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UMUT MEKANLARI

Bugüne kadar yaptığı işlerle yurt içinde ve uluslararası platformlarda adına sıklıkla rastladığı- 
mız sanatçı Ahmet Öğüt ile Ankara’da gerçekleştirdiği ilk kişisel sergisini ve son dönemlerde 
yer aldığı projeleri konuştuk. 

Video, enstalasyon, çizim başta olmak üzere geniş bir yelpaze üzerinden çalışan 
Ahmet Öğüt, interdisipliner bir anlayışla çağdaş sanatı gündelik hayatın 
detaylarıyla birleştiren; izleyiciyle eleştirel bir enlemde ilişki kurabilen, kendi 
üretiminin içerisinde birebir rol alan ve böylelikle eserleriyle fikir alışverişinde 
bulunabileceğiniz, size temeli sağlam kanallar yaratabilen bir sanatçı. 

2003’te Ankara’dan ayrıldıktan sonra ağırlıklı olarak yurt dışından aldığı 
davetlerle pratiğine devam eden Öğüt’ü, “Ljubljana Ekspresi: 10 Yıllık Mesafe” 
isimli sergisiyle 26 Eylül – 22 Ekim 2014 tarihleri arasında Siyah Beyaz Sanat 
Galerisi’nde izleyebilirsiniz.

Senem Çağla Bilgin: Helsinki, Amsterdam, Basel başta olmak üzere dünyanın 
çeşitli merkezlerinde sergileriniz oldu. Şimdi ise Ankara’daki ilk kişisel serginizi 
Siyah Beyaz’da açıyorsunuz. Ankara ile bağlarınızın 2003 yılında koptuğunu 
düşünürsek öncelikle şunu sormak istiyorum; Siyah Beyaz ile ilişkiniz nasıl 
başladı?

Ahmet Öğüt: Siyah Beyaz, Ankara’da öğrencilik zamanlarımdan bildiğim, 
takip ettiğim bir müessese. Siyah Beyaz’ın, uzun vadeli ve istikrarlı bir 
devamlılık sağlamayı başarmış, belli bir dönemin sanatsal mirasını bugünlere 
taşımış, bir yandan da aile müessesesi olmanın sıcaklığını muhafaza edebilmiş, 
Ankara’nın da ötesinde örnek alınması gereken kurumsal bir “modalite” 
olduğunu düşünüyorum. 2003’te Ankara’dan ayrıldığım tarihten bu yana, geri 
dönüp kişisel bir sergi açmak için geçen on yıl süresince bir davet bekledim ve 
nihayet bu davet, Londra’da yaşayan Ankaralı bir arkadaşım Ali Sarıbaş’ın beni 
Sera (Sade) ile tanıştırmasıyla geldi. Bu süre zarfı içinde önce İstanbul’a, sonra 
da Amsterdam’a taşındım. Şimdilerde Berlin, Amsterdam, Helsinki ve İstanbul 
arasında sürekli yolculuk yaparak yaşıyorum. Yurt dışında kişisel sergi açma 
serüvenim İstanbul ve Ankara’dan çok daha önce başladı. 2006’da Ljubljana’da 
açtığım ilk kişisel sergi ile şimdi Ankara’da açtığım ilk sergi arasında önemli bir 
bağ olduğunu düşünüyorum. O yüzden serginin ismini “Ljubljana Ekspresi: 10 
Yıllık Mesafe” olarak koydum. Bir baktım ki Ankara’dan ayrılalı on yıl olmuş 
ve Ljubljana’daki sergimden bu yana da sekiz yıl geçmiş.

S.Ç.B.: Ankara’dan ayrıldıktan sonra bu uzun zaman zarfında sanatçılarla 
birlikte katıldığınız etkinliklerin dışında; Cevdet Erek, Banu Cennetoğlu ve 
birçok farklı isimle bir araya gelerek ortak bir payda yakalamışsınız. Genelde 
genç sanatçıların ilk etaptaki öncelikleri kişisel sergilerine ulaşmak olur. Sizin bu 
şekildeki işbirliklerine önem vermenizin sebepleri neler?

A.Ö.: İşbirliklerinin, bireysel sanatçı pratiğimizin gelişimi için çok önemli bir 
öğrenme süreci olduğunu düşünüyorum. Yıllardır başka sanatçılarla birlikte 
birçok ortak projeye imza attık. Hatta ortak projelere imza atmanın ötesinde aynı 
kaygıları paylaştığımız durumlarda ortak hareket ettiğimiz zamanlar oldu; 
2005’te 10 sanatçı ortak reddettiğimiz Berlin’de Martin - Gropius - Bau’da 
gerçekleşen “Urban Realities: Focus Istanbul” sergisi ya da 46 katılımcı sanatçı 
ile ortak başlattığımız kampanya sonrası yönetim kurulu başkanının istifa etmesi 
ve ana sponsorun bağlarını koparması ile sonuçlanan son 19. Sydney Bienali 
vakası gibi. Bunların yanı sıra sanat dünyası dışında, farklı disiplinler ve meslek 
gruplarından gelen kişilerle yaptığım ortaklıklar da pratiğimin gelişimi için çok 
önemli. Önümüzdeki sene Londra’da Chisenhale Gallery’de yapacağım kişisel 
sergi bu konuya odaklanacak. İtfaiyeci, avukat, dudak okuyucu, terzi, berber, 
stajyer, kaligraf, figüran, müzisyen kimlikleriyle son on yıl boyunca daha önce 
birlikte çalıştığım herkesi bu sergide buluşmaya, tartışmaya ve fikirler düşünme- 
ye davet ediyorum. Tamamen benim kontrolüm dışında olacak bu buluşma. 
Onların bu işbirliklerinden nasıl çıkarımlar yaptıklarına ve bunları ben müdahil 
olmadan aralarında tartışmalarına olanak verecek, izleyicileri de dahil edecek bir 
kurgu var aklımızda.

S.Ç.B.: Bugüne dek Avustralya’da, İstanbul’da, Berlin’de, Venedik’te ve son 
olarak Çin’de gerçekleşen bienallerde yer almış bir sanatçı olarak, o süreçlerden 
aklınızda kalanları aktarabilir misiniz?
  
A.Ö.: Evet, bugüne kadar birçok bienale katıldım. Sadece katılımcı olmanın 
ötesinde bienallerin geleceği üzerine düzenlenen tartışmalarda da yer aldım. 
Şimdiye kadar bienallerin gerekliliğine hep inandım; özellikle yerel sanat ortam- 
larını pedagojik olarak bilinçlendirmeleri, bugünün sosyo - politik ve coğrafî 
gerçekliklerini hassasiyetle ele almaları açısından bienallere hep ihtiyaç 
olduğunu düşündüm. Ama artık bundan pek emin değilim. Kemikleşmiş büyük 
kurumlara, müzelere göre bienalleri zamanın nabzını daha iyi algılayan, cevap 
verebilen, kendini sürekli dönüştürebilen yapılar olarak önemsedim. Ama bugün 
bu “gereklilik” durumunu yaratan koşulları gözden kaçıran, kendi “artı - değer” 
inin içinde daha kararsız bir noktada duran, fuarlaşmaya, müzeleşmeye ve 
festivalleşmeye başlamış birçok bienalle karşılaşmaya başladık. Bunlar yeni bir 
döneme girdiğimizin, var olan kurumsal yapıların artık dönüşmesinin vaktinin 
geldiğinin işaretleri.

S.Ç.B..: Biraz da, kemikleşen büyük kurumların, müzelerin ve hatta artık bienal-
lerin işlevleri konusunda soru işaretleriniz oluşmaya başlamışken 30 yıldır varlı- 
ğını sürdüren bir galeri olan Siyah Beyaz’daki serginizi konuşalım.

A.Ö.: Siyah Beyaz’daki sergi için Nisan ayında Ankara’yı ziyarete gitmiştim. 
Yıllar sonra Ankara’ya gelmek duygusal bir tecrübe oldu. Sera (Sade) ile birlikte 
Siyah Beyaz’da göstereceğimiz işleri seçerken, Ankaralı izleyicinin daha önce 
görmediği, olmazsa olmaz bazı kilit işleri sergiye dahil ettik: 2005’te yaptığım 
'Başkasının Arabası', 2008’de Arizona’da yaptığım 'Saydığımız Şeyler' videosu, 
2009’da yaptığım 'Bu Alan 23 Saat Güvenlik Kameraları ile İzlenmektedir' proje 
si ve geçen sene Helsinki’de itfaiyecilerle ortak gerçekleştirdiğim, 'Fahrenheit 
451: Yeniden Basım' projemin enstalasyonunu sergileyeceğiz. Bunların yanı sıra 
birkaç tane sürpriz iş de olacak.

S.Ç.B..: Eserlerinizden bazılarının gündem, politika ve kültürel normlar ile sıkı 
bir bağı olduğunu göz önüne alırsak bu konuda Türkiye’deki manzarayı nasıl 
yorumlarsınız?

A.Ö.: Türkiye’deki manzara bizi sürekli “iyimserlik” ve kötümserlik” arasında 
türbülansa uğratan bir dinamiğe sahip. 1968 ruhunu anımsatan ama bugünün 
meseleleriyle tetiklenen, 2011 yılının Occupy Wall Street hareketi, Arap Baharı, 
en son geçen sene Gezi Direnişi tarihsel bir değişime şahit olduğumuz ilham 
veren zamanlardı. Geçen sene Türkiye’de daha önce görülmemiş, radikal 
derecede farklı görüşlerden insanların sıra dışı bir tolerans ile yan yana durup 
birlikte haraket edebileceğine şahit olduk. Kamusal alanın ifade özgürlüğü için 
taktiksel bir alan olarak bir direniş mekanına dönmesine, halk ve devlet arasında 
kamusal alan üzerinden fikir savaşlarına, ironik ve akıllı sokak şiirlerinin hızlı 
yükselişine şahit olduk, oluyoruz. Bugün sıkı bir kontrol altında tutulmaya 
çalışılan kamusal alanın, yaşadığımız kentler üzerinde yeniden söz hakkı sahibi 
olabilmemiz için yeniden keşfinin öneminin artık hepimiz çok farkındayız.

S.Ç.B.: Benim de bilfiil bulunma şansı yakaladığım, geçtiğimiz Haziran ayında 
Art Basel’de Chus Martinez ile yaptığınız söyleşinin akabinde lansmanı yapılan 
yeni kitabınız ‘Tips and Tricks’in içeriği hakkında bilgi edinebilir miyiz?

A.Ö.: Monografi yine iki yıllık bir hazırlık sürecinin sonucu ortaya çıktı. Tek bir 
sergiye adanmış bir katalog yapmak yerine, uzun vadeli bir referans olabilecek 
bir kitap olarak tasarlandı. Son on yıl içerisinde gerçekleştirdiğim 40’tan fazla 
projeyi kitaba dahil ettik. Kitabın editörlüğünü Ceren Erdem, tasarımını da 
Slovenya’dan IRWIN grubunun parçası olduğu New Collectivism yaptı. Adnan 
Yıldız’ın kapsamlı yazısı ile birlikte Ute Meta Bauer ve Hans Ulrich Obrist’in 
benimle yaptığı söyleşiler kitapta yer alıyor. Künstlerhaus Stuttgart ve Mousse 
tarafından yayınlanan kitap, Ayşe Umur’un desteği ile İstanbul’da basıldı. 
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S.Ç.B.: Son olarak, gelecek dönem için plan ve projeleriniz nedir?

A.Ö.: Bir yandan Londra, Stockholm, Paris ve Hamburg’da devam eden Silent 
University gibi uzun vadeli projelere devam ediyorum. Gelecek yıl Van 
Abbemuseum’da ve Chisenhale Gallery’de açılacak kişisel sergilerime hazırlık 
yapıyorum. Eylül ayından itibaren Helsinki Sanat Akademisi KUVA’da misafir 
profesör olarak dersler vermeye başlayacağım. Bir de İstanbul’da uzun zamandır 
hayalini kurduğum okul projesi Aciliyet Mektebi’ni başlattım. Aciliyet Mektebi 
bağımsız bir kolektif pedagoji laboratuarı olarak işleyecek. Mektebi ilk misafir 
eden kurum ise SALT Beyoğlu. Türkiye'deki mevcut eğitim sisteminin ötesinde 
mütevazi ve bağımsız bir model üzerinden çalışmayı amaçlayan Aciliyet Mek-
tebi, İstanbul'daki farklı üniversitelerde ders veren bir grup akademisyenin 
tavsiyesi üzerine davet edilen Yüksek Lisans ögrenimi düzeyindeki 10 kişilik bir 
ögrenci grubu ile bir senelik programlar dahilinde benim ve davet edeceğim 
misafir sanatçılar, yazarlar, küratörler, tasarımcılar ve mimarların dersler verdiği, 
birlikte çalıştığı, ürettiği ve öğrendiği bir alan olmayı amaçlıyor.

Fahrenheit 451: Yeniden Basım, 2013
Fahrenheit 451: Reprinted, 2013



Başkasının Arabası, 2005, slayt projeksiyon, 20 adet fotoğraf serisi 
Somebody Else’s Car, 2005, slide projection, 20 pieces photo series 



SPACES OF HOPE

We talked with artist Ahmet Öğüt, whose work we came across frequently in domestic and 
international platforms, about his first solo exhibition in Ankara and the projects that he's been 
part of recently.

Ahmet Öğüt works on a wide scale consisting mostly video, installation and 
drawing. He is an artist who incorporates the details of daily life with contempo-
rary art through an interdisciplinary understanding; who forms a relationship 
with the viewer on a critical level; who personally takes a part in his own 
production and therefore whose work you can exchange ideas with; and who can 
create solid channels for you.

After leaving Ankara in 2003, he predominantly continued practicing abroad 
with the invitations he got. You can see his work at Siyah Beyaz Art Gallery 
between September 26 and October 22, 2014 at his exhibition, called "Ljubljana 
Express: 10 Years of Distance".

Senem Çağla Bilgin: You had exhibitions in various centers around the world, 
especially Helsinki, Amsterdam and Basel. Now you are opening your first solo 
exhibition in Ankara at Siyah Beyaz. If we can say that your connection with 
Ankara has been broken since 2003, first I want to ask you how did your 
relationship with Siyah Beyaz has started?

Ahmet Öğüt: Siyah Beyaz is an establishment that I know and follow from my 
undergraduate years. I think that Siyah Beyaz is an institutional modality that 
should be followed as an example beyond Ankara. They achieved to maintain a 
long term and steady continuity, carried the artistic heritage of a specific era to 
present and at the same time were able to retain the warmth of being a family 
business. Since the day I left Ankara in 2003, I waited for an invitation to go 
back and open a solo exhibition and finally that invitation came when Ali 
Sarıbaş, a friend of mine from Ankara who lives in London, introduced me to 
Sera (Sade). In the meantime I first moved to İstanbul and then to Amsterdam. 
Nowadays I am living by constantly traveling between Berlin, Amsterdam, 
Helsinki and İstanbul. My adventure of opening a solo exhibition in abroad 
started long before İstanbul and Ankara. I think there is an important link 
between my first solo exhibition in Ljubljana and this first one in Ankara. That is 
why I named this exhibition "Ljubljana Express; 10 Years of Distance". I 
realized that it’s been ten years since I left Ankara and eight years since my 
exhibition in Ljubljana.

S.Ç.B.: After leaving Ankara, apart from the events that you participate with 
other artists within that long time, you captured a common denominator by 
getting together with Cevdet Erek, Banu Cennetoğlu and many other names. 
Usually young artists’ initial priority is to reach their solo exhibitions. What is 
the reason that you value these collaborations?

A.Ö.: I think that collaborations are a very important learning process for the 
development of our personal artistic practice. For years we carried out lots of 
collective projects with other artists. Moreover, beyond carrying out projects 
together, there were times that we acted together for the situations that we 
shared the same concerns. Like the exhibition “Urban Realities: Focus Istan-
bul” in 2005 in Berlin at Martin-Gropius-Bau, that we, 10 artists, rejected; or 
the case of last 19th Sydney Biennial which resulted with the board president 
resigning and the main sponsor cutting its ties, after the campaign that we 
started together with 46 participant artists. In addition to those, the collabora-
tions with people coming from different disciplines and occupation groups other 
than art, are very important for the development of my practice. Next year, my 
solo exhibition in London at Chisenhale Gallery, will focus on this subject. I 
invite everyone that I’ve worked before during the past ten years, to meet, 
discuss and think of ideas, with their identities as fire fighter, lawyer, lipreader, 
tailor, intern, calligrapher, stuntman, musician. This meeting will be totally out 
of my control. We have an editing in our mind that will allow them to fathom out 
from their collaboration and to discuss among them without my interference, and 
that also will include the audience.

S.Ç.B.: Being an artist who has taken part in biennials in Austria, Berlin, Venice 
and lastly in China, can you tell us what remained from those processes?

A.Ö.: Yes, I participated in quite a few biennials. Beyond being just a partici-
pant, I also took part in the discussions on the future of biennials. Until now I 
always believed in the necessity of biennials. I thought that biennials were 
always needed in the sense that they pedagogically form especially the local art 
environments and that they handle today’s sociopolitical and geographical 
reality with care. But I’m not sure about this anymore. I regarded biennials as 
structures that better comprehend the pulse of time, that answer better and that 
continuously transform themselves as against to entrenched big institutions and 
museums. But today, we started to encounter many of the biennials that miss out 
the conditions that create this “necessity” situation, that stand in a more uncer-
tain point in its “positive value”, that are getting to be more like a fair, museum 
or festival. These are signs that entered a new era and that it’s time for the 
existing institutional structures to transform.

S.Ç.B..: Let’s talk a little bit about your exhibition at Siyah Beyaz, which is a 
gallery that continues its existence for 30 years, while question marks about the 
function of big entrenched institutions, museums and even biennials have been 
starting to form in our heads.

A.Ö.: I went to visit Ankara in April for the exhibition at Siyah Beyaz. After 
years, coming to Ankara was an emotional experience. While choosing the works 
with Sera (Sade), we included some indispensable key works that viewers from 
Ankara have never seen. We will exhibit ‘Somebody Else’s Car‘ that I made in 
2005, ‘Things We Count’ video that I made in Arizona in 2008, ‘This Area Is 
Under 23 Hour Video And Audio Surveillance’ that I made in 2009 and the 
installation of my project ‘Fahrenheit 451: Reprinted’ that I carried out with fire 
fighters in Helsinki last year. Besides these there will also be a couple of surprise 
works.

S.Ç.B..: Considering that some of your work has a strong bond with social 
agenda, politics and cultural norms, how would you interpret the scene in Turkey 
about this?

A.Ö.: The scene in Turkey has a dynamic that continuously puts us in a turbu-
lence between “optimism” and “pessimism”. Occupy Wall Street in 2011, Arab 
Spring and Gezi resistance last year, that reminded of the spirit of 1968 but that 
were triggered by todays problems, were inspiring times that we witnessed a 
historical change. Last year in Turkey, we witnessed that people with radically 
different views can stand side by side and act together with an unusual toler-
ance, as never seen before. We witnessed and still witnessing the transformation 
of public places into resistance spaces as a tactical place for the freedom of 
expression, battle of wits between public and the government through public 
places and the quick rise of ironic and smart street poems. Today, we are all 
aware of that in order to have a say again in the cities that we live in, it is 
important to discover again the public spaces that are tried to be kept under 
strict control.

S.Ç.B.: Can we have some information about your new book 'Tips and Tricks', 
that you introduced at your talk, which I had the chance to be present at, with 
Chus Martinez at Art Basel in June?

A.Ö.: Monography came out at the end of a two year preparation. Instead of 
making a catalog dedicated to just one exhibition, it is designed as a book that 
can be a long term reference. We included more than 40 projects, that I carried 
out within 10 years, in the book. The editor of the book is Ceren Erdem and the 
design belongs to New Collectivism which is a part of IRWIN from Slovenia. 
Besides the thorough writing of Adnan Yıldız, the interviews that Ute Meta 
Bauer and Hans Ulrich Obrist made with me are in the book. The book, that is 
published by Künstlerhaus Stuttgart and Mousse, is published in İstanbul with 
the support of Ayşe Umur.
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Video, enstalasyon, çizim başta olmak üzere geniş bir yelpaze üzerinden çalışan 
Ahmet Öğüt, interdisipliner bir anlayışla çağdaş sanatı gündelik hayatın 
detaylarıyla birleştiren; izleyiciyle eleştirel bir enlemde ilişki kurabilen, kendi 
üretiminin içerisinde birebir rol alan ve böylelikle eserleriyle fikir alışverişinde 
bulunabileceğiniz, size temeli sağlam kanallar yaratabilen bir sanatçı. 

2003’te Ankara’dan ayrıldıktan sonra ağırlıklı olarak yurt dışından aldığı 
davetlerle pratiğine devam eden Öğüt’ü, “Ljubljana Ekspresi: 10 Yıllık Mesafe” 
isimli sergisiyle 26 Eylül – 22 Ekim 2014 tarihleri arasında Siyah Beyaz Sanat 
Galerisi’nde izleyebilirsiniz.

Senem Çağla Bilgin: Helsinki, Amsterdam, Basel başta olmak üzere dünyanın 
çeşitli merkezlerinde sergileriniz oldu. Şimdi ise Ankara’daki ilk kişisel serginizi 
Siyah Beyaz’da açıyorsunuz. Ankara ile bağlarınızın 2003 yılında koptuğunu 
düşünürsek öncelikle şunu sormak istiyorum; Siyah Beyaz ile ilişkiniz nasıl 
başladı?

Ahmet Öğüt: Siyah Beyaz, Ankara’da öğrencilik zamanlarımdan bildiğim, 
takip ettiğim bir müessese. Siyah Beyaz’ın, uzun vadeli ve istikrarlı bir 
devamlılık sağlamayı başarmış, belli bir dönemin sanatsal mirasını bugünlere 
taşımış, bir yandan da aile müessesesi olmanın sıcaklığını muhafaza edebilmiş, 
Ankara’nın da ötesinde örnek alınması gereken kurumsal bir “modalite” 
olduğunu düşünüyorum. 2003’te Ankara’dan ayrıldığım tarihten bu yana, geri 
dönüp kişisel bir sergi açmak için geçen on yıl süresince bir davet bekledim ve 
nihayet bu davet, Londra’da yaşayan Ankaralı bir arkadaşım Ali Sarıbaş’ın beni 
Sera (Sade) ile tanıştırmasıyla geldi. Bu süre zarfı içinde önce İstanbul’a, sonra 
da Amsterdam’a taşındım. Şimdilerde Berlin, Amsterdam, Helsinki ve İstanbul 
arasında sürekli yolculuk yaparak yaşıyorum. Yurt dışında kişisel sergi açma 
serüvenim İstanbul ve Ankara’dan çok daha önce başladı. 2006’da Ljubljana’da 
açtığım ilk kişisel sergi ile şimdi Ankara’da açtığım ilk sergi arasında önemli bir 
bağ olduğunu düşünüyorum. O yüzden serginin ismini “Ljubljana Ekspresi: 10 
Yıllık Mesafe” olarak koydum. Bir baktım ki Ankara’dan ayrılalı on yıl olmuş 
ve Ljubljana’daki sergimden bu yana da sekiz yıl geçmiş.

S.Ç.B.: Ankara’dan ayrıldıktan sonra bu uzun zaman zarfında sanatçılarla 
birlikte katıldığınız etkinliklerin dışında; Cevdet Erek, Banu Cennetoğlu ve 
birçok farklı isimle bir araya gelerek ortak bir payda yakalamışsınız. Genelde 
genç sanatçıların ilk etaptaki öncelikleri kişisel sergilerine ulaşmak olur. Sizin bu 
şekildeki işbirliklerine önem vermenizin sebepleri neler?

A.Ö.: İşbirliklerinin, bireysel sanatçı pratiğimizin gelişimi için çok önemli bir 
öğrenme süreci olduğunu düşünüyorum. Yıllardır başka sanatçılarla birlikte 
birçok ortak projeye imza attık. Hatta ortak projelere imza atmanın ötesinde aynı 
kaygıları paylaştığımız durumlarda ortak hareket ettiğimiz zamanlar oldu; 
2005’te 10 sanatçı ortak reddettiğimiz Berlin’de Martin - Gropius - Bau’da 
gerçekleşen “Urban Realities: Focus Istanbul” sergisi ya da 46 katılımcı sanatçı 
ile ortak başlattığımız kampanya sonrası yönetim kurulu başkanının istifa etmesi 
ve ana sponsorun bağlarını koparması ile sonuçlanan son 19. Sydney Bienali 
vakası gibi. Bunların yanı sıra sanat dünyası dışında, farklı disiplinler ve meslek 
gruplarından gelen kişilerle yaptığım ortaklıklar da pratiğimin gelişimi için çok 
önemli. Önümüzdeki sene Londra’da Chisenhale Gallery’de yapacağım kişisel 
sergi bu konuya odaklanacak. İtfaiyeci, avukat, dudak okuyucu, terzi, berber, 
stajyer, kaligraf, figüran, müzisyen kimlikleriyle son on yıl boyunca daha önce 
birlikte çalıştığım herkesi bu sergide buluşmaya, tartışmaya ve fikirler düşünme- 
ye davet ediyorum. Tamamen benim kontrolüm dışında olacak bu buluşma. 
Onların bu işbirliklerinden nasıl çıkarımlar yaptıklarına ve bunları ben müdahil 
olmadan aralarında tartışmalarına olanak verecek, izleyicileri de dahil edecek bir 
kurgu var aklımızda.

S.Ç.B.: In conclusion, what are your upcoming plans and projects?

A.Ö.: I’m continuing the long term projects in London, Stockholm, Paris and 
Hamburg such as Silent University. I’m preparing for my solo exhibitions at Van 
Abbemuseum and at Chisenhale Gallery, next year. Starting from September, I’m 
starting to lecture as guest professor at Helsinki Academy of Fine Arts KUVA. In 
addition, I recently initiated a new school project, that I’ve been dreaming of for 
a long time, ‘Aciliyet Mektebi’. Aciliyet Mektebi will function as a collective 
pedagogy lab first hosted at SALT Beyoğlu in İstanbul. It aims to work on 
modest and an independent model that is beyond the current education system in 
Turkey. It's purpose is to be a space where for a group of 10 post graduate level 
students, who are invited at the recommendation of a group of academicians who 
lecture at different universities in İstanbul, me and guest artists, writers, cura-
tors, designers and architects, that I invited, lecture, work together, produce and 
learn, within yearly programs.

Saydıklarımız, 2008, HD video, tek kanal, 6 dak. 20 san. 
Things We Count, 2008, HD video, single - channel, 6:20 min
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