




Flanör

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 sahiptir ve

kendi iç dünyasını inşa eder. Bu anlamda

modernitenin ve sistemin bireysel etkilerini

yaşamak istemez ve ona karşı mesafeli

durur. Yine de kendini anlamlandırmak için

gittiği adres modernitenin ve sistemin ta

kendisidir. 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

alanda birleştiren kavram ise bu flanör olma

halidir.

Bizler kalabalığın içindeki yalnızlarız ve 

karşınızdayız.





Ali Yerli

h.ç.kapı

karışık teknik

31 x 32 x 3 cm

2022



Ali Yerli

modern.t 

karışık teknik

18 x 22 x 7 cm

2021



Ali Yerli

k.Kapı

karışık teknik

13 x 19 x 6 cm

2021



Ali Yerli

çöp sanat

karışık teknik

12 x 8 x 6 cm

2022





Ali Yerli

yaşasın d.

karışık teknik

50 x 36 x 3 cm

2022



Ali Yerli

ilk

karışık teknik

36 x 64 x 4 cm

2021



Ali Yerli

orta doğu tekniği

metal, karışık teknik

60 x 31 x 7 cm

2022





Ali Yerli

a.t.m

karışık teknik

44 x 43 x 13 cm

2022





Ali Yerli

roll up

karışık teknik

42 x 32 x 5 cm

2022



Ali Yerli

p.k.tahrip

karışık teknik

31 x 17 x 11 cm

2021





Kemal
Kahveci

restorasyon I

karışık teknik

50 x 75 x 20 cm

2022



Kemal
Kahveci

restorasyon II

karışık teknik

30 x 38 x 20 cm

2022



Kemal
Kahveci

restorasyon III

karışık teknik

32 x 34 x 10 cm

2022



Kemal
Kahveci

restorasyon IV

karışık teknik

27 x 21 cm

2022



Kemal
Kahveci

isimsiz

karışık teknik

130 x 65 cm

2022





Kahraman

XI

baskı üzerine manipülasyon

35 x 50 cm

2022



Kahraman

XII

baskı üzerine manipülasyon

35 x 50 cm

2022



Kahraman

XIII

baskı üzerine manipülasyon

35 x 50 cm

2022



Kahraman

XV

baskı üzerine manipülasyon

35 x 50 cm

2022





Şerwan

öteki I

karışık teknik

120 x 75 x 35 cm

2022



Şerwan

öteki II

karışık teknik

75 x 75 x 75 cm

2022





Şerwan

öteki III

karışık teknik

75 x 58 cm

2022



Şerwan

ütopya

karışık teknik

r=70 cm

2022






