key aspect of the visual projection. In this way, the
viewer is able to grasp references which are
denied to him at the actual place of events.

FRANSIZ KÜLTÜR FRENCH CULTURAL INSTITUTE

Alsancak Garı :Osmanlı’nın ilk demiryolu olan İzmir-Aydın demiryolu
hattının yapılması için imtiyaz, İngiliz girişimci Wilkin ve dört arkadaşına verilmişti. İmtiyaz 1857 yılında “İzmir’den Aydın’a Osmanlı
Demiryolu” kumpanyasına devredilmiş 1857 yılında Vali Mustafa
Paşa döneminde temeli atılan demiryolunun başlangıcında yer alan
Alsancak Garı, 1858 yılında hizmete açılmıştır. 1866’da açılan Aydın
hattı ile istasyon yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kurtuluş
Savaşı, sonrasında bile ORC’ye ait olan istasyon 1935’de, ORC’nin
devre dışı bırakılmasıyla TCDD’ye geçmiştir.İstasyon İzmir’den
kalkıp Güney’e giden hatların başlangıç noktasıdır. Örneğin; Alsancak-Cumaovası hattının başlangıç istasyonu burasıdır. Son buharlı
tren istasyonu 1980 yılında terk etmiştir.
wikipedia
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OSWALDO ROMBERG
"Scale of Melnicov house in
Izmir"
Scale of Melnicov house from
Moscow, in Izmir” 2007
Echelle 1%
Briques, banc de marbre,
texte sous plastique.

Le corps dans un espace paraphrasé. Les installations architecturales d’Osvaldo Romberg sont à
l’échelle humaine. Le spectateur,
invité à pénétrer le lieu et l’investir physiquement et spirituellement devient la métaphore de lui
même et de cette espace qui lui
aussi pénètre visuellement et virtuellement l’espace architecturale. Symboliques, les installations
d’Osvaldo Romberg, de par leurs
dé/construction de tracé de plan
révèlent une narration en soi, qui
lui permet de revisiter des contextes et expériences historiques
tout en nous décrivant des utopies
égarées.
Le corps dans un espace paraphrasé. Les installations architecturales d’Osvaldo Romberg sont à
l’échelle humaine. Le spectateur,
invité à pénétrer le lieu et l’investir physiquement et spirituellement devient la métaphore de lui
même et de cette espace qui lui
aussi pénètre visuellement et virtuellement l’espace architecturale. Symboliques, les installations
d’Osvaldo Romberg, de par leurs
dé/construction de tracé de plan
révèlent une narration en soi, qui
lui permet de revisiter des contextes et expériences historiques
tout en nous décrivant des utopies
égarées.

JOSE MARIA SICILIA

BASMANE TREN GARI BASMANE TRAIN STATION
1863’te 93 kilometrelik ikinci etap Basmane- Kasaba
(Turgutlu) hattı inşaatına yapım imtiyazı verilen İngiliz
SCR şirketi tarafından başlanıldı ve 1866’da işletmeye açıldı. Bu yol daha sonra 1872’de yapılan sözleşme
ile Alaşehir’e kadar uzatıldı. Ünlü Fransız mimar Eiffel
tarafından klasist tarzda tasarlanan Basmane Garı binası ise, Regie Generale adlı Fransız firma tarafından
1876 yılında inşa edildi. Bu bina yine aynı tarihlerde inşa
edilen Fransa’da Lyon Gar binasının bir ikizi. Kesme
taştan dikdörtgen planlı gar binasının orta bölümü üç
katlı olup, burası istasyonun ana salonudur. Yapının üzeri kırma çatı ile örtülmüş, iki kenarın ortasına da, düz
cephe görünümüne hareketlilik getiren üçgen alınlıklar
yer alıyor. 1922’de büyük İzmir yangınında Basmane Garı
da büyük hasar gördü ve 1926 yılı sonrasında TCDD’nin
kurulması ile onarımdan geçti.

1863’te 93 kilometrelik ikinci etap Basmane- Kasaba (Turgutlu) hattı inşaatına yapım imtiyazı verilen İngiliz SCR şirketi tarafından başlanıldı ve 1866’da işletmeye açıldı. Bu yol daha
sonra 1872’de yapılan sözleşme ile Alaşehir’e kadar uzatıldı. Ünlü Fransız mimar Eiffel
tarafından klasist tarzda tasarlanan Basmane Garı binası ise, Regie Generale adlı Fransız
firma tarafından 1876 yılında inşa edildi. Bu bina yine aynı tarihlerde inşa edilen Fransa’da
Lyon Gar binasının bir ikizi. Kesme taştan dikdörtgen planlı gar binasının orta bölümü üç
katlı olup, burası istasyonun ana salonudur. Yapının üzeri kırma çatı ile örtülmüş, iki kenarın ortasına da, düz cephe görünümüne hareketlilik getiren üçgen alınlıklar yer alıyor.

SİMBER ATAY ESKİER
“Oblivion”
Renkli metalik fotoğraf baskı
70 x 90 cm ve yazı
“Oblivion”
Colour metallic photo print
70 x 90 cm and text

SEVERINE HUBARD

Pendant le repérage, mon attention s’est
porté sur la prolifération des constructions
dans les villes turques et leurs extensions
qui témoignent d’un mélange de désir de
propriété et de nécessité du logement.
À Izmir, toutes ces constructions de différents styles s’accomodent et finissent
par recouvrir entièrement les collines
avoisinantes.
Pendant la durée du festival, j’invite le
public par l’intermédiaire d’un kiosque ouvert à tous et gratuit à prendre possession
d’éléments préfabriqués et à les placer
sur un volume préalablement construit représentant le relief d’Izmir autour de
son port.

Pendant le repérage, mon attention s’est
porté sur la prolifération des constructions
dans les villes turques et leurs extensions
qui témoignent d’un mélange de désir de
propriété et de nécessité du logement. À
Izmir, toutes ces constructions de différents
styles s’accomodent et finissent par recouvrir entièrement les collines avoisinantes.
Pendant la durée du festival, j’invite le public par l’intermédiaire d’un kiosque ouvert à
tous et gratuit à prendre possession d’éléments préfabriqués et à les placer sur un
volume préalablement construit représentant le relief d’Izmir autour de son port.

BASMANE SEMT MERKEZİ BASMANE LOCAL CENTER

NEZAKET TEKİN

KONAK METRO İSTASYONU

KONAK METRO STATION

TUFAN BALTALAR
‘isimsiz’
2007
tel,kağıt,tutkal ve boya
100cm-150 cm-75cm
‘untitled’
2007
wire, paper,glue and paint
100cm-150 cm-75cm

KONAK ESKİ İÇ LİMAN BÖLGESİ KONAK OLD INNER PORT AREA

Türkiye’nin biline en büyük ve en
eski çarşısı Kemeraltı tarihçesi
Büyük İskender’e dayanan gunümüz
İzmir’inin ilk kurulduğu koydur. Bu
koya kurulan Eski İç Liman etrafında
gelişen kent zamanla dolar ve toprak
dolgu İç Limanı da içine alarak bölgeyi
sahilden oldukça içeride bırakır. Hala
yüzyıllar içerisindeki dolum sürecini
eski haritalarla örtüşen ve kavisli içe
doğru adım adım kısalan yollarından
takip etmek mümkündür. 18 yy.’da
küçülen iç limana artık daha küçük
gemiler yani kayıklar girebilmektedir. Gelen ve giden mallar bu kayıklar
yardımı liman etrafında sıralanmış han
ve depolardan açıkta bekleyen uzun yol
gemilerine taşınmaktaydı. İlerleyen
yıllar içerisinde kentin ekonomik dinamizminin artmasına tezat iç limanın
varlığı son bulacaktır.
Bunun gibi özel yapılar kentlerin tarih
süreci içerisinde geçirdikleri değişimleri kimi zaman belirgin kimi zaman
belirsiz izler bırakır ya da evirilmeye
devam eden kentin bir canlıymışçasına
vücudunda saklamaya devam eder.

Türkiye’nin biline en büyük ve en eski
çarşısı Kemeraltı tarihçesi Büyük
İskender’e dayanan gunümüz İzmir’inin
ilk kurulduğu koydur. Bu koya kurulan
Eski İç Liman etrafında gelişen kent
zamanla dolar ve toprak dolgu İç Limanı
da içine alarak bölgeyi sahilden oldukça
içeride bırakır. Hala yüzyıllar içerisindeki dolum sürecini eski haritalarla
örtüşen ve kavisli içe doğru adım adım
kısalan yollarından takip etmek mümkündür. 18 yy.’da küçülen iç limana
artık daha küçük gemiler yani kayıklar
girebilmektedir. Gelen ve giden mallar bu kayıklar yardımı liman etrafında
sıralanmış han ve depolardan açıkta
bekleyen uzun yol gemilerine taşınmaktaydı. İlerleyen yıllar içerisinde kentin
ekonomik dinamizminin artmasına
tezat iç limanın varlığı son bulacaktır.
Bunun gibi özel yapılar kentlerin tarih
süreci içerisinde geçirdikleri değişimleri kimi zaman belirgin kimi zaman
belirsiz izler bırakır ya da evirilmeye
devam eden kentin bir canlıymışçasına
vücudunda saklamaya devam eder.

BEHÇET AKTAŞ
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Proje Kamusal Sanat’ın en can alıcı özeliğini: ortak duyarlılık alanlarına müdahaleyi hedefler. Projede dünya ile sosyal
ve fiziki paylaşım olanağı sunan Google
Earth’ün uydu görüntüleri ile bölgenin
tarihsel görünümünü belgeleyen planlar
karşılaştırılarak Eski İç Liman’ın konumu
belirlenmiş ve proje için 18 yy. sahili uygun
görülmüştür. Yol işaret boyası ile yaklaşık
60cm eninde 1km uzunluğunda bir şerit
çizilmiştir.
Uygulama sürecindeki karşılaşılan yoğun
ilgi içinde toplumsal kültürel ve bireysel
belleği sorgulayan diyaloglar belirmiştir. Bu
gerçeğin şaşkınlığını yaşayan izleyicilerin
yanında neresinin deniz olduğunu soranlar
kentin yakın siyasi tarihine göndermede bulunmaya (sınır- Yunan işgali Türk ve gavur
İzmir ) ihmal etmezler. Bazıları ise belediyenin alt yapı hizmetleri için kullandığı
yöntemle ilişki kurup dert yanar. Festival
çağrışımlı düşünceler geçit töreninin tarihini soranlarda vardır. “Güney Doğu’da bizim
orada…” diye başlayan bir izleyici genel evlere giden yolun renkli boyandığını belirterek yolun nereye uzandığını sorar.
Ayrıca proje uygulamasını belgeleyen bir
video ve boyanmış bir taş parçası galeri mekanında tekrar gösterilmek üzere saklanmaktadır.

ÇAKALOĞLU HAN
İzmir Halimağa Çarşısı’nda (Kasap Hızır Mahallesi), 895 ve 861. sokaklar
arasında bulunan Tarihi Çakaloğlu Hanının kuzey cephesindeki girişin
doğu ve batı yanlarında yer alan çeşme ve sebil üzerinde 1805–1806 tarihlerinin bulunması yapının bu tarihlerde, III. Selim’ in padişahlığı döneminde inşa edilmiş olduğunu göstermektedir. Konak Kemeraltı’ nda,
Kızlarağası Hanı’ nın hemen yanında yer alan 18. yüzyıl Osmanlı eseri,
kesme taş, moloz taş ve tuğladan yapılmış olan han dikdörtgen planlı
olup, ortada bir koridor ve bunun iki yanında her kenarda dokuzardan on
sekiz odadan meydana gelmiştir. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan
dikdörtgen planlı bir yapıdır.. Hana giriş Kuzey ve Güney cephelerden
açılan iki büyük kapıdan sağlanmaktadır.
http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/
İzmir Halimağa Çarşısı’nda (Kasap Hızır
Mahallesi), 895 ve 861. sokaklar arasında
bulunan Tarihi Çakaloğlu Hanının kuzey
cephesindeki girişin doğu ve batı yanlarında yer alan çeşme ve sebil üzerinde 1805–
1806 tarihlerinin bulunması yapının bu tarihlerde, III. Selim’ in padişahlığı döneminde
inşa edilmiş olduğunu göstermektedir.
Konak Kemeraltı’ nda, Kızlarağası Hanı’ nın
hemen yanında yer alan 18. yüzyıl Osmanlı eseri, kesme taş, moloz taş ve tuğladan
yapılmış olan han dikdörtgen planlı olup,
ortada bir koridor ve bunun iki yanında her
kenarda dokuzardan on sekiz odadan meydana gelmiştir. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı bir yapıdır..
Hana giriş Kuzey ve Güney cephelerden
açılan iki büyük kapıdan sağlanmaktadır.
http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/
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İzmir Halimağa Çarşısı’nda (Kasap Hızır
Mahallesi), 895 ve 861. sokaklar arasında bulunan Tarihi Çakaloğlu Hanının
kuzey cephesindeki girişin doğu ve
batı yanlarında yer alan çeşme ve sebil
üzerinde 1805–1806 tarihlerinin bulunması yapının bu tarihlerde, III. Selim’
in padişahlığı döneminde inşa edilmiş olduğunu göstermektedir. Konak
Kemeraltı’ nda, Kızlarağası Hanı’ nın
hemen yanında yer alan 18. yüzyıl Osmanlı eseri, kesme taş, moloz taş ve
tuğladan yapılmış olan han dikdörtgen
planlı olup, ortada bir koridor ve bunun
iki yanında her kenarda dokuzardan

ERDAĞ AKSEL

CHRISTIAN BOLTANSKI
Entre temps

Entre temps
“The video installation Entre temps shows a series of photographic portraits of
Christian Boltanski, taken between the ages of six and fifty-seven. Blown up to
enormous size, they are projected on a screen hanging in the middle of the room,
each one dissolving filmically into the next. The gradual transformation of the face
from child to young adult to aging man is fluid and continuous. The audience has
the sense that they are watching the artist age. Because the outlines of the face and
the facial features constantly overlap and only change in minimal ways, one has
the simultaneous impressions of stillness and motion. This paradoxical effect is
heightened by the fans standing off to the side, which induce a gentle movement in
the projection screen. Although time passes, it nonetheless seems to stand still.”
The text on the work “Entre temps” is taken from the catalogue Christian Boltanski. Time; published on the occasion of the exhibition at Institut Mathildenhöhe
Darmstadt, Germany. 12 November 2006– 11 Feburary 2007.
Text by Carola Kemme, p.139.
Entre temps
“The video installation Entre temps shows a series of photographic portraits of Christian Boltanski, taken between the ages of six and fifty-seven. Blown up to enormous
size, they are projected on a screen hanging in the middle of the room, each one
dissolving filmically into the next. The gradual transformation of the face from child
to young adult to aging man is fluid and continuous. The audience has the sense that
they are watching the artist age. Because the outlines of the face and the facial features constantly overlap and only change in minimal ways, one has the simultaneous
impressions of stillness and motion. This paradoxical effect is heightened by the fans
standing off to the side, which induce a gentle movement in the projection screen.
Although time passes, it nonetheless seems to stand still.”
The text on the work “Entre temps” is taken from the catalogue Christian Boltanski.
Time; published on the occasion of the exhibition at Institut Mathildenhöhe Darmstadt, Germany. 12 November 2006– 11 Feburary 2007.
Text by Carola Kemme, p.139.

EMMANUEL LAGARRIGUE
“Trust That’s not Easily Given”

Une installation englobante, sonore, visuelle et lumineuse. Confronter le désir de
rencontre, de personnes, d’une ville, d’une
culture, à ce que l’on peut s’en imaginer, à
l’image que l’on s’en fait, et à son mirage
peut-être. Des personnes rencontrées
pour grande partie sur place me laissent
des “messages” sonores, fredonnés, chantonnés, que je n’ai découverts que plus
tard. Une musique composée spécialement
englobe tout l’espace, tandis que les voix,
découpées, re-composées, sont diffusées
par de petits haut-parleurs dispersés dans
l’espace. La lumière transforme notre rapport à l’extérieur. Une situation où le désir
se porte vers tous les éléments, mais où
tous ceux-ci (voix, sons, images) font naître
un doute sur leur réalité, leur existence,
leur localisation ...

Une installation englobante, sonore, visuelle et lumineuse. Confronter le désir de
rencontre, de personnes, d’une ville, d’une
culture, à ce que l’on peut s’en imaginer, à
l’image que l’on s’en fait, et à son mirage
peut-être. Des personnes rencontrées pour
grande partie sur place me laissent des
“messages” sonores, fredonnés, chantonnés, que je n’ai découverts que plus tard.
Une musique composée spécialement englobe tout l’espace, tandis que les voix,
découpées, re-composées, sont diffusées
par de petits haut-parleurs dispersés dans
l’espace. La lumière transforme notre rapport à l’extérieur. Une situation où le désir
se porte vers tous les éléments, mais où
tous ceux-ci (voix, sons, images) font naître
un doute sur leur réalité, leur existence,
leur localisation ...

HALE TENGER
‘Rüzgarların Dinlendiği Yer

‘Rüzgarların Dinlendiği Yer

MÜRÜVVET TÜRKYILMAZ

X-URBAN
(non).monumental

(non).monumental
As xurban_collective our recent area of research and production is centered around
the idea of ‘monument’ in archeological
sense. Our efforts are concentrated on the
ways and means of analysis, dissection and
de-construction of the object of archeology
on the surface, and finally, on the possibility of the discovery of the non-monumental
‘cracks’ and ‘voids’ within the archeological formation in order to enable an instrumental reading of the past, as it relates to
the catastrophe we witness today. In other
words, our task is to scrutinize constructive/creative potentials of this constant
deterioration. We are suggesting a slow
inside-out expansion of voids as opposed
to gigantic/swift destruction of the monuments.
The monument represents a recapitulation of an historic instance, it resurrects
the kernel of time in all its glory and thus
screens off all possible vistas leading to
the past. It places itself at the very origin of
that instance when a nation is born, a people is victorious, blood is spilled, the battle

is won, and all this only to be repeated ad
infinitum. It is the stuff of agony and suffering, but always for a sacred cause or glorious future, whereas we looking back as
Benjamin once did, see a single catastrophe piling up ruins. The monument speaks
of sacrifice, revenge and justice, of the divine blessing bestowed upon the victorious
at the expense of the maimed and the defeated. It dominates a historical reality that
we wish to grasp, liquidates any utterance
in defense of the victim. With its all-inclusive discourses, it is the monolith that the
multitude faced throughout history…
(non).monumental
As xurban_collective our recent area of research and production is centered around
the idea of ‘monument’ in archeological
sense. Our efforts are concentrated on the
ways and means of analysis, dissection and
de-construction of the object of archeology
on the surface, and finally, on the possibility of the discovery of the non-monumental
‘cracks’ and ‘voids’ within the archeological formation in order to enable an instrumental reading of the past, as it relates to

the catastrophe we witness today. In other
words, our task is to scrutinize constructive/
creative potentials of this constant deterioration. We are suggesting a slow inside-out
expansion of voids as opposed to gigantic/
swift destruction of the monuments.
The monument represents a recapitulation
of an historic instance, it resurrects the kernel of time in all its glory and thus screens
off all possible vistas leading to the past. It
places itself at the very origin of that instance
when a nation is born, a people is victorious,
blood is spilled, the battle is won, and all
this only to be repeated ad infinitum. It is the
stuff of agony and suffering, but always for
a sacred cause or glorious future, whereas
we looking back as Benjamin once did, see
a single catastrophe piling up ruins. The
monument speaks of sacrifice, revenge and
justice, of the divine blessing bestowed upon
the victorious at the expense of the maimed
and the defeated. It dominates a historical
reality that we wish to grasp, liquidates any
utterance in defense of the victim. With its
all-inclusive discourses, it is the monolith
that the multitude faced throughout history…

SELDA ASAL / APARTMAN PROJESI

Apartment Project, an art initiative producing
contemporary art projects since 1999, presents ‘All About Lies’ bringing together work
- paintings, drawings, videos and objects by
60 participants from different disciplines to
be exhibited in its 23m2 space.
In a two and half month June, July and August
2006 studio workshop, entitled “All About
Lies”, sixty two participants from different
disciplines and countries used varying approaches to explore concepts about lies and/
or the fake. When the workshop images and
texts, dealing mainly with political lies from
Turkey in the 1980s, were adhered to the
walls, floor, ceiling, and windows, the space
became illegible and chaotic. This created
confusion did not just refer to a political situation, it also included personal situations,
social environment and even experiences
from strange, confused, blurred family interactions common in Turkey during the 1980s
when it was necessary to refrain from presenting individual expressions strongly or
openly. The project coordinator, Selda Asal,
commented on the show by saying, ”I tried to
use chaos and confusion to lose the trace of
what I was saying, but at the same time to say
what I wanted to say.” Both the content and
form of this exhibition related to misrepresentation.

Apartment Project, an art initiative producing contemporary art projects since 1999, presents ‘All About Lies’
bringing together work - paintings, drawings, videos and
objects by 60 participants from different disciplines to be
exhibited in its 23m2 space.
In a two and half month June, July and August 2006 studio
workshop, entitled “All About Lies”, sixty two participants
from different disciplines and countries used varying approaches to explore concepts about lies and/or the fake.
When the workshop images and texts, dealing mainly with
political lies from Turkey in the 1980s, were adhered to
the walls, floor, ceiling, and windows, the space became
illegible and chaotic. This created confusion did not just
refer to a political situation, it also included personal situations, social environment and even experiences from
strange, confused, blurred family interactions common in
Turkey during the 1980s when it was necessary to refrain
from presenting individual expressions strongly or openly. The project coordinator, Selda Asal, commented on the
show by saying, ”I tried to use chaos and confusion to lose
the trace of what I was saying, but at the same time to say
what I wanted to say.” Both the content and form of this
exhibition related to misrepresentation.
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GERİ BİNASI

GARY BUILDING

Erken cumhuriyet dönemine ait bir
yapı olup Gary Tobacco Company
tarafından 1929 yılında yaptırılmıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki mimarlık ortamını vurgulayan yapılardan biri olan binaya , Gary tobacco
company’nin başkanı Gary’nin adı
verilmiştir. Son olarak eski (Tekel)
Konak Yaprak Tütün İşletmesi olarak
kullanılmıştır.
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Geri Binası Gary Building

“LES ZONES”.
Dans ce projet à plusieurs
têtes (et lieux), la perception et
l’amplification
des espaces sont les moteurs
des réalisations.
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têtes (et lieux), la perception et
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ZONE 1 (3000 m2 pour un dessin habitable)
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La Zone 1 se trouve dans une grande usine
vidée à côté du vieux bazar d’IZMIR. Ici le
sol est dangereux,
les ordures se sont accumulées pendant des années et les lumières coupent
l’espace en faisant naître d’inquiétantes
parcelles d’ombre…
La zone 1 tente de dompter ces 3000 m2
laissés à eux-mêmes. Le lieu devient un
dessin ; une carte à parcourir, faite avec le
désir suspect de conquérir des espaces, de
les rendre compréhensibles, habitables. Il
s’agit de séparer-protéger-enfermer des
espaces….
Mais les poubelles et parquets troués
rendent la tâche difficile. La guerre entre
les zones « sécurisées » et « propres » face
à des zones « dangereuses » et « sales »
apparaît. Cages, dispositifs audiovisuels
de contrôle, aspirateurs, sons et traces de
peinture
blanche sont les armes pour cette bataille.
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ZONE 2 (le cabinet des mirages)
Dans la « Zone 2 » le théâtre est devenu
le poste d’observation disloqué pour une
sélection de films vidéo. Ici, on marche
sur les
fauteuils grâce à des plateformes transitables, des passerelles en bois et des cages… Ici, sur les murs il y a des écrans pour
disturber la frontalité… Ici, sur une palissade, on peut consulter la « médiathèque
éphémère du mirage » (sélection de 89
films expérimentaux, et documentaires
d’auteur qui nous montrent un monde
miroité*).
* Quatre postes de visionnage permettent
d’accéder aux contenus de la médiathèque
dans cet espace transformé. La sélection
de films a été réalisée par l’association
d’artistes Autour de la Terre, en collaboration avec Heure Exquise – distribution.
Le “catalogue-pistes d’accès” a été distillé
par Lidwine Prolonge.
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Eski Belediye binası olarak bilinen T.B.M.M
Egemenlik Evi, günümüzde İzmir’in Hisarönü bölgesinde yer alır. Bugün TBMM
Egemenlik Evi’nin bulunduğu bölgede,
13.Yüzyıl sonlarında Latinlere ait Metropol
(Merkez) Kilisesi ve Cenevizliler tarafından
yaptırılmış St. Pierre Kalesi bulunmaktaydı. 1402 yılında, o zamanki iç limanı doldurtarak bütün kenti yakıp yıkan Timur’un
saldırısı sonucu tahrip edilen ve sonraları
bir türlü onarılamayan bu kale, 1424 yılında Osmanlı yönetimince yıktırılarak, aynı
alana “Ok Kalesi” adını taşıyan basit bir
kale daha yapıldı. Ama bu kalenin sonu da
ilkinden pek farklı olmadı. Zaman içinde
birçok kez el değiştiren ve kapitülasyonlar
doğrultusunda uzun süre -Osmanlı Devleti denetiminde- yabancılar tarafından
yönetilen Ok Kalesi, 19.Yüzyıl sonlarında
yıktırıldı ve yerine bir çok yeni yapı ile birlikte Belediye Binası inşa edildi.
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Ulusal Mücadele yıllarında İzmir Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı’nın çalışmalarına
mekan teşkil eden ve uzun yıllar belediye
hizmetlerinin yürütüldüğü Belediye Binası,
1970’li yıllarda belediyenin taşınmasından
sonra boşaltılıp, 1991 yılında T.B.M.M. Milli
Saraylar Daire Başkanlığı’na devredilerek,
T.B.M.M Vakfı’nca koruma altına alındı.
1995 yılında tamamlanacak, kapsamlı
onarım sonrası da T.B.M.M Egemenlik Evi
adıyla İzmir’in tarihi dokusuna yeniden armağan edildi.
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1997 yazından itibaren bölgenin turizm
ağırlıklı yoğunluğu da gözönünde tutularak
bir küttür ve sanat merkezi olarak faaliyet
göstermesine karar verilen yapı 1 Ekim
2006 tarihinden sonra sanat galerisi olarak
işlevsellik kazandı.
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