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KRANK’ta Karma Sergi
Sanat, yüksek bir kültüre mi hitap eder?
Vaat ettiği görsel sentez, popüler bir kültür
imgesine mi dönüştü? Günümüz toplumu
sanatsal, estetik ve görsel bir çöküş içinde mi?
Clement Greenberg’ün “Avangard ve Kitsch”
makalesinden yola çıkan “Çok Güzel” adlı
karma sergi, Zafer Akşit, Kezban Arca Batıbeki,
Aslı Işıksal ve Ardan Özmenoğlu’nun farklı
disiplinlerdeki üretimlerine ev sahipliği yapıyor.
Sanat yapıtı ile popüler kültür imgesinin
tartışmaya açıldığı serginin küratörlüğünü
Melike Bayık üstleniyor. Sergi 20 Ocak’a dek
İstanbul, Etiler’deki KRANK Art Gallery’de
ziyarete açık kalacak.
krankartgallery.com

DOĞANIN
KALBİNDE
Mitler, sembolik anlatımlar, insan doğası
ve insanın doğa içinde kendini arayışı da
dahil farklı konular üzerine eğilen Kerem
Ağralı, “Et cor natura / Doğanın Kalbi”
isimli sergisinde, insanoğlunun kendi
varlığını doğanın üzerine konumlandırma
çabasına gönderme yapıyor. Sanatçının
resimlerinde dünyanın geçiciliğine vurgu
yapan unsurlara, ölümsüzlüğe ulaşmak
için arayış içinde olan figürler eşlik ediyor.
Fantastik, figüratif ve sürreal unsurları
birlikte kullanan Ağralı’nın siyah ve
beyazın hâkim olduğu resimlerinde,
kırmızı yaşamın rengi olarak kendine yer
buluyor. Sanatçının kurgusal bir dünya
yarattığı resimler, 8 Şubat’a dek İstanbul,
Şişli’deki Bozlu Art Project Mongeri
Binası’nda görülebilir.

bozluartproject.com
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Kerem Ağralı, Kayıp Bahçe / Lost Garden, 2018

AT TH E HE ART OF
NAT URE
Focusing on various topics such as myths,
symbolic narration, human nature and
human’s self-seeking in nature, Kerem
Ağralı makes a reference to the strife
of human beings to position its own
existence over nature in his exhibition
entitled “Et cor natura / The Heart
of Nature”. In the paintings of the
artist, figures in search of immortality
accompany elements that underline
the transience of the world. Employing
fantastic, figurative and surreal elements
together, Ağralı’s paintings are dominated
by black and white, and red finds a
place for itself as the symbol of life. The
paintings by which the artist creates a
fictional world can be seen at the Bozlu
Art project in the Mongeri Building in
Şişli until 8 February.

Ardan Özmenoğlu, Mavi Dolmuş
The Blue Minibus, 2011

Group Exhibition at KRANK
Does art appeal to the elite? Did the visual
synthesis it promised, got transmuted into
a popular cultural image? Is society today in
decline when it comes to arts, aesthetics and
visuals? Setting out from Clement Greenberg’s
essay “The Avant-garde and Kitsch”, the
exhibition entitled “Too Beautiful” features
products of Zafer Akşit, Kezban Arca Batıbeki,
Aslı Işıksal and Ardan Özmenoğlu in various
disciplines. The exhibition which opens to
discussion the work of art and the image of
popular culture is curated by Melike Bayık. The
exhibition can be seen at KRANK Art Gallery in
Etiler, Istanbul until 20 January.

