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In the dream their black fur shone like tar on water. One hundred hands 
stroking in all directions. Like wind sweeping through a meadow, grass folds 
under rushing air. I was curious about using the force of our weights instead of 
the impact of a punch.1 Are you lying down? A hundred tails wagging on edge. 
Shades of dark through the tunnel, going up. Are we still playing? Running 
is Being. Wells deep beneath our feet.2 A pile builds at a distance. How to 
say “don’t” without language.3 Always on the lookout for smoke. Hush! Not 
a sound! Ready or Not. They’re not from around here. The van heads for the 
forest, scattering them along the way.4 Everyday and sometimes at nights too. 
Remember the child-catcher?5 But this one isn’t decked out in candy. It’s 
been such a long time. The traces are still there in the hollow, look into your 
own mouth if you don’t believe me. Heavy snowfall back then. Large patches 
of nothing and gardens.6 The fissure tears deeper. Carnelian. The island 
gnaws at its own flesh-tinted rocks. One of the harshest winters. Just another 
signature. After dark. Lit by flames. In the middle of the day. Bleeding 
colours: on board, off board, swimming, drowning on dead ears, the south-
westerly bears the howls. Then on the quiet they emerged out of the rocks as 
the sky turned pink. It happened quite suddenly. I shudder at the thought of it 
all coming down still.7     

Alev Ersan

Aynadaysa Isırmaz* If in Mirrors It Does not Bite*

Rüyada siyah kürkleri suda zift gibi parlıyordu. Tüm yönlerden okşayan 
yüz el. Bir çayırı süpüren rüzgâr gibi katlanıyor çim akın eden havanın 
altında. Bir yumruk darbesi yerine ağırlıklarımızın gücünü kullanmayı merak 
ediyordum.1 Uzandın mı? Uçurumun kenarında sallanan yüz kuyruk. 
Tünelde karanlığın tonları, yükseliyor. Oyun mu oynuyoruz hâlâ? Koşmak 
demek Var Olmak demek. Ayaklarımızın altında derin kuyular.2 Uzakta 
bir yığın büyüyor. Dil olmadan nasıl “yapma” denir?3 Gözünü dumandan 
ayırma. Şişşt! Çıt çıkarma! Hazır mısın Değil misin? Buralardan değiller. 
Kamyonet ormana doğru gidiyor onları yol boyu saçarak.4 Her gün, 
bazen geceleri de. Çocuk-Kaçıran’ı hatırlıyor musun?5 Ama bu seferki 
şekerlemelerle süslenmemiş. Çok uzun zaman oldu. İzler hâlâ o oyukta, 
bana inanmıyorsan kendi ağzının içine bak. Amma kar yağmıştı o sıra. 
Engin hiçlikler ve bahçeler.6 Yarık daha da yırtılıp derinleşiyor. Akik. Ada 
kendi etsi kayalarını kemiriyor. En insafsız kışlardan biri. Bir imza daha. 
Karanlıktan sonra. Alevlerle aydınlanmış. Gün ortasında. Kanayan renkler: 
Teknenin içinde, teknenin dışında, yüzerken, sağır kulaklarda boğulurken, 
lodos taşıyor çığlıkları. Gizli saklı çıktılar kayalardan, gök pembeye 
dönerken. Aniden. Olanları düşündükçe irkiliyorum.7

1. Güreşmek üzerine, C.
2. 70TK: Tatavla’dan Kurtuluş’a, Bir Semtin Dönüşümü [Sergi]. Sözlü tarih ses kayıtları. 
(2017). Kurtuluş Rum İlkokulu, İstanbul.
3. Kohn, E. (2007). "How Dogs Dream: Amazonian natures and the politics of 
transspecies engagement." American Ethnologist, 34, s. 3-24.
4. Yıldırım, M. (2019). "Hayvan Tecritinin Dışı ve Ötesi: İstanbul’da Sürgün, Yıkım ve 
Şiddet Coğrafyaları." beyond.istanbul 4, s. 87-99.
5. Chitty Chitty Bang Bang. (1968). İmge ve şarkıya batmış bu dil.
6. İkiye bakınız.
7. İkiye tekrar bakınız. 
 
*Daimi Devrim, Gail Scott

1. C. on wrestling. 
2. 70TK From Tatavla to Kurtuluş, The Transformation of a Neighbourhood [Exhibition]. 
Oral history voice recordings. (2017). 
3. Kohn, E. (2007). "How Dogs Dream: Amazonian Natures and the Politics of 
Transspecies Engagement." American Ethnologist, vol. 34, pp. 3-24. 
4. Yıldırım, M. (2019). "Hayvan Tecritinin Dışı ve Ötesi: İstanbul’da Sürgün, Yıkım ve 
Şiddet Coğrafyaları." beyond.istanbul 4, pp. 87-99. 
5. Chitty Chitty Bang Bang. (1968). This tongue seeped in image and song. 
6. See two. 
7. Again, see two. 
 
* Permanent Revolution, Gail Scot
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ALEV ERSAN
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Dünya heykel yapmakta benim olup olabileceğimden çok daha iyi, hem de 
hiç çaba göstermeden böyle. Sürekli enteresan nesnelerle şeylerin güzel 
bir şekilde tuhaf kombinasyonlarını karıştırıyor sanki. Sanatın amacının 
(bir amacı olduğu söylenebilirse tabii) bizi halihazırda etrafımızda 
bulunan nesne ve imgelerle sağlam ilişkiler kurmaya hazırlamak olduğu 
düşünülürse, olması gereken de bu. Bununla beraber, buluntu nesnelerin 
yarattığı heyecan beni bu nesneleri sergilemeye teşvik etmiyor. Hatta 
durum büyük ölçüde tam tersi – yaptığım hemen her şey bir hammaddeden 
(ahşap, beton, kumaş, metal, kâğıt) heykele dönüşüyor, çoğunlukla gündelik 
hayatımda karşılaştığım bu nesneleri çoğaltıyor. Bu buluntu nesneler 
neredeyse her zaman mobilya oluyor – hayatıma tesadüfen giren, ufakça, el 
yapımı, nevi şahsına münhasır, işlevsel mobilyalar. Bu çoğaltma işlemini bir 
nesneye duyulan çekimin, iyileştirici bir görmenin ve yaparak “tanımanın” 
bir ifadesi gibi görüyorum, hoşlandığınız ya da sevdiğiniz birinin bedenine 
aşina olma arzusu gibi. Bir şeyi aslına tamamen sadık kalmak suretiyle 
yeniden üreterek onu samimi ve fiziksel bir şekilde tanıyabiliyorum. 
 2017’de bir arkadaşımın New Jersey kırsalında yaşayan büyükannesiyle 
büyükbabasının bahçesinde benzersiz geometride bir beton bankla 
karşılaştım. Görür görmez büyülendim ve yaptığım diğer replikasyon 
projelerindekine benzer bir buluntu mobilya olduğunu anlayıp bu bankın 
bir taklidini yapmaya koyuldum. Bank ve tarihi hakkında daha çok şey 
öğrendikçe kendini açan bilgi katmanlarıyla bu niyetim çok geçmeden daha 
karmaşık bir hal aldı. Bu işin sonucunda ortaya çıkan, buluntu bankın iki 
dökme beton replikasından, bir grup performansından ve ziyaretçilerin 
yanlarında götürebileceği bir yığın afişten müteşekkil serginin başlığı 

The world is effortlessly better at making sculpture than I could ever be. It 
seems like it is constantly churning up interesting objects and beautifully 
weird combinations of things. That’s as it should be, in that art’s purpose 
(if it can be said to have a purpose) is to prepare us to have substantive 
relations with the objects and images already around us. That being said, 
this excitement about found objects has not moved me to exhibit these 
objects themselves. It’s largely been the opposite—almost everything I make 
is transformed from some raw material (wood, concrete, fabric, metal, 
paper) into sculpture, often replicating these objects that I encounter in 
day-to-day life. These found objects are almost always furniture—smallish, 
hand-made, one-of-a-kind pieces of functional furniture that come into 
my life in accidental ways. I think about this process of replication as an 
expression of an attraction to an object, a sort of recuperative seeing and 
“getting to know” through making, akin to the desire to become familiar 
with the body of someone you like or love. By reproducing the design of a 
thing exactly, I am able to get to know it in an intimate and physical way. 
 In 2017, I encountered a unique geometric concrete bench in a friend’s 
grandparent’s yard in rural New Jersey. Enamored with it, I set out to make 
a replica of this bench, understanding it to be a piece of found furniture, 
similar to the other replication projects I had done. This intention was 
soon complicated by the layers of information that revealed themselves to 
me as I learned more about the bench and its history. The exhibition that 
came from this work was titled The Number of Inches Between Them and was 
presented at the MIT List Visual Arts Center in 2018. It consisted of two cast 
concrete replicas of this found bench, a group performance, and a stack of 

Hiçbir Şey Yapmadan 
Oturulacak Bir Yer A Place to Sit with Nothing to Do

Gordon Hall
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1. 
2014’ün sonlarına doğru, beni her seferinde günler, haftalar ya da aylar 
boyunca yürüyemeyecek, araba süremeyecek, işimi yapamayacak, bazen 
konuşamayacak ya da konuşulan dili anlayamayacak, yardım olmadan 
banyo yapamayacak ve yataktan çıkamayacak hale getiren kronik bir 
sebepten dolayı hastaydım. Bu seferki alevlenme, eğer becerebilseydim 
aralıksız katılacağım Black Lives Matter [Siyah Yaşamları Değerlidir] 
protestolarıyla aynı zamana denk gelmişti. O sıralar Los Angeles’ta, 
MacArthur Parkı’nın bir blok ötesinde oturuyordum, çoğunlukla Latinlerin 
yaşadığı ve halk arasında pek çok göçmenin Amerikan hayatına başladığı 
yer olarak bilinen bir bölgede. Haliyle park da şehirde protesto yapılan en 
aktif yerlerden biri.  
 Yürüyüşlerin penceremden yukarı tırmanan seslerini dinledim. Yatağa 
yapışmış halde, hasta kadın yumruğumu göğe kaldırdım, dayanışmayla.  
 Dayanışma kaygan bir şey, izole halde onu duyumsamak zor. Yatakta, 
ağrılar içinde, eve kapanmış yalnız biri olarak katılabileceğim dayanışma 
biçimlerini düşünmeye başladım. Hasta ve engelli insanların hangi protesto 
biçimlerini göze alabileceğini düşünmeye başladım.  
 Protestoya katılmayan diğer bir sürü kişiyi düşündüm, oraya erişmesi 
bir sebepten mümkün olmayan, diğer bütün görünmez bedenleri, 

1. 
In late 2014, I was sick with a chronic condition that can get bad enough to 
render me, for anywhere from days to weeks to months at a time, unable to 
walk, drive, do my job, sometimes speak or understand language, take a 
bath without assistance, and leave the bed. This particular flare in 2014 
coincided with the Black Lives Matter protests, which I would have attended 
unremittingly, had I been able to. At the time, I lived one block away from 
MacArthur Park in Los Angeles, a predominantly Latinx neighborhood and 
one colloquially understood to be the place where many immigrants begin 
their American lives. The park is, not surprisingly, one of the most active 
places of protest in the city. 
 I listened to the sounds of the marches as they drifted up to my 
window. Attached to the bed, I raised my sick woman fist in solidarity. 
 Solidarity is a slippery thing. It’s hard to feel in isolation. In bed, in 
pain, I started to think about the kind of solidarity in which I could 
participate as someone stuck at home, alone. I started to think about what 
modes of protest are afforded to sick and disabled people at all. 
 I thought of the many others who were not at the protest either, who 
could not go because it was in some way inaccessible to them, all the other 
invisible bodies, with their fists up, tucked away, out of sight. It seemed to 

Hasta Kadın Teorisi Sick Woman Theory
Sick Woman Theory was published in English in Topical Cream at this link. 
 https://www.topicalcream.org/features/sick-woman-theory/
An earlier version appeared in 2016 in Mask Magazine. 

Published April 1st, 2022 
By Johanna Hedva

Johanna Hedva tarafından
1 Nisan 2022’de yayımlanmıştır.

Johanna Hedva
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Pas de Deux, Video Enstalasyonu, 
tek kanal, 14:39 dakika

Kırılganlığın Poetikası sanatçı kitabı 
açılışında  (Arjantin, Hindistan, 
İngiltere, ABD)  cep telefonuyla 
çekilmiş videoların montajı, aralarda  
Angela Y. Davis ve Cherríe Moraga'nın 
Kırılganlığın Poetika'sının 2 Ekim 2016 
tarihli ABD prömiyerinde gösterimden 
sonra yaptığı, yeni bir siyasi tahayyülü 
harekete geçiren yorumlar.

Pas de Deux, Video Installation 
single channel, 14:39 minutes 

Montage of cell phone videos of The 
Poetics of Fragility artist book 
opening (Argentina, India, United 
Kingdom, USA) interspersed with 
post-screening comments by Angela Y. 
Davis and Cherríe Moraga 
evoking a new political imaginary at the 
US premiere of The Poetics of Fragility, 
October 2nd, 2016. 

NICOLÁS GRANDI & LATA MANI
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To reframe the relation of image to world
is to playfully articulate borders

frontiers,
margins,

liminality.

Limit:

                                                                                                    a region where things 
                                                                       ostensibly on the inside meet      
                                          what is purportedly on the out/side.

To explore the limits of form is to decenter

in favor of plurality, nuances, crossings, 
the h e t e r o g e n o u s.

totalization

İmgenin dünyayla ilişkisini 
yeni bir çerçeveye oturtmak

     uçları,
hudutları,
                  kenarları, 

eşikteliği 
oyunbaz bir şekilde dile getirmek demek. 

Sınır:

                                                                    görüldüğü kadarıyla içerideki şeylerin 
                                           sanıldığı kadarıyla dışarıdakilerle                                                
            buluştuğu bir bölge.

Biçimin sınırlarını keşfetmek, merkezden kaydırmaktır

çoğulluğun, ince farkların, geçişlerin ve 
h e t e r o j e n l i ğ i n yararına.

totalizasyonu

¦G¦ö¦s¦t¦e¦r¦i¦m¦S¦o¦n¦r¦a¦s¦ı¦N¦o¦t¦l¦a¦r¦ ¦A¦f¦t¦e¦r¦s¦c¦r¦e¦e¦n¦i¦n¦g¦A¦n¦n¦o¦t¦a¦t¦i¦o¦n¦s¦
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시편 10:1 
주님, 어찌하여 멀리 서 계십니까? 어찌하여 환난의 때에 숨어 계십니까? 
Why, Lord, do you stand afar and pay no heed in times of trouble? 
Ut quid, Domine, stas a longe, abscondis te in opportunitatibus, in 
tribulatione? 
Ya RAB, neden uzak duruyorsun, Sıkıntılı günlerde kendini 
gizliyorsun?

시편 6:7 
저는 탄식으로 기진하고 밤마다 울음으로 잠자리를 적시며 눈물로 제 
침상을 물들입니다. 
I am wearied with sighing; all night long I drench my bed with tears; 
I soak my couch with weeping. 
Laboravi in gemitu meo, lavabam per singulas noctes lectum 
meum; lacrimis meis stratum meum rigabam. 
Döşeğim su içinde bütün gece ağlamaktan, Yatağım sırılsıklam 
gözyaşlarımdan.

시편 9:21 
주님, 민족들을 공포에 떨게 하시어 그들이 인간일 뿐임을 깨닫게 하소서. 
O Lord, establish a lawgiver over them, so that the Gentiles may 
know that they are only men. 
Constitue Domine, legistratorem super eos: ut sciant Gentes 
quoniam homines sunt. 
Onlara dehşet saç, ya RAB! Sadece insan olduklarını bilsin 
uluslar. Sela

Jang Minseung

시편 22:21 
저의 생명을 칼에서, 저의 목숨을 개들의 발에서 구하소서. 
Deliver my soul from the sword, my life from the grip of the dog. 
Erue a framea animam meam et de manu canis unicam meam. 
Canımı kılıçtan, Biricik hayatımı köpeğin pençesinden kurtar!

시편 26:9 
제 영혼을 죄인들과 함께, 제 생명을 살인자들과 함께 거두지 마소서. 
Do not take me away with sinners, nor my life with the men of 
blood. 
Ne colligas cum impiis animam meam et cum viris sanguinum 
vitam meam.
Günahkârların, Eli kanlı adamların yanı sıra canımı alma.

시편 26:10 
그들의 두 손에는 부정이, 그들의 오른손에는 뇌물이 가득합니다. 
In whose hands there is a plot, their right hands full of bribery. 
in quorum manibus iniquitates sunt, dextera eorum repleta est 
muneribus. 
Onların elleri kötülük aletidir, Sağ elleri rüşvet doludur.

시편 30:10 
“제 피가, 제가 구렁으로 떨어지는 것이 무슨 이득이 됩니까? 
What gain is there from my lifeblood, from my going down to the 
grave? 
Quae utilitas in sanguine meo, dum descendo in corruptionem? 
Ne yararı olur senin için dökülen kanımın, Ölüm çukuruna 
inersem?

from The Book of Psalms
Latin version; Vulgata English version: NAB 

Kitab-ı Mukaddes'teki Mezmurlar Kitabı
Latince versiyonu/Vulgata İngilizce 
versiyonu/Yeni Amerikan İncili 
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시편 38:22 
저의 하느님, 제게서 멀리 계시지 마소서. 
My God, be not far from me! 
Deus meus, ne discesseris a me. 
Ey Tanrım, benden uzak durma!

시편 38:8 
저의 허리는 염증으로 가득하고 저의 살은 성한 데 없습니다. 
My loins burn with fever; there is no wholesomeness in my flesh. 
Quoniam lumbi mei impleti sunt ardoribus, et non est sanitas in 
carne mea. 
Çünkü belim ateş içinde, Sağlığım bozuk.

시편 38:6 
저의 미련함 때문에 제 상처는 냄새 피우며 썩어 갑니다. 
Foul and festering are my sores because of my folly. 
Putruerunt et corrupti sunt livores mei a facie insipientiae meae. 
Akılsızlığım yüzünden yaralarım iğrenç, irinli.

시편 89:48 
기억하소서, 제 인생이 얼마나 덧없는지를 당신께서 모든 사람을 얼마나 
헛되이 창조하셨는지를. 
Remember how brief life is, how frail the sons of man you have 
created! 
Memorare, quam brevis mea substantia. Ad quam vanitatem 
creasti omnes filios hominum? 
Anımsa ömrümün ne çabuk geçtiğini, Ne boş yaratmışsın 
insanoğlunu!

시편 144:4 
사람이란 한낱 숨결과도 같은 것 그의 날들은 지나가는 그림자와 같습니다.
Man is but a breath, his days are like a passing shadow. 
Homo vanitati similis factus est, dies eius sicut umbra praeteriens. 
İnsan bir soluğu andırır, Günleri geçici bir gölge gibidir.

*松尾芭蕉 (1644~1694)
마쓰오 바쇼 
Matsuo Bashō

二人見し雪は今年も降りけるか
둘이서 보았던 눈, 올해도 그렇게 내리었을까 
Snow we two / watched last year / is it falling again?
Seyrettiğimiz / o kar da yağdı mı / yeniden?

水寒く寝入りかねたる鴎かな
물은 차갑고, 갈매기도 쉬 잠들지 못하는구나 
Cold water / unable to fall sleep / a sea gull
Öyle soğuk ki su / uyuyamıyor / martı işte

白菊や目に立て見る塵もなし
흰국화여,유심히보아도 티끌 한 점 없어라 
White chrysanthemums / looked at closely / no dust at all 
Bakıyorum da / tek bir toz bile yok / ak krizantemde

手にとらば消んなみだぞあつき秋の霜 
손에 잡으면 사라질 눈물이여 뜨거운 서리 
If taken in my hand / it would vanish in hot tears / autumn frost
Elime alsam / erir harlı gözyaşımda / güz kırağısı

旅に病んで夢は枯野をかけ廻る 
방랑에 병들어 꿈은 마른 들판을 헤메이누나 
Ill on a journey / dreams in a withered field / wander around
Yolda hasta düşer / düş de uçuşup gider / çorak kırlarda

*神野忠知 (1624 1-676) 
칸노 타다토모
Kanno Tadatomo

白炭や燒かぬ昔の雪の枝 
타버린 숯이여, 예전엔 흰 눈 쌓인 나뭇가지였겠지 
White coal / was in times / a snowy branch 
Beyaz kömür / ki karlı bir daldı / zamanlarda

JANG MINSEUNG
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[ln the operating room: cutting through flesh, the metallic clink of surgical 
equipment.]

Uhh . . . it’s a nasty cut. OK. . . let’s see. Give me the number seven probe. . .
Yes. Something . . . have to get . . underneath the bone there. Good. . . OK.
The clamp . . . The skin is . . . it’s kind of wrapped around the muscle there.
Get me a sponge?

And . . . I’ll need a little piece of that tape there.
It is not a pretty cut . . . 
But we’ll get it.
The scissors. . . And . . . let’s see if we can clean it up here around the edges.
OK.

We’re losing . . . we’re losing a lot of blood. Could you . . . yeah, that’s right.
Just hook it up. Thank you.
The problem is there’s a bone back here that . . . refuses to cooperate with us. 

[Begin bandoneon: slow tango]

And, uh . . . OK. Now let’s see if we can get . . . I’ll get that.
Yeah, it’s coming . . . got to get all that stuff out of there . . .
and we’ll be able to close it up and no one will ever tell the difference.

[Music rises to full volume. Cuts abruptly, change of room tone, more of an office 
environment]

No wound ever speaks for itself. The only thing that you will find emerging 

Display Wounds was first released on cassette on Minerva Media in 1985.Teşhir Yaraları ilk olarak Minerva Media tarafından kaset formatında 
yayımlanmıştır (1985).

[Ameliyathanede: Et kesiliyor, cerrahi ekipmanın çıkardığı metalik sesler.]

Off . . . berbat bir kesik. Pekâlâ . . . bakalım. Yedi numaralı sondayı verin 
bana . . . 
Evet. Şurada . . . şu kemiğin . . . altına girmemiz gerek. Güzel . . . Tamam.
Klemp . . . Deri . . . deri kasın etrafına sarılmış sanki şurada.
Süngeri uzatır mısın?

Bir de . . . Şuradaki banttan küçük bir parça lazım.
Pek hoş bir kesik değil bu . . . 
Ama hallederiz.
Makas . . . Şimdi . . . bakalım kenarlarını temizleyebilecek miyiz. 
Tamam.

Çok fazla . . . çok fazla kan kaybediyoruz. 
Sen şöyle . . . evet, doğru. 
Çengelle tuttur yeter. Teşekkür ederim. 
Sorun şu ki arkada . . . 
bizimle işbirliği yapmayı reddeden bir kemik var.

[Bandoneon girer: Yavaş tango]

Bir de, ee . . . Tamam. Bakalım toplayabilecek miyiz şimdi . . . Bu iş bende. 
Hah, geliyor işte . . . hepsini buradan çıkarmak lazım . . . 
sonra kapatacağız ve kimse farkı anlamayacak bile. 
 
[Müzik son sese yükselir. Aniden kesilir, odanın tonu değişir, daha ziyade ofis 
ortamı gibidir şimdi]

Gregory Whitehead

Teşhir Yaraları: 
Bir Yaraloğun Düşünceleri

Display Wounds: 
Ruminations of a Vulnerologist
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Gregory Whitehead

Beyond the Pleasure Principle: 
Towards a Body without Organs
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Özgür Demirci 
Özgür Demirci farklı mecraları 
kullanan bir sanatçı. Eserlerinin 
büyük kısmı videolardan, 
nesnelerden ve enstalasyonlardan 
oluşuyor. Seçilmiş sergilerinden 
bazıları: Vaatler Antolojisi, Pilot 
Galeri, İstanbul 2022; 19. Medya 
Sanat Bienali, WRO 2021 REVERSO, 
Wrocław (2021); 9. Atina Video ve 
Şiir Festivali (2021); Proyector Video 
Festivali, Madrid (2021); Trumbauer 
Aile Koleksiyonu, Kasa Galeri, 
İstanbul (2017); 8. MakeDox Film 
Festivali, Üsküp (2017); 36. İstanbul 
Film Festivali, İstanbul (2017); En 
Masse: Books Orchestrated, The 
Center for Book Arts, New York 
(2017); Kassel Dokfest, Kasseler 
Kunstverein, Kassel (2015); İthaf 
Edilmiş, Öktem Aykut Galeri, İstanbul 
(2015); Stay With Me, Weserburg 
Museum, Bremen (2014); Migrating 
University of Mickiewicz, Adam 
Mickiewicz Museum, İstanbul 
(2014); Check Point, Depo, İstanbul 
(2013); Uçaklar, Trenler, Otomobiller 
ve Tekneler, SALT, İstanbul (2011).  
 
Alev Ersan 
Alev Ersan’ın çalışmaları 
kaynağını anlatı ve metin 
kompozisyonlarından alıyor. 
Çeviri, animasyon, şiir alanlarında 
ve metin, ses ve çizimlerden 
oluşan enstalasyonlar ile ifade 
buluyor. Dil ve bellek Ersan’ın 
çalışmalarının sabit dip akıntıları 
niteliğindedir ve çalışmalarının 
önemli bir kısmını ortak üretim ve 
işbirlikleri oluşturur. Enstalasyon 
ve performans çalışmaları ve ortak 
üretimleri The Cultch, Vancouver 

East Cultural Center, Firehall Arts 
Center, dOCUMENTA(13) ve 13. 
Sharjah Bienali, BAHAR sergilerinde 
gösterildi. Şiir, yazı ve çevirileri 
Canadian Literature: A Quarterly 
of criticism and Review, Aeolian 
Visions/Versions, Morality In 
Fragments-Kunstinstituut Melly, 
RE: (AAP) Arter Araştırma Programı 
ve yakın zamanda Venedik Bienali 
Türkiye Pavyonu için üretilen Füsun 
Onur monografisinde yer aldı.  
 
Gamze Hakverdi 
Hakverdi lisansüstü eğitimini 
Hacettepe Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde tamamladı. 2007 ile 
2017 yılları arasında aynı fakültede 
araştırma görevlisi olarak çalıştı. 
Yeni Türk sinemasını estetik 
açıdan incelediği lisansüstü tez 
çalışması, Su, Sis ve Toprak: Yeni 
Türk Sinemasının Film-İmgeleri 
adıyla Dipnot Yayınları’nca 2013’te 
yayımlandı. Doktora eğitimini 
2016 yılında Ankara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’nde tamamladı. 
Yaralanabilirlik üzerine psikanalitik 
perspektifle saha çalışması 
yürüttüğü doktora tezi Metis 
Yayınları’ndan 2021’de Vulnus: 
Kırılganlık Üzerine başlığıyla 
yayımlandı ve 2022’de ikinci baskı 
yaptı. Sinema ve görsel çalışmalar 
alanında çeşitli makaleleri, kısa 
filmleri ve video-enstalasyonları 
bulunmaktadır. Günümüzde 
Roma’da yaşıyor ve yeni metinsel/
görsel araştırma konuları üzerine 
düşünmeye devam ediyor. 

Özgür Demirci 
Özgür Demirci works with various 
media. A large part of his oeuvre 
consists of videos, objects, 
and installations. His selected 
exhibitions include Anthology of 
Promises, Pilot Gallery, Istanbul 
2022, the 19th Media Art Biennale 
WRO 2021 REVERSO, Wroclaw (2021); 
the 9th Athens Video and Poetry 
Festival, Athens (2021); Proyector 
Video Festival, Madrid (2021); 
Trumbauer Family Collection, 
Kasa Gallery, Istanbul (2017); the 
8. Makedox Film Festival, Skopje 
(2017); the 36th Istanbul Film 
Festival, Istanbul (2017); En Masse: 
Books Orchestrated, The Center for 
Book Arts, New York (2017); Kassel 
Dokfest, Kasseler Kunstverein, 
Kassel (2015); Dedicated, Öktem 
Aykut Gallery, İstanbul (2015); 
Stay With Me, Weserburg Museum, 
Bremen (2014);  Migrating 
University of Mickiewicz, Adam 
Mickiewicz Museum, İstanbul 
(2014); Check Point, Depo, Istanbul 
(2013); Planes, Trains, Automobiles 
and Boats, SALT, İstanbul (2011).

Alev Ersan
Alev Ersan’s work has its roots in 
composition and narrative, and is 
developed through the mediums 
of literary translation, animation, 
poetry, and installations using text, 
sound, and drawings. Language 
and memory are constant 
undercurrents and collaboration 
a frequent mode of working. 
Her collaborations have been 
shown at The Cultch, Vancouver 
East Cultural Center, Firehall Arts, 

dOCUMENTA (13), and Sharjah 13th 
Biennial Offsite Projects Istanbul. 
Her poetry, writing and translations 
have appeared in Canadian 
Literature: A Quarterly of Criticism 
and Review, Aeolian Visions/
Versions, Morality in Fragments-
Kunstinstituut Melly, RE: (AAP) Arter 
Artistic Research Program, and 
most recently in the Monograph 
for Füsun Onur for the Turkish 
Pavillion at La Biennale di Venezia. 

Gamze Hakverdi 
Hakverdi completed her graduate 
studies at Hacettepe University 
Faculty of Communication. She 
worked as a research assistant 
at the same faculty between 
2007 and 2017. Her master's 
thesis, which examines the new 
Turkish cinema from an aesthetic 
point of view, was published in 
2013 by Dipnot, under the title 
of Water, Fog and Soil: Film-Images 
of New Turkish Cinema. She 
completed her doctoral degree 
in the Faculty of Communication 
at Ankara University in 2016. Her 
doctoral dissertation, in which she 
conducted the field research on 
vulnerability from a psychoanalytic 
perspective, was published 
by Metis in 2021, under the 
title Vulnus: On Vulnerability, and 
printed in a second edition in 2022. 
She is the author of several articles 
on cinema and visual studies, as 
well as of short films and video-
installations. She currently lives in 
Rome, and continues to reflect on 
new textual / visual research ideas. 
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