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Press Release

 Galeri Siyah Beyaz is hosting the launch of the “UrbanObscura” exhibition — the first event of a project developed 
as part of the 90th anniversary program of the Architects’ Association 1927— and the season closing party for the 
Association. 

 Although the question of “What do the concepts of city, urbanity, urban architecture and urban space mean for 
us?” has been asked for half a century, it still maintains its relevance today because of the rapidly ever-changing nature 
these concepts and how they change. The “UrbanObscura / Cities: Changing Routes Changing Maps” exhibition, which 
opens on June 9, 2017 at Galeri Siyah Beyaz, brings artists who create in various disciplines together to contribute to the 
development of the Architects’ Association 1927’s UrbanObscura project, and to draw attention to the fact that routes and 
maps also change in line with the ongoing urban-architectural transformation. 

 Discovering how the city and urban spaces transform from context to a spatial equivalent of personal 
experiences, creating a personal route along the way; exploring the space building components of cities imagined along 
this route, and mapping all of these experiences… To sum things up, in Calvino’s words, it’s the idea of being able to “seek 
and be able to recognize who and what, in the midst of the hell, are not hell, then make them endure, give them space” 
that serves as a guide for this exhibition.

 The “UrbanObscura / Cities: Changing Routes Changing Maps” exhibition, brought to life with the valuable 
contributions of Ersa Mobilya, will await its visitors at Galeri Siyah Beyaz between the dates of June 9th and July 3rd. 

Artists: 
Mert Acar / Deniz Aktaş / Can Altay / Mike Berg / Onur Ceritoğlu / Mustafa Duymaz

Fırat Engin / Didem Erbaş / Murat Germen / Ayşin Zoe Güneş / Kübra Gürleşen
Can Koçak / Sinan Logie / Büşra Özdemir / Ferhat Özgür / Burcu Perçin

Nevzat Sayın / Hayri Şengün / Ali Şentürk / Ali Taptık

Curator: 
Ayşin Zoe Güneş

Contact:

Galeri Siyah Beyaz   
www.galerisiyahbeyaz.com 
galerisiyahbeyaz@gmail.com 
(0312) 467 72 34

Architects’ Association 1927
www.md1927.org.tr 
info@md1927.org.tr 
(0312) 495 06 64 – 65



UrbanObscura
Kentler: Değişen Rotalar Değişen Haritalar

Basın Bülteni

 Galeri Siyah Beyaz, Mimarlar Derneği 1927’nin 90. kuruluş yılı programı çerçevesinde geliştirilen “UrbanObscura” 
projesinin ilk etkinliği olan sergi açılışına ve Mimarlar Derneği 1927’nin sezon kapanış partisine ev sahipliği yapıyor. 

 “Kent, kentlilik, kent mimarisi ve kent mekânı kavramları bizim için ne anlama geliyor?” sorusu yarım asırdır 
sorgulanmasına rağmen, yaşanan değişimin hızı ve içeriği nedeniyle bugün de güncelliğini koruyor. 9 Haziran 2017 
tarihinde Galeri Siyah Beyaz’da açılışı yapılacak olan ‘UrbanObscura / Kentler: Değişen Rotalar Değişen Haritalar’ sergisi; 
bu sorunun eşliğinde, Mimarlar Derneği 1927 tarafından yürütülen UrbanObscura projesinin gelişmesine katkı sağlamak 
ve yaşanan kentsel-mimari değişim ekseninde rotalar ile haritaların da değişiyor olmasına dikkat çekmek amacıyla farklı 
disiplinlerde üretim yapan sanatçıları bir araya getiriyor. 

Kentin ve kentsel mekanların bir bağlam olmaktan çıkıp  kişisel deneyimlerin uzamsal karşılığına dönüşmesini keşfetmek, 
bu keşif esnasında kişisel bir rota oluşturmak, bu rotada hayal edilen kentlerin mekân kurucu bileşenlerini kurcalamak ve 
bütün bu deneyimleri haritalamak; kısaca Calvino’nun deyişiyle ‘cehennemin ortasında cehennem olmayan kim ve ne var, 
onu aramak ve bulduğunda tanımayı bilmek, onu yaşatmak, ona fırsat vermek’ fikri, bu serginin rehberliğini ele alıyor.

Ersa Mobilya’nın değerli katkılarıyla gerçekleşecek olan “UrbanObscura / Kentler: Değişen Rotalar Değişen Haritalar” 
sergisi, 9 Haziran – 3 Temmuz tarihleri arasında Galeri Siyah Beyaz’da izleyicisini bekliyor.

Sanatçılar: 
Mert Acar / Deniz Aktaş / Can Altay / Mike Berg / Onur Ceritoğlu / Mustafa Duymaz

Fırat Engin / Didem Erbaş / Murat Germen / Ayşin Zoe Güneş / Kübra Gürleşen
Can Koçak / Sinan Logie / Büşra Özdemir / Ferhat Özgür / Burcu Perçin

Nevzat Sayın / Hayri Şengün / Ali Şentürk / Ali Taptık

Küratör: 
Ayşin Zoe Güneş
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