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Böyle olacağını bilmediğimiz
de bir o kadar kesin
Camilla Pignatti Morano için

“Philosophy Felsefe ruha kazara denk gelmez; ruhun yaşamı
üzerinden ölümü bekleyen ve ölümü kollayan bir gece nöbetinden
başka bir 
şey değildir aslında. Yaşamın ruhu, yaşamın soluğu olarak, yalnızca
bu önemsenen ölüm beklentisinden doğar.” 1

“Şimdi her sokakta, kafede, her bireyi kaçınılmaz olarak öleceği
gerçeği üzerinden görüyorum -ki bu da tam olarak ölümlülüğün ne
olduğunu ifade ediyor. Aynı açıklıkla da onların bunun böyle olduğunu
bilmediğini görüyorum.” 2

Ölüm deyince neden bahsediyoruz? Her kavram gibi ölüm kavramı da çok anlamlı
çağrışımlarla yüklü. Son, bitiş, değiştirilemeyecek olan, sınırsızlığın sınırı, bilgisizliğin
alanı, öngörülemeyen, deneyimlenemeyecek olan deneyim, yokluğun varlığı... Ölüm
hem bilinen tek gerçek hem de en bilinmeyen, en esrarlı olan... Neredeyse tüm zıt
kavramlar ölümden yola çıkarak anlaşılırmış gibi. Ölüm fikrinin soyutluğu, öleceğimiz
ana kadar bu kabulün imkânsızlığı, kendi ölümümüzün deneyimlenememesi, yaşam
güdüsünün ölüm düşüncesini bertaraf edişi bir yanda, ölümün kaçınılmazlığı, her
türlü kaybın ölüm fikrini çağrıştırışı öte yanda. Her bir ölüm kendi ölümümüzü
hatırlatırken, ölenin biz olmadığımıza sevinişimiz bir yanda; ölüm kavramının en
derinden anlaşılmasının olanaksızlığı ile beraber onu yorumlama, anlam verme 
ihtiyacı, çabası öte yanda.

Eski çağlardan günümüze yaşam felsefesi düşünürlerini meşgul etmiş olan ölüm fikri
varoluşçulara gelindiğinde başlı başına bir tema olarak karşımıza çıkar. Varoluşçular
ölümü insan hayatının sonu olarak değil, hayatın en önemli parçası, insanın var
olduğu andan itibaren devralınan varlık durumu olarak algılar.3 Kierkegaard’a göre
ölüm düşüncesinden kurtulmaya çalışmanın yararı yoktur çünkü ölümlülük varlık
durumuna ait gözardı edilemeyecek bir kavramdır. Birey ölümün geleceğe dair bir
olasılık olduğunun bilincine vardığında, ölümün anlamını yaşamla ilişkisi içinde
düşünecektir. Ölüme gösterilen özen kişinin hayata bakış açısına bağlıdır. Ölüm,
Heidegger’e göre bir olay değil, üzerinde varoluşsal biçimde düşünülmesi gereken
bir fenomendir. Kendi ölümümüzün farkında olmak ve bunun hakkında düşünmek
insanı gündelik hayat içinde savrulan bir varlık olmaktan kurtarıp daha derin bir
varoluşa geçmesini sağlar. Ancak ölüm farkındalığı, insanı özgün ve özgür kılar.
Heidegger’in ardından Sartre ölüm düşüncesiyle varıldığını söylediği özgün olma
durumunun salt ölüm kavramına bağlı olmadığını, insanın kendi öznelliğinin bilincinde
olduğu her durumda insanın özgün olduğunu düşünür. Ona göre ölümün anlamı
yaşamı yazgıya dönüştürmesidir. En uç noktada, ölümün kısacık anı içinde, insanı
tanımlayacak olan sadece geçmişidir; yani başkalarının yargıları karşısında çaresizdir.4

Varoluşçulardan farklı olarak Derrida yaşamının sonuna doğru yazdığı kitabında
ölümü özgürlük ve sorumluluğun mevcut olduğu yer olarak tanımlar çünkü birinin
diğeri için yapamayacağı, alışverişin söz konusu olmadığı tek yer dır Derrida için. 
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1 Derrida, Jacques: The Gift of Death, University of  Chicago Press, Chicago, 1996, 17.
2 Sartre, Jean-Paul: Varlık ve Hiçlik, İthaki Yayınları, İstanbul, 2009, 178.
3 Ökten, Kaan H.: Ölüm Kitabı, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2016.
4 Sartre, Jean-Paul: Varlık ve Hiçlik, İthaki Yayınları, İstanbul, 2009, 178.
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Bu dönüştürücü potansiyeline rağmen, ölüm, neden aynı zamanda algılanması, düşü-
nülmesi, akılda tutulması en güç şey? Bu kadar açık bir gerçeklik karşısında insanların
gündelik yaşamın rutininden sıyrılacağı, ölümün bilincinde olarak yaşama dört elle
sarılacağı, her ânını son ânı gibi yaşayacağı, kendi değerlerine göre hayatını istediği
şekilde sürdüreceği ve en doğalının da zaten böyle olması gerektiği gibi bir yanılsama
oluşuyor ister istemez. Ölümden bahsetmek fuzuli, tüm insanlığın zaten bildiği en
aşikâr gerçeklikten söz etmek gibi geliyor, dolayısıyla anlamsız görünüyor. Ölümü
yakından yaşayan, yakınlarını kaybeden insanların bu sayede/yüzden merhametli ola-
cağını, kendini sevgiye ve cömertliğe açacağını düşünmek doğal görünüyor. Halbuki
ölüm yaşamış olmak belki de sevgisizliği, kayıtsızlığı körüklüyor. Ölüm en çıplak, açık,
kırılgan, yaralı halimizi ortaya çıkarabilecekken, çoğu zaman insanı en katı ve acıma-
sız hali ile karşılaştırabiliyor. İnsanların diğerleri hakkındaki tahminleri, önyargıları
ölüme gelince iyice tökezliyor. Kiminin yaşadığı ölüm tecrübesi hayatını dönüştürür-
ken kimini teğet geçiyor. Ölüm karşısında oluşacak tepki ölüm kadar bilinmez oluyor. 

Yaşanılan acı/kayıp katalizör görevi görebilir de görmeyebilir de. Acının doğasında
öğretici olmak amacı da zorunluluğu da yok. İnsanlar, ancak, başlarına geleni haksızlık
olarak değil de, ilişkiye girip incelenecek, araştırılacak, keşfedilecek ve bu sayede ya-
şamlarını anlamlı ve özgür kılacak bir olgu olarak alabilirlerse, ancak o zaman yaşanılan
acı öğrenime dönüşebilir. Bu anlamda, ölüm de bir katalizör olabilir. Hızlı yaşam akışı
içinde insanın aklına bile gelmeyen bir olgu olan ölüm, varlığını dayattığında, kişiyi
yaşam konusunda bilinçlendirebilir. Bilinçlilik unuttuğumuz şeyleri tekrar tekrar hatır-
lamaksa, en çok unutulan şeyler hayata dair en başat gerçekliklerse, hayatta üzerinde
düşünmekten en çok kaçınılan ama aynı zamanda bilebildiğimiz tek gerçek de ölümse;
bu sergi ölümü olumsuz, üzerinde düşünülmesi gereksiz bir kavram olarak görmek
yerine yaşamın katalizörü olarak gören bir bakış açısından yola çıktı. Ölüm kavramının
insanlar için ifade ettiği farklı anlamlar içinden, ölüme önem verip, onu hatırlayıp
hatırlatmanın insanın yaşamını dönüştürücü gücünden beslendi. Yaşamı zıt kavramlar
üzerinden okuyan; ölümün kayıp, ayrılık, yas ama aynı zamanda da yaşamın kutsan-
ması olduğunu bilen, çelişkilerden ve ölüme bakmaktan korkmayan sanatçıların
işlerine yer verdi. 

The Propeller Group’un The Living Need Light, The Dead Need Music (2014) isimli
videosu Vietnam’ın fantastik cenaze törenleri, çok renkli ölüm ritüelleri ve müzik
eşliğinde transseksüel bir gencin ölüm ve yeniden doğuşunun öyküsünü anlatıyor.
Gerçek ve hayali bir ölüm seramonisini, nefesliler bandosunu, ruhani liderleri, dans-
çıları, profesyonel ağıt yakıcıları ve sokak göstericilerini takip ederek bir araya getiriyor.
Konusu ve yüksek tekniği sayesinde rüya ile gerçek arasında gezinen şiirsel ve
sembolik dil, ölüm hakkında olduğu kadar hayat hakkında da düşündürüyor. Oreet
Ashery’nin Revisiting Genesis (2016) adlı on iki bölümlük web video serisi zaman
zaman sürreel kurgusuyla, ölüm ve geri çekilişin çok boyutlu anlamlarına odaklanıyor.
Bu sergide yer alan “Bizim Hemşirelerimiz” adlı bölümde palyatif bakım hemşirele-
rinin ölümcül hastalarla çalışırken yaşadıkları tecrübe ve düşünceleri birbirleriyle
paylaşması, hasta bakımı sırasında gelişen bağ sonucu hastanın ölümü karşısında his-
settikleri, yaşadıkları ya da yaşamadıkları acı, diğer hastalar yüzünden acının bertaraf
edilişi, yaşadıkları tükenmişlik mercek altına alınan durumlar. Joanna Rajkowska’nın
The Peterborough Child (2012) isimli videosu kamusal alanda yer alması için planlanan,
Peterborough şehrinin antik kökenine atıfta bulunarak Bronz Çağı’nın oval me-
zarlarından esinlenen temsili bir bebek mezarının gerçekleştirilememe hikâyesi.
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Sanatçının otobiyografik olguları videonun içine eritmesi sayesinde, temsili mezarın
Rajkowska’nın kendi bebeği ile yaşadığı özel travmasını, bu travmayı anlama ve
dönüştürme sürecini diğer travma yaşayan annelerle ilişkilendirmek çabası olduğu
anlaşılıyor. Mezar projesi fazla tartışmalı bulunduğundan ötürü reddediliyor. Bar-
bad Golshiri’nin Vanitas; a Reenactment (2008-2014) isimli işi İtalyan koleksiyo-
ner Claudia Gian Ferrari’nin son zamanlarına tanıklık eden bir fotoğraf ve kendi
el yapımı olan projeksiyon makinasından oluşuyor. Fotoğraftaki yüzük, kolye, ka-
zılı saçlar hep ölüme vurgu yapıyor. Sanatçı, slaydı işinin ölümsüz ruhu, projeksi-
yonu da onun ölümlü bedeni gibi sunarak, ölüm, yıkım, bozulma ve çürüme gibi
vanitas janrının çağrıştırdığı kavramlara en uygun formu yaratıyor. Projeksiyon
makinasının üzerinde yanan ciğer ise, İran edebiyatında gözyaşlarının kaynaklan-
dığı yeri simgeliyor. Alejandro Cesarco’nun Present Memory (2010) adlı videosu
Montevideo’da doktor olan babasına kanser tanısı konmasından hemen sonra ba-
basını kendi ofisinde 16 mm. kamera ile filme çekmesinden, çektiği bu filmi du-
vara yansıtmasından ve elde ettiği görüntüyü video kamera ile tekrar çekmesinden
oluşmakta. Babasının ölüm ihtimalinin bilinciyle ölümünden önce kendisini ha-
yaletsi bir varlığa dönüştürerek, sanatçı kendi korku ve yas sürecini dışsallaştırma
egzersizini gerçekleştiriyor.  

                                                                                                                             
Ölüm bilinç düzeyinde anlaşılıp kabul edilebilir mi yoksa Freud’un dediği gibi hiç
kimse ölümüne ikna olmaz mı? Bu kabul için kaç ölüm gerekir; başkasının ölümü
ölüm bilinci yaratır mı? Ölümün, ölümle karşılaşmış olmanın ve bu sayede kendi
ölümümüzü hatırlamanın yarası nasıl iyileşir? Sevilen bir kişinin ölümünde yüzleş-
tiğimiz kendi ölümümüz müdür yoksa ölmemiş olduğumuz mu? Ölümün insanoğ-
lunun tek gerçeği olduğu ve her bir insanın kendi ölümünü kendisi ölmesi gerektiğini
düşününce ölüm düşüncesi insanın kendinden çıkıp başkalarıyla iletişim kurmasını
sağlayabilen bir bağlantı noktası oluşturabilir mi? Yaşam ölüme bakarak doğabilir mi?
Tüm bu sorular, serginin üzerinde düşünmeye değer bulduğu problemler.
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ESER LİSTESİ:

Oreet Ashery
Revisiting Genesis – Episode 9: 
Our Nurses
2016
Video serisi, tek-kanallı HD video, 
stereo ses
11’
Sanatçının izniyle

Barbad Golshiri
Vanitas; a Reenactment
2008-2014
Metal konstürksiyon, 
ışık, slayt ve yakılmış ciğer
22 cm x 120cm
Sanatçının izniyle

The Propeller Group
The Living Need Light, 
The Dead Need Music
2014
Tek kanallı video projeksiyon, 
HD video, stereo ses
21’15” 
The Propeller Group ve 
James Cohan, New York izniyle

Joanna Rajkowska
The Peterborough Child
2012
Film 
30’13”
Sanatçı ve l’étrangère’nin izniyle

Alejandro Cesarco
Present Memory
2010
HD video ve 16mm film, 
renkli ve sessiz 16 mm film 
4’
Sanatçı ve Galleria Raffaella Cortese, 
Milano izniyle

CHECKLIST:

Oreet Ashery
Revisiting Genesis - Episode 9: 
Our Nurses
2016
Video series, single-channel HD video, 
stereo sound
11’
Courtesy of the artist

Barbad Golshiri
Vanitas; a Reenactment
2008-2014
Metal construction, light, 
slide and burned liver
22 cm x 120cm
Courtesy of the artist

The Propeller Group
The Living Need Light, 
The Dead Need Music
2014
Single-channel projection, HD video, 
stereo sound 
21’15” 
Courtesy of The Propeller Group 
and James Cohan, New York

Joanna Rajkowska
The Peterborough Child
2012
Single-channel video, 
stereo sound
30’13” 
Courtesy of the artist and l’étrangère

Alejandro Cesarco
Present Memory
2010
4’
HD video and 16mm film, color,
no sound

Courtesy of the artist and 
Galleria Raffaella Cortese, Milano
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11.05. — 22.06.2018

Oreet Ashery
Alejandro Cesarco
Barbad Golshiri
The Propeller Group
Joanna Rajkowska

Küratör / Curated by
Pelin Uran
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We Do Not Know 
This To Be So
For Camilla Pignatti Morano 

“Philosophy isn’t something that comes to the soul by accident,
for it is nothing other than this vigil over death that watches out
for death and watches over death, as if over the very life of the soul.
The psyche of life, as breath of life, only appears out of this caring
anticipation of dying.”1

“Now, everywhere, in the street, the café, I see each individual
under the aspect of ineluctably having-to-die, which is exactly
what it means to be mortal. And, no less obviously, I see them as not
knowing this to be so.”2

What are we talking about when we talk about death? Like most other ideas, death is
laden with multiple connotations. The end, a cessation, the unalterable, the edge of in-
finity, the realm of the unknown, the unforeseeable experience that can never be expe-
rienced, the existence of nonexistence... Death is at once the only known reality and
the least known, mysterious one... It almost presents itself as the answer from which
all antithetical ideas can be understood. The abstractness of the idea of death, the im-
possibility of its acceptance until the moment we die, the experience of our own
death, the elimination of the idea of death by the instinct to live on one hand and the
inevitability of death, the recollection of the idea of death by all kinds of loss, on the
other. While each death reminds us of our own, we rejoice at having escaped death on
one hand, yet experience the impossibility of understanding the profundity of the no-
tion of death, the urge and effort to interpret and lend meaning to death on the other. 

Having occupied the minds of the philosophers of life from prehistory to the present,
the idea of death emerges as an entire concept in and of itself when it comes to existen-
tialists. Existentialists regard death not as the end of human life, but as the most inte-
gral part of it, as a state of being inherited from the first moment of human existence.3
According to Kierkegaard, there is no point in trying to rid oneself of the idea of death,
for mortality is an intrinsic part of the state of existence that cannot be ignored. Once
the individual recognizes death as a possibility of the future, s/he will contemplate the
meaning of death as part of its relationship with life. Regard for death is contingent
upon a person’s perspective on life. Death, according to Heidegger, is not an incident
but a phenomenon to be contemplated in an existentialist manner. Recognizing our
own death and reflecting upon it saves us from becoming creatures tossed around in
daily life; it helps us transition into a deeper existence. Only the awareness of death
individuates and liberates humans. Following Heidegger’s lead, Sartre opines that the
state of individuation born out of the idea of death is not solely related to the notion of
death, but that each human being is unique at every state in which he is aware of his
subjectivity. According to him, the meaning of death is its ability to transform demise
into predestination. At the extreme, in that brief instant of death, what defines the
human being is his past alone, leaving him helpless before the judgment of others.4
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In the book he wrote towards the end of his life, Derrida – unlike the existentialists
– defines death as the place in which liberation and responsibility coexist, for death
is the only instance in which one person cannot replace the other or change places
with another. The ability to regard death with that awareness is another name for
the liberty of taking heed of death, as far as Derrida is concerned. 

Why then, in spite of its transformative potential, is death the most difficult thing
to perceive, think about and remember? This inevitably creates the illusion that
humans will step out of the routine of daily life in face of such a clear and present
reality, embrace life in full awareness of death, live each moment as if it were their
last, lead their lives as they choose and by their own values, as if this were the most
natural thing to do. It is futile to talk about death, as it is the most evident reality
known to humankind; any discussion of it therefore seems pointless. In consequence,
it seems natural to think that those who have near-death experiences or lose loved
ones would be compassionate and open themselves up to love and generosity. Yet
the experience of death may instigate lovelessness and indifference. While death
can reveal us at our most naked, open, fragile, and wounded, it mostly presents us
with our most callous and ruthless side. People’s predictions and judgments about
others fail miserably when it comes to death. While the experience of death
transforms some people’s lives, in other cases it is merely tangential. The reaction to
death becomes just as unrecognizable as death itself. 

The pain/loss experienced may or may not act as a catalyst. The nature of pain has
no aspiration or urgency to teach. Only when people regard their experience not
as an injustice, but as something to build a relationship with, something to study,
explore and discover, something therefore to lend meaning and freedom to their
lives; only then can the pain be transformed into learning. In this respect, death,
too, can act as a catalyst. Death is a concept people don’t even entertain in the
whirlwind of everyday life, but when it makes its presence known, it can increase
one’s awareness of life. If awareness is remembering things we may have forgotten,
if the foremost reality of life is the most commonly forgotten, and if death is the
one reality we know, but also the one we avoid thinking about most, then this 
exhibition was born out of a vision that sees death not as something negative that
doesn’t merit thinking about, but rather as a catalyst for life. It is informed by the
different meanings that the notion of death holds for people and by the life –
transforming power of paying attention to death, remembering it, and reminding
others of it. The exhibition thus includes works by artists who interpret life on the
basis of contrasting ideas and recognize that death not only means loss, separation
and mourning, but is also a blessing in life. These are artists that are unafraid of
paradoxes and looking death in the face. 

The Propeller Group’s video titled The Living Need Light, The Dead Need Music (2014)
narrates with music the tale of Vietnam’s fantastic funerals, multicolored death
rituals, and the death and rebirth of a transsexual youngster. It brings together a
real and imaginary death ceremony by following a band of wind instruments,
spiritual leaders, dancers, professional lamenters, and street performers. Thanks to
its subject and advanced technique, the lyrical and symbolic language drifting
between dream and reality urges viewers to think as much about life as death. 
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Oreet Ashery’s twelve-episode web video series, Revisiting Genesis (2016), on the
other hand, focuses on the multidimensional meanings of death and withdrawal
within a structure that at times borders on the surreal. “Our Nurses”, the episode
shown in this exhibition, explores the experiences and ideas shared by palliative care
nurses in their work with terminal patients, their feelings about losing a patient
they have connected with during their care, the grief they may or may not feel, the
ways in which they put aside their grief for the sake of other patients, and the sense
of burnout that comes with the job. Joanna Rajkowska’s video, The Peterborough
Child (2012), is a story of the failure to build a symbolic infant grave planned for a
public space of the city which was inspired by the oval-shaped burial sites of the
Bronze Age in a reference to the ancient origins of Peterborough. The artist incor-
porates autobiographical elements into the video, thereby allowing viewers to un-
derstand that the symbolic grave is linked to Rajkowska’s personal trauma with her
own baby and her attempt to associate the process of understanding and transform-
ing this trauma with other traumatized mothers. In the end, the grave project is
deemed too controversial and is rejected. Barbad Golshiri’s work, Vanitas; a Reenact-
ment (2008-2014), comprises a photograph documenting Italian collector, Claudia
Gian Ferrari’s final days, along with a hand-made projection device. The ring, neck-
lace, and shaved hair of the photograph emphasize death. The artist creates a form
ideally suited to death, destruction, distortion and deterioration - ideas evoked by
the vanitas genre by presenting a slide as the imperishable soul of the work, and the
projector as its perishable body. The piece of liver burning on top of the projector
represents the source of of teardrops in Persian literature. In Alejandro Cesarco’s
video, Present Memory (2010), the artist uses a 16 mm camera to film his doctor fa-
ther, who has recently been diagnosed with cancer, at his practice in Montevideo.
He then screens this footage in the room where it was filmed and refilms the whole
thing with a video camera. Conscious of the possibility of his father’s immanent
death, the artist transforms him into a ghostly presence before the man is dead and,
in so doing, effectively externalizes his own fears and grieving. 

Can death be understood and accepted on a conscious level or, as Freud says, does
no one believe in his/her own death? How many deaths are needed to bring about
this acceptance? How can the wound of death, of having encountered death and, by
extension, recalling our own death and mortality be healed? Is what we face in the
death of a loved one our own death, or recognition of the fact that we are not yet
dead? With death as the sole reality of humankind, can each person’s recognition
that s/he too must die at some point help that person step outside of himself and
communicate with others and establish a point of connection? Can life be born by
looking at death? All these questions are problems that the exhibition considers
worthy of reflection.
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for Contemporary Ideas and Art (2014, Carpet,
Sweden) and European Capital of Culture 
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Alejandro Cesarco lives and works in New York. His
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of Memory,” Galleria Raffaella Cortese, Milan (2017);
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BİYOGRAFİLER

Oreet Ashery Londra’da yaşayan, disiplinler ötesi bir
sanatçıdır. Revisiting Genesis adlı yapıtı ile 2017
Film London Jarman Ödülü’nü kazanmıştır. Yakın
dönemde gerçekleşen büyük ölçekli işleri Revisiting
Genesis kişisel sergileri Rennes 2018 Bienali, Selanik
Bienali, 2017, Stanley Picker Gallery 2016, Tyneside
Cinema 2016, ICA fig-2, 2015’de; Passing through
Metal, Donaufestival Festivali, Krems 2018, LPS
Malmo 2017’de. NoNothing Salons in the Dark,
Kochi-Muziris Bienali 2018, Whitechapel Gallery
2017, Selanik Bienali, 2017’de. The World is Flooding,
Tate Modern Turbine Hall 2014 performansı ve
zine ve Party for Freedom, Artangel 2013’de sipariş
eser olarak gerçekleştirilmiştir.

Barbad Golshiri Tahran’da yaşayan bir sanatçıdır.  

The Propeller Group (TPG) 2006 yılında Saigon, 
Vietnam’da kurulmuş bir kollektiftir. Grubun multi-
medya işleri Güney Kore’deki 2018 Gangwon Bine-
nali’nde, 2017’de Japonya’da gerçekleşen Yokohama
Trienali’nde, Dublin’deki İrlanda Sanat Müzesi’nde
(2017), New York’taki Asia Society’de (2017), San
Francisco’daki FOR SITE Vakfı’nda (2016), 2015 
İsveç Göteborg Bienali’nde ve 2015 Venedik Biena-
li’nde, Prospect 3: New Forms in New Orleans’da
(2014), New York’daki Guggenheim Müzesi’nde 
(2013) ve Pasadena’daki Armory Center for the 
Arts’da (2013) sergilenmiştir. 

Joanna Rajkowska Londra ve Nowogród, Polonya’da
yaşayan ve çalışan, daha çok kamusal alanda gerçek-
leştirdiği eserleriyle tanınan bir sanatçıdır. Kamusal
projeleri arasında CCA Zamek Ujazdowski (2007,
Oxygenator, Polonya), Trafo Gallery (2008, Airways,
Macaristan), Varşova Çağdaş Sanat Müzesi (2009,
Ravine, Polonya), The Showroom (2010, Chariot,
İngiltere), British Council (2010, Konya’da Benjamin,
Türkiye), 7. Berlin Bienali (2012,  Berlin, Almanya),
Royal Society of Arts, Citizen Power Peterborough
programı dahilinde Arts and Social Change (Sanat ve
Sosyal Değişim), Arts Council İngiltere (2012, The
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(2012, Forcing a Miracle, İngiltere), Institute for Con-
temporary Ideas and Art (2014, Carpet, İsveç) ve
Avrupa Kültür Başkenti Wrocław (2016, Trafostation,
Polonya) tarafından sipariş edilmiş işleri yer almaktadır.

Alejandro Cesarco New York’ta yaşayan ve çalışan 
bir sanatçıdır. Sanatçının kişisel sergileri arasında:
“Song,” The Renaissance Society, Chicago (2017);
“The Measure of Memory,” Galleria Raffaella 
Cortese, Milano (2017); Public Process, Sculpture
Center, New York (2017); “Play,” Tanya Leighton
Gallery, Berlin (2015), “Loyalties and Betrayals,”
Murray Guy, New York (2015), “Secondary Revision,”
Frac Île-de-France/Le Plateau, Paris (2013), “A
Portrait, A Story, And An Ending,” Kunsthalle
Zürih, İsviçre (2013), “Alejandro Cesarco,”
MuMOK, Viyana (2012), “Words Applied to Wo-
unds,” Murray Guy, New York (2012), “The Early
Years,” Tanya Leighton (2012),  “A Common Gro-
und,” Uruguay Pavyonu, 54. Venedik Bienali (2011),
“One Without The Other,” Museo  Rufino Tamayo,
Meksika (2011), “Present Memory,” Tate Modern,
Londra (2010) bulunmaktadır.
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