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'Hafiza Sarayi' Kavramina Odaklanan Bir Sergi
Erken Cumhuriyet doneminin onemli sivil mimari orneklerinden biri olan ve Bozlu Art Project'in sanatsal etkinliklerine ev
sahipligi yapan Sisli'deki tarihi Mongeri Evi, kuratorlugunu Dr. Ozlem Inay Erten'in ustlendigi 'Hafiza Saraylari' baslikli
sergiye ev sahipligi yapiyor.
Serginin ismi Antik Yunan ve Roma medeniyetlerinden beri kullanilan, bilginin mekânlar uzerinden gorsel yolla
hatirlanmasini saglayan 'Hafiza Sarayi' tekniginden geliyor. Italyan asilli mimar Giulio Mongeri'nin yasami ve Mongeri
Evi'nin tarihine odaklanarak arsivsel bilgiler esliginde mekân ve bellek iliskilerini sorgulayan sergide Meliha Sozeri,
Server Demirtas ve Evren Erol'un eserleri yer aliyor. Sergi Sultan Abdulmecid doneminde (1839-1861) saray doktoru
olan ve Turkiye'de modern psikiyatrinin kurumsallasmasinda onemli rolu olan Dr. Luigi Mongeri'den (1815- 1882)
baslayip, mimarlik tarihimizde iz birakan onemli isimlerden biri olan oglu mimar Giulio Mongeri'nin (1873-1951)
Istanbul'dan Italya'ya uzanan yasam oykusune ve Cumhuriyet'in ilk yillarinda Sadikoglu Ailesi icin yapilan Mongeri
Evi'nin 'Pakize Tarzi Klinigi', 'Ataman Klinigi', 'Yuzyil Isil Ilkokulu' gibi isimler alarak zaman icinde gecirdigi degisimlere
odaklaniyor.
Sergide Giulio Mongeri'nin yasami ve Mongeri Evi'nin tarihini arsivsel bilgi ve belgeler esliginde sunmayi hedeflediklerini
belirten Kurator Dr. Ozlem Inay Erten, serginin kurgulanmasiyla ilgili dusuncelerini su sekilde acikliyor: 'Mekanlarin
yasam oykuleri de insanlarin yasam oykulerine benzer mi? Mekanlarin bellegiyle, bellegimizdeki mekanlar hangi
noktada kesisir? gibi sorular esliginde anilarin golgesindeki anitsal mimari eserlere, kolektif bellege dair izler uzerinden
yaklasmaya calistigimiz sergide bu dusuncenin yansimalarini guncel sanat pratikleri uzerinden deneyimlemek mumkun
olacak.'
?Bugun (20 Nisan) sanatseverlerle bulusan 'Hafiza Saraylari' baslikli sergi 14 Agustos tarihine kadar Bozlu Art Project
Mongeri Binasi'nda ziyaret edilebilir.
Kunye:
1- Meliha Sozeri, Sinir uclari, 2018, heykel enstalasyon
2- Evren Erol,No 7, 2016, polyester uzerine akrilik boya,ahsap,70 x 68 x43 cm
3- Server Demirtas, Dusunen Kadin Makinesi, 2013, motor, mekanik sistemler, delrin, polyester, 145 x 48 x 56 cm
?4- Mongeri Binasi
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