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Kent mekanı ve kamusal 
alanlar üzerine araştırmalar 
içeren sanatsal çalışmaları ve 
mekansal kurgulara odaklanan 
enstalasyonları ile tanınan Can 
Altay, önemli başlangıç 
projelerini ürettiği ve 
büyüdüğü şehir olan Ankara'ya 
“Eve Dönüş” başlıklı bir sergi 
ile dönüyor. Bu durumun altını 
çizmek için sanatçı 2000-2007 
yılları arasında yaşamış olduğu 
eve ve oradaki arşivine 
dönerek çıkardığı parçalar ve 
çalışmalar ile yeni sanatsal 
araştırmalarını bir araya 
getirecek bir sergi 
kurgulamış.Bu sergide ve 
sanatçının genel pratiğinde öne 
çıkan bazı temaları Küçük 
Grupların Siyaseti; Sıradan 
Şeylerin Önemi; İç ve Dış; 
Karşılaşma, Müdahale ve Katkı 
kavramları üzerinden okumak 
mümkün. Her zaman olduğu 
gibi Altay’ın bu sergisinde de 
dağınık parçaların bir araya 
getiriliş biçimleri üzerinden 
‘mekan’ı ve ‘anlam’ı 
kurduğunu söylemek mümkün.

( 1 )
Can Altay bir sanatçı olarak 
sergiler açmaya başlamadan 
önce İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı okumuş, ne var ki 
sanatsal çalışmaları çoğunlukla 
kentsel mekanın planlanmamış, 
öngörülmemiş ve tasvip 
edilmeyen kullanımları üzerine 
eğilmekte. Örneğin 2001 
yılında, kendi büyüdüğü şehir 
olan Ankara’da, dünyadaki 
birçok başka şehirde de benzer 
karşılıkları bulunan ‘minibar’ 
olgusu hakkında yazmaya ve 
kayıt tutmaya başlar. Minibar-
lar aslında sokak partileri 
değiller, daha çok yapılı 
çevrenin açık kalmış 
aralıklarını -apartman aralarını- 
ele geçirip egemenliği altına 
alan ve bu alanları geçici açık 

hava barlarına çeviren, teknik 
olarak yasadışı, bir gecelik 
oluşumlar. Altay bu etkinlikleri 
fotoğraflayıp, filme çekmiş, 
katılanların bir kısmıyla 
röportaj yapmış ve mahalle 
sakinlerinin toplaşmaların 
önüne geçmek için inşa ettiği 
engelleri belgelemiş, ve tüm 
bu malzemeyi kentsel mekanın 
ideolojik inşası üzerine 
yazılmış klasik metinler 
arasından küçük bir seçki 
eşliğinde sergilemişti. Metinler 
Altay tarafından ‘post-it’ler 
üzerine yazılmış açıklama 
notları ile bezenmiş ve seyir-
ciler de aynı formatta kendi 
düşüncelerini belirtmeye teşvik 
edilmişti… 

( 2 )
Can çoğu kentlinin “gözünden 
kaçan” konulara eğiliyor. 
Marjinal faaliyetler, bunların 
kendine has kentsel mekan 
kullanımları ve ahali 
tarafından yaratılan mekanlar. 
Tıpkı minibarlarda olduğu 
gibi, planlanmamış ve inşa 
edilmemiş, ama yine de 
Ankara’da gençlerin alternatif 
gece faaliyetleri aracılığıyla 
‘üretilmiş’ mekanlar. İçme, 
sohbet etme, sosyalleşme 
faaliyetlerinin bunlara imkan 
vermesi düşünülerek 
üretilmemiş bir alanda 
gerçekleşmesi sonucu alt-üst 
edici bir etkinliğe dönüşmesi. 
Benzer bir şekilde, 
-“Kağıtçıyız”, dedi- çalışmasın 
da Altay her büyük şehir sakini 
tarafından bilinen fakat göz 
ardı edilen, resmi olmayan çöp 
toplayıcılarının faaliyetlerini 
incelemeye başlıyor. Kendi 
kişisel deneyimlerini ve 
gözlemlerini kayıt altına alarak 
Altay kente alternatif bakma 
yolları öneriyor ve buna bağlı 
olarak da kentin farklı 
okumalarına ulaşıyor. 

EVE DÖNÜŞ

COHAB: AN ASSEMBLY OF SPARE PARTS, 2011
INSTALLATION VIEW FROM CASCO: OFFICE OF ART, DESIGN & THEORY, UTRECHT

DEPOSIT (SPRING DEFICIT: AFTER HAMMONS, AFTER DUBAI AND AFTER THE POLITICS OF WHITE NOISE), 2008
INSTALLATION VIEW FROM NEW ENDS OLD BEGINNINGS, THE BLUECOAT, LIVERPOOL

Kendi kişisel 
deneyimlerini 
ve gözlemlerini 
kayıt altına 
alarak Altay 
kente alternatif 
bakma yolları 
öneriyor ve 
buna bağlı 
olarak da 
kentin farklı 
okumalarına 
ulaşıyor. 

( 3 )
Örneğin 2005 yılında Platform 
Garanti’de gerçekleştirdiği ve 
3 sergi boyunca süren “Nor-
malizasyon” başlıklı yapıtında, 
bir önceki sergide yeralan 
yapıtları sanki televizyonda 
yemek pişirme programını 
seyretmiş sonra da kendi 
başına o güzelim yemekleri 
evde kendi imkanlarıyla 
yapmaya çalışmış amatör aşçı 
gibi, beceriksizce ama içten-
likle yanyana koyuyor. Bir 
yanda Platform’un içerisinde 
süslenip püslenmiş, sergiye 
çıkacakları için özenmiş 
resimler, videolar, enstalasyon-
lar; öte yanda ise bunları görüp 
onlara gıpta ve biraz da haset 
etmiş Altay’ın sergiciği. Lakin 
sözkonusu yerleştirme sadece 
platonik değil, düpedüz 
yapıtların kendilerini ya da 
parçalarını da içeriyor. Bu 
nedenle izleyiciyi 
tutuklaştırmıyor aksine izleyici 

ile sanatçı arasındaki 
hiyerarşiyi neredeyse ortadan 
kaldırıyor.

( 4 )
2000 yılında “Ankara’da Genç 
Sanat” sergisinin tertiplendiği 
binanın tuvaletlerinde ‘günlük 
notlarını’ ifşa ettiği andan 
itibaren Can Altay’ın bir 
‘mesele’si var. Her 
çalışmasında bu meselesine 
dair kurduğu yapıyı 
yükselttiğini; temellerini de 
sağlamlaştırdığını görüyoruz. 
İlk çalışmasında şahsi mahre- 
mini, umumi bir mahremde 
(WC) -adeta- teşhir ederek 
izleyicisinin dikkatini çeken 
Can Altay; sonraları yine 
günlük notları üzerinden 
konularını tariflemiştir. Bura-
daki başarı, Can Altay’ın 
kişisel notlarından, bizi 
tamamen kendinin dışındaki 
bir meseleye yöneltmesi ve 
hatta bir diğer katmanda ise 



yine kendine ait hayatının, 
bizimki ile örtüşen yanlarından 
herkesin yapıt içinde kendi 
tecrübesini tartmaya ve sorgula-
maya sevk edebilmesidir. Can 
Altay’ın yapıtlarındaki bu 
potansiyel, sanatçının esas 
meselesine derinlemesine vakıf 
olabilmemiz için gerekli olan 
bir açılımdır sadece. Artık 
‘öngörülemeyen yeniden 
anlamlandırma’ diye 
özetleyebileceğimiz bu ‘mesele’ 
Can Altay’ın yapıtlarında son 
derece mütevazi, didaktik 
olmaktan uzak ama -kabul 
etmek lazım ki- eni konu 
düşünülmüş ve tartışılmış bir 
derinlikte ele alınmıştır.

( 5 )
Aslında içinde yaşadığımız 
çevreyi aslında nelerin 
oluşturduğunu ve kamusal 
mekanın erişilebilirliği ve 
dağılımı hakkında kimlerin 
karar verme hakkına sahip 
olduğunu soruyor.

1975’de Ankara’da doğan Can 
Altay, küratörlüğü birhayli 
fuzuli gösteren sınırlı sayıda 
sanatçıdan biri; öyle ki 
gerçekleştirdiği karmaşık ve çok 
katmanlı enstalasyonlar kimi 
zaman kendi türünün alışılmış 
sınırlarından taşarak başlıbaşına 
birer sergi düzenlemesi halini 

almaya doğru genişlemekteler. 
Altay kendini bir sanatçı 
olarak kanıtlama dan önce iç 
mimarlık ve tasarım eğitimi 
almış, ve yaptığı işlerin birçok 
yapısal öğesi de bu deneyimi 
tasdikliyor. 

Basit malzemeler kullanarak 
gerçekleştirilen, katılım ve 
ilişki ağları üzerine kurulu 
heterojen bir süreli yayın 
projesi olan Ahali, sanatçı 
tarafından uzun yıllardır 
devam ettirilmekte olan bir 
başka örnek. Belirli bir 
zamanda belirli bir yerde 
biraraya gelen insan topluluğu 
anlamına gelen ahali kelime-
sinin tarif ettiği bu topluluk ne 
bir akrabalık, ne de sosyal 
geçmiş ya da din ortaklığı 
içermez. Altay’ın diğer 
yazarlarla - aslen sanatçılar, 
küratörler ve mimarlar - 
kurduğu ortak çalışma yapısı 
da konu edindiği 
hiyerarşisizleşme ve enformel 
yapılanma prensiplerine 
uyuyor.

( 6 )
Can Altay’ın sanat dünyasının 
işleyiş biçimi üzerine yaptığı 
çalışmalar içinde yer aldığı 
sergilerin fiziki mekanında son
derece somut birer “müdaha- 
le”dir.  

Şöyle denebilir ki, terim olarak 
‘müdahale’ bir tür kesilme, ara 
ve duraklama çağrıştırır, sanki 
bilişsel bir kabızlık gibi, bu 
anlamda burada kullanılması 
da uygun olmamakta; çünkü 
Altay’ın katkıları, herşeyden 
çok, düşünme ve yapma 
olasılıklarını zenginleştirmek- 
teler. Buna rağmen müdahale 
fikri bile ‘katkı’, ‘enstalasyon’ 
veya ‘heykel’ ile 
karşılaştırıldığında ehvenişer 
durmakta. Bu terimlerden ilki 
çok genel, diğerlerinin ikisi de 
fazla kendi kendine yeter, ne 
de olsa Altay’ın işleri şahane 
bir şekilde asalakçadırlar, 
kelimenin ifade edebileceği en 
iyi anlamda.

Can Altay'ın eskiyle yeniyi, 
özel hayatla umumi varoluşları 
derleyip toparladığı "Eve 
Dönüş" sergisinde sanatçının 
fotoğraf, video, heykel ve 
mekansal müdahaleleri içeren 
pratiğine dair kapsamlı ve 
karmaşık bir fikir ediniyoruz. 
Benzer bir taktikle, bu sergi 
yazısı da sanatçı tarafından, 
kendisi hakkında yazılan başka 
yazıların kesip yapıştırılmasıy- 
la oluşturulmuştur. 

THE CHURCH STREET PARTNERS’ GAZETTE, 2010
INSTALLATION VIEW FROM THE SHOWROOM, LONDON

SETTING A SETTING / FORECASTING A BROKEN PAST, 2008
INSTALLATION VIEW FROM KUNSTLERHAUS, BERLIN Photo: David Brandt





DISTRIBUTED REFLECTIONS, 2012 (with Sinem Mucur)



NORMALIZATION PARTS 1 AND 2
INSTALLATION VIEW FROM PLATFORM GARANTI, ISTANBUL 

Photo: Laleper Aytek

“WE’RE PAPERMEN”, HE SAID, 2003
INSTALLATION VIEW FROM EINDHOVENISTANBUL, 

VAN ABBE MUSEUM, EINDHOVEN Photo: Peter Cox

HOMECOMING
Known for his investigations 
on urban spaces and installa-
tion works focusing on spatial 
formation, Can Altay returns 
to Ankara, his hometown the 
place where he produced some 
of his significant works, with 
an exhibition titled “Home-
coming”. To underline the 
situation he goes back to the 
small flat he lived in between 
2000-2007 and his archive 
here, to unpack material and 
works to be combined with 
more recent and new projects. 
In this exhibition some themes 
that are important for his 
practice become visible, these 
can be named as Politics of 
Small Groups; Importance of 
Ordinary Things; Inside and 
Outside; and the notions of 
Encounter, Intervention and 
Contribution. As always, 
Altay’s exhibition proposes an 
assembly of disparate parts 
and the point to the ways in 
which such assemblies 
produce ‘space’ and ‘mean-
ing’. 

( 1 )
Can Altay studied Interior 
Architecture and Environmen-
tal Design before he began to 
exhibit as an artist, but his 
artworks are more often 
studies of the unplanned, 
unforeseen and unsanctioned 
uses of urban space. For 
example, in 2001 he began to 
write about and document the 
'minibar' phenomenon in his 
home city of Ankara, a scene 
that has its counterpart in 
many other towns and cities 
around the world. The mini-
bars are not street parties 
exactly but informal, and 
technically illegal, one-night 
happenings that colonise 

suitable gaps in the built  
landscape – the spaces 
between apartment buildings – 
and turn them into temporary 
open-air night clubs. Altay has 
filmed and photographed the 
events, interviewed some of the 
participants and documented 
the barriers put up by local 
residents to discourage them, 
and this material is then 
presented alongside a small 
collection of classic texts on 
the ideological construction of 
urban space. The texts have 
been annotated by Altay with 
post-it notes, and the audience 
is encouraged to add their own 
thoughts in the same format.

( 2 )
Can concentrates on issues 
that “escape” most city 
dwellers’ attention. Marginal 
practices, their peculiar use of 
urban space and spaces 
created by the inhabitants. 
Like minibars; unplanned and 
unconstructed, but spaces 
‘produced’ through the alter-
native nocturnal practices of 
young people in the city of 
Ankara. The activities of 
drinking, chatting, socializing, 
turned into a subversive 
practice due to their displace-
ment into a realm that was not 
presumed to host them. 
Similarly, in -“We’re paper-
men” he said-, Altay investi-
gates the operations of the 
unofficial garbage collectors 
known by every inhabitant in 
major cities of Turkey, but 
neglected nonetheless. 
Through documenting his 
personal experiences and 
observations; Altay introduces 
alternative approaches to look 
at the city and accordingly 
develops readings of the city. 

( 3 )
For Example in his 2005 
project “Normalization” for 
Platform Garanti, like an 
amateur cook watching a 
cooking program on television 
and trying to do the same at 
home on his own, Altay 
remade the art works in the 
previous exhibition in a clumsy 
but sincere manner. On the one 
hand there are the pictures, 
videos and installations in the 
exhibition, all dressed up and 
ready for the occasion, and on 
the other hand the tiny exhibi-
tion of Altay envious, perhaps 
even jealous of them all. Yet, 
the installation is not only 
platonic, it openly includes 
pieces of the works, if not the 
works themselves. Therefore, it 
does not stiffen the viewer; on 
the contrary, it does away with 
the hierarchy between the 
viewer and the artist.

( 4 )
From earlier on, since the 
moment in 2000 when he has 
exposed his systematic diaries 
in the common toilets of the 
building where the 
“Ankara’da Genç Sanat 3” 
exhibition took place, Can 
Altay has been dealing with a 
wider issue. And with each 
project we see him going 
deeper into this issue. The 
success in this earlier project 
and the use of diary material, 
is that it points to a problem 
that is completely apart from 
himself. Meanwhile on a 
separate layer, getting us 
engaged in his everyday 
practices, Altay positions 
himself and his viewers to 
question one’s own daily 
experience and what it 
consists of.   

“MINIBAR, NO STOP!” WITH DENIZ ALTAY, 2003
INSTALLATION VIEW FROM MAKING SPACE, PLATFORM GARANTI, ISTANBUL

ANOTHER EMPTY PEDESTAL- AFTER SOME SIMILAR SKIDS IN RECENT PASTS, 2010
INSTALLATION VIEW FROM DIVERCITY: LEARNING FROM ISTANBUL

Cca Ujazdowski Castle, Warsaw



This potential in Altay’s work 
is an opening that leads to an 
understanding of the core 
problematic, the issue that 
prevails through his work. This 
“issue” that can be summa-
rized as “unpredictable 
reconfiguration”, is from now 
on taken in-depth and in 
unpretentious manners 
through the works.

( 5 )
In deed, he asks what exactly 
constitutes our environment 
and who decides over the 
accessibility and distribution 
of public space.
Can Altay, born in 1975 in 
Ankara, is one of those artists 
who make curating rather 
superfluous to the extent that 
he develops complex and 
multi-layered installations, 
expanding the genre into 
genuine exhibition arrange-
ments. Altay has studied 
interior architecture and 
design before he earned 
himself a reputation as an 
artist, and to this day many 
formal aspects in his works 
bear witness to this experi-
ence. Using simple materials, 
the similarly heterogeneous 
journal project, Ahali, which is 
based on participation and 
networking, is another 
example that has been opera 
ted by the artist for several 
years now. The Turkish word 
ahali refers to a gathering of 
people at a certain time in a 
certain place, the community 
being defined neither by 

kinship nor social background 
or religion. Altay’s 
co-operation with the authors 
- mainly artists, curators and 
architects - also abides by the 
principles of de-hierarchisa 
tion and informal structuring.

( 6 )
Can Altay’s study of the art 
world’s workings is one of 
concrete intervention within 
the material space of the 
shows in which he partakes. 
Arguably, since the term 
‘intervention’ implies an 
element of interruption, 
intermission and stoppage, 
something like an epistemic 
constipator, it is perhaps an 
inappropriate term here: more 
than anything else, Altay’s 
contributions enrich the 
respective possibilities of 
thinking and doing. And yet, 
the idea of intervention seems 
the lesser evil when compared 
to ‘contribution’, ‘installation’ 
or ‘sculpture’. The former 
term is too generic, while the 
other two are both too self-
sustaining, for Altay’s work is 
wonderfully parasitical, in the 
best sense of the word.

The exhibition titled “Home-
coming” where Altay mixes 
the old and the new; the 
private and the public into new 
constellations, provides us an 
in-depth yet complicated idea 
over his practice covering 

photography, video, sculpture, 
and spatial interventions. In a 
similar tactic, this exhibition 
text is composed by the artist 
through cutting and pasting 
previous texts by different 
authors on his work.
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GELECEK SERGİ UPCOMING EXHIBITION 
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CAN ALTAY
Ankara , 1975

SEÇİLMİŞ KİŞİSEL SERGİLER SELECTED SOLO EXHIBITIONS

2012 “ Distributed” Arcade, Londra
2011 “COHAB: An Assembly of Spare Parts” Casco, Utrecht
2010 “The Church Street Partners’ GAazette” The Showroom, Londra 
2008 “ Setting a Setting / Forecasting a Broken Past” Kunstlerhaus Bethanien, Berlin 
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SEÇİLMİŞ GRUP SERGİLER SELECTED GROUP EXHIBITIONS

2012  “Between Form and Movement” Galleria Astuni, Bologna.
2011 “Safari” Le Lieu Unique, Nantes.
2011 “We are Grammar” Pratt Institute, New York.
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2003 “How Latitudes Become Forms” Walker Art Center, Minneapolis.

 

PARK: BİR İHTİMAL ( PARK: A POSSIBILITY), 2010
INSTALLATION VIEW FROM İSTANBUL Photo: Laleper Aytek
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