
 
 

 

GALER İ NEV İSTANBUL’DA “YILDIZLARDA DANS” 
 
Hale	  Tenger‘in	  “Yıldızlarda	  Dans”	  ismini	  verdiği	  yeni	  sergisi	  Galeri	  Nev	  
İstanbul’da	  5	  Nisan’da	  açılıyor.	  
	  
Tenger	  ilk	  kez	  sergilenecek	  eserinde,	  önceki	  çalışmalarında	  da	  kullandığı	  üç-‐
maymun	  figürünü	  üç	  boyutlu	  bir	  animasyona	  dönüştürüyor.	  Uzayın	  
sonsuzluğunda	  dans	  eden	  üç-‐maymun	  figürlerine	  Frank	  Sinatra’nın	  seslendirdiği,	  
40’lı	  yılların	  caz	  klasikleri	  arasında	  yer	  alan,	  “Swinging	  on	  a	  Star”	  şarkısı	  eşlik	  
ediyor.	  	  
	  
“Havanın	  Lüzumu”	  ve	  “Böyle	  Tanıdıklarım	  Var	  II”	  adlı	  (1992)	  yerleştirmelerinde	  
kullandığı	  üç-‐maymun	  figürü,	  yıldızlar	  ve	  röntgen	  filmi	  gibi	  malzemeleri,	  yakın	  
dönem	  çalışmalarında	  yeni	  bir	  yorumla	  ele	  alan	  Tenger,	  Türkiye	  siyasi	  ve	  sosyal	  
tarihinin	  yarattığı	  toplumsal	  travmalara	  bir	  kez	  daha	  odaklanıyor.	  İçinde	  
bulunduğumuz	  son	  aylarda	  sergilenen	  “Böyle	  Tanıdıklarım	  Var	  III”	  adlı	  
yerleştirmesinde	  izleyicisini	  1950’lerden	  günümüze	  uzanan	  Türkiye	  siyasi	  
tarihinden	  şiddet	  görüntüleri	  ile	  baş	  başa	  bırakan	  Tenger,	  röntgen	  filmlerine	  
aktardığı	  görüntülerdeki	  “hayaletimsiliği”	  bu	  sefer	  üç-‐maymun	  figürlerine	  
taşıyor.	  Önceki	  çalışmasında	  yarattığı	  sıkıntılı	  atmosferin	  aksine,	  bu	  sefer	  
eğlenceli	  bir	  dil	  kullanmayı	  seçen	  Tenger,	  bu	  jest	  içinde	  izleyicisini	  suskunluk	  ve	  
örtbasın	  yaşamasına	  olanak	  veren	  yapıları	  sorgulamaya	  davet	  ediyor.	  Her	  iki	  
çalışmasında	  da	  hayaletsi	  bir	  gerçekliğin	  izini	  süren	  Tenger,	  “Yıldızlarda	  Dans”	  
adlı	  videosu	  ile	  'hatırlama-‐unutma',	  'örtbas	  etme-‐yüzleşme'	  arasında	  salınan	  
toplumsal	  halleri	  ironik	  bir	  neşe	  ile	  gündeme	  getiriyor.	  
	  
5	  Nisan	  Cuma	  günü	  açılacak	  sergi	  4	  Mayıs’a	  kadar	  izlenebilir.	  
	  
Galeri	  Nev	  Pazar	  ve	  Pazartesi	  dışında	  saat	  11:00-‐18:30	  saatleri	  arasında	  açıktır.	  
İstiklal	  Caddesi	  Mısır	  Apt	  No:163	  Kat	  4	  	  Tel	  :	  0212	  252	  15	  25	  
facebook.com/GaleriNev	  	  	  	  Twitter@GaleriNev	  



 
 

 “SWINGING ON THE STARS” AT GALERI NEV ISTANBUL 
 
Hale Tenger’s new exhibition titled “Swinging on the Stars” opens on April 5, at 
Galeri Nev Istanbul. 
 
 
In “Swinging on the Stars” premiering with this exhibition, Tenger transforms three wise 
monkeys1 figurines which were also used in her previous works, into three-dimensional 
animated images.  A classic Jazz song “Swinging on a Star” from 40’s accompanies three 
wise monkeys figurines dancing in the depths of space.  
  
Focusing once more on the collective traumas caused by social and political history of 
Turkey, in her recent works Tenger re-interprets the three wise monkeys and star patterns 
alsoused in "Necessity of Air" (1992) and "I Know People Like This II" (1992); as well as X-
ray imagery in her previous works.  In a recently exhibited work "I Know People Like This III" 
(2013) Tenger invites the viewers to confront with the images of violence documenting 
political history of Turkey since 1950's.  The "ghostly-ness" of the images transferred onto 
X-ray sheets in “I Know People Like This III” (2013) is appropriated into three wise monkey 
figurines in “Swinging on the Stars”.  Tenger prefers a humorous approach in “Swinging on 
the Stars” in contrast to the gloomy atmosphere in her previous grid-like installation.  In 
“Swinging on the Stars” she invites the viewers to question the structures enabling the 
sustainability of ignorance and lack of moral responsibility. Tracing a ghostly materiality in 
both works, Tenger brings forward the issues of social state of affairs swinging between 
reminiscence and oblivion as well as whitewash and confrontation through an ironic joy in 
"Swinging on the Stars". 
 
Opening on 5th of April the exhibition will be on view until 4th of May. 
 
Galeri Nev is open on every Tuesday and Saturday between 11:00-18:30. 
 
İstiklal Caddesi Mısır Apt No:163 Floor: 4   
Tel : 0212 252 15 25 
facebook.com/GaleriNev     
Twitter@GaleriNev 
 

                                                   
1 See no evil, hear no evil, speak no evil 


	Hale_Tenger_Basın_Bülteni_Yükleme
	Hale_Tenger_Press_Release_Download

