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Bir Başka Ülke / Ein anderes Land 
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Avusturya Sanatçılar Birliği ve kültüř gemma! inisiyatifi işbirliğiyle düzenlenen
sergi, Viyana’da yaşayan sanatçıların göç, arşiv, Türkiye ve dünyadaki güncel
politik durumu konu alan işlerine yer veriyor.

Avusturya Sanatçılar Birliği (VBKÖ) ve göçmen kültür‐sanatını destekleme amacıyla
kurulmuş kültüř gemma! insiyatifi işbirliğiyle düzenlenen Bir Başka Ülke / Ein
Anderes Land sergisi, Viyana’da yaşayan sanatçıların göç, arşiv, Türkiye ve
dünyadaki güncel politik durumu konu alan işlerine yer veriyor. Sergilenen
çalışmalar; temsiliyet, görünürlük, göç bağlamında hafıza gibi temaları ele alırken,
görünürlük ve politik iktidar arasındaki bağı sorguluyor. 

Deniz Beşer

Konstantin Kavafis’in ''Şehir'' şiirine atıfta bulunan "Bir Başka Ülke / Ein Anderes
Land" başlığı, sanatçının parçalanmış coğrafyasını sembolize ediyor.

'Bir başka ülkeye, bir başka denize giderim', dedin
'bundan daha iyi bir başka şehir bulunur elbet.
Her çabam kaderin olumsuz bir yargısıyla karşı karşıya;
‐bir ceset gibi‐ gömülü kalbim.
Aklım daha ne kadar kalacak bu çorak ülkede?
Yüzümü nereye çevirsem, nereye baksam,
kara yıkıntılarını görüyorum ömrümün,
boşuna bunca yıl tükettiğim bu ülkede.'

Yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz bulamazsın. 
Bu şehir arkandan gelecektir. 
Sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın,
aynı mahallede kocayacaksın;
aynı evlerde kır düşecek saçlarına.
Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda.
Başka bir şey umma‐

Proje, Tasarımcı veya İçerik Arayın

BAŞLANGIÇ

08.12.2016

BİTİŞ

21.01.2017

YER

Viyana, Avusturya

DÜZENLEYEN

Avusturya Sanatçılar Birliği (VBKÖ)
ve kültür gemma! işbirliğinde

İLETİŞİM

A: Maysedergasse No:2 Kat: 4, Viyana

Doğan Tekeli'den
Sancaklar Camisi
Eleştirisi

Doğan Kuban'ı
Yitirdik, Mimarlık
Tarihçiliğimizde Bir
Dönem...

Zamansız Gölgeler*

Tüm yazıları göster

Gölgede Kalan | Aykut KÖKSAL

https://www.mimarizm.com/
https://adql2.yapi.com.tr/Zone/Click?zoneAssignmentId=ac562ff6-1b5a-49df-9403-f3f33764ba86&redirectUrl=https://campaign.abb.com/l/501021/2021-12-08/w2qpvg
https://www.mimarizm.com/haberler/
https://www.mimarizm.com/etkinlikler/
https://www.mimarizm.com/yarismalar/
https://www.mimarizm.com/gezi-mekan/
https://www.mimarizm.com/mimarlik-ofisleri/
https://www.mimarizm.com/ilk-yapi/
https://www.mimarizm.com/karanlik-oda/
https://www.mimarizm.com/hobi/
https://www.mimarizm.com/yeme-icme/
https://www.mimarizm.com/mimari-projeler/
https://www.mimarizm.com/haberler/gundem/istanbul-serbest-mimarlar-dernegi-20-yasinda_133511
https://www.mimarizm.com/haberler/gundem/istanbul-serbest-mimarlar-dernegi-20-yasinda_133511
https://www.mimarizm.com/haberler/gundem/istanbul-serbest-mimarlar-dernegi-20-yasinda_133511
https://www.mimarizm.com/etkinlikler/bulusmalar/binasiz-mimarliga-duyulan-arzu-uzerine-bir-kitap-ve-soylesi-siir-mimarlik_133477
https://www.mimarizm.com/etkinlikler/bulusmalar/binasiz-mimarliga-duyulan-arzu-uzerine-bir-kitap-ve-soylesi-siir-mimarlik_133477
https://www.mimarizm.com/etkinlikler/bulusmalar/binasiz-mimarliga-duyulan-arzu-uzerine-bir-kitap-ve-soylesi-siir-mimarlik_133477
https://www.mimarizm.com/etkinlikler/bulusmalar/binasiz-mimarliga-duyulan-arzu-uzerine-bir-kitap-ve-soylesi-siir-mimarlik_133477
https://www.mimarizm.com/mimari-projeler/yarisma-ve-fikir/ucuncu-mansiyon-antakya-koprubasi-kent-meydani-ve-yakin-cevresi-kentsel-tasarim-proje-yarismasi_133487
https://www.mimarizm.com/mimari-projeler/yarisma-ve-fikir/ucuncu-mansiyon-antakya-koprubasi-kent-meydani-ve-yakin-cevresi-kentsel-tasarim-proje-yarismasi_133487
https://www.mimarizm.com/mimari-projeler/yarisma-ve-fikir/ucuncu-mansiyon-antakya-koprubasi-kent-meydani-ve-yakin-cevresi-kentsel-tasarim-proje-yarismasi_133487
https://www.mimarizm.com/mimari-projeler/yarisma-ve-fikir/ucuncu-mansiyon-antakya-koprubasi-kent-meydani-ve-yakin-cevresi-kentsel-tasarim-proje-yarismasi_133487
https://www.mimarizm.com/etkinlikler/toplantilar/vii-kent-arastirmalari-kongresi_133480
https://www.mimarizm.com/etkinlikler/toplantilar/vii-kent-arastirmalari-kongresi_133480
https://www.mimarizm.com/etkinlikler/toplantilar/vii-kent-arastirmalari-kongresi_133480
https://www.mimarizm.com/yarismalar/yarisma-sonuclari/mimarca-mekan-anlatimi-metin-yarismasi-sonuclandi_133505
https://www.mimarizm.com/yarismalar/yarisma-sonuclari/mimarca-mekan-anlatimi-metin-yarismasi-sonuclandi_133505
https://www.mimarizm.com/yarismalar/yarisma-sonuclari/mimarca-mekan-anlatimi-metin-yarismasi-sonuclandi_133505
https://www.mimarizm.com/yarismalar/yarisma-sonuclari/mimarca-mekan-anlatimi-metin-yarismasi-sonuclandi_133505
https://www.mimarizm.com/
https://www.mimarizm.com/etkinlikler
https://www.mimarizm.com/etkinlikler/sergiler
http://www.vbkoe.org/
https://www.facebook.com/mimarizmcom
https://twitter.com/mimarizmcom
https://plus.google.com/u/0/b/106656345450498518295/106656345450498518295/about
https://www.youtube.com/user/Mimarizm
https://www.instagram.com/mimarizmcom/
https://www.mimarizm.com/RSS/Content.aspx
https://www.mimarizm.com/kose-yazilari/dogan-tekeli-den-sancaklar-camisi-elestirisi_132939
https://www.mimarizm.com/kose-yazilari/dogan-kuban-i-yitirdik-mimarlik-tarihciligimizde-bir-donem-kapandi_132916
https://www.mimarizm.com/kose-yazilari/zamansiz-golgeler_130071
https://www.mimarizm.com/kose-yazilari


Tweet EPosta Gönder

Ömrünü nasıl tükettiysen burada, bu köşecikte,
öyle tükettin demektir bütün yeryüzünü de.'

Sanatçı ve küratörler 
Merve Akyel, Fatih Aydoğdu, Deniz Beşer, Cansu Berksan, Cana Bilir‐Meier, Ahu Dural,
İpek Hamzaoğlu, Muzaffer Hasaltay, Betül Seyma Küpeli, Reha Refik Taşcı, Songül
Sönmez, Onur Serdar, Nase Zine, Nazim Ünal Yılmaz, Sezer Dilan Zırhlı.

Onur Serdar

Fatih Aydoğdu

Bir Başka Ülke / Ein Anderes Land sergisi, 8 Aralık 2016 ‐ 21 Ocak 2017 tarihleri
arasında Viyana'da izlenebilir. 
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