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Galerist, güncel sanatın tanım ve algısını
genişleten

çalışmaları

ile

ilgi

uyandıran

:mentalKLĐNĐK, Yasemin Baydar ve Birol Demir’in
heykel, video, ses ve ışık gibi farklı sanat
formlarından

oluşan

son

dönem

işlerini

sanatseverlerle paylaşmaya hazırlanıyor. Sanatçı
ikilisinin Galerist Galatasaray’daki ilk sergisi
‘tAVŞANdELĐĞĐ’, 22 Ekim – 21 Kasım tarihleri
arasında gezilebilir.
“Bildiğimiz dünyanın sınırında, tasarlanmış olanın gözardı edilmiş parçasında, alışılmışın dışında şeylerin hareketi yeni
biçimler yaratıyor. Đmkânsız mükemmellikleri ve kasıtsız kusurları mekânın, biçimin, nesnenin olumsuzlaması aslında...
Baştan çıkarıcılıklarının bizi sürüklediği temastan bilerek kaçınıyoruz. Bu yüzden tanıdık mekânın sınırlarında dolaşıyoruz.
Hiçbir yer bir koridora açılmıyor ve her yer bir geçit. Bu çelişkinin yarattığı sıkışma mekânın atmosferini belirliyor. Bununla
yüzleşmek hem bir özgürleşme ihtimali hem de yıkım.
Gerçek dünyadan eksiltilmiş hacimleri galeri mekânında arttırılmış olarak karşımızda buluyoruz. Bu yanılsamalı görünümler,
ait oldukları yerde doğrudan veya dolaylı başka bir şey ifade ediyorlardı. Şimdi tek başlarına, varlık nedenleri ve nitelikleri
doğal sonucuna vardırıldığında ve ortaya çıkan çatışmalı bütünlükleri geçici olarak dondurulduğunda sadece burada ve bu
zaman için geçerli değerli bir soruyu bize yöneltiyorlar.
Tarihin bekleme salonundaki mülteciler olarak bütün üst üste binmiş yeraltı kıtalarının kırılıp parçalanmasına tanıklık
ederken, bu parçalı gerçekliğin yansımalarının nasıl ilişkilendiğini düşünmek için vaktimiz var. Şu soruyu sormalıyız belki,
belirsizliklerin karşı karşıya gelmesiyle ortaya çıkan gerilimli nesnelerin tutarlı bir dili mümkün olacak mı?”
tAVŞANdELĐĞĐ sergisi ile :mentalKLĐNĐK atmosfersiz yıldızların olay ufkunda dolanıyor.
Sanatçılar Hakkında;
:mentalKLĐNĐK, bağımsız birer sanatçı olarak edindikleri sanat deneyiminden sonra 1998 yılında Yasemin Baydar ve Birol Demir tarafından
kurulmuştur. Yasemin Baydar (*1972, Đstanbul) ve Birol Demir (*1967, Ankara) ikilisinden oluşan :mentalKLĐNĐK teorik ve sanatsal bakış
açısını sunmak için 2000'de Đstanbul Nişantaşı’nda kendi mekanını açtı. :mentalKLĐNĐK, resimden software’e farklı malzemeler kullanarak
21.yüzyıl parçalarını, kendi yapıtaşları olarak etiketler. :mentalKLĐNĐK'in işleri izleyiciyi tanımsız mekânlar, kararsız bölgeler ve donmuş
zamanlarla karşı karşıya getirir. :mentalKLĐNĐK şimdi ve gelecek arasındaki eşikte hem sanal gerçekliği hem de gerçek dünya unsurlarını
barındıran arttırılmış bir gerçeklik olarak tanımlanan bir geleceği kurgular.
Görsel: True Blue (Sol), Tek Ekran Video / Renkli / Sessiz, 30’’, 2009
Detaylı bilgi ve görsel malzeme için; Doris Benhalegua Karako / dorisbenhalegua@galerist.com.tr / 0212 2448230

