
Mike Berg 
“Günler ne içindir – Günler, yaşadığımız yerdir.” 

27 Mayıs - 8 Temmuz 2022 
 
 
Mike Berg’ün kişisel sergisi “Günler Ne İçindir – Günler Yaşadığımız Yerdir.” 27 
Mayıs Cuma günü Galeri Nev İstanbul’da açılıyor. Başlığını Philip Larkin’e ait Günler 
adlı şiirin dizelerinden alan sergide, sanatçının metal yerleştirmeleri ve metal duvar 
işlerinin yanı sıra Line Press Limited’den Ruth Lingen ile işbirliği içinde ürettiği kağıt 
üzerine bronz baskı eserleri yer alıyor.  
 
Yıllar boyunca malzemenin potansiyellerini keşfetme çabasıyla üretimine devam eden 
Mike Berg, Türkiye’de yaşadığı yıllar içinde kültür-zanaat ilişkisinden de etkilenerek 
Doğu kültürlerinin soyut ifade gücünü kendi sanatsal altyapısıyla buluşturmuştur. 
Sanatçı, üretim sürecinde kesin bir anlam veya temadan yola çıkmaktansa, formun 
kendini ortaya koyarak anlamını izleyicinin bakışıyla kazanmasını önemser. Yarattığı 
soyut geometride kullandığı yalın çizgiler tekrar ediyor gibi görünseler de, aslında zaman 
içinde karşımıza farklı varyasyonlar ve inşa biçimleriyle değişken boyutlarda çıkarlar. 
Dijital teknolojilerin yardımıyla sanatçı başlangıçta üzerine çalıştığı formu büyütme, 
küçültme, döndürme, sıkıştırma, genişletme yöntemleriyle sonsuz çeşitleme yapabilir.  
Berg’ün mürekkeple yapılmış spontane ve jestüel bir fırça darbesinin daha sonra çelik ve 
bronza aktarımıyla gerçekleşen işleriyse, Doğu kaligrafisine ve soyut Batı resmine atıfta 
bulunur.  
 
Ressam Ed Ruscha, müzisyen ve besteci Theloniu Monk, şair John Ashbery, yazar Joan 
Didion ve şair Philip Larkin gibi farklı disiplinlerden sanatçılardan ilham alan Berg, 
forma yönelik tutkusunu entelektüel ve duygusal bağlantılarla zenginleştirir. Özellikle 
Didion’ın sanat ve hayata dair söylemleriyle özdeşleşen sanatçı, yazarın; “Size dünyayı 
daha iyi bir hâle getirmenizi söylemiyorum, çünkü ilerlemenin mutlaka paketin bir 
parçası olduğunu düşünmüyorum. Sadece içinde yaşamanızı söylüyorum.” sözlerinden 
yola çıkarak Larkin’in dizeleriyle bu ifadenin paralelliğini yakalar. Sergiye de adını veren 
bu satırlar, Berg’ün iç dünyası ve sanatını birleştiren ince çizgiyi en yalın şekilde yansıtır.  
 
Berg’ün Amerikalı kağıt yapımcısı ve basımcı Ruth Lingen ile işbirliği sonucu ürettiği 
renkli el yapımı kağıt üzerine bronz baskılar ise yeni bir deneyim alanı oluşturur. Berg, 
yıllar boyunca fotogravür tekniğiyle bronz heykellere aktarılan birçok desen yaptığını 
ancak bir dizi montaj tekniği denese de sonucun kendisini tam olarak tatmin etmediğini 
vurgular. Lingen’in yaptığı kağıtları görüp özellikle renk, doku, ağırlık ve boyutlarından 
etkilenen Berg, bu kez bazı bronz heykellerini farklı renklerde kağıtlara presleyerek iki 
farklı üretimin birbiri içine geçip tek bir işe dönüşmesine vesile olur. Lingen ile 
işbirliğinin süreci ve sonucu, Berg açısından oldukça keyifli ve tatmin edicidir.  
 
Galeri Nev İstanbul, Salı – Cumartesi günleri arasında 11:00 – 18:30  saatlerinde ziyaret 
edilebilir. 



Mike Berg 
“What days are for – Days are for living in” 

 
May 27 – July 8, 2022 

 
Mike Berg’s solo show “What days are for – Days are for living in.” opens on May 27, 
Friday at Galeri Nev Istanbul. Taking its name from the lines of the poem titled Days 
by Philip Larkin, the exhibition brings together the artist’s metal standing and wall 
mounted sculptures as well as his bronze prints on handmade paper produced in 
collaboration with Ruth Lingen of Line Press Limited.  
 
Searching for the potentials of the material, Mike Berg’s artistic production takes its 
inspiration from the relation between the culture and the craftsmanship, bringing the 
capacity of abstract expression of the Eastern cultures together with his own artistic 
foundations. In his process, the artist prefers to rely on the viewer’s innate capacity to 
interpret the work without describing or implying a particular meaning. Although the 
simple lines he uses in the abstract geometry seem to repeat each other at times, they 
actually appear in different variations and construction styles with varying sizes. With the 
help of digital technology, the artist is able to enlarge, reduce, rotate, compress, expand, 
and generally make endless variations on initial projects. The spontaneity of a 
brushstroke in ink then rendered in steel or bronze has reference to Eastern calligraphy 
and Western abstract painting.  
 
Inspired by artists from different disciplines such as painter Ed Ruscha, musician and 
composer Thelonius Monk, poet John Ashbery, writer Joan Didion and poet Philip 
Larkin, Berg enriches his passion for form with intellectual and emotional connections. 
Identifying himself especially with Didion’s discourses on art and life: “I’m not telling 
you to make the world better, because I don’t think that progress is necessarily part of the 
package. I’m just telling you to live in it.” he catches the parallelism of this expression 
with Larkin’s lines that also give the exhibition its name, reflecting the fine line that 
unites Berg’s inner world and his art in the simplest way.  
 
The bronze embossings on colored handmade paper produced by the artist in 
collaboration with American master printer and paper maker, Ruth Lingen, creates a new 
field of experience for the artist. Berg emphasizes that over the years he has made many 
ink drawings that were transferred into bronze sculptures through a photo etching 
technique, but although he tried a number of mounting techniques, the results did not 
fully satisfy him. Seeing Lingen’s handmade papers and particularly impressed by their 
color, texture, weight and dimensions, Berg tried embossing some of his bronze 
sculptures onto these different colored papers, intermingling the two different 
productions and turning them into a single work. The process of the collaboration with 
Lingen has been very pleasant and the outcome very satisfying for Berg. 
 
Galeri Nev İstanbul can be visited from Tuesday to Saturday, between 11 am – 6:30 pm. 
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