
*Deneme III[1]: Burdayız! (We are still here) 

*Rehearsal III: We are still here 

2013 yılının en önemli olayı Gezi Parkı Eylemleri oldu. Gezi Parkı Direniş’i yıkıp geçmek 

değil, haklarını aramak için kaydedilmiş bugüne kadar ki en kitlesel ve en demokrat 

eylemdi. Bu eyleme galericiden, sanatçıya, oyuncudan,  işadamlarına vs...  olmak üzere her 

çevreden destek geldi.  Bir tür politik hareket olarak tanımlayabileceğimiz 

#geziparkıdirenişi kısa sürede sosyal medyanın etkisiyle kitlelere yayıldı. Tüm ülke bir 

anda aynı ses ve ruh ile hareket etmeye başladı. Bu durum demokrasi, haklar, ideoloji, 

sanat, örgütlenme, dinler, mezhepler, eylem gibi pek çok konunun tanımını değiştirdi ve 

ne’liğini tekrar ele almaya yol açtı. Temmuz itibariyle eylemler yerini forumlara -

toplantılara bıraktı. Bir anlamda Direniş evrilmiş oldu. Kısaca #geziparkıdirenişi Türkiye 

için bir milad oldu.  Sanat konusunda da durum aynıydı. Gezi Parkı Direnişi’nde 

gerçekleşen olaylar ve olgular o kadar güçlüydü ki sanatın ta kendisi olduğu kısaca anlam 

değiştirdiği fikri ile tartışmalar yapıldı. Nicolas Bourriaud’un çağdaş sanatın ne olduğuna 

ilişkin 90’larda yayınladığı metinlerde yer alan rastlantısallık ve kendiliğinden olma hali, 

interaktif olma durumu, işin izleyenle var olma fikri,  aura kavramı #geziparkıdirenişi 

hâlihazırda içindeydi. Türkiye’de bu türden bir işin içselleştirilme süreci de tamamlanmış 

oldu. Sanatçı kolektifi ve bağımsız inisiyatifler öne çıktı. Bienal Anne Ben Barbar mıyım ile 

tam da yerinde bir isimle tam da zamanın da gerçekleşecek olmasına rağmen, tarihlerinin 

kısalması ve kamusal alandan çekilmesiyle hayal kırıklığı yarattı.  Bienal’e paralel olarak 

düzenlenecek birçok sergini de konusu ya da referansı kuşkusuz  #geziparkıdirenişi oldu.   

19 Eylül’de açılışını yapılacak olan Deneme III: Buradayız isimli serginin de çıkış noktası 

#heryertaksim #heryerdireniş oldu.  Galeri mekânını #occupy eden sanatçılar direnişlerini, 

sessizce işleriyle sürdürecekler. Sanatçıların söz konusu sessiz direnişlerine otoportreleri 

veya yakınlarının portreleri ile beraberce devam edecekler. Murathan Özbek, Onur Fırat 

Fen, Hossein Edalatkhah, Yasin Atayılmaz, Zafer Akşit, Buğra Erol, Dilek Öztürk, Zafer Ali 

Akşit ve Luke Waller farklı medyaları kullanarak gerçekleştirdiği işleri ile sergide yer 

alacaklar. Murathan Özbek’in 12 işten oluşan serisi In’den seçilen kendi ve yakınlarına ait 5 

fotoğrafı ile #direniş’in beş halini göreceğiz. #direniş’e destek veren İngiliz sanatçı Luke 
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Waller, o süreçte İstanbul’daydı ve işleriyle sergiye katılma fikri ile portrelerinden oluşan 

bir enstelasyonla #bendevarım dedi. İllüstratif işler yapan Buğra Erol Tarsus’da gezi 

olayları sırasında konu olan çamaşır makinesinden yola çıkarak hazırladığı videosu ile, 

röntgenleri üzerinden bedenini deşifre eden Dilek Öztürk inside-outside serisinden 

otoportreleriyle, Penis’i bir tür imzası ve kimliği kabul eden İran’lı sanatçı Hossein 

Edalatkhah kimliksizleştirdiği kurukafaları ile yer alırken; otoportresini soyut heykelleri ile 

metaforlaştıran Onur Fırat Fen, çalışmalarını SanFrancisco’dan Türkiye’ye taşıyan ve 

pornografik bir duruş ile direnişe #yasakneayol diyen Zafer Ali Akşit, cinsiyet politikaları 

ve pornografi ile ilgilenen Yasin Atayılmaz #direnayol ile kendini ve çevresini seramik 

karolara resmettiği portreleri ile yer alıyor. 

#Gezi Parkı Direnişi,  #bendevarım, #direnayol #nerdesinaşkım #buradayımaşkım vs… 

hashtagleri ile galeride izleyiciyi bekliyor.  

*Deneme III Sevil Dolmacı’nın 2009 yılında 11. Bienal ile başlattığı bienale paralel sergi etkinliği projelerinin 

üçüncüsüdür. 

 

The most important events of 2013 were the Gezi Park Protests. Gezi Park Resistance, was 

the most aggregate and democratic event which did not have the intention to destruct, but 

to claim rights. From gallery owners to artists, actors, businessmen etc... all kinds of people 

from all environments have supported this resistance. #geziparkıdirenişi (Gezi Parkı 

Resistance) have spread out to crowds of people thanks to the effects of social media. The 

whole country started to move with the same voice and soul. This event have changed the 

definition of many matters such as democracy, rights, ideology, art, organizing together, 

religions, sectarians and resistance and caused people to question themselves of what they 

are. Since July, protests left their places to forums and meetings. In other words, the 

Resistance have evolved. #geziparkresistance has become a turning point for Turkey. It 

was all the same about art. The events and facts took place at Gezi Park Resistance were so 

strong that arguments were made with the idea of art changing its meaning after these 

events. The coincidence and spontaneousness, interactiveness, the idea that the work gains 

presence with the audience, aura concept in the texts which Nicolas Bourriaud published in 



90's to define what the contemporary art were already present in the #geziparkresistance. 

A process of internalisation was completed. Artist collective and independent initiatives 

stood out. Biennial with the theme: "Mom, Am I a Barbarian" have created a 

disappointment even though it possessed a spot-on name and timing with the dates 

shortening up and the withdrawal from public spaces. Many exhibitions which will be 

organized in parallel with Biennial will absolutely possess a topic or a reference to 

#geziparkresistance.   

Rehearsal III exhibition, will be opened on September 19, will have the starting point from 

#everywhereistaksim #everywhereisresistance. The artists who #occupied the gallery area 

will silently continue their resistance with their works. Artists will continue their silent 

resistance with their self-portraits or the portraits of their relatives. Murathan Özbek, Onur 

Fırat Fen, Hossein Edalatkhah, Yasin Atayılmaz, Zafer Akşit , Buğra Erol, Dilek Öztürk and 

Luke Waller will take part in the exhibition with their works which are created by using 

different medias. Murathan Özbek's serie "In" which is formed of 12 works and with the 5 

pictures of his relatives, we will see the #resistance's five different state. English Artist 

Luke Waller who supports the #resistance, was in Istanbul during the time when the 

events took place and said #bendevarım ( I am in as well) with his works and an 

installation of his portraits. Buğra Erol prepared a video focusing on the washing machine 

in Tarsus during the Gezi protests, Dilek Öztürk self-portraits in which she deciphers her 

body with x-rays from the inside-outside serie. Iranian artist Hossein Edalatkhah who 

accepts Penis as some kind of signature took part in the events with his disidentified skulls, 

Onur fırat Fen with a technical self-portrait, Zafer Akşit says #yasakneayol (what is 

forbidden) from San Francisco to Turkey with his pornographic attitude and Yasin 

Atayılmaz who is interested in sexual policies and pornography with #direnayol with his 

self portraits on which he painted himself and his environment on ceramic tiles.  

#Gezi Parkı Resistance, with hashtags such as #bendevarım, #direnayol #nerdesinaşkım 

#buradayımaşkım etc... is awaiting for its visitors in the gallery. 

 

* Rehearsal III is Sevil Dolmacı’s third exhibition within the parallel of Istanbul 

Biennial, starting from 2009. 


