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Galeri Siyah Beyaz 2014 - 2015 sergi sezonunun açılışını Ahmet Öğüt’ün ‘Ljubljana Ekspresi: 10 Yıllık Mesafe 
Ljubljana Express: 10 Years of Distance’ sergisiyle gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Siyah Beyaz, bugüne kadar 
eserleriyle dünyanın çeşitli merkezlerinde yer alan sanatçının Türkiye’deki ilk kişisel sergisi olan ‘Ljubljana 
Ekspresi: 10 Yıllık Mesafe Ljubljana Express: 10 Years of Distance’  26 Eylül – 22 Ekim 2014 tarihleri arasında 
sanatseverlerle buluşturuyor. 
 
Sergi, “Things We Count”, “Fahrenheit 451; Reprinted” ve “Somebody Else's Car” gibi farklı disiplinlerdeki işleri 
bir araya getiriyor. 
 
“Things We Count” adlı film, Arizona'da Sonoran çölünde, emekliye ayrılmış savaş uçakları mezarlığında bir 
sahneyle, bir sesin onları tek tek Kürtçe, Türkçe ve İngilizce sayması ile başlıyor. Uçaklar devasa olmalarına 
rağmen hiçsizliğin içinde, tüm duygu, hareket ve fonksiyonlarından uzakta yer alıyorlar. Bu faktörler uçakları birer 
durum modeli ve sembolik formlara dönüştürerek onları savaş ile yıkıma trajik olarak bağlıyor. Uzaktaki ülkelerin 
dilleriyle saymak aynı zamanda bağlılık ve ayrılığın çakışmasını temsil ediyor. 
 
“Somebody Else's Car” adlı eserde ise Öğüt, otoparkta bulduğu iki arabayı kağıttan yaptığı eklentilerle polis 
arabası ve taksiye dönüştürüyor. Dışarıdan bakıldığında bir vandallık sonucu gibi duran bu çalışma, aslında her iki 
arabaya da hiçbir zarar vermiyor 
 
Nataša Petrešın, Öğüt’ün bu işlerini; “Toplumsal baskı üreten kurumları (bunlar arasında bu kurumları 
simgelemek üzere sıklıkla başvurduğu otomobil, jip ve uçak gibi ulaşım araçlarını) farklı görünümlere 
büründürerek ya da ıskartaya çıkarılmış ve çürümekte olan askeri uçakları tek düze bir şekilde filme alarak teşhir 
ediyor.” şeklinde yorumluyor. 
 
Ahmet Ögüt’ün “Fahrenheit 451: Reprinted” adlı eseri, itfaiyecileri ve ifade özgürlüğünü bir araya getiriyor. Ray 
Bradbury'nin kitabından ve Francois Truffaut'un filminden uyarlanan bu iş, ismini itfayecilerin yakıp kül ettiği 
kitaplardan alıyor. “Fahrenheit 451: Reprinted” bu konsepti tersine çevirerek, yasaklı kitapları bir itfaiye aracı 
yardımıyla insanlara ulaştırıyor. 
 
İzleyicisiyle mizahi, düşünsel ve kendine özgü anlatım yollarıyla iletişim kuran Ahmet Öğüt’ün ‘Ljubljana Ekspresi: 
10 Yıllık Mesafe Ljubljana Express: 10 Years of Distance’ isimli sergisi 26.09.2014 – 22.10.2014 tarihleri arasında 
Siyah Beyaz Sanat Galerisi’nde gezilebilir. 
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