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ÇEVRİMİÇİ TAPINAK 13 SHRINE ONLINE 13, 2011
fiberglas döküm kaide üzerine porselen figürin porcelain figurines with fiberglass cast pedestal



ÇEVRİMİÇİ TAPINAK SHRINE ONLINE
Son yıllarda sanatçılar uluslar- 
arası alanda işlerini sergilemek 
üzere sürekli bir dolaşım içinde 
yer alıyorlar. Yurt dışındaki sergi 
lerde sık sık karşılaştıkları nakli- 
ye ve gümrük sorunlarını çöz- 
mek de bir hayli emek gerektiri-
yor. Karamustafa uzun süredir bu 
sorunları en aza indirgemek 
adına yeni yollar arıyor. Sanatçı 
nın sergide yer alan işi Çevrimiçi 
Tapınak isimli yerleştirmesi de 
bu arayışın en iyi örneklerinden 
biri. New York’ta 2011 yılında 
gösterilmiş olan Çevrimiçi 
Tapınak, internet üzerinden satın 
alınmış sütunları ve renkli porse- 
len kuş figürlerini bir araya 
getiriyor. Karamustafa, yerleştir- 
mesini oluşturacak tüm malze-
meyi çevrimiçi (online) satış 
mağazalarından veya internet 
üzerinde düzenlenen müzayede- 
lerden temin ederek New York’a 
nakliyesini sağlıyor. Sanatçı son- 
rasında sergi mekanında müda-
helede bulunduğu ve imzaladığı 
bu parçaları bir araya getirerek 
yerleştirmesini oluşturuyor. 
Yapıt, kaideler üzerine tünemiş 
çeşitli türden kuşlarla rengarenk 
bir tapınak oluşturuyor ve yapım 
aşamasıyla ‘teknolojiyle gelenek 
sel ve kutsal olanın buluşmasını 
düşündürüyor.

Artists’ works are in constant 
circulation for exhibition in the 
international sphere in recent 
years. Resolving the transporta-
tion and customs problems they 
frequently encounter at interna-
tional exhibitions requires plen- 
ty of labor. Karamustafa has 
been searching for new ways to 
minimize these problems for 
many years. The installation 
titled Shrine Online, which is a 
work of the artist featured in the 
exhibition, is one of the best 
examples of this quest. Shrine 
Online, which was exhibited in 
New York in 2011, combines 
pedestals and colorful porcelain 
bird figures bought online. 
Karamustafa acquires all the 
materials she will use for her 
installation from online stores 
or internet auctions and has 
them transported to New York. 
The artist then makes her 
intervention and produces her 
installation by bringing 
together these pieces she signs. 
The artwork creates a colorful 
shrine with various species of 
birds perched on cast pedestals 
and evokes the “union of 
technology with the traditional 
and the sacred” through its 
production process. SHRINE ONLINE 10, 2011

( detail )
ÇEVRİMİÇİ TAPINAK 5SHRINE ONLINE 5, 2011

fiberglas döküm kaide üzerine porselen figürin
porcelain figurines with fiberglass cast pedestal

 ÇEVRİMİÇİ TAPINAK SHRINE ONLINE, 2011
 15 fiberglas döküm kaide üzerine porselen figürin 15 fiberglass cast pedestals with porcelain figurines
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VAAT EDİLMİŞ RESİMLER
PROMISED PAINTINGS
Karamustafa doksanlı yılların 
ortasında ortaya çıkan resimleri 
"Vaat Edilmiş Resimler" başlığı 
altında toplamış. Bu çalışmaların 
ortaya çıkmasındaki rolünün 
sadece uygulayıcılık olduğunu 
söylüyor. Bazı ikonlara "insan 
elinden çıkmamış olma" niteliği 
atfeden imgeyi doğrudan betimle 
nen kişiliğin varoluşuyla ilişkilen 
diren acheiropoieta kavramı geli 
yor burada akla; 

"Son zamalarda beni en rahat 
ettiren durum sanat ta özgürlük 
alanımın bir boyutu olarak 
tanımlayabileceğim resimlerim- 
le ilgili ortaya çıkıyor. Onlara 
baştan "Vaat Edilmiş Resimler" 
adını vererek kendimi taşıyıcı bir 
el, sadece bir uygulayıcı olarak 
isimlendiriyorum. Onlardan ben 
sorumlu değilim (ne dersiniz, 
bunun altında da modernizme 
duyduğum tepki mi yatıyor?). 
Aynen bir ikon ustasının yerine 
koyuyorum kendimi onları 
yaparken. Bu durumda sorumlu-
luk bana değil onları bana 
yaptırana düşüyor. Aynen yüce 
varlık/ ikon ustası / ikon 
arasındaki ilişki gibi. Ve bu 
böyle sürüp gidecek. Bu kadar 
yoğun bellek, sanat tarihi, karşıt- 
lıklar vesaire ile uğraşan biri 
olarak en azından resimlerim 
bağlamında sanala yakın bir 
kaçış noktası oluşturmuş olmak 
belki de nefes almamı sağlıyor. 
Eğer bu bir kaçış sayılabilirse..."

It was she who gave the title 
"Promised Paintings" to the 
paintings she produced from 
the mid-1990s, for example, 
describing her own role in 
their creation as that of 
executor-comparable with the 
acheiropoieta concept of icon 
painting that defines certain 
icons as not made by human 
hand ans ascribes them instead 
to the person portrayed;

"I am only the 'hand' which 
gives them life; I am the 
executor. I do not carry any 
artistic responsibility; I have 
the status of an 'icon painter' 
when I paint them (this might 
still be a reaction aganist 
Modernism). Therefore the one 
who is responsible is the one 
who orders me to reproduce it. 
Just like the relationship 
between 'god/icon/painter/icon' 
itself and it will go on forever. 
As an artist who is very 
involved in recalled memory, 
the history of art, reciprocities 
and other such things, at least 
my paintings allow me a vir- 
tual space, and give me the 
possibility of breathing-an 
escape, if you like..."

VAAT EDİLMİŞ RESİMLER PROMISED PAINTINGS, 2004
tuval üzerine yağlıboya oil on canvas, 53,5 x 63,5 cm ( çerçeveli framed )

VAAT EDİLMİŞ RESİMLER PROMISED PAINTINGS, 2004
tuval üzerine yağlıboya oil on canvas, 104 x 65 cm ( çerçeveli framed )



TILSIM TALISMAN, 2013
kolaj, cam altı baskı collage, under glass print, 58 x 103 cm ( çerçeveli framed )
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