ALİ ŞENTÜRK
“Basitleştirilmiş Ağır Yükler”
4 Kasım – 3 Aralık 2022
Açılış: 4 Kasım 2022, 18.00

Galeri Siyah Beyaz, Ali Şentürk’ün 4 Kasım – 3 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan “Basitleştirilmiş
Ağır Yükler“ isimli solo sergisine ev sahipliği yapıyor.
Ali Şentürk, “Basitleştirilmiş Ağır Yükler” isimli sergisinde, yaşam içinde yüklendiğimiz / bize yüklenen ağır yüklerin
ifadesini arıyor. Sanatçı, yaklaşık 3 yıllık kişisel bir sürecin sonucunda ortaya çıkan bu işleri, bir hissin denemesi
olarak tanımlıyor ve halen devam eden bu sürece izleyiciyi ortak ediyor. Bu ağır yüklerin ne zaman ve nasıl
basitleştirildiği ise başka bir soru olarak karşımıza çıkıyor.
“Basitleştirilmiş Ağır Yükler”, gündelik hayatın akışında karşımıza çıkan / çıkarılan durum, olay ve oluşları zıtlıklar
üzerinden kurulan bir metafor ile sunuyor. Kurşun, kâğıt, yapay koyun postu, polyester gibi birçok farklı
malzemenin ve dolayısıyla birbirinden farklı sergileme biçimlerinin bir arada görüldüğü sergi, tüm bu yüklerin
birer temsili ve onların aktarıcısı oluyor. Hem üretim süreci hem de sergileme pratiğinin bir parçası olan
malzemeler, doğaları gereği serginin içeriğine doğrudan dahil oluyor.
Ali Şentürk’ün “Basitleştirilmiş Ağır Yükler” isimli kişisel sergisi 4 Kasım-3 Aralık 2022 tarihleri arasında Pazar hariç
her gün 11.00-19.00 saatleri arasında Galeri Siyah Beyaz’da ziyaret edilebilir.

Daha fazla bilgi için;
Galeri Siyah Beyaz
Kavaklıdere sokak 3/1-2 Şili Meydanı Ankara
t. 0312 467 7234
www.galerisiyahbeyaz.com
galerisiyahbeyaz@gmail.com

ALİ ŞENTÜRK
“Simplified Heavy Burdens”
November 4 – December 3, 2022
Opening: November 4, 2022, 18.00

Gallery Siyah Beyaz is hosting Ali Şentürk's solo exhibition, "Simplified Heavy Burdens" from November 4 to
December 3, 2022.
In his exhibition, “Simplified Heavy Burdens”, Ali Şentürk seeks the expression of the burdens we undertake / are
forced on in life. The artist defines these works, which have come out as a result of a personal process of about 3
years, as an experience of a feeling and shares this ongoing process with the viewer. When and how these burdens
have been simplified appear as another question.
“Simplified Heavy Burdens” presents the situations, events and occurrences that we encounter in the flow of daily
life with a metaphor built on contrasts. The exhibition, in which many different materials such as lead, paper,
artificial sheepskin, polyester, and therefore different styles of exhibiting are encountered together, is a
representation and transmitter of all these burdens. Materials, which are a part of both the production process
and the exhibition practice, are directly included in the context of the exhibition by their very nature.
Ali Şentürk's solo exhibition, "Simplified Heavy Burdens" can be visited at Gallery Siyah Beyaz between 11:00 and
19:00 every day except Sundays, form November 4 to December 3, 2022.

For more information;
Gallery Siyah Beyaz
Kavaklıdere sokak 3/1-2 Şili Meydanı Ankara
t. 0312 467 7234
www.galerisiyahbeyaz.com
galerisiyahbeyaz@gmail.com

