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‘Istanbul Daily’

Yerleştirme

 
Gjorje Jovanovik, daha önceki çalışmalarında evrensel değerlerin 
yeniden tanımlanması, kişilerarası iletişim, insan-toplum ilişkisi, modern 
hayat tarzının anahtarı olarak tüketim, şehirlerin, ülkelerin ve ailelerin 
parçalanmasının anahtarı olarak siyaset gibi konuları tekrar tekrar ince-
lemektedir. Sanatçı aynı zamanda şehirleri, şehirlerin genişlemelerini, 
değişimlerini, kamusal ve özel alanlarını, hayat tarzlarını ve içinde 
yaşayanların arzularını incelemeye çalıştığı pek çok projeye katılmıştır.
 
Re-Locate projesinde sanatçı, genellikle trajediler, ölümler, politik ve 
ekonomik karmaşalarla dolu olan gazeteleri sanatsal malzemesine 
dönüştürür ve onu İstanbul ve İstanbul sakinleri için şiirsel bir saygı 
duruşuna çevirmeyi amaçlar. Bu çalışmadaki amaç, en az İstanbul kadar 
çeşitli ve büyük bir nüfusun farklı ve çoğu zaman da çakışan kültürel, din-
sel ve politik arka planlarından gelen insanların yarattığı karışımı ortaya 
çıkarmaktır. Sanatçı, Doğuya ve Batıya yayılmış olan bu şehrin kültürel 
ve tarihsel katmanlarını kayıt altına alarak, gazeteyi bu şehrin insanları 
için küçük bir anıt haline getirmektedir.
 
Sanatçının İstanbul ve ona dair kişisel gözlemleri günlük gazete 
formatında yayınlanacaktır. Gazetenin içeriği sanatçının altını çizdiği 
çeşitlilikten kaynaklanan küçük hikayeler, durumlar ve olaylardan 
oluşmaktadır. Bu hikayeler, İstanbul’da yaşayan ama farklı mesleklerden, 
toplumun farklı ekonomik katmanlarından, farklı şehirlerden ve farklı 
yaş guruplarından gelen insanlardan toplanmıştır. Gazete genellikle 
manasız bulunan dünyevi eylemlere ve olaylara iki hafta boyunca kulak 
kabartmış ve şehirdeki gündelik hayatın kimi parçalarını kendi amacı için 
kullanmıştır. Gazetedeki beyanlar küçük izlenimlerden oluşmakla birlikte, 
onlara şiirsel ve kurgusal bir değer katılmıştır.

Çalışma sergi alanında, bir kahvenin okuma köşesi şeklinde düzenle-
necektir ve izleyici istediği takdirde Türk kahvesini ya da çayını yudum-
larken gazetenin tadını çıkarabilecektir. 

‘Istanbul Daily’

Installation

In his previous work, Gjorgje re-examines the interpersonal communica-
tion in the context of the general situation of redefining universal values, 
man-society relations, consumerism as a key factor of modern life style, 
politics as a factor for the disintegration of the cities, states, and fami-
lies… He was involved in numerous projects that are examining the cit-
ies; their growth, change, their public and private space and the life and 
desires of its inhabitants. 

For the Re-locate project, his attempt is to transform the media of the 
newspaper, usually filled with information about tragedies, killings, eco-
nomical and political turmoil into poetic homage about Istanbul and its 
citizens. The interest of the artist is to put over the mixture of various pop-
ulations in the city as big and diverse as Istanbul, with citizens coming 
from different and often juxtaposed cultural, religious and political back-
grounds. Thus, the newspaper is a small monument for these people, 
an attempt to record the present time and the variety of the cultural and 
historical layers of the capital spread between the East and the West. 

His research on Istanbul and his personal observations will be published 
in a format of a daily newspaper. For the content, the artist is highlight-
ing small stories, situations and events drawn from the multitude. He 
was collecting those stories from the city’s inhabitants coming from dif-
ferent professions, social and cultural layers of the society, different cities 
within the country and from different ages. The newspaper will make a 
cut across the life in the city in a period of two weeks time, thus giving 
voice to the usually insignificant mundane actions and events. The state-
ments will be in a form of small impressions, thus giving them poetic and 
fictional value. 

The work will be placed as an installation- a reading corner of a Turkish 
café where the audience will have the opportunity to experience his work 
over a cup of Turkish coffee or tea.

Gjorgje Jovanovik



Pazar 10 Temmuz, 2011, 12:40
Kapalıçarşı
Ahmet dükkanında günün ilk el 
yapımı çantasını sattı.



Cumartesi 9 Temmuz, 2011, 15:27
Sultanahmet Camii
Damla 2231 tane sabun köpüğü 
yaptı.



alban muja



‘Benim İstanbulum’

Çizimler, video ve yerleştirme

 
Alban Muja’nın çalışması kendi İstanbul gerçekliklerini belgeliyor. 
Çalışma üç parçadan meydana geliyor: Kısa bir video-kartpostal, çizim-
ler ve mekan düzenlemesi. Video, şehrin görece sakin bir gündelik 
anını gösterirken, kendi hareketlerini takip ettiği çizimlerle kişisel hari-
talar oluşturuyor. İstanbul’da üç haftalık kalışı boyunca her türlü taşıma 
aracını kullanarak yaptığı gezileri belgeleyerek, kendi İstanbul’unun çiz-
gisel bir haritasını ortaya çıkarıyor. Enstalasyonun son parçası olarak 
karşımıza serginin girişine yerleştirilen bir halı çıkıyor. Bu halı sergiyi 
ziyaret edecek olan izleyicileri ayakkabılarını çıkarmaya davet ederek, 
Müslümanlığın güçlü bir sembolüne, camiye girerken ayakkabıların 
çıkarılması zorunluluğuna gönderme yapıyor. 

Bu üç iş, şehrin çeşitliliğini, kontrastlarını ve çokkültürlü görünümlerini 
anlatmak amacıyla sanatçının şehirdeki kişisel tecrübelerini bir araya ge-
tirmesinin aracı oluyor. 

“My Istanbul” 

Drawings, video and installation

In his work, Alban will document some of his realities of Istanbul. His 
work consists of three parts: A short video- postcard from Istanbul, draw-
ings and ambient installation. The video shows a rather peaceful moment 
in the everyday life of the city, while with the drawings he is mapping 
his movements, thus creating a personal map. He is using all means of 
transport while moving in the city and documenting all his movements 
over three weeks of stay and later on making a linear map of the Istanbul 
the way he saw it. The final element of his installation will be the car-
pet on the entrance of the exhibition, reminding the audience to take off 
their shoes before entering- a very strong symbol of the Muslim religion 
and a very performative act that everyone should make when entering 
a mosque. 

These three elements are combining his experience of the city, and in 
this way he would like to show the diversity, the contrasts of the city and 
its multicultural facets.

Alban Muja







STRIKE ONE’S FLAGTESLİM BAYRAĞI ÇEKMEK
PHOTO,DIGITAL PRINT, 2011FOTOĞRAF, DİJİTAL BASKI, 2011



Suat Öğüt
 
Suat Öğüt işlerinde ‘kimlik’, ‘kamusal alan-özel alan’, ‘hafıza’, ‘sanat 
üretimi’ ve ‘tüketim toplumu’ gibi kavramların etrafında dolaşır. Tarihi 
karşılaştığı insanların kişisel hikayeleri dolayımıyla öğrenmeyi tercih 
ettiği için tarihe yaklaşımı doğrudandır. 
 
Bu yaklaşımına paralel bir şekilde, hareket halindeki Re-Locate 
çalışması boyunca tanıştığı insanların hikayelerini kendi işinin yapı 
malzemesi olarak kullanmıştır. Biraraya getirdiği malzemelerden, 
gezinin derinlemesine bir özetini sunan, insanların Balkanlar, komşuları 
ve kültürel ortaklıkları hakkındaki düşüncelerini ve fikirlerini ortaya koy-
an karmaşık bir multimedya yerleştirmesi ortaya çıkmıştır. Projesinde, 
tanıştığı insanlar tarafından tecrübe edilmiş ve anlatılmış olan komşu 
ülke insanı stereotiplerinden güncel bir Balkan hikayesi yaratmaktadır.
 
Suat’ın yerleştirmesinde meseleye dair üç farklı yaklaşım bulunmaktadır. 
Araştırmasının ilk hattı olan ‘Fıkra Projesi’nde komşu ülkeler arasındaki 
ilişkileri fıkralar aracılığıyla inceler. Bu yaklaşım, Balkanlarda komşu 
ülkeler ve bu ülkelerin insanlarıyla ilgili dolaşmakta olan stereotiplere 
dair bilgiyi derinleştirme amacı taşımaktadır.

İkinci çalışmasında Türk, Makedon, Yunan, Bulgar ve Arnavut 
olmanın en önemli beş sebebi ile oynamaktadır. Son olarak, ses ve 
ışık yerleştirmesinde, izleyici bu sebepleri ufak değişikliklere uğramış 
şekilde duyacaktır. Burada sanatçı, Balkan olarak adlandırılan şeyler 
arasında bulduğu benzerliklerden bahsetmektedir.

Üçüncü yaklaşımı olan ‘Evet-Hayır’ projesinde, beden dili aracılığıyla 
kurulan iletişimi ve onun yarattığı karışıklıkları,  farklılıkları, benzerlikleri, 
alışkanlıkları ve kültürel ortaklıkları sorgulayarak inceler. 

In his work, Suat wanders around concepts such as ‘identity’, ‘public 
space or private space’, ‘memory’, ‘art practice’ and ‘consumption cul-
ture’. His approach in learning about history is direct, through the per-
sonal stories of the people he is meeting. 

As a result of this approach -during the mobile workshop- he was meet-
ing a number of people in order to gather their stories as a build-up for 
his work. From analyzing the gathered material, he came up with a com-
plex multimedia installation that is showing a deep overview of the trip 
and of people’s thoughts and ideas about the Balkans, their neighbors 
and the shared commons in the region. In his projects he is creating a 
current Balkan story over the stereotypes about the neighbor, told and 
experienced by the people. 

In the installation there are 3 different approaches to the issue.
The first line of his research was the ‘Jokes project’ where he was trying 
to research the relations between the neighboring countries through the 
narrative of the joke. This was an attempt to deepen the knowledge of 
the stereotypes that are circulating on the Balkans about the neighbor-
ing countries and people. 

In his second project he is playing with the top 5 reasons for being: 
Turkish, Macedonian, Greek, Bulgarian and Albanian… At the end, in 
the light and sound installation the visitor hears the same reasons, with 
slight modification. Here the artist is showing only the similarities that he 
observes as Balkan.

In the third approach, the ‘Yes – No’ project, he is questioning the com-
munication through the body language and the confusion it creates 
while questioning the differences, similarities, habits and the cultural 
commons. 



BALKAN DROPLIGHT-
                                                               TOP 5 REASONS FOR BEING ANYWHERE

LIGHT & SOUND INSTALLATION 2011

BALKAN AVİZESİ - 
HERHANGİ BİR YERDE OLMAK İÇİN EN İYİ BEŞ SEBEP
IŞIK VE SES YERLEŞTİRMESİ, 2011



Top 5 Reasons For Being Greek

1-YOU USED TO HEAR A LOT OF JOKES ABOUT TURKS, BUT NOW IT IS MORE LIKELY TO 
HEAR THOSE ABOUT ALBANIANS.
2- YOU LIVE WITH YOUR MOM AND DAD UNTIL YOU ARE MARIED. 
3- GREEKS DON'T FIGHT AS HEROES, HEROES FIGHT LIKE GREEKS.
4- YOU HAVE A GREEK GROSS, FLAG OR ICON, HANGING FROM YOUR REARVIEW MIRROR.
5- YOU FIGHT OVER WHO PAYS THE DINNER BILL. 

Top 5 Reasons For Being Bulgarian

1- YOU USED TO HEAR A LOT OF JOKES ABOUT MACEDONIANS, BUT NOW IT IS MORE 
LIKELY TO HEAR THOSE ABOUT GREEKS.
2- YOU LIVE WITH YOUR MOM AND DAD UNTIL YOU ARE MARIED. 
3- BULGARIANS DON’T FIGHT AS HEROES, HEROES FIGHT LIKE BUGARIANS.
4- YOU HAVE A BULGARIAN GROSS, FLAG OR ICON, HANGING FROM YOUR REARVIEW 
MIRROR.
5. YOU FIGHT OVER WHO PAYS THE DINNER BILL. 

Top 5 Reasons For Being Turk

1- YOU USED TO HEAR A LOT OF JOKES ABOUT GREEKS, BUT NOW IT IS MORE LIKELY TO 
HEAR THOSE ABOUT BULGARIANS.
2- YOU LIVE WITH YOUR MOM AND DAD UNTIL YOU ARE MARIED. 
3- TURKS DON’T FIGHT AS HEROES, HEROES FIGHT LIKE TURKS.
4- YOU HAVE A TURK GROSS, FLAG OR ICON, HANGING FROM YOUR REARVIEW MIRROR.
5- YOU FIGHT OVER WHO PAYS THE DINNER BILL. 

Top 5 Reasons For Being Macedonian
 
1- YOU USED TO HEAR A LOT OF JOKES ABOUT GREEKS, BUT NOW IT IS MORE LIKELY TO 
HEAR THOSE ABOUT BULGARIANS.
2- YOU LIVE WITH YOUR MOM AND DAD UNTIL YOU ARE MARIED. 
3- MACEDONIANS DON’T FIGHT AS HEROES, HEROES FIGHT LIKE MACEDONIANS.
4- YOU HAVE A MACEDONIAN GROSS, FLAG OR ICON, HANGING FROM YOUR REARVIEW 
MIRROR.
5- YOU FIGHT OVER WHO PAYS THE DINNER BILL. 

Top 5 Reasons For Being Albanian

1- YOU USED TO HEAR A LOT OF JOKES ABOUT SERBIAN, BUT NOW IT IS MORE LIKELY TO 
HEAR THOSE ABOUT BULGARIANS.
2- YOU LIVE WITH YOUR MOM AND DAD UNTIL YOU ARE MARIED.   
3- ALBANIANS DON’T FIGHT AS HEROES, HEROES FIGHT LIKE ALBNIANS.
4- YOU HAVE AN ALBANIAN GROSS, FLAG OR ICON, HANGING FROM YOUR REARVIEW 
MIRROR.
5- YOU FIGHT OVER WHO PAYS THE DINNER BILL.



EVET-HAYIR, HAYIR-EVET YES-NO, NO-YES
2 EKRAN VİDEO DOUBLE, 1’25’’,2011 DOUBLE SCREEN VIDEO, 1’25”, 2011 

                                                                               
                                                                               



In the small Macedonian village,you know where the people are to fill in numbers, 
there was a national counting. And the city counciler came in and he said, “we are 
going to do counting of the people in our village. So please come in the central square 
then I will count everybody.”. And he started to count and he counted everybody 
except himself. So he said, “Okay, we perfectly know how much people are living in 
here but obviously it is a bit weird we are all in here but except one. So we count, 
somebody could do it for me again just to check what is going on here and what is 
wrong”. And everybody started to count but they were counting without themselves. 
So, eventually they said, “Okay, somebody is missing but we don’t see who is miss-
ing. What we gonna do now?” The city counciler said, “Okay, I have one really good 
idea! Let’s everybody take their pants off and let’s shit! And after this we are going to 
count the shit.” Everybody took their pants off and then they shit on the ground and 
count the shit. The number of shits were exactly in the number of the people. So, he 
said, “Yeah, we are a fucked up country, we have fucked up Macedonian tribe. We are 
always not in numbers of people but we are numbers of shit!”

FIKRA JOKE
VIDEO, 10’20’’, 2011

Küçük bir Makedon köyünde, insanların sayılması gerekiyormuş. Nüfus 
sayımı olacakmış. Belediye gelmiş ve “Köyümüzdeki insanların sayımını 
yapacağız.” demiş. “Bu yüzden lütfen meydana gelin de herkesi sayayım.” 
Saymaya başlamış ve kendisi dışında herkesi saymış. Sonra “Tamam” 
demiş, “Burada ne kadar insanın yaşadığını hepimiz tamamen biliyoruz 
ama bir kişi hariç hepimizin burada olması açıkçası biraz garip. O yüzden 
bir daha sayalım, birisi benim yerime yapsın ki burada olanı, buradaki yanlışı 
bulalım.” demiş. Herkes tekrar saymaya başlamış ama kendileri dışında 
herkesi saymışlar. Sonunda “Peki, bir kişi yok ama burada olmayan kişiyi 
anlamadık. Şimdi ne yapacağız?” demişler. Belediye Başkanı, “Çok iyi bir 
fikrim var! Herkes pantolonunu çıkarsın ve sıçsın! Sonra bokları sayarız”, 
demiş. Herkes pantalonlarını çıkarmış ve yere sıçıp bokları saymışlar. 
Bokların sayısı insanların sayısındaymış. Böylece Belediye Başkanı demiş 
ki, “Evet, berbat bir ülke ve berbat bir kabileyiz. İnsanların sayısı kadar değil, 
bokların sayısı kadarız!” demiş.

                                                                               
                                                                               





Zeyno Pekünlü
Gelin Kafası

‘Gelin Kafası’ projesi birbiriyle iç içe geçmiş iki araştırmayı ortak bir görsel 
sunumla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bir yandan kadın güzelliği, 
aile kavramı hakkındaki farklı görüşleri, diğer yandan Türkiye ve Balkan-
lar arasındaki ortak tarihin bugünkü yansımalarını ve insanların kültürel 
algıladıklarını incelemeyi amaçlar. 

Avrupa coğrafyasının büyük çoğunluğunda, kadının sosyo-ekonomik duru-
mu her ne olursa olsun evleneceği gün, gündelik hayatında kullanmayacağı 
bir saç ve makyaj yaptırması nerdeyse pek çok kültürde ortak bir eylemdir. 
Nikahtan ya da düğünden hemen önce gelin ve damadın bu özel anlarını 
belgeleyen, çoğu zaman fazlasıyla oynanmış, fon eklenmiş, düzeltilmiş 
fotoğraflarının çekilmesi de bu seramoninin önemli bir parçasıdır. Gelin 
olabilecek (sözde) en güzel haline getirilir. Hayatının en mutlu ve en güzel 
günü düğün fotoğraflarıyla sonsuza kadar ölümsüzleştirilir. 

Kuaför projesinin ilk amacı bu güzelleşme sürecinin ve oynanmış 
sonuçlarının çeşitli coğrafyalardaki ortak özelliklerini ve farklılıklarını 
araştırmaktır. Bu sayede sahte mutluluk anların ufak bir koleksiyonunu 
oluşturmak amaçlanmaktadır. 

Proje ziyaret edilen şehirlerde gerçekleştirilen düğün saçı ve makyajı 
yaptırma seanslarını ve ardından çektirilen fotoğrafları kapsar ve her 
şehirde aynı senaryo uyarınca ilerler. Türkiyeli gelin bulunulan şehrin yerlisi 
olan bir damatla evlenecektir. Gelin saç ve makyaj konusunda kuaföre tam 
yetki verir ve işleri onun zevkine bırakır. Böylece araştırmanın amaçlarından 
biri olan güzellik algısı konusunda sanatçının kararları ve etkisi minimuma 
indirilir. Kuaförde geçen süre boyunca ise, kuaförle ve kuafördeki diğer 
insanlarla evlilik, güzellik, aile, kültürel farklar, ortaklıklar, yabancılık üzerine 
sohbet edilir. 

Seansın sonunda gelin bu defa fotoğrafçıya giderek düğün fotoğrafı çektirir. 
Bir önceki seansta olduğu gibi bu seansta da bütün seçimler fotoğrafçının 
zevkine bırakılır. 



-Bulgar erkekleri maço mudur genelde?
-Evet biraz. Ortalama bir Bulgar erkeğine hayır diyemezsin. Ama 
yine de adamdan adama değişir. Eve ekmeği erkek getiriyorsa o zaman 
maço olurlar, ama eğer sen paranı kazanırsan her zaman ‘kapa çeneni’ 
diyebilirsin. 
Makyöz

-Are Bulgarian men machos?
-Yes a little. You can’t usually say no to an ordinary Bulgarian man. 
But still, it depends on the man of course. When men brings money home, 
they are macho, but if you bring money you can always tell them ‘shut 
up’. 
Make-up Artist







Hairy Tale

The “Hairy Tale” project is based on two different but intertwining investigations. 
The first pillar of the project is a visual investigation about the beauty concep-

tion of women, the diverse approaches about the familiar commitment and the 
creation of false memories. The other pillar is a verbal documentation about the 

common history of Turkey and Balkan nations and the reflection of this history on 
the cultural perceptions of people today.

 
Almost in all cultures and socio-economic classes in the European geography, the 

preparation of the bride for the wedding, includes a visit to the hairdresser’s for 
a special bridal hair and a bridal make-up. This ceremony continues with a visit 

to a professional photography studio to take a picture of the bride and the groom 
whom are supposedly in their best “look”. With the over made hair and make up 
and with the help of re-touched photos this “precious moment” freezes forever.

 
The first objective of the project is to experiment this beauty process and to 

examine the “re-touched” results of the wedding pictures in different countries or 
cultures, to investigate the common points or differences and to make a visual 

collection of false memories.
 

The second objective of the project consists of documentation of the conversa-
tions in the Hairdresser’s. These conversations focuses on the common culture or 

differences of Turkey and Balkan countries, marrigage, beauty, commitment etc. 

The project realized according to a script to facilitate the conversations. The artist 
herself acts as the Turkish bride getting married to a local. This script helps to 

keep the talk focused on the countries, nation’s stereotypes, national histories, 
being a foreigner, the marriage of the different cultures etc. 

On the other hand the bride gives full permission to the hairdresser’s to make 
her beautiful and to fit in the countries bride aesthetics. She does not make any 
desicions about the hair or the make up.  After the session in the Hairdresser’s, 

the bride goes to the photography studio to pose for series of bridal photos. Also 
in this part all the aesthetic decisions will be left to the photographer’s taste. 



Ilgın Seymen









Okunmayı bekleyen açık bir kaynak kitap olarak şehir yaklaşımıyla 
Ilgın, ziyaret edilen şehirlerde etrafa yayılmış verileri kullanıyor. 
Proje süreci boyunca, sonrasında tekrar düzenleyerek bir kurguya 
dönüştüreceği her türlü malzeme ve deneyimi topluyor. Dergi ve 
market broşürlerinden çıkan imgeler, konser, parti, albüm tanıtım ya da 
politik duyuru gibi kültürel aktivitelerin posterleri bir şehirden alınıp ötek-
ine yerleştirildikçe şehirler, kültürel bir karma olarak deneyimlenmeye 
başlıyor.

In her work Ilgın is approaching the city as an open source book wait-
ing to be read: by using the data that is spread around the cities they 
were visiting. She is collecting all sorts of materials and experience 
and later on reconfiguring them in a statement. The experience of the 
city becomes a cultural shuffle, as some of the images are relocated 
from one city to another: images from magazines, market brochures and 
posters of political announcements or cultural events such as concerts, 
parties, album releases…

Mnemonics Mnemonics

Mekana Özgü Yerleştirme Site-specific installation



Ilgın’ın Re-Locate projesindeki çalışması oldukça 
açık bir yaklaşımla başlamış ve böylece yolcu-
luk boyunca şekillenmiştir. Şehirleri keşfetme 
alıştırması temelde iki taktik üzerinden ilerler. 
Birincisi, şehrin ‘materyal’ içeriğine ve dağınık 
verileriden oluşan görsel haritasına bakarak 
analiz etmek. İkincisi, ‘yaşanan zaman olarak 
şimdi’yi, hem ‘içinde bulunduğumuz çağ’ 
anlamıyla, hem de ‘sindirdiğimiz an’ algısıyla 
deneyimlemek.

İçeriği yeniden konumlandırma projesi, önce-
likle kendi jenerasyonundan yerel insanlarla 
temas kurması ile başlıyor. Sanatçı, küresel 
olarak hangi kodları paylaştığımız ve birbirim-
ize ne şekillerde yaklaşabileceğimiz sorularını 
ortaya atıyor. Şehir sakinlerinin günlük yaşam 
pratikleri üzerinden şehri ve gece hayatını 
taramak ve  küresel olarak paylaşılan anları 
gözetmek, müzik, takılmak ve sohbet etmek gibi 
iletişim şekilleriyle gelişiyor. Tanıştığı insanlara 
ve sokakalardan gelen görsel malzemelere göre 
proje şehirden şehire değişiyor ve farklı yönlere 
evriliyor. Sanatçı, her şehirden, çantasını oranın 
sakinleri ile kurduğu iletişim ve sokakta bulduğu 
nesnelerle doldurarak ayrılıyor. Böylelikle, her 
şehirde, bir önceki şehirden edindiklerini yeni-
den konumlandırıyor ve gündelik manzaralara 
küçük müdahalelerde bulunuyor.

Projenin sergi aşamasında Ilgın, yaşanan deneyimin birikimi ve anımsatıcısı 
olarak toplanan malzemelerin imgelerini, sergi mekanı içerisinde yayılan 
açık bir günce şeklinde düzenliyor. Yolculuk boyunca Ilgın, gruptaki diğer 
sanatçıların çalışmalarına katkıda bulunarak onlarla ortaklıklar kuruyor. 
Bu yüzden, sergide işlerinin farklı katmanlarını diğer sanatçıların işlerine 
yaklaştırarak, birbirilerine hangi noktalarda değdiklerini görsel olarak gös-
termeye çalışıyor.

Her approach for the Re-locate project was considerably left open, 
thus gradually shaped throughout the trip. In her research of ex-
ploring the city she develops two main tactics. Analyzing the city 
through the ‘material’ content and it’s visual landscape by the data 
that is spread around. Experiencing the ‘lived moment of now’ in 
both senses: as ‘the era we live in’ and as ‘the instant we digest’. 

Her personal project of re-locating content  starts with herself by 
making personal contacts with local people of her generation. How 
much we share globally and how can we move toward each other 
was the question posed by the artist. Scanning the city and it’s 
night culture through the everyday practice of it’s inhabitants and 
observing the globally shared moments through music, hanging out 
and talking. From city to city the project evolved and changed de-
pending on the people she met and the content she found on the 
streets as a part of the visual litter. The communication with the 
citizens and the found materials on the streets, were filling her folder 
for the visited city. So in each city, she would re-locate content from 
the previously visited cities or make minor interventions into the 
everyday landscape. 

In her final work she will create an open journal of her visit that 
spreads out in the exhibition space by using images of collected 
materials as accumulation and reminder of the lived experience. 
During the travel, Ilgın collaborated with some of the members of 
the travelling group by adding input in their research works. Thus, 
she will also try to visually show in the exhibition -by putting layers 
of her works close to the other artists- where they were creatively 
touching each other. 



rayco



Re-Istanbul
 
Raycho çalışmalarında genellikle kişisel hikayeleri ve tecrübeleri sanatın 
taşıyıcısına dönüştürür ve minör olayları herkes tarafından bilinen büyük 
konuları anlatmanın aracı haline getirir. Sanatçı aynı zamanda kent kül-
türü ve yaşamıyla yakından ilgilendiği için bulunduğu yere has işler üretir. 
 
İstanbul’da profesyonel sebeplerle bulunan ve şehri birlikte çalıştığı 
insanların perspektifinden de görme fırsatı bulan bir sanatçının edindiği 
izlenimler sıradan bir ziyaretçiden farklıdır ve Raycho bu farkı daha geniş 
bir izleyici kitlesi  ile paylaşmak istemektedir. Çalışmak için gittiğiniz 
şehirler gözünüze tamamen faklı görünür. Şehirde kurulan profesyonel 
bağlantılar, yalnızca gezmek için gelmiş olan birinin kuracağı ilişkilerden 
de ayrılır. Şehre dair edinilen bilgi, ilgilendiğiniz konulara özel olabilir ve 
derinleşmeye müsaittir.
 
Raycho, Re-Locate projesine katılan sanatçılarla yaptığı söyleşilerde on-
lara öncelikle bu proje süresince ziyaret ettikleri şehirlerin onların hayatında 
nasıl yer ettiğini ve şehirlere olan yaklaşımlarının nasıl değiştiğini sordu. 
Diğer yandan, İstanbul’a davet edilmiş olan sanatçı ve küratörlerden, 
yaptıkları işler üzerinden şehri nasıl deneyimlediklerini anlatmalarını 
istedi. Yerli sanatçılara da yabancı sanatçıların araştırmalarına yardım 
etmenin şehri algılayışlarını ne yönde değiştirdiğini ve yeni keşiflere se-
bep olup olmadığını sordu. Raycho bu araştırma aracılığıyla, profesyo-
nel sanat gezgininin edindiği tecrübelere dair sorularına cevap bulmayı 
amaçladı.
 
Raycho araştırmasını; fotoğraf, söyleşi ve şehre dair küçük ayrıntılardan 
oluşan video fragmanlarından meydana getirilmiş bir multimedya kolajı 
olarak sergileyecek. Çalışma şehre dair küçük anların bir araya getiril 
mesi, şehrin atmosferinin yansıtılması ve kent yaşamının ritminin yaka-
lanmaya çalışılması amacını taşımaktadır.

Re-Istanbul

In his work, Raycho is experiencing art through personal stories and 
experiences, taking minor personal events for describing big and well-
known topics. He is also interested in the urban culture and the city life, 
exploring places and making site-specific works. 

His impression from Istanbul visit was that he is observing and breath-
ing the city differently due to his professional visit and the people he met 
and worked with, and this is something that he wants to share with the 
wider audience. The city can be a lot more different when we experience 
it through working. The professional connections that one can make in a 
city could differ greatly from the relations one might have with a city when 
visiting it as a sightseer. The knowledge of the city life thus can be much 
deeper and much more specific in this way. By making interviews with the 
artists from the Re locate project, Raycho is first asking how cities are 
re-located for them through their work and how they were approaching 
the visited cities. On the other hand, he was asking the visiting artists and 
curators in Istanbul how they experience the city through work, and then 
asks again the local artists about the way they re-discover the city by 
helping the foreign artists do their research. By posing all these questions 
he goes full circle in finding his answers about this kind of experience a 
professional art traveler has. 

The research will be displayed as a multimedia collage with: photos, con-
versations, and video fragments with small details from the city. This work 
is an attempt to gather smaller fragments of the city, capture the atmo-
sphere and try to catch the rhythm of the city life. 

Raycho Stanev
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Gökçe Süvari, sanatsal pratiğinde resmi olmayan anlatılara, hikaye 
anlatıcılığına ve sözel tarihe vurgu yaparak bunların efsanelere 
dönüşme şeklini ve genel anlamda anlatıları incelemektedir. Re-
Locate projesi sırasında yerel bir efsanenin izlerini takip etmiş 
ve dokümanter araştırma yöntemlerini model alarak bu hikayeyi 
anlatıcının pozisyonundan ele alır.  
 
Atina’nın protestocu köpeği Loukanikos’un Hikayesi’i bu anlamda 
sanatçı için ilgi çekicidir. Son yıllarda Atina’da gerçekleşen göster-
iler sırasında, ortaya çıkan protestocu Loukanikos ünlü bir yerel 
kahramana dönüşmüştür. Protestolar sırasında, polis kordonuna 
kafa tutarken fotoğraflanan Loukanikos, kısa sürede internette bir 
kahramana dönüşmüştür.
 
Bu olay, yeni iletişim araçları sayesinde yayılan, tanıklıklar, görseller, 
gündelik konuşmalar, söylentiler ve duyumlarla beslenen gizli bir 
kahraman ya da onun varlığı hakkında resmi olmayan (paralel) 
güncel bir tarih yaratımına katkıda bulunur.  Diğer bütün folklorik 
kahramanlar gibi, Loukanikos da bir olaya bağlı olarak ortaya 
çıkmıştır ve belli bir zaman dilimine aittir. Bu kahramanın yaratılışı da 
diğer folklorik kahramanların yaratılışıyla aynıdır; bu yüzden de Lou-
kanikos yerel efsane yaratımlarının, mücadele zamanlarında yardım 
ihtiyacının, resmi enformasyona karşı güç arayışının sembolü olarak 
ele alınabilir.
 
Sanatçı ulaşılabilir olan tanıklıkları ve bilgileri toplama yoluyla 
(sözde) belgeselci yöntemleri kullanarak, kendi efsanesini diğer kö-
pek efsanelerinden kimi nüvelerle takviye ederek ve aynı zamanda 
hikayeye bilimsel gözlemci tavrıyla yaklaşarak, kendi anlatımcı 
pozisyonunu güçlendirir.

Gökçe Süvari
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In her practice, Gokce deals with narratives by putting an emphasis 
on the unofficial narrations, storytelling and oral histories; and the way 
they are transformed into legendary narratives. For the Re-Locate 
project she is following the creation of a legend, thus telling the story 
from a position of a narrator by using a journalist way of research. 

The story about Loukanikos, the protest dog from Athens caught her 
attention since she was dealing with this particular issue. The pro-
tester dog Loukanikos becomes a famous local hero from the Greek 
protests in Athens since several years. In one of the protesting days 
the dog confronted the Police cordon, got photographed and next day 
it became a hero on the Internet. 

This event creates an unofficial [parallel] contemporary history, a hid-
den hero character whose popularity grows thanks to the new media 
and depending on the testimonies, captures and images, through 
informal talks, rumors and hearsays about him or his appearance. It 
becomes a legend significant for one time frame, connected with one 
particular event, much like the other folk heroes. The construction of 
this legend is the same as in any other folk hero legend; therefore, 
Loukanikos could be taken as a symbol of fabricating a local legend, 
an aid in the times of struggle, and as a method of empowerment 
against the official information. 

The artist is strengthening her role of a narrator by approaching this 
story in a manner of a scientific observer by following it in a (pseudo) 
documentary way, collecting the testimonials and the data that are 
available, as well as including some hints from other canine legends to 
strengthen the idea of the legend.
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‘Syntagma Hamamı’ (Mary Zygouri)
 
Mary Zygouri’nin çalışmaları, varolan gerçekliğin içinde başka bir 
gerçeklik yaratma araştırmalarından oluşur. Bir yandan gündelik 
olanı kesintiye uğratmak amacıyla sanatsal pratiğini kullanarak be-
densel ve mekansal sınırlamalarla uğraşır, diğer yandan iktidar ve 
oyun yapıları arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmayı amaçlar.
 
Mary İstanbul’da kaldığı süre zarfında, bir zamanlar Balat bölges-
inde yaşamış olan Rum cemaatinin ardında bıraktığı izlerin peşine 
düştü. Araştırmasının çerçevesi, 1923 yılında Türkiye ve Yunani-
stan arasında gerçekleşen ilk nüfus mübadelesi ve daha sonra 
1955 yılında İstanbul’da yaşanan pogromlar gibi Rum nüfusunu 
azaltan bir dizi olay tarafından çizildi. Tarihteki politik değişimlerin 
ve çalkantılı dönemlerin ardından, bugün İstanbul’un Rum nüfu-
sundan geriye çok küçük bir topluluk kalmıştır.  1927 yılında 119, 
822 olan Rum nüfusu 1978’e gelindiğinde 7000’e, 2006’da ise 
2500’e düşmüştür.
 
Tarih boyunca yaşananların izleri 1911’den beri Tarlabaşı bölge-
sinde hizmet veren bir hamamda sanatçının karşısına çıkar. 
Hem çalışmanın, hem de binanın ismi olan ‘Syntagma Hamamı’ 
aynı zamanda ‘Anayasa Hamamı’ anlamına gelmektedir. İsim 
hamam binasının ön cephesine Rumca, Ermenice ve Türkçe 
olarak yazılmış olmasıyla, coğrafyanın tarihsel katmanlarına, 
İstanbul’daki azınlıklıkların ortak yaşamlarına ve yaşanmış olan 
vahşete tanıklık ettiğini ortaya koymaktadır.
 
Bu işiyle Mary, demokratik bir anayasının geçmişte ve bugün sahip 
olduğu politik önemin altını çiziyor. Aynı zamanda binanın ismini 
olduğu gibi kullanarak, 2011 yazında  ekonomik ve politik krize 
karşı Atina’nın Syntagma Meydanı’nda örgütlenen protestolara ve 
ayaklanmalara gönderme yapıyor. Hamam orjinal işlevinin ötes-
inde kazandığı yeni kullanımıyla, bugüne yöneltilmiş eleştirel bir 
söylemin ve yaratıcı bir değerlendirmenin mekanı haline geliyor.

Anayasa; tanımı gereği, 
otoritenin tesisinin ve nasıl 
işleyeceğinin kurallarını ve 
prensiplerini içeren ve toplumun 
politik birliğini garanti altına alan 
bir metindir. Anayasaların temel 
amacı, vatandaşları otoriteye 
karşı korumak, sosyal özerkliği 
ve kişisel güvenliği güvence 
altına almaktır. Siyasi birlikteliği 
ve toplumun kimliğini koruma 
amacını güder. Ait olduğu 
devletin ve milletin temellerini 
yansıtır.

The Constitution is, by 
definition, the text which 
includes the fundamental 
principles and rules that 
run through the foundation 
and practice of authority 
and of co-existence, it in-
sures the political union of 
a given society.The main 
aim of the Constitution is 
to defend and protect citi-
zens against the authority 
and to ensure social au-
tonomy and personal se-
curity.It stands for political 
union and the identity of a 
given political society and 
it reflects its national and 
govermental foundation.



Ütopyacılar altına ve gümüşe herhangi bir metalmişçesine 
davranırlar. O kadar ki, hem kendi evlerinde, hem de kamu 
binalarında altından lazımlıklar ve mutfak eşyaları kullanırlar. 
Altın aynı zamanda köleleri bağladıkları zincirlerin yapımında 
kullanılır. Dahası suçlular altın küpeler, yüzükler, kolyeler ve hatta 
altın taçlar takmak zorundadırlar. Bu sayede Ütopyacılar altını 
ve gümüşü önemsemeyen ve küçümseyen bir toplum yaratmayı 
amaçlarlar. Bu metallerle kölelerini cezalandırır, suçluları aşağılar 
ve çocukları eğlendirirler.
Utopians use gold and silver as if they are of similar worth to 
every other metal. They even use gold to make chamber pots or 
other household items, both in public buildings, as well as in their 
own houses. Gold is also used to manufacture the chains that 
grip their slaves. Moreover, criminals are obliged to wear gold-
en hoops in their ears, golden rings and necklaces and golden 
wreaths on their heads. In this way the Utopians are attempting 
to create a society that renders gold and silver of no esteem and 
depreciates them. Those metals are used to punish their slaves, 
humiliate the criminals and entertain the children.
                                                                                                      V       Tomas More, Utopia,2nd Book ,(1965)

Abunddance of gold follows the widespread folktale pattern 
of ‘Metallization of nature’ (whole golden mountains). This 
is accompanied by a distinctively Aristophanic version of 
the degradation motif: gold is so plentiful that people can 
find nothing to do with it, and so the king unhesitatingly 
defecates on it. Aristophanes converts the traditional folk-
tale motif into a scatological joke. The depreciation of gold 
is structured as a kind of escalation: The Athenian envoys 
had experienced first the moderate reduction of gold to the 
level of ordinary utensils, and then as climax, the grotesque 
disdain for gold manifested by the king’s defecation.
 

Aristophanes, Acharnis, 425 p.

Altının bolluğu yaygın bir folklorik hikaye olan ‘Doğanın 
metalle kaplanması’ (altından dağlar) folklorik hikayesininin 
örüntüsüne sahiptir. Bu örüntünüye aynı zamanda belirgin 
bir Aristocu bozulma motifi de eşlik eder: altın o kadar çok-
tur ki insanlar onunla ne yapacaklarını bilemezler, kral ise 
tereddüt bile etmeden altınların üstüne dışkılar. Aristotales 
klasik bir halk hikayesinin motifini belden aşağı bir şakaya 
dönüştürür. Altının değer kaybetmesi bir çeşit gerginliğe yol 
açar: Atinalı sefirler önce altının sıradan mutfak eşyalarını 
bile altından kaplayacak kadar değerinin düşüşünü te-
crübe etmişlerdir, daha sonra bu düşüş, kralın üstüne 
dışkılamaya tenezzül etmesinde grotesk bir ifade bularak 
doruk noktasına ulaşmıştır.



SAMİ ÇETİN, 46 years old.He is from TOKAT. Works for 
the HURRIYET Hamam since 1983. The previous owner of 
the Hamam  was Armenian.

SAMİ ÇETİN, 46 yaşında. Tokatlı. 1983’den beri Hürriyet 
Hamamı’nda çalışıyor. Ermeni kökenli Kadir Gengel  ise 
hamamın sahibir.

   “The public bath of Syntagma” by Mary Zygouri
 
In her work, Mary is interested in creating an alternative reality 
inside of the existing one. Using the artistic practice as an inter-
ruption in the everyday, she is dealing with the bodily and spatial 
limitations. She is also investigating the relations of power-game 
structures.
 
During her stay in Istanbul she made a research on what was left 
from the life of the Greek community that used to inhabit in Balat 
area. Her main research field was drawn by the events that took 
place in the beginning of 1923, when the first population exchange 
between Turkey and Greece took place, and later on culminating 
with the Istanbul pogrom of 1955 after which the Greek population 
was lowered from 119, 822 in 1927 to about 7000 people in 1978, 
and later on to about 2500 in 2006. In this turbulent period, due to 
the political changes there are only minor leftovers from this com-
munity living now in Istanbul.
 
She is finding these traces in the still functioning Turkish bath from 
1911 in Tarlabasi district. The work is entitled “The public bath of  
Syntagma” which means: “The public bath of the Constitution”. The 
name is written on the front side of the building in Greek, Armenian, 
and Turkish, witnessing the historical layers and the co-existence of 
the minorities in Istanbul and the violence that had occurred. With 
this work, she underlines the political significance of the democratic 
Constitution in the society, in the past and today. By using the name 
of the building, she is referring to the protests and riots against the 
economic and political crisis in Greece that took place on the Syn-
tagma Square in Athens in the summer of 2011. The re-usage of 
the public bath beyond its original function turns it into a “locus” of 
critical discourse and creative re-evaluation of the present.



GEORGIOS PALMAS Born in Istanbul, 72 years old. Widowed.All the 
rest of his family live in Athens. He has a tapestry shop  for 30 years in 
the  Golbasi Sokak, Yenisehir,Tarlabasi. He rents the building for his shop 
from its Armenian owners.

HARI CIMARAS. Born in Istanbul, 56 years old. Married with a 
Greek woman from Gianena. works on metal and alumunium 
constructions.  His father had a blacksmith shop at the  Golbasi 
Sokak since 1952.

GEORGİOS PALMAS, İstanbul doğumlu, 72 yaşında. Dul. Ailesinin 
tamamı Atina’da yaşıyor. Tarlabaşı Gölbaşı Sokak’da 30 senedir halıcı 
dükkanı işletiyor. Dükkanını binanın Ermeni sahiplerinden kiralıyor.

HARI CIMARAS. İstanbul doğumlu, 56 yaşında. Gianena’lı bir 
Yunanlıyla evli. Metal ve alüminyum işinde çalışıyor. Babasının 
Gölbaşı Sokak’ta 1952 yılından beri işletmekte olduğu bir nalbur 
dükkanı var.



Selda Asal

Gökçe Süvari: Nedir sahne arkası?

Selda Asal: Bir nevi işin mutfağı. Ne olup bittiğinin kaydını tutmak. 
Müthiş bir hızla deneyimlenen yollarda ve  şehirlerde,  projede yer 
alan sanatçıların nasıl çalıştıklarını, birbirlerinden nasıl etkilenerek yola 
devam ettikleri , ya da olayların değIşen koşullara karşı sanatçıların 
nasıl pozisyon aldıkları, projelerine bunun nasıl yansıdığı, projenin bu 
minvalde nasıl yeniden şekillendirildiği  , birbirleriyle nasıl bir transition 
(geçişlilik) alanı sağladıkları... Yani bütün bunların kayıtları...
Bir anlamda kayıtların kayıtlarını tutmak da denilebilir. Zira sanatçıların 
defterleri,  konuşmaları, otobüsteki oyunlara kadar alınan notlar.. 
Bunların hepsini kapsıyor..Süreç içersinde yapılan her şeye yetişmek 
mümkün olmadığı için asistanla işbirliği ve ortak hareket etmek çok 
önemli. Aynı zamanda da hareket halinde olan bir atölye çalışmasının 
ne olduğunu, sürecin nasıl gelişebileceğine dair sanatçıları hazırlamak, 
olasılıklardan haberdar etmek..Motivasyonu sağlamak ise işin diğer 
önemli  bir kısmı.

GS: Bir nevi koçluk da aynı zamanda...

SA: Evet öyle de denebilinir. Grubu bir arada tutmak, gereksiz 
dağılmalarda ,olası  grup içi catışmalarda grubu bir nevi tutkallamak, 
gereken motivasyonu vermek, asıl önemli olanın yani  çalışmanın 
koşularını sağlayabilmek. Zira koşullar çok hızla değişebiliyor, sanatçı 
A projesi ile yola çıkmış ve A’ya dair hiç iz sürememişse, cebind-
eki B projesine ya da oradaki gözlemlerinden hemen yeni bir kayda 
geçebileceğine ikna etmek gerekebiliyor.
Bu sürecin deneysel bir süreç olduğunu, bu yolculuk sırasında bir 
sergiye hazırlanır gibi hazırlanmaktan çok, olası bütün yolların dokü-
mantasyonunu toplamak, notlar almak olduğunu hatırlatmak...
Projelerinin gerçekleşmesi  için gideceğimiz ülkelerde  çalışacağımız 
kurumlarla önceden yazışıp sanatçıların projelerini  detaylı olarak 
anlatıyoruz. Bu bize zaman kazandırıyor .

Gökçe Süvari: How would you define “back stage”?

Selda Asal: It is kind of like kitchen. Documenting what is going on… 
While the journey and the cities are experienced with a great pace, 
it is documenting how the artists work, how they affect each other 
during the process, how they position themselves according to the 
changing conditions, how this is reflected in their projects, how they 
create a transition space between each other, as well as how the 
project is re-shaped all the time… The kitchen is where all these are 
documented… 

We can also say that, it is documenting the documents, in a way. It 
even includes notes on artists’ notebooks, their conversations, the 
games they play in the bus…It includes all these. It is really difficult to 
catch every single thing. That’s why it is so important to collaborate 
and act together with the assistant. It is also crucial to prepare the 
artists and let them know what a mobile atelier is and how the proc-
ess can unfold. The other important part is to provide motivation…

GS: It is in a way like coaching…

SA: Yes, you can say that. Keeping the group together in the face of 
dispersions or in-group conflicts, providing motivation and stabiliz-
ing the conditions to keep up working. The conditions can change 
rapidly. Sometimes, an artist starts with a project, but she cannot 
keep up with it, then you have to convince her that her plan B might 
work or she can come up with something new by using her observa-
tions over there. 
You have to remind people that this is different than getting prepared 
for an exhibition; it is an experimental process in which one has to 
document all possible ways… Before going to the countries where 
we will realize our projects, we contact the institutions that we are 
going to work with and tell them artists’ projects in detail. This makes 
us gain some time. 





GS: Re-locate projesini şekillendiren faktörler neler oldu?

SA- Gidilen dört ülkenin birbirleriyle olan ilişkileri/ilişkisizlikleri, 100 
yıl önce birçoğunun Osmalı Imparatorluğu’nun bir parçası olması ve 
bundan geriye kalan bazı zorluklar, nüfus mübadeleleri,  yakın zamanda 
dağılan Yugoslavya, savaşların izleri, bu ülkelerin yeni bir pozisyon 
alırkenki sıkıntıları, ekonomik zorluklar, iflas, gösteriler, güncel hayat, 
gidilen yollar, ilişkiler ve belki de saymayı unuttuğum pek çok şey... 

GS-Bu projeye bir üçleme diyebilir miyiz?

SA-Daha önce yaptığımız iki projeye Suriye, Irak, Ürdün ve Filistin 
eklendiğinde üçleme tamamlanacak. 

GS-Önce Güney  Kafkaslar (Azerbeycan, Gürcistan, Ermenistan) ve 
İran vardı, şimdi Balkanlarda Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve 
Kosova...Bu ülkelerin üzerinde durulmasının ya da seçilmesinin nedeni 
ne? Komşu olmalarının dışında başka ne sebepler var?

GS: What are the factors that shape the Re- Locate project?

SA: The communication/miscommunication between the countries we 
have visited, the fact that they were all part of the Ottoman Empire 100 
years ago, the difficulties that this past brings, population exchanges, 
the breakup of Yugoslavia, the traces of the wars, the difficulties these 
countries had in re-positioning themselves, economical problems, bank-
ruptcies, protests, everyday life, roads, relationships and many other 
things that I probably forgot to count…

GS: Can we call this project a trilogy?

SA: We have realized two projects so far. The trilogy will be completed 
with the last project which includes Syria, Iraq, Jordan and Palestine.   

GS: The first part was in South Caucasus (Azerbaijan, Georgia and 
Armenia) and Iran. Now it is the Balkans: Bulgaria, Greece, Macedonia
and Kosovo…. 



SA-Yüzlerce yıl aynı coğrafyayı paylaşmamız doğal olarak olarak benzer 
terminoloji,  benzer  şarkılar, niniler, halk oyunları, aile kavramları, adet 
ve görenekler, yaşça büyük olanlarla gençler arsındaki ilişki biçimleri, 
evlilik adetleri, jestler, yemekler..Türkiye’de yaşayan birçok kişinin kökeni 
de Balkanlara dayandığı için  aile içinde hala sürmekte olan adetler... 
Pek çoğumuz ailesinde anlatılan bir takım hikayelerle beslenmişiz. 
Nasıl göç etmişler, hangi zorlu yollardan geçmişler, savaşlar, geride 
kalan evler, özlem, ötekine duyulan hınç vs... Bu doğal olarak bildiğimiz, 
yadırgamadığımız, bizi şasırtacak çok şeyin olmadığı ülkeleri seçtik... 
Bunun üzerinden nasıl yol alırız diye düşünmek önemliydi bu projelerde.

What are the reasons behind choosing these countries? Are there any 
other reasons than the fact that they are all neighbors?  

SA: We share the same geography for hundreds of years, therefore we 
have a similar terminology, similar songs, lullabies, folk dances, familial 
relationships, traditions, similar links between young and elderly peo-
ple, wedding habits, gestures, and foods… Some traditions still exist in 
Turkey since most of the people who live in Turkey have their origins 
in the Balkan region. Most of us were grown up with the stories told in 
our families. We know how they were migrated, what kind of difficulties 
they overcame, the stories of wars, deserted houses, longing, hostility 
towards the others, etc. … Therefore, we chose the countries that we 
naturally know, we are not alienated from, where there are not many 
things that surprise us… What was important in the project is to ask 
ourselves how we can build on this.
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