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Flanör; kapitalizm ve modernizm dünyasında kendini anlamlandırmakla uğraşan, kenti gezen
ama kentlilerden uzak duran ve bu çelişkiden beslenen kişidir. Walter Benjamin’in tanımıyla
flanör kalabalıkların içinde gezer ve aynı zamanda onlara sırtını dönebilir; çünkü flanör bir
yandan da bireyci bir yapıya da sahiptir ve kendi iç dünyasını inşa eder. Bu anlamda
modernitenin ve sistemin bireysel etkilerini yaşamak istemez ve ona karşı mesafeli durur.
Yinede kendini anlamlandırmak için gittiği adres yine modernite ve sistemin ta kendisidir.
Her şeyden önce kendimizi, bulunduğumuz toplumda tedirgin hissedenleriz. Sokaklarda
insanların hayatlarına dokunarak onları gözlemleyerek geçirdiğimiz zamanların yansımalarını
inşa etmekteyiz. Farklı üretim pratiklerine sahip olup, ortak nokta olarak sokaklarda bunu
gözlemleyerek karşınızdayız. Bizi ortak bir alanda birleştiren kavram ise bu flanör olma halidir.
Bizler kalabalığın içindeki yalnızlarız ve karşınızdayız…
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Flaneur
Flaneur’s are busy with making sense of themselves in the world of capitalism and modernism,
they wander the city, but stay away from it’s citizens and feed on this contradiction. In Walter
Benjamin's description, flaneurs wander through crowds turning their backs on them; because a
flaneur also has an individualistic structure and builds their own inner world. In this sense, they
do not want to experience the individual effects of modernity and the system, therefore keep
their distance from it. However, the address they go to, to make sense of themselves is again
modernity and the system itself.
We, the artists of Flaneur, feel uneasy in the society we live in. We build upon the reflections of
the moments we spend on the streets through touching other lives and observing them. We
have different production practices but meet on a common ground as we observe the streets.
The concept that unites us in a common area is this state of being flaneur.
We are alone in the crowd and here we are…
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