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Elif Uras’ın Galerist öncülüğünde ve Kale Grubu desteğiyle gerçekleştirdiği mekana özgü yerleştirmesi Kaynak ile 

sanatçının son yıllardaki üretimini belgeleyecek kapsamlı monografisi, 24 Kasım – 30 Aralık tarihlerinde Galata Rum 
Okulu’nun yanındaki tarihi mekanda izleyicilerle buluşuyor. New York ve İstanbul’da sürdürdüğü çalışmalarında farklı 
tarihsel ve kültürel izlerden beslenen Uras, uzun süredir uğraştığı seramik malzemeyi resimle ilişkilendirirken farklı 
gelenekleri harmanlıyor. Onlara kendi dokunuşunu katıyor, dönüştürüyor ve bunu yaparken yeni bir dil araştırıyor. 
 
Ortak miras, kültürel melezlik, gelenek ve çoğulluk gibi kavramları sorgulayan Kaynak, mozaik çinili bir duvar, çeşme 

işlevi gören seramik tanrıça heykeli ve yine aynı malzemeden çerçevelere yerleşen desenlerden oluşuyor. Uras’ın 
mekansal denemelerinin bir uzantısı olan yaklaşık 2 bin 500 mozaik parçalı paneli, Çinili Köşk’ün dış cephesinden 
yola çıkıyor. Sanatçının antropomorfik biçimli yeni heykeli ise, Osmanlı hümayun bahçesindeki çeşmelerin 
kadınsılaştırılmış bir versiyonu. 
Çeşmesindeki tanrıça temasıyla bağ kuran yeni desenleri, pratiğinde süre geldiği gibi kadın kahramanları merkezine 
alıyor; onları bize birer hediye sunarken temsil ediyor. 
 
Kaynak, bir yandan Uras’ın yakından incelediği geçmiş üretimleri akla getirirken, bir yandan da seramikle ilişkilenen 

su ve ışık gibi doğal ‘kaynak’lara da işaret ediyor. Sanatçının 2016 yılında Galerist’te gerçekleşen son kişisel 
sergisinden bu yana İstanbul’da ilk kez izlenebilecek yeni çalışmaları, Galata’daki daha önce depo ve dükkan 
fonksiyonları taşımış tarihi bir mekanı dönüştürerek yeniden kullanıma kazandırıyor.  
 
Kale Grubu’nun 2018 yılı için tasarladığı seramik sanatını destekleme projesi kapsamında, Uras’ın aynı mekanda 
sunulan ve editörlüğünü L. İpek Ulusoy Akgül’ün üstlendiği ilk monografisi, Ahu Antmen, Kathy Battista, Amy 
Smith-Stewart ve Merve Ünsal gibi uluslararası üne sahip yazarların makalelerini içeriyor. Kitapta, sanatçının 

pratiğinin feminist temelleri, seramik çalışmalarında geleneksel tekniklerin kullanımı, özgün desen ve resimleriyle 
seramik işleri arasındaki ilişki değerlendiriliyor. Editörün sanatçıyla yakın zamanda gerçekleştirdiği söyleşinin de yer 
alacağı monografisiyle, Uras’ın son dönem sanatsal üretimi belgeleniyor. Galerist Yayınevi tarafından Türkçe ve 
İngilizce olarak yayınlanacak kitabın dağıtımı, Türkiye’yle beraber Revolver Yayınevi'nin de işbirliği ile dünyanın 

farklı noktalarında yapılacak. 
 
Söyleşi: 28 Kasım Çarşamba, 18:30, Galata Rum Okulu, Kemeraltı Cad. No: 25, Beyoğlu 

Sanatçı ve küratör, Uras’ın güncel çalışmalarını besleyen tarihsel ve kültürel referansların izini sürecek. 
 
Sanatçı Hakkında 
Elif Uras sanatsal çalışmalarını New York ve İstanbul’da sürdürmektedir. Solo sergileri arasında, Hayal Meyal 
(Galerist, İstanbul, 2016); Nicaea (Aldrich Güncel Sanat Müzesi, Connecticut, 2015); Panorama Pasajı (Galerist, 
İstanbul, 2008); The Occidentalist (Smith-Stewart, New York, 2007) ve Private Collection (Kenny Schachter/ROVE, 
New York, 2004) sayılabilir. Uras’ın eserleri, MoMA PS1, Salon 94, 9. Şangay Bienali, Proje 4L/Elgiz Güncel Sanat 
Müzesi ve Pera Müzesi’nde sergilenmiştir ve Metropolitan Sanat Müzesi, Ringier Koleksiyonu, Zürih ve Collezione 
Maramotti, Reggio Emilia gibi koleksiyonlarda yer almaktadır. Uras, Brown Üniversitesi’nde iktisat ve uluslararası 
ilişkiler, Columbia Üniversitesi’nde hukuk eğitimi almıştır. School of Visual Arts’taki sanat eğitiminin ardından 2003’te 
Columbia Üniversitesi sanat yüksek lisansını tamamlamıştır. 
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