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PORTIZMIR4  NEFES I BREATHE
2017-2018

K2 Güncel Sanat Merkezi tarafından 
2007 yılından bu yana üç kez düzen-
lenmiş olan PORTIZMIR Uluslarar-
ası İzmir Güncel Sanat Trienali’nin 
dördüncüsü, sanatın uygulama alan-
larını genişleterek toplumsal ve ekolojik 
onarma önerilerinde bulunuyor. İzmir 
kentinin yaratıcı potansiyeline dokuna-
rak sanatın farklı disiplinlerine yer veren 
ve üretim sürecinin görünür olmasına 
özen gösteren uluslararası projeler 
aracılığıyla doğanın ve yapılı çevrenin 
eklemlenmesine odaklanan 
 PORTIZMIR4, doğada ve kentte bir 
nefes alanı yaratmayı hedefliyor.  

İnsanın doğayla ilişkisini vurgulamak 
amacıyla, PORTIZMIR4’te yer alacak 
projelerin takvimi belirlenirken ekinoks 
ve gündönümü tarihleri esas alındı. 
Buna göre 20 Mart 2017 – Tohumlama; 
21 Haziran 2017 – Filizlenme; 23 Eylül 
2017 - Meyve Verme; 21 Aralık 2017 – 
Hasat ve 20 Mart 2018 - Pazara Çıkma 
olarak belirlendi. 

İzmir’in Urla ilçesinde yer alan 45 
dönümlük nitelikli tarım alanı 
PORTIZMIR4’ün kullanımına tahsis 
edildi. Bu arazinin tasarımı, ekolojik 
mimarlık ve tarım projelerinin uygu-

lama alanlarını belirleyecek ve İzmir 
içindeki farklı izdüşümlerini de öngöre-
cek şekilde geliştirildi. Son bir yıl içinde 
PORTIZMIR4’ün kavramsal çerçevesi 
kapsamında yer alan diğer projelere 
ilişkin mekanlar ve takvimleri ise pro-
jelerin kendi bağlamlarında belirlenip 
duyuruldu, bu kitapçığın sonunda 
listesini bulacağınız bir dizi etkinlik ile 
hayata geçirildi. 

PORTIZMIR4 hazırlık ve uygulama süre-
ci boyunca, İzmir, Konak’taki K2 Güncel 
Sanat Merkezi “operasyon merkezi” 
olarak işlev gördü, portizmir.org web 
sitesi üzerinden de PORTIZMIR4 süre-
cinin ve süreçte yer alan tüm projelerin 
duyurulması ve izleyiciyle buluşturul-
ması sağlandı.

Üretim sürecinin görünür kılındığı 
deneysel içerikli projelerin, laboratuvar 
disipliniyle gerçekleşmesi ve üretilen 
projelerin ileriye dönük kalıcı ürünler 
bırakması hedeflendi. PORTIZMIR4, 
tüm projelerin üretim sürecine ilişkin 
dokümantasyonun bu sergideki sunu-
mu ve diğer mekanlardaki sergiler ile 
sona erecek.

PORTIZMIR4 FİNAL SERGİSİ ve diğer etkinlikler için bir rehber olarak hazırlanmıştır.
A guide to PORTIZMIR4 Final Exhibition and other related events.
Sergi Mekanı / Exhibition Venue
Austro-Türk Tütün Deposu (Vali Kazım Dirik Cad. No: 84 Pasaport-İzmir) 
Sergi Süresi: 20 Mart - 2 Haziran 2018  Date: March 20 - June 2, 2018

www.portizmir.org
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PORTIZMIR4  NEFES I BREATHE
2017-2018

PORTIZMIR International Contemporary 
Art Triennial is organized by K2 Con-
temporary Art Center. K2 is a non-gov-
ernmental organization which has been 
active in Izmir since 2003. With the 
PORTIZMIR projects, it aims to mobilise 
the art and cultural dynamics of the 
city of Izmir and bring art together with 
a wider audience via the international 
contemporary art platform.

The fourth PORTIZMIR, which has been 
organized in 2017-2018 with the title 
“Breath”, is decidedly made up in the 
form of ‘field works,’ aimed to offer 
solutions to the problems highlighted 
in the previous triennial exhibitions. 
PORTIZMIR4, with its focus on inter-
actions between  constructed envi-
ronment and nature, aims to create 
a ‘breathing zone’ by touching the 
creative potential of the city of Izmir, 
through international projects in vari-
ous art disciplines concerned in making 
the processes visible. As such, it offers 
a kind of social and ecological healing 
through creative action.

To underline the impact of natural 
processes on human life, PORTIZMIR4 
referred to critical annual cycles in or-
ganizing its many activities, such as the 
equinox and solstice. In tune with this 
theme, they are as follows: March 21 

2017, Seeding;  June 21 2017, Germina-
tion; September 23 2017, Fruitition; De-
cember 21 2017, Harvest and 21 March 
2018, the Marketplace, the last referring 
to this exhibition. 

The 10 acre plus fertile farmland in 
Urla, in the vicinity of İzmir had been 
allocated for the use of PORTIZMIR4. 
The eco-architecture and agricultural 
‘design’ of this land had been related to 
further directions of the triennial, with 
its counterparts in the city of İzmir. In 
the past year, various venues and the 
timing of projects within the framework 
of PORTIZMIR4 had been announced 
and realized. The list at the end of this 
booklet provides a view of these events, 
from conferences to performances and 
varied workshops.

K2 Contemporary Art Center is the op-
erational center of all the activities, and 
through announcements at portizmir.
org all events met with their partici-
pants and audiences. The mostly ex-
perimental projects within the triennial 
are all carried out with transparency of 
their intentions and processes, and are 
aimed at leaving long lasting outcomes 
for community at large. This documen-
tary exhibition will mark the end of 
PORTIZMIR4, exposing the processes 
and outcomes of varied projects.

BİR NEFES ALALIM

Timothy Morton ‘Ecology without Na-
ture’ (Doğasız Ekoloji) isimli kitabında 
‘benlik’ ve ‘dışarıdaki doğa’ arasındaki 
mesafenin izini Romantik Dönem’e, yani 
tüketim kültürünün başlangıcına doğru 
sürüyor. Bu anlamda tüketim, maddesel 
bir dünyanın (ör. doğa’nın) tüketilm-
esine işaret ettiği gibi, aynı zamanda 
özne ve nesne arasındaki kapanmayan 
mesafenin estetik olarak tüketimini de 
içeriyor. Bu cümleden olarak ‘doğayı 
yazmak’, tabiatın içine gömülmeyi, 
‘çevre’ ile bir olmayı talep ediyor.

Doğal dünyanın bir parçası mıyız? 
Yazarın sonraki kitaplarına, yani ‘The 
Ecological Thought’ (Ekolojik Düşünce) 
ve ‘Hyperobjects’e (Hiper-Nesneler)  
bakarsak doğanın tam da içinde olduğu-
muzu hissederiz. Ancak yazar bunu son 
yüzyılın ve öncesinin çevre hareketleri 
(ve ‘doğa yazını’nın) bir eleştirisi 
olarak gündeme getirir. Öyle ki insan, 

kendi biçimlediği ve dönüştürdüğü 
yeryüzünün ve biyosferin ayrılmaz 
bir parçasıdır. Antroposen çağı, ‘hi-
per-nesneler’in (ör. nükleer radyasyon, 
küresel ısınma, petrol kirliliği, vd.) uzun 
bir zamandır yeryüzü sisteminin parçası 
olduğu bir dönemi belirler. Eğer bugün 
insan eli değmemiş bakir bir tabiat-
tan söz edemiyorsak, uzun zamanlar 
boyunca ‘dışarıda’ olduğunu varsay-
dığımız doğanın ta de-
rinliklerine gömülmüşüz demektir. Diğer 
bir deyişle, doğanın uzun süredir tarih-
sel olduğunu, bu tarihi de insanoğlunun 
yazdığını söyleyebiliriz. Bu tarih, evrimi 
de içinde barındırır. Bu bağlamda 
ekoloji hareketi hedefini değiştirip 
yeni bir gerçekliğe yönelmelidir. Ama 
nasıl? Bir ikilem ile karşı karşıyayız. Bir 
yandan aynı yakın geçmişin sol-ilerici 
hareketlerinin yüzleştiği gibi ‘acil eylem 
planları’ gerektiren olağanüstü haller 
var: Yaşam alanlarının yerel savunma-



larını örgütlemek gerekiyor. Öte yandan 
da sorunu küresel olarak tanımlayıp 
hedefler koymak gerek. Bu ikisi birbirini 
tamamen dışlamasa da ‘medeniyet’ten 
(insan doğası) ne anladığımızı radikal 
olarak dönüştürmek gerektiğini düşüne-
biliriz. 

Medeniyet fikrini düşündüğümüzde, bir 
girdabın, ikili bir sarmalın tam içinde 
sonsuz derinliklere, bekleyen felakete 
ve sona doğru hızla çekildiğimizi söyle-
mek mümkün. Bu sarmalın kollarından 
bir tanesi ‘iman’ ile ilgili: yani öteki 
hayatta eşi görülmemiş güzellikte bir 
‘doğa parçası’ olarak bekleyen bir 
cennete olan aşkın(cı) inanç. Bu bakım-
dan imanı tam bir kişi için tanrının bu 
dünyada yarattığı güzellikler sadece bir 
ön izlemeden ibaret olabilir. Bunu iman-
lı ve az imanlı herkes için tamamlayan 
diğer kol ise bu dünyada maddesel (ve 
maddesel olmayan) her türlü tüketimin 
vadettiği haz. Kapitalizmin başarısı bu 
ikili sarmalı harmanlayıp parlak, albenili 
bir pakete koyması gibi görünüyor. Eğer 
çalışkan, uyanık, (bireyci) bir girişimci 
iseniz her iki dünyanın nimetleri de sizin 
olabilir.  Geç (küresel) kapitalizm ise 
bu vaadi küçük ve kaynakları sınırlı bir 
gezegenin yüzeyine yayıyor, beklenen 
sonu bir bayram havasında hazırlıyor. 

Küreselleşen tüketim kültürünün en 
kötü etkileri Türkiye gibi gelişmekte 
olan ülkelerde görünürken, neo-liberal 
politikalar müştereklerin, kamusal mülk 
ve arazilerin kaybını hızlandırıyor. Kırsal 
ve kentsel nüfus oranlarının kentlere 
doğru hızla büyümesi ve toplumun bir 
kesiminin artan geliri ve önünde açılı- 
veren tüketim olanakları kaynakların 
hızla tükenmesine ve ‘doğa’ denen 
şeyin yıkımına önayak oluyor. Bugün 
doğadaki ve dünya üzerindeki konu-
munu şaşırmış benzer geleneksel 
toplumlarda ahlaki ve politik mu-
hakeme yozlaşıyor, toplumsal dayanış-
ma hali yakın aile ve akrabalar, cemaat-
ler ile sınırlanıyor.

PORTIZMIR4: NEFES I BREATHE, sanat 
pratikleri etrafında diyalog, araştırma 
ve katılımı hedefleyen bir topluluk 
deneyimi oluşturmayı amaçlıyor. 
‘Nefes’ ile ilgili tartışmaların ilk olarak 
günümüzde ülkenin ve dünyanın politik 
ve ekolojik ahvalinden kaynaklandığını, 
nefes alabileceğimiz bir açıklığa/açılıma 
olan ihtiyaçtan ortaya çıktığını söyle-
memiz gerekiyor. Böylesi bir girişimin 
başlangıcı ve aracısı da Urla’da etrafı 
ormanla çevrili, tarıma hazır 45 dönüm 
bir arazide hayat bulan K2 Nefes Alanı 
oldu. Bir sanat trienali olarak Portizmir4, 
21 Mart 2017de Urla’da bahar dönümü 
şenliği olarak başladı. İlk etkinlik, mi-
marlar ve sürdürülebilir tarım uzman-
larının işbirliğinde yürütüldü. Bunun 
mimari ayağında, araziye en az müda-
hale eden ve dikkatlice tasarlanmış 
mimari ve peyzaj elemanlarının kolay-
laştırdığı buluşmalar hedeflendi. 

Öte yandan katılımcılar için ‘nefes 
almak’, akademik ve kurumsal alana bir 
mesafede durarak başka sanat pra-
tiklerinin harekete geçirilmesi olarak 
anlaşılabilir. PORTIZMIR4, kişisel üretim 
ve sergileme pratiklerinin dışında 
insanların beraberce çalışmalarına 
ve deney yapmalarına uyan, ‘sanatçı’ 
olmayı deneyimlemeye müsait mod-
elleri öngörüyor. Farklı mimar, sanatçı, 
fotoğrafçı, video ve performans san-
atçıları, müzisyenler, bilim insanları 
ve akademisyenlerin oluşturduğu 
guruplar bir yıldır çalışıyorlar, 2018 
bahar dönümünde de bu çalışmaların 
sonuçları Final Sergisi’nde paylaşılıyor. 
Sanat, bilim ve ekoloji arasındaki ay-
rımları, belgelemenin ve deneyselliğin 
farklarını, sanat ve sanat olmayan 
arasındaki boşlukları aşmayı amaçlayan 
çeşitli meramlar, medyalar ve ifadelerin 
bu sergide buluşması amaçlandı.

Güven İncirlioğlu
Editör, PORTIZMIR4

LET US TAKE A BREATH

In “Ecology without Nature”, Timothy 
Morton traces back the gap in between 
the ‘self’ and what we call ‘Nature’ out 
there, to Romanticism, that is the emer-
gence of a consumerist culture. In this 
sense, consumption relates to a mate-
rial world (ie. Nature) as well as an aes-
thetic consumption of this unbridgeable 
gap between the subject and the object. 
In other words, ‘nature writing’ aspires 
to an immersion of the self in nature, 
being one with the ‘environment’.

Are we a part of the natural world? 
If one refers to the author’s next two 
books following up on the theme, 
namely “The Ecological Thought” 
and “Hyperobjects”, we can sense an 
embeddedness in nature, albeit as a 
critique of the environmental move-
ments (and writing) of the past century 
and beyond. That is, we humans are 
inextricably embedded on earth and 
the biosphere that has been radically 

shaped by us. Anthropocene suggests 
the time that ‘hyperobjects’ (ie. nuclear 
radiation, global warming, plastic pollu-
tion and others) are an essential part of 
the earth systems for quite a long time. 
If it is impossible to talk about ‘pristine 
nature’ untouched by human interven-
tion, then we are deeply embedded 
and are an essential part of this ‘nature’ 
that used to exist ‘out there’.  In other 
words, for quite a while nature was his-
torical and this history is written by us. 
This history also embodies evolution.
In this sense, ecological critique has to 
shift focus and refer to a new reality. 
But how? Again, like for left-progres-
sive movements of the recent past, we 
are confronted with a dichotomy: there 
are emergencies (ie. deterioration of 
one’s immediate livelihood, locally) that 
must be countered with environmental 
activism urgently and in an organized 
way, and then there is the need to 
define the problem and set the goals, 



globally.  The two are not exclusive 
of each other, but the task involves a 
radical change in our understanding of 
‘civilization’ (ie. ‘human nature’).

In regard to the idea of a civilization, 
we can say we are deeply immersed 
in a twofold spiral that drags us into 
the abyss, into an expected doom. One 
of these is the ‘faith’, a transcendent 
belief in a promised paradise after this 
life, which comes in the form of an 
outstandingly beautiful ‘nature’. For a 
true believer, God’s creations on this 
earth are only a preview of the things to 
come in afterlife. On the complementa-
ry side of the spiral, both for believers 
and non-believers, is the joys of mate-
rial (and immaterial) consumption on 
this earth. Capitalism’s success was to 
fit these two in one big shiny package, 
reinforcing one with the other. If you 
were a hard working, smart (individual) 
entrepreneur, you could have the best 
of the both worlds. Late (global) capi-
talism delivers this promise across the 
earth, and on a small planet with finite 
resources, prepares the end in the form 
of  an orgy. 

Globalized consumer culture shows its 
worst effects in the developing world, 
in countries like Turkey. The neo-liberal 
assault on commons, on public pro-
perty to include land is pervasive. The 
reversal of percentages for urban and 
rural populations and the new possi-
bilities of consumption opened up by 
an increased income for a part of the 
population lead to a rapid depletion 
of resources, to massive deteriora-
tion of what we used to call ‘nature’. 
For similar traditional societies now 
without external references to ‘nature’ 
and one’s place on earth, the moral and 
political judgement is corrupted, sense 
of community is enclosed within the 
limits of the nuclear family and closest 
relatives as urban dwellers.

The premise of PORTIZMIR4 is an 
attempt to re-build a sense of commu-
nity around artistic practices that aim 

at dialogue, research and participation. 
There are several aspects related with 
‘breathing’.  The initial discussions 
revolved around the need for a ‘breath-
ing space’, something we all need in 
these times, given the outlook of the 
country and the world both politically 
and ecologically. The catalyst for the 
theme was the initiation of this breath-
ing space in Urla, more than ten acres 
of land, ripe for cultivation, surrounded 
by the forest. This is one reason why 
PORTIZMIR4 as a triennial started out 
as a rite of spring in Urla, on March 
21, 2017, the spring equinox. The initial 
event also introduced a collaboration 
between architects and people with 
expertise in sustainable agriculture. The 
plans for the architectural intervention 
in Urla aims at a low key and carefully 
designed elements to facilitate the up-
coming communal gatherings. Michael 
Young and a team of architects spent 
their efforts to make convivial gather-
ings possible, with minimal elements to 
blend into the landscape.

In another sense, for participants to 
breathe means to keep a distance from 
institutional and academic concerns to 
find alternate means for art production. 
Outside the artistic conventions and in-
dividual productions, PORTIZMIR4 held 
a format that enabled groups of people 
to work, experiment and experience 
together what it means to be an ‘artist’. 
On voluntary basis and with limited re-
sources, different groups of  architects, 
artists, photographers, video-makers, 
musicians, performance artists, scien-
tists and academics have organized 
research based workshops and their 
outcomes will be presented exactly one 
year on in this Final Exhibition. Wide 
ranging intentions, media and expres-
sions tend to blur distinctions between 
art, science and ecology, between 
documentation and experimentation, 
between art and non-art. 

Güven İncirlioğlu
Editor, PORTIZMIR4 PR
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•“K2 Urla Nefes Alanı”   
     Tasarımı
Mimar Michael E. Young’ın koordi-
natörlüğünde, Teke Mimarlık Ofisi ve 
Mimarlar Stefano Pugliese, Sebastian 
Erazo Frasier ve Emre Gönlügür ile 
yürütülen, Urla’daki 45 dönümlük arazi 
için tasarlanan bu ekolojik mimarlık 
projesi, arazinin bir “nefes alma alanı” 
olarak sanatçı yerleşkesine dönüşmesi 
yönünde prototiplerin doğaya zarar ver-
meden inşa edilmesini hedeflemektedir.

•”K2 Urla Breathing Room”    
     Master Plan
K2 Urla Breathing Room is an imagined 
artist’s community designed for Kus-
cular, Urla, Izmir in Turkey. Architect 
Michael E. Young, together with Teke 
Architects Office and architects Stefano 
Pugliese, Sebastian Erazo Frasier and 
Emre Gonlugur, have created a series 
of installations and architectural inter-
ventions over the duration of 
PORTIZMIR4.

• Ekolojik Tarım
K2 Urla Nefes Alanı’nda belirlenen 
tarım alanları, PORTIZMIR4’ün etkinlik 
takvimine uygun olarak ekolojik tarım 
anlayışıyla biçimlendirilmektedir. Yeliz 
Çulha ve 1924 doğumlu Tolaz Mehmet 
Amca gibi, tabiata ilişkin deneyimlerini 
projeye aktaran kişilerin önderliğinde 
ulaşılan sağlıklı tohumların ekimi, 20 
Mart 2017 günü, İlkbahar Ekinoksu 
anında sembolik bir törenle başlamıştır. 
Bu projenin daha sonra bilimsel araştır-
malar ve sanatsal çalışmalar yapılmak 
üzere kalıcı olması hedeflenmektedir. 

• Ecological Agriculture
The agricultural areas specified in “K2 
Urla Breathing Room”, the master plan 
of the land in the architecture project, 
will be shaped with the guidelines of 
ecological agriculture in accordance 
with the event calendar. The healthy 
seeds reached under the leadership 
of Yeliz Çulha and the people such as 
Tolaz Mehmet Amca, born in 1924, who 
transferred their experiences to the pro-
ject about nature, were planted on 20 
March 2017, on the time of Vernal Equi-
nox with a symbolic ceremony. This 
project aims to be sustainable through 
scientific research and artistic works.



• Trans-geçişler
1992 yılında Çeşme Otoyolu’nun 
İzmir-Urla ayağının açılmasından bu 
yana Urla ilçesi, kırsal peyzajı ayrıcalıklı 
peyzaja dönüştüren büyük bir sosyal, 
ekonomik ve kentsel değişim geçiri-
yor. Mimar Şebnem Yücel, Yönetmen 
Bilge Demirtaş ve Sosyolog-Mimar Can 
Gündüz’ün bu sözlü tarih doküman-
ter projesi, Urla’yı çevreleyen doğayı 
merkeze alır ve Urla sakinlerinin anıları, 
deneyimleri ve beklentilerini yansıt-
maya teşebbüs eder. Proje, mekanlar 
ve insanlar arasındaki ayrılmaz bağın 
doğasını göstermeyi amaçlar. 

• Transcrossings
Ever since the opening of İzmir-Urla 
leg of the Cesme Highway in 1992, 
the district of Urla has found itself in 
the middle of major social, economic 
and urban changes that transformed 
its rural landscape into a landscape of 
privilege.  This documentary oral histo-
ry project, realized by architect Şebnem 
Yücel, film director Bilge Demirtaş 
and sociologist-architect Can Gündüz 
places Urla’s surrounding landscape at 
the center and attempts to capture the 
memories, experiences and expecta-
tions of its residents. By avoiding a line-
ar narrative and underlining the cyclical 
nature of various processes that led to 
or resulted from the transformations, 
the project aims to show the inextrica-
bly linked nature of places and people. 

• İzmir Mozaiği
Besteci Mehmet Can Özer ve Alman 
medya sanatçıları Axel Buether ile 
Susa Pankrath, İzmir’in 12 atmosferini 
tasarladılar. Atmosferler sis, sesler, ışık 
ve renklerden oluştu. Konak Pier’de 
hayata geçirilen yerleştirmede zi-
yaretçiler, dinamik atmosfer değişimini 
tüm duyularıyla hissedebilmiş, İzmir 
metropolünün tarihi ve modern halleri 
ziyaretçilerin gözünde ve zihinlerde 
tekrar tekrar canlanmıştır. 

• İzmir Mosaic
Composer Mehmet Can Özer and 
German media artists Axel Buether 
and Susa Pankrath have created 12 
athmospheres of İzmir, composed of 
fog, soundscapes, light and color. In the 
installation realized at Konak Pier, the 
visitors were able to experience the city 
in its historical and modern guises in an 
immersive environment.

• EX VOTO Kartpostal Serisi 
Fırat İtmeç ve Ali Ünal’dan oluşan 
“Ortadoğu Pavyonu” sanatçı ikilisi, 
PORTIZMIR4 sürecini kendi üslubuyla 
görselleştirdiği bir kartpostal serisi 
hazırlamıştır. Seri; PORTIZMIR4’ün 
başından itibaren ikilinin hissettikleri, 
gördükleri ve toprak ile kendilerini 
ilişkilendirdikleri süreci anlatma amacı 
taşımaktadır. İkili, projeyi geliştirirken; 
“Kiliseye adak olarak verilen değerli 
hediye, şey” anlamını taşıyan Ex Voto 
kavram/ üslubundan yola çıkmıştır. 

• EX VOTO Postcard Series 
The “Ortadoğu Pavyonu” artist duo 
formed by Fırat İtmeç and Ali Ünal have  
created a postcard series that visualize 
the PORTIZMIR4 process in its own 
style. The series aims to express the 
process that the duo feel, see and relate 
themselves with earth since the be-
ginning of PORTIZMIR4. The duo have 
developed the project by looking into 
the Ex Voto concept/ style that means 
“Votive deposit to the church.”

• 10 YIL ÖNCE 5 YIL SONRA
İzmir’de Güncel Sanatın Yakın Geçmişi 
ve Geleceği 2007 – 2017

Sanatçı ve Akademisyen Borga 
Kantürk’ün küratörlüğü ve Ezgi 
Yakın ile Metehan Özcan’ın yardımcı 
küratörlüğünde Galeri A’da “İzmir’de 
Güncel Sanatın Yakın Geçmişi ve Ge-
leceği” başlıklı envanter ve sergi projesi 
hayata geçirildi. Serginin odağında 
yer alan son on yıllık üretim süreci bu 
şehirde yaşayan ve üreten, burada 
çalışmaları sergilenen, zaman zaman bu 
şehirle teması olan güncel sanatçılara, 
sanat mekanlarına, kimi önemli ser-
gilere ve hayati süreçlere ışık tutacak 
şekilde tasarlanmıştır. 

• 10 YEARS AGO, 5 YEARS  
    LATER
Recent past and future of contempo-
rary art in Izmir 2007 - 2017 

In an inventory and exhibition project
curated by artist and academic Bor-
ga Kantürk, together with Ezgi Yakın 
and Metehan Özcan, the collecting 
and exhibition of the archival material 
and documentation of various talks at 
Galeri A was realized in the summer of 
2017. The last ten years of production 
process which is located in the center of 
the exhibition, is designed to shed light 
on art spaces, some important exhibi-
tions and vital processes to contempo-
rary artists, whose works are exhibited 
in and occasionally associated with the 
city of İzmir.



• Quatuor Elementa / 
    Dört  Element
Simber Atay’ın yönettiği ve Melih 
Elhan, Zekiye Buğurcu, Gözde Yeni-
pazarlı- Dinler ile Pınar Boztepe-Mut-
lu’nun yer aldığı bu projede, tabiatın 
döngüsünü belirleyen tarihlerde, insan 
ve doğa ilişkisini temel alan kitaplar- 
dan seçilen bölümlerin okumaları 
yapılmıştır. Bu performanslar, Haydar 
Pekdüz, Kaan Zati, Melih Berkay Kır, 
Semih Özenen tarafından kayda alınmış 
ve projenin sosyal medya tasarımcısı 
Nilay Uluğ tarafından yayınlanmıştır. 

• Quatuor Elementa / 
   Four Elements
In the project, Simber Atay, Melih 
Elhan, Zekiye Buğurcu, Gözde Yenipa-
zarlı-Dinler, and Pınar Boztepe-Mutlu 
performed their reading by selecting 
chapters from literary works that depict 
and analyze human-nature relation. 
Performances were made in nature, in 
cultural environments such as libraries 
and at the meeting places of the city 
and nature such as parks. The readings 
were recorded as films and photo-
graphs by improvisations, by Haydar 
Pekdüz, Kaan Zati, Melih Berkay Kır and 
Semih Özenen and posted on social 
media by social media designer Nilay 
Uluğ.

• Hakikat ve Mitos: Kır/ Kırsal
Mimar/  Yazar Emel Kayın ve Zühal Çe-
tin tarafından uygulanan bu proje, kıra 
ve kırsal olana dair hikâyeleri, kavram-
ları, olguları, olayları, mekânsal, insanî, 
geleneksel öğeleri, yazarın  “İyilik ve 
Kötülük İçin Mekânlar” adlı öykü kitabı  
ile de ilişkilendirdiği  “hakikat-mitos”/ 
“mitos-hakikat” döngüsünde irdele-
meyi ve sanatsal üretimler-deneyim-
ler aracılığıyla görünür kılmayı 
amaçlamıştır. 

• Truth and Mythos: 
    Country / Rural
This project, implemented by Architect/ 
Author Emel Kayın and Zühal Çetin 
aims to examine stories, concepts, 
facts, events, spatial, human, tradi-
tional elements in the cycle of “truth-
mythos”/ “mythos-truth” which she 
also links with her story book titled 
“Spaces for Goodness and Badness” 
and make them visible through artistic 
productions-experiences.

• Doğanın İzinde
Heykel sanatçısı Varol Topaç’ın yönet-
tiği, Patika Sanat Grubu ile birlikte 
hayata geçirilen bu projede, Güney 
Kore çıkışlı Global Nomadic Art Project 
(GNAP) adlı oluşum kapsamında yer 
alan davetli uluslararası doğa sanatçı- 
ları, İzmir ve Kapadokya’da üç hafta 
boyunca, yerel sanatçılarla birlikte ta-
mamen doğanın sunduğu malzemeyle 
çalışmalar üretmiştir.  

• In Trace of Nature
The Global Nomadic Art Project is 
initiated in 2014, which brings together 
artists and curators working on Nature 
Art in all over the world developed by 
YATOO (Korean Association of Nature 
Artists) established in 1981 in South 
Korea. The event has been coordinated 
by sculptor Varol Topaç, realized with 
Patika Art Group and an exhibition of 
the project in which international and 
local artists have worked in Cappadocia 
and İzmir for three weeks and produced 
works using natural materials only has 
been opened.

• Enerji Maddeleri: Piramit
“Enerji Maddeleri,” Deniz Kurtel’in 
çeşitli elementler, biçimler, organizma-
ların enerjiye dair özellikleri ve bunların 
evrensel güç ile bağlantıları üzerine 
bir dizi deneyi içeren, süregelen bir 
projesidir. Kurtel, PORTIZMIR4 için; pi-
ramitlerin, bitkilerin gelişimi üzerindeki 
etkisini incelemiştir. Piramidin enerji-
ye dair özellikleri, bitkiler aracılığıyla 
keşfedilmiştir. Bakır piramitlerin içindeki 
ve dışındaki bitki ve toprak gelişimi, 
büyüme, klorofil, besin değerleri, an-
tioksidan özellikler ve eser elementler 
bakımından karşılaştırılmıştır. Enerji çık-
tılarındaki ek farklılıklar, gaz boşaltımı 
görüntüleme cihazıyla ölçülmüştür.

• Matters of Energy: Pyramid
“Matters of Energy” is an ongoing 
project by Deniz Kurtel, consisting of a 
series of experiments on the energetic 
properties of various elements, forms, 
organisms and their connection to the 
cosmic force. For PORTIZMIR4, she has 
examined the effect of pyramids on 
plant growth. The energetic properties 
of the pyramid are explored through 
the medium of plants. Plant and soil de-
velopment inside and outside of copper 
pyramid frames are compared with re-
gards to growth, chlorophyll, nutritional 
values, antioxidant properties and 
trace elements. Additional differences 
in energetic outcomes are measured 
through a gas discharge visualization 
device.



• Doğayı Giydirmek
Elvan Özkavruk Adanır ve Jovita Saka-
lauskaite tarafından düzenlenen bu 
tekstil projesinde, pamuk, keten, kenev-
ir, jüt, sisal gibi bitkilerden elde edilen 
doğal liflerin tekrar doğa ile buluşması 
hedeflenirken polyester, poliamid gibi 
sentetik liflerin doğa karşısında nasıl bir 
tavır sergilediklerini gözlemlemek ist-
enmiştir. Katılımcılar ile birlikte “sanat 
doğa içindir” düşüncesi bir kez daha 
vurgulanmıştır. 

• Dressing Nature
We can examine the artistic works qual-
ified as “nature art” under two ca-
tegories. In the first one, artistic materi-
al is in a harmonious work with nature, 
while in the second one, a transmission 
from nature to art is present.  In this 
project, Elvan Özkavruk Adanır and 
Jovita Sakalauskaite have planned to 
realize an interactive work in harmony 
with nature. While aiming to have natu-
ral fibers obtained from plants such as 
cotton, linen, cannabis, sisal and jute 
reunite with nature, they have observed 
the attitude of synthetic fibers like poly-
ester and polyamide in nature.

• Beden
Bağımsız Çağdaş Dans Sanatçısı Cansu 
Ergin, doğal alanlar ve kimi iç mekanlar-
da PORTIZMIR4 projeleri doğrultusunda 
performanslar gerçekleştirmiştir. Ayrıca 
nefes/ beden/ doğa çerçevesinde; 
bedenin günümüzdeki konumu/ hali; 
dans, hareket, ekoloji, yaşam ile 
bağdaştırdığımızda nerede ve nasıldır, 
dans güncelliğini nasıl korur tartışma-
ları için bir platform oluşturulmuştur. 

• Body
The independent contemporary dance 
artist Cansu Ergin presents new expres-
sions by turning nature’s mathematical 
theory into her own perception of form. 
One of these expressions is possible 
with the most organic way, the body. 
Body is nature; dance is body, and 
dancing is returning to nature, breath-
ing. In PORTIZMIR4 performances in 
natural sites (K2 Urla Breathing Room 
and several outdoor venues in the city) 
and several indoor venues the projects 
have been realized. Also, a platform for 
discussing the position and state of the 
body today in association with dance, 
motion, ecology and life; within the 
context of breath/ body/ nature will be 
created.

•”Très Court” Uluslararası 
Çok Kısa Film Festivali ve “Akıllı       
Hikayeler” Film Atölyesi

Hezarfen Film Galeri, Fransa merkezli, 
30 ülke ve 90 şehirde aynı anda seyir-
ciyle buluşan ve 19 yıllık bir geçmişe 
sahip olan Çok Kısa Filmler Festivali’ni, 
İzmir’de ilk defa gerçekleştirmiştir. 
Festival kapsamında, Bahar Kılıç Adilçe 
tarafından, 18-25 yaş gençlere yönelik, 
görsel anlatı sanatının deneyimlerin-
den yararlanarak akıllı telefonlarla yeni 
öykü anlatma olanaklarını araştırmayı 
ve bir başlangıç noktası, ortak bir alan 
yaratmayı amaçlayan ‘’Akıllı Hikayeler’’ 
adlı sinema anlatımı atölyesi düzenlen-
miştir. 

• “Très Court” International Very 
Short Film Festival and “Smart Sto-
ries” Workshop

‘’ Very Short ‘’ is coming out as an 
audiovisual format that has been ra-
pidly spreading and shared in different 
cultures. The Internet and the new and 
evolving possibilities offered by smart-
phones make this form the preferred 
choice for younger generations. Simul-
taneously organized in 30 countries 
and 90 cities, International Short Film 
Festival (Tres Court) met the audience 
in İzmir, made available by Hezarfen 
Film Gallery. In addition, Bahar Kılıç 
Adilçe has carried out the Smart Stories 
workshop with young people of 18-25 
years of age, aiming at utilizing the new 
possibilities of storytelling.

•“Silvavox” ve “Pin a Song” 
Sarp Keskiner ile Aykut Beysi’nin 
küratörlüğünü üstlendiği “Silvavox” 
projesi biri yerleştirme, diğeri perfor-
manstan meydana gelen iki kısımdan 
oluştu. “Pin a Song” projesiyle ise, yine 
Keskiner’in küratörlüğünde araştırmacı 
– müzisyen Savaş Çağman, şehirde 
seçili bölgenin altı noktasında art arda 
altı gün boyunca altı şarkı söyleyeceği 
bir dizi sokak performansı gerçek-
leştirdi.

• Silvavox” and “Pin a Song”
The Silvavox project, co-curated by 
Sarp Keskiner and Aykut Beysi, was 
made up of two parts: an installation 
and a performance. For “Pin a Song” 
Researcher-musician Savaş Çağman, 
from the band Saska of experimental 
and improvised music, has realized a 
series of street performances where he 
performed six songs on six locations 
for six consecutive days in the urban 
area selected by city planner Özlem 
Şenyol Kocaer.



•“K2 Urla Nefes Alanı” 
     Doğal Peyzaj 
Bahçe Tarihçisi ve Peyzaj Tasarımcısı 
Jean-Luc Maeso, alana özel yaptığı 
tasarım ile, mimarlık ve ekolojik tarım 
projelerini K2 Urla Nefes Alanı’nda 
birleştirmiştir. 

• “K2 Urla Breathing Space” 
     Natural Landscape
A historian of gardens and landscape 
architect, Jean-Luc Maeso has devised 
special planning to integrate the archi-
tecture and ecological agriculture at 
K2 Urla Breathing Room. 

• Kamusal Alanda Sanat: 
     EVRİLME/ EVOLVE
PORTIZMIR2’nin küratörü olan Dr. 
Necmi Sönmez, kamusal alanda sanat 
çalışmalarının  koordinasyonunu üs-
tlenmiştir. İzmir’in yerel duyarlılıklarını 
büyüteç altına almaya yönelen projeler 
farklı kamusal bellek çalışmalarının 
sonuçlarını izleyicilerle paylaşacak-
lardır. Farklı kuşaklara ait sanatçıların 
çalışmalarını bir araya getiren EVRİLME 
projelerinin ortak paydasını izleyicile- 
rin katılımıyla, kişisel tecrübeleriyle 
şekillenen “açık uçluluk” oluşturmak-
tadır. Kamusal bellek bu doğrultuda bir 
çıkış noktası olarak geçmiş ile bugün 
arasındaki diyaloğun arabuluculuğunu 
üstlenmektedir. Her türlü yok sayma, 
unutturma, görmezden gelme politika- 
larına karşın.
Katılımcılar / Participants
:mentalKLINIK, (Yasemin Baydar, Birol  
    Demir) Brüksel-Istanbul
Oruç Aruoba, İzmir
Zeynep Beler, İstanbul
Cansu Çakar, İzmir
Ali M. Demirel, Berlin
Sibel Horada, İstanbul
Leyla Erbil, İstanbul
Claus Föttinger, Düsseldorf

Murat Germen, İstanbul
Joana Hadjithomas & 
    Khalil Joreige, Beirut & Paris
Evrim Kavcar, Istanbul
Füsun Onur, Istanbul 
Serdar Sönmez, Izmir
Merey Şenocak, Izmir

Mekanlar / Venues 
Galeri A, K2, Halka Açık Alanlar
Galeri A, K2 Contemporary Art Center 
and varied public spaces

• Art in Public Space: 
      EVRİLME/ EVOLVE
The EVOLVING projects to be realized 
between March  and April 2018 in public 
spaces are going to be formed with the 
participation of Izmirian, Turkish and in-
ternational artists in the coordination of 
Necmi Sönmez. The projects, of which 
the majority is going to be developed 
on wheels, in a mobile and flexible 
model, aim to bring the various forms 
of creative thought up for discussion by 
removing the boundaries between the 
audience and the participant.

PORTIZMIR4 
2017-2018 
DESTEKLEYEN 
ETKİNLİKLER / 

SIDE EVENTS

20 Mart 2017 
 İlkbahar Ekinoksu 
 Tohumlama Şöleni

PORTIZMIR4 | NEFES, İlkbahar Ekinoksu 
Tohumlama Şöleni ile 20 Mart’ta K2 
Urla Nefes Alanında başladı.  Mehmet 
Can Özer’in müzik, Cansu Ergin’in dans 
doğaçlamaları ile Quatuor Elementa/ 
Dört Element projesinin İlkbahar Eki-
noksu okumalarının yer aldığı şölende 
katılımcılar İlkbahar Ekinoksu anında, 
saat 13:29’da toprağa domates fideleri 
diktiler.

7-8 Nisan 2017
Açık Forum ve Proje Tanıtımları

PORTIZMIR4 Açık Forum ve Proje 
Tanıtımları etkinliği, 7-8 Nisan 2017 tari-
hlerinde Kemeraltı Abacıoğlu Hanı’nda 
gerçekleşti.



29 Mayıs-2 Haziran 2017
Jef Aérosol’un “Paylaşılan 
Farklılıklar” Duvar Resmi

PORTIZMIR4 çerçevesinde, İzmir Fransız 
Kültür Merkezi ve URBANEX işbirliğiyle 
İzmir’e gelen sokak sanatçısı Jef Aéro-
sol, 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde, 
Fransız Kültür Merkezi’nin dış duvarın-
da “Paylaşılan Farklılıklar” konulu bir 
duvar resmi gerçekleştirdi. Bunun 
yanında Jef Aerosol 30 Mayıs akşamı 
bir söyleşi gerçekleştirdi, yönetmen-
liğini Manuella Dale’in yaptığı, ARTE 
Kanalı için hazırlanan sanatçı belge-
selinin sunumu gerçekleşti.

29 May-2 June 2017
Jef Aérosol’s Mural “Shared 
Differences”

French street artist Jef Aérosol was 
in İzmir to produce a mural at Insti-
tut-Français İzmir, and to give a talk and 
for the screening of documentary on 
his art, by Manuella Dale produced for 
ARTE.

21 Haziran 2017 
Yaz Gündönümü Şöleni: 
“MAHALLE GECESİ”

K2 Urla Nefes Alanı’nın kent içindeki 
izdüşümü olan Dr. Behçet Uz Parkı’nda 
mahalle sakinleriyle bir araya gelinen 
Mahalle Gecesi’nde Yaz Gündönümü 
kutlandı.

22 Eylül-12 Kasım 2017 
Gözde İlkin’in “Yer Düşü” 
Sergisi

Sanatçı Gözde İlkin’in “Yer Düşü” isimli 
sergisi 15. İstanbul Bienali’nin “Komşu 
Etkinlikler” kapsamında, PORTIZMIR4 
dahilinde İzmir Fransız Kültür Merke-
zi’nde açıldı. Böylelikle ilk kez başka bir 
şehirde düzenlenen sergi, Bienal pro-
gramında yer aldı. 15. İstanbul Bienali, 
“İyi Bir Komşu” başlığıyla Elmgreen & 
Dragset küratörlüğünde gerçekleştirildi. 
Gözde İlkin’in “Yer Düşü” adlı sergisi 
2009- 2017 yılları arasında üretilmiş üç 
eserden oluşuyordu. Sergi, sanatçının 
odaklandığı sınır, aidiyet, hafıza ve 
mekan gibi konuları, doğa ve toplumsal 
süreçler üzerinden kurgulanmış eserler 
ile İzmir’e taşıdı.

23 Eylül 2017 
Sonbahar Ekinoksu “MEYVE 
VERME” Buluşması, Açık Forum 
ve Proje Sunumları

İzmir Mimarlar Odası’ında biraraya ge-
len proje koordinatörleri, üretilen işleri 
ve üretim süreçlerini paylaştılar.

10-18 Ekim 2017 
Brigitte de Bazelaire Seramik 
Atölyesi

Atölye İzmir Fransız Kültür Merkezi 
işbirliğiyle 10-18 Ekim tarihleri arasın-
da, Alsancak’ta bulunan K2 Sanatçı 
Rezidansı’nda, Fransız seramik san-
atçısı ve tasarımcı Brigitte de Bazelaire 
yönetiminde gerçekleşti. İzmir’de 
gerçekleşen bu atölye için sanatçı 
“Mevsimler, şekiller, renkler” temasını 
seçti.

10-18 October 2017 
Brigitte de Bazelaire Seramics 
Workshop

In cooperation with Institut-Français 
Izmir, the artist held a workshop at K2 
Artist Residence in Alsancak.

20 Mart - 2 Haziran 2018
“Suyun İzinde…” 
 
Bu alan çalışması kapsamında “Nef-
es” temasına Deniz ve Su kavramları 
çerçevesinde yaklaşıldı.
 
    Monika Huber “Over and Under the 
Sea” videosu ile Ege Denizi’nden karşı 
kıyıya geçip yeni bir yaşamın hayalini 
Odysseia mitolojisi ile yorumladı.
     Sevcan Sönmez “I Feel Like...” 
videosu ile kadının nefessizliğini, 
sıkışmışlığını suda gösterdi.
    Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım 
Yüksek Lisans öğrencileri ise “Seart” 
videosu ve fotoğraflarıyla proje 
süresinde ortaya çıkan fikirleri gör-
selleştirdi.  



2018
20 Mart/March,  
18:30 PORTIZMIR4 Final Sergisi Açılışı
          Opening of Final Exhibition
19:15 İlkbahar Ekinoksu ve Kokteyl
          Spring Equinox and Coctails

23 Mart/March
18:30 “Enerji Maddeleri: Piramit” 
           (Deniz Kurtel) etkinlik 
         “Matters of Energy: Pyramid“
          (Deniz Kurtel)

29 Mart/March
18:30 “Beden” (Cansu Ergin) söyleşi
          “Body” (Cansu Ergin) talk

2 Nisan/April
18:30 “Evrilme / Evolve” (Dr. Necmi 
           Sönmez) açılış kokteyli, Galeri A
          Opening, Galeri A, Alsancak

2-8 Nisan/April
“Evrilme / Evolve” (Dr. Necmi Sönmez) 
projesi etkinlikleri / Project events

31 Mart/March
20:00 “Beden” (Cansu Ergin) 
           performans, K2 Urla Nefes Alanı
       “Body” (Cansu Ergin) performance,  
         K2 Urla Breathing Room

3 Nisan/April
18:30 Söyleşi / Talk: Rafet Aslan

4 Nisan/April
18:30 “Evrilme / Evolve” 
           Dr. Necmi Sönmez ile Küratörlü
           Sergi Gezisi, Galeri A / Curator’s 
           gallery walk, Galeri A , Alsancak

6 Nisan/April
18:30 PORTIZMIR1 ve PORTIZMIR3    
          katalog lansmanı ve PORTIZMIR 
          küratörleri söyleşisi
          Curators’ Talk and Book Launch,  
          former PORTIZMIR Catalogs

7 Nisan/April
18:30 “Evrilme / Evolve” 
           Dr. Necmi Sönmez ile Küratörlü
           Sergi Gezisi, Galeri A / Curator’s 
           gallery walk, Galeri A , Alsancak

13 Nisan/April
18:30 “Ekolojik Mimarlık” (Michael E. 
            Young) etkinlik
           “Ecological Architecture”with    
            Michael E. Young

16 Nisan/April
18:30 Très Court Uluslararası Çok Kısa 
          Filmler Festivali ve “Akıllı 
          Hikayeler” Film Atölyesi (Nesim  
          Bencoya, Nihan Bencoya) etkinlik
         “Trés Court” and “Smart Stories”  
          with Nesim and Nihan Bencoya

17 Nisan/April
18:30 “İzmir Mozaiği” (Mehmet Can 
           Özer) etkinlik
           “İzmir Mosaic” with 
             Mehmet Can Özer

19 Nisan/April
18:30 “Quatuor Elementa” (Simber 
            Atay) etkinlik / project event

28 Nisan/April
18:30 “Trans-geçişler” (Şebnem Yücel, 
            Bilge Demirtaş, Can Gündüz) 
            etkinlik
          “Transcrossings” project event

3 Mayıs/May
18:30 “Pin a Song” (Sarp Keskiner) 
           etkinlik / project event

5 Mayıs/May
18:30 Global Nomadic Art Project: 
          “Doğanın İzinde / In Trace of 
           Nature” (Varol Topaç) etkinlik / 
           project event

10 Mayıs/May
18:30 “Hakikat ve Mitos: Kır/ Kırsal” 
           (Emel Kayın) etkinlik
           “Truth and Mythos: Country/
            Rural” with Emel Kayın

PORTIZMIR4 
FİNAL SERGİSİ 
ETKİNLİK TAKVİMİ 
20 Mart - 2 Haziran 2018

PORTIZMIR4
FINAL 
EXHIBITION
EVENTS 
CALENDAR
March 20 - June 2, 2018

23 Mayıs/May
18:30 Söyleşi: Duvar Resimleri
          Talk: Murals, Street Art

24 Mayıs/May
18:30 Söyleşi: “İzdüşüm”

25 Mayıs/May
18:30 “Biyodinamik Tarım” etkinlik

26 Mayıs/May
15:00 “10 Yıl Önce 5 Yıl Sonra: İzmir’de 
           Güncel Sanatın Yakın Geçmişi ve 
           Geleceği 2007 – 2017” Bir
            Envanter ve Sergi Projesi (Borga
            Kantürk) etkinlik
            “10 Years Ago, 5 Years Later” 
             with Borga Kantürk

Program değişiklik gösterebilecek olup 
güncel program, PORTIZMIR4 internet 
sitesi ve sosyal medya hesaplarında 
yayınlanacaktır. 
This program may be subject to 
change. Please follow the updates at 
portizmir.org or on social media.

Yeri belirtilenler dışındaki tüm etkin-
likler Austro-Türk Tütün Deposu’nda 
(Vali Kazım Dirik Cad. No: 84 Pasaport) 
gerçekleşecektir. 
Unless otherwise noted, all events will 
take place at the exhibition hall, Aus-
tro-Türk Tobacco Warehouse, Pasaport.

For talks and events in English lan-
guage, or translation, please refer to 
portizmir.org



PORTIZMIR

HAKKINDA

PORTIZMIR Uluslararası Güncel Sanat 
Trienali, K2 Güncel Sanat Merkezi 
tarafından gerçekleştirilmektedir. K2, 
2003 yılından beri İzmir’de aktif olan, 
kar amacı gütmeyen bir sivil toplum 
kuruluşudur. PORTIZMIR projeleri ile, 
uluslararası güncel sanat platformu 
üzerinden, İzmir kentinin sanat ve kültür 
dinamiklerini harekete geçirmeyi ve 
sanatı daha geniş bir izleyici kitlesiyle 
buluşturmayı hedeflemektedir. 

İlk PORTIZMIR 2007 yılında Emmy de 
Martelaere küratörlüğünde “Serap ve 
Arzu” başlığıyla, ikincisi 2010’da Dr. 
Necmi Sönmez küratörlüğünde “Ses-
sizlik_Fırtına” başlığıyla, üçüncüsü ise 
2013-2014 yıllarında Saša Nabergoj 
küratörlüğünde “İnsaf” başlığıyla 
düzenlenmiştir. 

ABOUT

The PORTIZMIR initiative started out 
as an ‘international triennial of con-
temporary art’ more than ten years 
ago. Rather than the education of the 
public, its mission was to develop 
participatory models in appreciation 
and the reception of contemporary art, 
and to a large degree it has succeded 
in this mission. Introduced through 
the past accomplishments of K2 
Contemporary Art Center, PORTIZMIR 
triennials have brought together many 
international and Turkish artists in 
contact with the populace in İzmir for 
extended periods of time.

The first PORTIZMIR was curated by 
Emmy De Martelaere in 2007 under 
the title of “Mirage and Desire”, while 
the second was curated by Dr. Nec-
mi Sönmez in 2010 with the theme  
“Storm_Silence”. PORTIZMIR3 curated 
by Saša Nabergoj between 2013-2014 
was titled “It’s Enough!”



ORGANİZASYON YAPISI / ORGANIZATION
Danışma Kurulu / Advisors

PORTIZMIR Kurucu Direktörleri / Founding Directors
    Ayşegül Kurtel, K2 Güncel Sanat Merkezi Direktörü / Director, K2
    Jean-Luc Maeso, Arkas Sanat Merkezi Küratörü / Curator, Arkas Art Center

PORTIZMIR Küratörleri / Curators
    Emmy de Martelaere, PORTIZMIR1
    Dr. Necmi Sönmez, PORTIZMIR2
    Sasa Nabergoj, PORTIZMIR3  
 
İzmir Fransız Kültür Merkezi Direktörü  / Institut-Français İzmir, Director                              
    Caroline David

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. / DEU, GSF Vice Dean
     Prof. A. Mümtaz Sağlam

Editör / Editor
    Güven İncirlioğlu

Koordinatör / Coordinator
    Begüm Tatari

Koordinatör Yardımcısı / Asst. Coordinator
    Ali Kemal Ertem

Görsel Yönetmen / Visuals
    Hakan Kırdar 

Grafik Tasarım / Graphic Design
    Betül Uslu Özkan

Sosyal Medya Sorumluları / Social Media
    Safiye Aksu
    Melodi Su Omay 

Görsel Dokümantasyon / Visual Documentation
    İlyas Hayta

Ulaşım ve Lojistik / Transportation and Logistics 
    Hadi Serdar Yargıcı

Final Sergisi Yapım Ekibi / Final Exhibition Construction Team
    Ali Kaya Semerci, Macit Erzurumluoğlu, Ahmet Dönmez

Proje Koordinatörleri / Project Coordinators
Bütün projeler ilgili koordinatörlere delege edilmiş ve bu koordinatörler kendi 
çalışma ekiplerini oluşturmuşlardır. Delegated coordinators for projects have built up 
their own working teams. 

Gönüllüler / Volunteers

   İŞBİRLİKLERİ / PARTNERS

    T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
    İzmir Valiliği
    İzmir Büyükşehir Belediyesi
    Bergama Belediyesi
    Bornova Belediyesi
    Güzelbahçe Belediyesi
    Kemalpaşa Belediyesi
    Seferihisar Belediyesi
    Selçuk Belediyesi
    Tire Belediyesi
    Dokuz Eylül Üniversitesi
    İzmir Ekonomi Üniversitesi
    Yaşar Üniversitesi 
    Nevşehir Hacı Bektaş Veli   
         Üniversitesi
    TMMOB Mimarlar Odası İzmir   
         Şubesi
    İzmir İtalya Konsolosluğu
    İzmir Fransız Kültür Merkezi
    Goethe-Institut İzmir 
    YATOO International Project
    Art Council Korea
    JAYEON Sroi Social 
         Cooperative Association
    Geumgang Nature Art Biennale
    Patika Sanat Grubu
    Bademli Fidancılık Kooperatifi
    ECN Art Gallery
    EMA Elektrik Malzemeleri A.Ş.
    Galeri A
    Hezarfen Film Galeri
    İmbat Madencilik Enerji Turizm   
         Ticaret ve Sanayi A.Ş.
    Konak Pier
    Mozaik 
    Ofisser
    TARKEM
    Urban Ex
    Zorlu Grubu


