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Tam da bilim insanlarının ilk 
kez bir kara deliğin fotoğrafını 
çekmeyi başardığı günlerde 
gerçekleşti ‘Digigether’ 
çalıştayı. Sanatın ve sanat 
üretme yöntemlerinin de 
gelişen teknolojiyle ilintili 
olarak bir değişime uğraması 
gerektiğini düşünüyoruz. Bu 
değişim kavramsal boyutta 
gerçekleşebileceği gibi 
sanatçının üretim biçimlerine 
ve malzeme kullanımlarına 
da yansıyacaktır. Sanatçının 
yeni malzemeleri yazılımlar 
ve donanımlardan oluşmaya 
başlıyor. Kimi zaman sadece 
teknolojiyi kullanarak 
kimi zaman da geleneksel 
yöntemlerle teknolojiyi 
harmanlayarak üretim yapan 
günümüz sanatçıları yeni 
ufuklara yelken açmaya 
başladılar bile. 

Sosyal uyumu ana eksenine 
koyan Digigether projesi Türk 
ve Mülteci sanatçılar arasında 
etkileşimli bir öğrenme pratiği 
geliştirmeyi hedefliyor. ‘Bir 
Arada Yaşama’ (Coexistence) 
kavramı etrafında bir araya gelen 
sanatçılar bir üretim ve paylaşım 
yöntemi olarak bilgisayar ile 
görüntü üretimi teknolojileri 
ve veri görselleştirme 
teknikleri üzerine çalışmalar 
gerçekleştirdiler. 

Süreç boyunca bir sürü fiziksel 
ve zihinsel engelin aşıldığı 
Digigether çalıştayı sayesinde 
katılımcı sanatçılar bir arada 
yaşama ve üretme yöntemlerini 
deneyimlediler. 

Tasarım Atölyesi Kadıköy’de 
10 gün boyunca devam eden 
çalıştayda ‘ha:ar’ (Hande 
Şekerciler & Arda Yalkın) 
katılımcı sanatçılara Z-Brush, 
Cinema 4D, X-Particles, Arnold 
gibi yazılımlar, üç boyutlu 
yazıcılar ve Türkiye’ye ilk kez bu 
eğitim için getirilen Gyroscope 
sensör tabanlı, devinimli hareket 
yakalama sistemi (Mocap) 
Rokoko Smart Suit ile ilgili 
eğitimler verdiler. Çalıştay 
süresince kullanılan yazılımlar 
sayesinde hareketin ve sesin nasıl 
görselleştirilerek sanat eserlerine 
dönüştürülebileceği tartışıldı. 

Digigether Workshop took place 
when scientists succeeded in 
photographing a black hole. We 
suppose art and its production 
methods must change together 
with the advent in technology. 
This transformation may well 
occur in conceptual realm, 
as well as it may alter artists’ 
modes of production and use 
of materials. The new materials 
of artists include software and 
hardware. Contemporary artists 
have already been expanding 
new horizons by employing 
technology and synthesizing it 
with the tradition. 

Digigether Project is based on 
social cohesion, and aims at 
developing a reciprocal learning 
process among refugee artists and 
artists from Turkey. In the scope of 
Digigether Workshop, the artists 
gathered around the concept 
of ‘coexistence’, and practiced 
computeraided visual production 
and data visualization techniques 
as a method of production and 
sharing. 

Digigether Workshop overcome 
several physical and mental 
limits during the process, and 
the participant artists exercised 
coexistence and collaboration. 
During the 10 day workshop 
in Design Workshop Kadıköy 
(TAK), ‘ha:ar’ Collective 
(Hande Şekerciler and Arda 
Yalkın) provided the artists 
with trainings on software 
such as Z-Brush, Cinema 4D, 
X-Particles, and Arnold, on 3D 
printers, and on Rokoko Smart 
Suit, i.e. a gyroscopic sensor-
based motion capture system 
which was used for the first 
time in Turkey for Digigether. 
The main focus of the workshop 
was to visu-alize motion and 
sound, and use it for art. 

Digigether sergisi, Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği ve İnsan Kaynağını 
Geliştirme Vakfı desteğiyle 
gerçekleştirdiğimiz çalıştayın 
ürünlerinin sergilenmesinin 
yanı sıra kişisel birlikteliklerin 
toplumsal ve kültürel temalarla 
desteklenerek sürdürülebilirlik ve 
sosyal uyumun güçlendirilmesine 
katkı sağlıyor.

Kerim Kürkçü 
UNIQ Gallery

Digigether Exhibition includes 
the works produced during the 
workshop supported by the United 
Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR) and Human 
Resource Development Founda-
tion, and also demonstrates how 
personal associations enhanced 
by social and cultural mechanisms 
may well contribute to social 
sustainability and cohesion.

Kerim Kürkçü 
UNIQ Gallery
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Bereketli Hilal

Digigether projesinde ortak 
coğrafyanın ortak tarihinde bir 
araya geldik.  

Ortak medeniyetler ile 
sınırların sürekli değiştiği 
topraklar bize neler sundu 
ve günümüzde bize neler 
vadediyor sorusu üzerinden 
geçmişe yönelen “Bereketli 
Hilal” video yerleştirmesi, 
anaerkil - ataerkil dönem 
çatışmalarına ve günümüzde 
kültürel mirasa dair toprakla 
kurduğumuz bağa odaklanıyor. 
İnanışı somutlaştıran 
simgelerden biri olan tanrıça 
figürünün toprak adına 
maddesel evrimini aktaran bu 
döngü, günümüzde gücün ne 
olup ne olmadığını sorguluyor. 

The Fertile Crescent

The shared history of a shared 
geography brought us together 
in Digigether Project. 

The video installation called ‘The 
Fertile Crescent’ questions what 
shared civilizations offered and 
still offer to us on the territories 
with ever-changing borders, and 
focuses on the conflicts between 
matriarchal and patriarchal 
periods, and on cultural heritage 
of the territory. The cycle depicts 
the material evolution of the 
goddess figure, and investigates 
the meaning of power today. A H M E T  R Ü S T E M  E K İ C İ
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Farklılık 

Toplum çeşitliliği hiç de kolay 
değildir, ancak sosyal bilimciler, 
psikologlar, ekonomistler, 
sosyologlar ve nüfus uzmanları 
tarafından onlarca yıl süren 
araştırmalardan sonra, sosyal 
olarak farklı grupların (ırk 
çeşitliliği, cinsiyet ve cinsel 
yönelim dahil) heterojen 
gruplardan daha yetenekli ve 
yaratıcı olduğu bulunmuştur.

Bu nedenle, çeşitlilik farklı sosyal 
geçmişlerden gelen bireyler 
tarafından paylaşılacak olan yeni 
bilgilerle sınırlı değildir. Ancak 
farklı üyeler arasındaki etkileşim, 
her birinin diğer görüşleri takip 
etmesini, daha iyi hazırlanmasını 
sağlayacak ve oy birliği ile 
sonuçlandırılması için daha 
büyük bir çaba göstermelerine 
sebep olacaktır.

Difference

Social diversity is not easy to 
achieve, however, after decades 
of researches, social scientists, 
psychologists, economists, 
sociologists and population 
experts demonstrated that 
heterogeneous groups in terms 
of race, sex, and gender are 
more skillful and creative than 
homogenous ones. 

Variety is not limited to 
the information shared by 
individuals form various 
social pasts. The interactions 
among various members of 
heterogeneous groups may 
enrich their participation 
in developing any others’ 
ideas, and promote them to 
contribute. 

U Ğ U R  K O L E G E
R A N D  R A M A D A N
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İnsan yaşamının arkasında 
ruhu aradığımız gibi, toplum 
yaşamının arkasında da kültürü 
arayabiliriz. Bu projenin 
odak noktasında günümüz 
kitle iletişim araçlarının 
kültürler üzerinde yaratmış 
olduğu değişimleri ve 
teknolojik kültürün oluşumu 
sorgulanmaktadır.

Bu noktada kültürel bir imgenin 
teknoloji ile karşılaşma anını 
izleyiciye sunmaktadır.

We search for the culture 
beyond the life of the society, 
as we seek for the soul beyond 
the life of any human being. 
This project focuses on the 
transformation of culture by the 
means of mass communication, 
and questions the making of 
technological culture.

It presents the instance when 
a cultural image encounters 
technology.

H A M Z A  K I R B A Ş
B O D O U R  X E N A



17

Empatik

Empatik, insan hareketinin 
bilgisayar tarafından üretilen 
veri ve görselleştirmeler 
aracılığıyla 3D modele 
dönüştüğü insan temelli bir 
tipoloji. Üretilen bu tipolojiyi 
kullanarak yaratacağımız empati 
kelimesinin bir arada olma 
durumuna bir vurgu yapacağına 
inanıyoruz. Teknik olarak, 
hareket yakalama teknolojisi 
ve Cinema4D kullanarak elde 
edilen veriler dans rutininin 
bir alfabeye dönüşümünü 
göstermekte. Bu alfabe açık 
kaynak olarak internette 
sunulacaktır.

Emphatic

Emphatic is a human-based 
typology modelled by data-
visualization of human motion. 
The typology we produce 
will emphasize the aspect of 
coexistence in the concept 
empathy. Technically, data 
gathered by motion capture 
and Cinema 4D technologies 
translate a dance routine into 
an alphabet, which will be 
accessible on the internet.

R A M A  S A M K A R İ
G İ Z E M  D O Ğ A N
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İnsan, doğası gereği, yaşamın 
kimi süreçlerinde kimi 
duygularını farklı bağlamlar 
çerçevesinde deneyimler. Bu 
deneyimlenen duygu durumları 
yaşam döngüsünde bizi 
bugünden yarına; geçmişten 
bugüne taşır. Bu taşınma 
süreçlerinde belleğimiz 
anılarımızı çağırır çağırmasına 
ama neyin kurgu neyin gerçek 
olduğunun ayırt edilmesinin 
güç olduğu evrelerin varlığı da 
unutulmamalıdır. Anılarımızı 
ama en çok da duygularımızı 
depolarız; bu biriktirdiklerimiz 
arasında...

Quintessentially, human beings 
experience their emotions in 
various contexts in dif-ferent 
processes. These emotional 
states convey any individual in 
its life cycle from the present 
to the future, as well as from 
the past to the present. These 
movements evoke memories, 
however, in some cases 
facts and fictions may well 
intermingle. We all accumulate 
our memories, and our 
emotions.

H A K A N  Ç I N A R
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Yetersiz Fazlalıklar

Dünün ve bugünün bir 
araya gelen soruları 
arasında tekillik fikri, büyük 
hayaller kurulan geleceğin 
yanında, şu andaki rolümüze 
karşı da bir sorumluluk ve 
soru işareti bırakıyor. İnsan 
bir varlık olarak yeterli mi, 
yoksa çok mu fazla?

Insufficient Excess

The idea of singularity 
comes with an immediate 
question on the 
responsibility of our 
pre-sent role, in the past, 
in the present and in the 
future. Is human individual 
a sufficient be-ing, or is it 
an excess?

I M A D  H A B B A B
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Yeni Eski

Ressam ve illüstratör olarak 
her zaman yeni teknolojilerin 
gerçek ve duru sanatla 
bağdaşamadığına dair bir 
inancım vardı. Bu projede de 
eski ve yeni teknikleri bir araya 
getirerek bir uyum yakalamak 
istedim. 

3D teknolojilerle klasik 
illüstrasyonun kolajlandığı 
videoda farklı tekniklerin 
birlikteliğinin varlığına vurgu 
yapılmaktadır.

The New Old

As a painter and illustrator, I 
have always been suspicious 
about t nd new techniques in 
harmony.

This video includes a collage 
of classical illustrations and 3D 
techniques, and emphasizes 
the coexistence of different 
methods.       

A B D U L R A Z Z A K
A L S A L H A N İ
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