
İstanbul Modern’in yeni sergisi “Modernlik? Fransa ve 
Türkiye’den Manzaralar”, modernleşmenin günümüz 
sanatına olan etkilerini araştırıyor. 16 Ocak- 16 Mayıs ta-
rihleri arasında sürecek sergi, sanatçıların modernleş-
meyle hesaplaşmalarını ve bugün hala gündemde olan 
modernlik olgusunu ele alıyor. Çelenk Bafra ve Levent 
Çalıkoğlu’nun küratörlüğünü üstlendiği Modernlik? 
Fransa ve Türkiye’den Manzaralar 11 sanatçının 17 ese-
rine yer veriyor.
Görsel sanatların bir yandan eleştirdiği öte yandan sa-
yısız araştırma alanı açan bir kaynak olarak gördüğü 
modern hayatın dinamiklerine odaklanan sergide Nevin 
Aladağ, Fikret Atay, Kader Attia, Ayşe Erkmen, Cyprien 
Gaillard, Thomas Hirschhorn, Pierre Huyghe, Chris Mar-
ker, Sarkis, Hale Tenger ve Nasan Tur yer alıyor.
Dünya, sosyo-ekonomik yapıların dönüştüğü, teknoloji 
ve sosyal medya kullanımının iç içe geçerek karmaşık 
ilişkiler oluşturduğu bir dönemden geçiyor. Modern-
lik? Sergisi ise, modernliğin geride bıraktığı tortuların 
hayatımıza nasıl sızdığını ortaya çıkarmaya çalışıyor.  

Türkiye’nin modernleşme 
sürecindeki rol modelle-
rinden olan Fransa’dan ve 
Türkiye’den sanatçılara 
yer veren sergi, modernli-
ğin farklı biçimlerde sürekli 
karşımıza çıkan kalıntıla-
rının bugünü ve geleceği 
nasıl dönüştürebileceğini 
tartışmaya açıyor.
Fransa ve Türkiye’den sa-
natçılara yer veren ser-
gi, yirmi birinci yüzyılda 
modernliğin algılanışını 
sorgulayan çalışmalardan 
oluşuyor. Sergi, sanatçıla-
rın modernliğe yaklaşım-
larının değerlendirilmesi 
için fırsat yaratırken, este-
tik anlayışı, toplumsal okumalar ve ütopyalara dair yeni 
önerilerin belirlenmesini sağlıyor.
Modernliğin hayatımız üzerine yansıyan etkileri
Modern hayatın günümüz dünyasına yansıyan olumlu 
ve olumsuz dinamiklerini bugünün açısından değerlen-

diren sergi, yaşadığımız 
dünyanın bütün ilişkile-
rine sinen modernist 
yapının sanatçılar tara-
fından nasıl eleştirildi-
ğini ve yorumlandığını 
araştırıyor. Sergi, mo-
dern hayatın dönüş-
türdüğü kent kültürü, 
modernliğin sosyal, 
kültürel, ekonomik, po-
litik etkileri ve modern-
lik idealleri arasında 
var olan ütopya üzeri-
ne sanatçılar tarafın-
dan yapılan yorumlara 
odaklanıyor.

“Modernity? Views from 

France and Turkey” 

Exhibition 

Istanbul Modern’s new exhibition “Mo-

dernity? Views from France and Turkey” 

is scrutinizing the impacts of modernism 

on the art of present times. The exhibi-

tion that will be ongoing between the 

dates of 16 January and 16 May addresses 

to the reckoning of artists with modern-

ism and the issue of modernity that is 

still on the agenda. The Modernity? 

Views from France and Turkey Exhibi-

tion whose curatorship was undertaken 

by Çelenk Bafra and Levent Çalıkoğlu 

includes the 17 works of   11 artists from 

France and Turkey.
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