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Galerist proje mekanı STUDIO’da, Arap ve Afrika Modernizmi’nin yaşayan en önemli temsilcilerinden
1930 Sudan doğumlu Ibrahim El Salahi’nin ‘Arap Baharı Günlükleri’ başlıklı sergisine 1 Eylül – 3 Ekim
2015 tarihleri arasında yer vermekten mutluluk duyar. El Salahi’nin Arab Baharı’na sanatsal cevabı
niteliğindeki çalışması 46 mürekkep çiziminden oluşan bir karalama defteridir. Arap Baharı Günlükleri,
sanatçının Tate Modern’deki retrospektifinin (2013) ardından ilk defa Galerist Studio’da sergileniyor.
İngiltere’de yaşayan ve olaylar cerayan ettiği sırada yaşını almış bir sanatçı olan El Salahi,
yaşananları medya üzerinden gözlemler. İnançlı bir müslüman ve eski bir siyasi tutuklu olan Sudan’lı
sanatçı, devrimci ve anti-diktatör ruh, şiddetle ve ani bir patlama enerjisiyle Arap dünyasında yayıldığı
zaman şu sözleri söylemişti: “...Arap Baharı yaşandığı zaman memnun oldum... çünkü o kocaman bir
adaletsizliği ve bir otorite piramidini yıktı... Güç bildiğimiz gibi aç gözlülüğü doğurur ve aç gözlülük
yozlaşmayı, adaletsizliği ve eşitsizliği doğurur.
Sanatçının mürekkep çizimlerinde, sıradışı, derin ve çelişkili duygular ile olayların anlamları, çeşitli
zorbalıklar ve onların kurbanlarının yanı sıra insanın, grotesk ve yarı soyutlanmış tasvirleri ele alınır.
Eserlerin birinde, diktatör Hüsnü Mübarek’in devrilmesine cevap olarak, hantal bir figürün görünürde
güçlü bir su dalgası ile resimden fırladığını görürüz. El Salahi, bir çok çiziminde isyancılar ile çeşitli
zorbalar arasında yaşanan beklenmedik hesaplaşma anlarını dramatize eder. ‘Şimdi Ağlamak İçin
Çok Geç’ isimli desende, El Salahi’nin zalim figürü, görkemli saray çevrelerinde keyifsiz bir şekilde
oturur. Başka bir çizimde ise, insan, hayalet görünümlü figürler kitlesi, gölgede gizlenmiş şekilde,
suçlayıcı bakışlarla etraflarını gözlemler. El Salahi açıklar, “bu gazetecilerin bizim tipimizdeki ülkelere
geldiğinde ve insanlara olayların iyi tarafından bakmalarını söyleyip durmalarına benziyor, bütün
gelişmelere bak fakat hapishanelere ve haksızlıklara bakma”.

Otokratik rejimlerin kindar ve keyfi adaletsizlikleri, sanatçının bu acı tecrübeye doğrudan sahip olduğu
konusuna da işaret eder. 1975’te El Salahi, Hartum’da, Kültür Bakanlığı’nda çalışırken tutuklanır,
kardeşi tarafından düzenlenen darbe girişimine katılmaktan ötürü suçlu bulunur ve son derece kötü
şartlarda 6 ay hapse mahkum edilir.
14. İstanbul Bienali ile eş zamanlı olarak, “dalgaların desenleri, suyun akıntı ve yoğunlukları, hem
görünen hem de görünmeyen, şiirsel ve politik bir biçimde dünyayı şekillendiren ve dönüştüren
şekline odaklanarak”, Arap Baharı Günlükleri, bu önemli sanatsal ve tarihsel döküman, bir bütün
olarak ilk defa izleyicilere sunulur.

IBRAHIM EL SALAHI
Sanatçının kişisel yolculuğu 1950’lerde Sudan’daki okul hayatı ile başladı, uzun bir araştırma
dönemini takiben 1957 yılında ülkesine dönen El Salahi, orada, İslami, Afrikalı, Arap ve Batılı sanatsal
geleneklerle birleşen Sudan’lı yeni bir görsel kelime haznesi yarattı.1990’larda İngiltere’ye yerleşen
sanatçının eserleri dünya çapında çok sayıda müzede sergilendi ve MOMA, The Metropolitan
Museum, The TATE, British Museum, Mathaf Museum, National Museum of African Art Washington,
The Art Institute of Chicago, The National Gallery of Victoria ve Newark Museum gibi dünyaca önemli
koleksiyonlarda yer alıyor. Son dönemlerdeki çalışmaları sanatçının hayat neşesinin, derin ruhani
bağlılığının ve dünyadaki yerinin içine işleyen bilincinin bir yansımasıdır.
GALERIST STUDIO
Studio, Galerist ve Kameleon işbirliği ile hayata geçirilen alternatif sergi ve proje mekanıdır. Mayıs
2015 tarihinde açılan geçici mekan deneysel projelerin yanısıra dönemsel sanatçı stüdyosu olarak da
kullanılıyor. Şişhane ve Galata'yı birbirine bağlayan Müellif Sokağı’nda konumlanan galeri, 19.yy son
dönemine ait tarihi binanın girişinde geniş vitrinli 60 metrekarelik bir sergi alanı sunuyor.

