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Danaburnu ve Gece Bekçisi Uyanıklar
11.03 - 16.04.2016

Aras Seddigh'in ikinci kişisel sergisi "Danaburnu ve Gece Bekçisi
Uyanıklar" ile izleyicilerin karşısına çıkıyor.
İlk kişisel sergisi "Melezler"de yer alan zamansız, mekansız,
tanıdık ama alışıldık olmayan figürler ile bu sergide de
karşılaşılıyor. Bu kez sanatçı, resimlerinin yanı sıra video
enstalasyonu, heykel ve sanatçı kitabı ile deneysel bir üslup
izliyor.
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Sergiye verdiği ad aynı zamanda sergiye eşlik eden sanatçı
kitabının da giriş cümlesidir. Birbirlerini tanımlamak adına değil,
sergideki diğer işler gibi birbirleriyle dialog kurmak için bu şekilde
kullanılan cümle, kurgu ve gerçeklik arasındaki sınırlara dikkat
çeker. "Hangi noktalarda gerçeklik kurgulanır? Kurgu ve
gerçekliğin, yapay ve doğalın muhtemel yer değişimi veya
etkileşimi ne kadar hissedilebilir? Üretim süreci üzerinden bireyin
içsel çatışmaları yansıtılırken, diğer yandan toplumsal
çatışmalardan referanslara rastlamak mümkün mü?" sorularına
cevap aratan eserler, bu iki terimin arasındaki belirsizlik ve ikilemi
irdelemeye davet eder.
İzleyicinin kendi hafızasından referanslarla anlamlandırabileceği
eserler, aynı zamanda objenin hafızasından izler taşır. Her eser bir
diğerinin izleriyle kimlik kazanır ve ortaya çıkar. Üretim süreci,
kurgu ile gerçeklik arasında kendine bir yer ararken, kendini ön
planda bulur.
"Danaburnu ve Gece Bekçisi Uyanıklar." sergisi düşsel yolcuğunda
gerçekliğin sınırlarını araştırır. Seddigh gerçekliğin yansımalarını
hafızamızla harmanlayıp, çeşitli kurgularla canlandırır.
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Tahran'da doğan Aras Seddigh, B.S. Azad Üniversitesi'nde
Bilgisayar Mühendisliği eğitiminin ardından, 2013 yılında Sabancı
Üniversitesi'nde Görsel Sanatlar yüksek lisansını tamamladı.
İstanbul'da yaşamakta olan Seddigh'in eserleri Contemporary
Istanbul, Art Brussels ve ViennaFair fuarlarında Galeri Nev
İstanbul tarafından uluslararası izleyiciyle buluşturuldu.

ARAS SEDDIGH

The Mole Cricket and The Night Guard
Are Awake
11.03 - 16.04.2016

"The Mole Cricket and The Night Guard Are Awake" is artist Aras
Seddigh’s second solo show.
The distorted figures prevalent in her first solo show "Crossbreeds"
resurface in this exhibition. Although these abnormal figures ignite a
sense of familiarity, they do not belong to a specific time or place.
Contrary to her first exhibition, the artist ventures out from the safe
grounds of canvas, now accompaning them with sculptures, a video
installation and an artist book.
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The exhibition takes its title from the introduction sentence of the artist
book. Rather than being complementary to one another, it aims to
inspire a dialog between them. Seddigh’s works dabble between reality
and fiction by seeking out where one begins and the other ends. "At one
point does reality become a product of our creation? During the
continuous switch between reality and fiction, how much is one aware
of the artificial and the genuine? The production process echoes the
inner struggle of the artist, but how reflective can it be of the issues
within society? " are some questions the artist explores in her works.
Seddigh invites the audience to examine the uncertainty and dilemma
of these two terminologies, namely the reality and fiction.
The works carry traces of object's own memory while the viewers may
attribute a meaning to them through their own experience. Discreetly
the pieces exude the memory they have obtained during their
production process. The production process, which tries to find a place
for itself between fiction and reality, finds its self on the forefront.
"The Mole Cricket and The Night Guard Are Awake" tests the lines of
reality as it drifts in and out of the dreamlike terrain created by the
artist. By juxtaposing the reflections of reality with the individual’s
memory, Seddigh creates an ever-changing set up with an array of
storylines.
İstiklal Caddesi Mısır Apt.
No.163 K: 4 D:23
Beyoğlu 34430
Istanbul
T: +90 (212) 252 15 25
info@galerinevistanbul.com
www.galerinevistanbul.com

Tehran-born artist Aras Seddigh obtained her Bachelors degree in
Computer Sciences from B.S. Asad University. In 2013, she completed
her Masters degree in Visual Arts at Sabancı University. Her works have
been presented in art fairs such as Contemporary Istanbul, Art Brussels
and ViennaFair. Aras Seddigh is currently working and living in Istanbul.

