
 
 

Tek Kanal / Single Channel 
@SENKRON 

 
15 Nisan – 14 Mayıs, 2021 

 
 
Galeri Nev İstanbul, video sanatına odaklanan ve Türkiye’den farklı sanat kurumlarıyla 
inisiyatiflerinin katılımıyla gerçekleşen SENKRON adlı etkinlikte, Tek Kanal / Single 
Channel başlıklı grup sergisiyle yer alıyor. Nermin Er, Hale Tenger ve İnci Eviner’in 
tek kanallı işlerinden oluşan sergide farklı çalışma yöntemlerine sahip üç sanatçının 
pratiği, ekran aracılığıyla iletilen görüntülerin ardındaki teknik ve kavramsal çeşitlilik 
üzerinden yeniden değerlendirilme imkânı buluyor. Bu bağlamda “video sanatı” gibi 
genelleyici ve tartışmaya açık bir kategori altında sıkça kullanılan “tek kanal” tanımına 
vurgu yapan sergide, çoğu sosyal ve politik göndermelere sahne olan çalışmalar sırayla 
izlenebilecek. Sergi kapsamında sanatçıların eserleri üzerine sanat yazarları tarafından 
kaleme alınan metinler ise, Galeri Nev İstanbul’un mikro yayını Güncel’de yayınlanacak.  
 
Türkiye genelinde eş zamanlı video sergileri hedefiyle yola çıkan SENKRON, aynı anda 
düzenlenecek ve merkezinde video sanatı olan sergi ve etkinlikler bütününden oluşuyor. 
Mixer ve Bilsart'ın öncülüğünde; İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de sanat 
kurumlarının ve organizasyonların iş birliğiyle alanında umut vadeden bir etkinlik olma 
özelliği taşıyor. Video sanatını farklı mekânlarda görünür kılan, aynı zamanda video 
işlerin üretimine ışık tutan sanatçı, küratör, koleksiyoner ve sergi söyleşileriyle kapsamlı 
bir program önerisi sunuyor. 
 
 

∗   Galeri Nev İstanbul, Salı – Cuma günleri arasında 11.00 – 17.30  saatlerinde ziyaret 
edilebilir. 

∗   Detaylı bilgi için: info@galerinevistanbul.com 
 
 



 
 

Single Channel 
@SENKRON 

 
15 April – 14 May, 2021 

 
 
Galeri Nev İstanbul is participating in the exhibition SENKRON with a group show 
entitled Single Channel. SENKRON is a widespread exhibition focusing on video art 
and takes place with the participation of different art institutions & initiatives from 
Turkey. In this context, the exhibition at Galeri Nev İstanbul brings together single 
channel works of Nermin Er, Hale Tenger and İnci Eviner, giving the viewer an 
opportunity to re-evaluate different working methods of these artists through the 
technical and conceptual diversity behind the images transmitted via the screen. Thus, the 
screening emphasizes on the terms such as “single channel” which is frequently used 
under a generalizing and debatable category such as “video art”. The selection of works, 
mostly focusing on social and political references, can be watched one by one through a 
single projection. Within the scope of the show, text written by art critics on the works of 
the artists will be published Güncel, the micro publication of Galeri Nev Istanbul.  
 
With a focus on video art, SENKRON is a combination of synchronized exhibitions and 
events that will be organized simultaneously by galleries, museums and initiatives across 
Turkey. Initiated by Mixer and Bilsart, the event is considered as a promising area of 
cooperation with the participation of different art organizations in Turkey and mostly 
Istanbul. Making video art visible in different venues, it also offers a comprehensive 
program including artist talks and exhibition interviews that examine the production of 
video art. 
 
 

∗   Galeri Nev İstanbul can be visited from Tuesday to Saturday between the hours of 11am 
– 5.30 pm.  

∗   For further information: info@galerinevistanbul.com 
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