
TEKNİK GEZİ RAPORU 

Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. 

Tarih: 07.10.2011 

Gezi alanı:  Antrepo 3 & 5 

Meclis-i Mebusan Caddesi - Liman İşletmeleri Sahası - Tophane 

Konumu: 

 

Bienal alanının konumunu gösteren harita 

 



 

 

Antrepo 3 ve 5’ te yer alan sergi düzenini gösteren şema 

(http://12b.iksv.org/tr/giris.asp?c=2&id=38) 



TEKNİK GEZİNİN AMACI 

Ders kapsamında; 

• Bienalin amaçlarında da vurgulandığı gibi; sanat öğrencilerine güncel sanatın yeni 

eğilimlerini, dünyadaki sanatsal gelişmeleri ve güncel tartışmaları izleme ve bu yolla 

tamamlayıcı bir eğitim olanağı sunulması, 

• Mimarlık eğitiminin ve pratiğinin önemli bir parçası olan sanatsal sergilerin düzenli 

olarak ziyaret edilmesi, öğrencilerin bu tür etkinlikleri yaşamlarının bir parçası haline 

getirmelerinin vurgulanması ve öğrencilerin görsel algılarının gelişmesine katkıda 

bulunulması, 

• İstanbul’da yer alan Antrepo 3 ve Antrepo 5 özelinde başarılı bir dönüşüm örneğinin 

tanıtılması 

amaçlanmıştır. 

 

TEKNİK GEZİNİN KAPSAMI 

Teknik gezi kapsamında; 

• Antrepo 3 ve Antrepo 5 binalarında yer alan 12. İstanbul Bienali ziyaret edilmiştir. 

Saat 10.00’da GYTE girişinden servis araçlarıyla hareket edilerek başlayan gezi, 16.00’ da 

Bienal alanından okula hareketle sona ermiştir. 

 

ÖĞRENİM ÇIKTILARI 

Gezi ile öğrencilerin görsel algılama, güncel sanatsal eğilimler konusunda bilgilenme, sanatsal 

çalışmaları tartışabilme ve eleştirebilme, sanatsal çalışmaların arkasında yatan kavramsal 

çerçeve üzerine fikir yürütebilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekler 

• İstanbul Bienali’ nin Tarihçesi 

• İsimsiz (12. İstanbul Bienali) 

  



İSTANBUL BİENALİ’ NİN TARİHÇESİ 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 1987 yılından bu yana, farklı kültürlerden sanatçılar ve 

izleyiciler arasında görsel sanatlar alanında İstanbul'da bir buluşma noktası oluşturmayı 

amaçlayan İstanbul Bienali'ni düzenlemektedir. İKSV'nin şimdiye dek düzenlemiş olduğu on 

bir bienal, her iki yılda bir güncel sanatın yeni eğilimlerini bir araya getirerek izleyiciye 

sunarken, yurtiçi ve yurtdışındaki sanat çevreleri, sanatçı, küratör ve eleştirmenler arasında 

uluslar arası bir kültür ağının kurulmasına olanak sağlamaktadır. 

Venedik, Sao Paulo, Sydney bienalleri gibi benzerleri arasında bugün en prestijlilerinden biri 

olarak kabul edilen İstanbul Bienali, ulusal temsil modeli yerine, sanatçıların yapıtları 

aracılığıyla birbirleri ve izleyici ile diyaloğunu sağlayan bir sergi modelini tercih etmektedir. 

Uluslar arası bir danışma kurulu aracılığı ile belirlenen bienal küratörü, geliştirdiği kavramsal 

çerçeveye uygun olarak çeşitli sanatçı ve projeleri sergiye davet etmektedir. 

Bugün ülkemizde ve bulunduğumuz coğrafyada düzenlenen en geniş çaplı uluslar arası sanat 

sergisi olma özelliği taşıyan İstanbul Bienali, sadece Türkiye'den değil, birçok farklı ülkeden 

güncel sanatçının uluslar arası alanda tanınmaları ve çeşitli etkinliklere davet edilmeleri 

konusunda önemli bir rol oynamaktadır. 

Bienal kapsamındaki sergiler ve sergi kapsamında düzenlenen, eşzamanlı çeviri düzeninde 

uygulanan panel, konferans ve atölye çalışmaları sayesinde, hem genel izleyiciye hem de 

sanat öğrencilerine dünyadaki sanatsal gelişmeleri ve güncel tartışmaları izleme ve bu yolla 

tamamlayıcı bir eğitim olanağı da sunulmaktadır (http://12b.iksv.org/tr/giris.asp?c=2&id=38) 

 

GERÇEKLEŞEN BİENALLER 

• 1.Uluslararası İstanbul Bienali (1987) - Uluslararası Çağdaş Sanat Sergileri 

• 2.Uluslararası İstanbul Bienali (1989): Geleneksel Mekanlarda Çağdaş Sanat 

• 3.Uluslararası İstanbul Bienali (1992): Kültürel Farklılıklar 

• 4.Uluslararası İstanbul Bienali (1995): ORIENT / ATION 

• 5.Uluslararası İstanbul Bienali (1997): Yaşam, Güzellik, Çeviriler/Aktarımlar Ve Diğer Güçlükler Üstüne 

• 6.Uluslararası İstanbul Bienali (1999): Tutku ve Dalga  

• 7.Uluslararası İstanbul Bienali (2001): Egokaç 

• 8.Uluslararası İstanbul Bienali (2003): Şiirsel Adalet 

• 9.Uluslararası İstanbul Bienali (2005): İstanbul 

• 10.Uluslararası İstanbul Bienali (2007): İmkânsız Değil, Üstelik Gerekli: Küresel Savaş Çağında İyimserlik 

• 11.Uluslararası İstanbul Bienali (2009):İnsan Neyle Yaşar? 



İSİMSİZ (12. İSTANBUL BİENALİ) (17 Eylül-13 Kasım 2011) 

12. İstanbul Bienali sanatla politika arasındaki zengin ilişkiyi araştırmış ve hem biçimsel 

bakımdan yenilikçi, hem de siyasi anlamda sözünü esirgemeyen yapıtlara odaklanmıştır. 12. 

İstanbul Bienali, Küba asıllı Amerikalı sanatçı Felix Gonzalez-Torres’in (1957-1996) yapıtlarını 

çıkış noktası olarak almıştır. Gonzalez-Torres’in çalışmaları bir yandan kişiselle siyasi 

arasındaki alanı kat ederken, bir yandan da sanatsal üretimin biçimsel yönlerine önem 

veriyor; günlük yaşam temalarına, üst modernizm, minimalizm ve kavramsalcılıktan atıflarda 

bulunuyor. 

Bienal beş karma sergi ve 50’den fazla kişisel sunumdan oluşmuş ve tüm bu sergiler bir 

mekanın iki farklı binasında, Antrepo 3 ve 5’te yer almıştır. Tema başlıkları, İsimsiz 

(Soyutlama), “İsimsiz” (Ross), “İsimsiz” (Pasaport), İsimsiz (Tarih) ve “İsimsiz” (Ateşli Silahla 

Ölüm) Gonzalez-Torres’in farklı yapıtlarına gönderme yapmıştır. El Kitabı’nda yeniden 

üretilen bu çalışmalar bir yandan Bienal’in tematik dayanak noktalarını oluşturmuştur. Karma 

sergilerin her biri birçok çalışmayı tek bir odada bir araya getirmiş ve bu sergiler kişisel 

sunumlardan gri duvarlar aracılığıyla ayrılmıştır. Kişisel sunumlar, karma sergilerden birinin 

ya da daha çoğunun konularıyla bağlantılı ve konuyu belirgin biçimde daha ileri taşımıştır. 

Ziyaretçiler sunulan sanat eserleri karşısında sadece sessiz birer alıcıdan ziyade, aktif 

okuyucular olmaya teşvik edilmiştir. 

(http://12b.iksv.org/tr/giris.asp?c=2&id=38) 

 

 

 

 

Adrian Esparza, bir Meksika örtüsü olan “serapa” ile üretilen İstanbul panoraması 



 

Rivane Neuenschwander, Belirli Bir Mesafeden (Toplumsal Engeller),2010 

 

Magdalena Jitrik, İsimsiz (Askeaton), 2009 / İsimsiz, 2010 

 

Mona Hatoum, İsimsiz (Düğümlerle Saç Şebekesi 6), 2003 



 

Bienal sergi alanının maketi 

 

 

Bienal alanının mimari tasarımı Ryue Nishizawa tarafından gerçekleştirilmiştir. 



  

Marwa Arsanios, Acapulco Hakkında Her Şey, 2010 

 

 

 

 

"İsimsiz" (Ateşli Silahla Ölüm) Genel Görünüm, 2011 

Fotoğraf: Natalie Barki 



 

Martha Rosler, “Savaşı Eve Taşımak: Güzelim Ev, 1967-72” serisinden. 

 

 

Nasrin Tabatabai and Babak Afrassiabi (PAGES) 

İki Arşiv, 2011 

Badischer Kunstverein’da yerleştirmenin görüntüsü (Karlsruhe, Almanya), 



 
Adriana Varejão, Fontana Usulü Kesikli Duvar, İstanbul, 2011 

 

 
"İsimsiz" (Pasaport) Genel Görünüm, 2011 

 

 
Kutluğ Ataman, “Su”, 2009 


