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Binanin 

3. Uluslararasý Mardin Bienali için Dilara Akay çalýþmasý



Teknik açýklamalar:

1. Enstalasyon unsurlarý: 
Mor Efram Manastýrý’nda uzun süredir terkedilmiþ duran beton 
silindirik altyapý malzemeleri kullanýlarak mekansal bir yerleþtirme 
yapýlacak. Yerleþtirmenin merkezinde tepesinden kýrmýzý kurdeleler 
sarkan bir direk yer alacak. Diðer beton malzemeler bu direðin 
çevresinde (izleyenlerin üzerine oturabileceði þekilde) bir çember 
Halinde dizilecek.
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3. Uluslararasý Mardin Bienali için Dilara Akay çalýþmasý



Teknik Açýklamalar: (devam)

2. Performans unsurlarý:
Mardin Meydanbaþý ÇATOM'da halk oyunlarý öðrenen 7 genç kýz, 
davul zurnalý bir gösteriyle, bir yandan hazýrlanan yerleþtirmenin 
içinde yörenin halk oyunlarýndan örnekler sergilerken, diðer yandan 
sarkan kurdelelerin bir kýsmýný, direðin çevresine saracaklar. . 
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Teknik Açýklamalar: (devam)

3. Çevresel unsurlar: 
Mardin Belediyesine baðlý çalýþan 45 adet çöp toplayýcý eþeðin her 
gün defalarca duyulan anýrmalarý Bienal boyunca izlenen bu 
çalýþmanýn çevreden ödünç aldýðý parçasý olacak. 

3. Uluslararasý Mardin Bienali için Dilara Akay çalýþmasý



           Bereket ve erkeklik simgesi olan Priapus; savunmasýz þekilde uyumakta olan zarafet ve aile simgesi                  
                 Hestia'ya tecavüz etmeye yeltendiðinde, bir eþek anýrmasýyla Hestia uyanýr ve bu aþaðýlayýcý eylemden 
                 kurtulur. Bunun üzerine Priapus, baþarýsýzlýðýna yol açtýðý için tüm eþekleri lanetleyerek aðýr yük 

                                taþýmakla cezalandýrýr.

Yukarýdaki Yunan mitolojisi öyküsünden yola çýkarak, kadýnlarýn baðýmsýz varoluþunu güçlendiren bir çalýþma ile 
Mardin'de her gün defalarca hüzünlü sesleri duyulan, belediye çalýþaný 45 çöp toplayýcý eþeðin aðýr emekçi 
varoluþuna dikkat çekmek istedim. Amacým; zor ve farklý hayat koþullarýnda yaþayan kadýnlarla iletiþime 
girebileceðim bir imkan yaratmak ve yalnýz olmadýklarýný hissedecekleri, bireyleþme gayretlerini destekleyici bir 
ortak yapýt ile deðiþim yaratacak sosyal eylemlerin çoðalmasýna katký saðlamak oldu. 

Mor Efram Manastýrý'nda uzun süredir terkedilmiþ duran beton altyapý malzemeleri ile kurgusal bir kutlama mekaný 
hazýrlayarak, 3. Uluslararasý Mardin Bienalinin açýlýþ günü için, Mardin Meydanbaþý ÇATOM'da halk oyunlarý 
öðrenen yedi genç kýzýn yörenin halk oyunlarýndan örnekler sergileyeceði, davullu zurnalý bir þenlikle 
yerleþtirmenin ortasýndaki direðin çevresine—tepesinden sarkan—kýrmýzý kurdeleleri saracaklarý bir etkinlik 
gerçekleþtirmeyi planladým. Ortaya çýkan bu kolektif çalýþmayla izleyicileri, Mardin'de her gün defalarca duyduklarý 
eþek anýrmalarýnýn eþliðinde, cinsiyet rolleri ve kalýplarýný pekiþtiren geleneksel heteroseksüel erkek egemen 
yaklaþýmlarýn arkasýnda yatan gerçekleri araþtýrmaya davet etmeyi hedefledim. 

Çalýþmayý gerçekleþtirirken UNDP Proje koordinatörü Gönül Sulargil, Mardin Meydanbaþý ÇATOM yetkilisi Leyla 
Gün, halk oyunlarý eðitmeni Yasemin Ak, ve kursiyer halk oyunlarý ekibiyle samimi bir yaratým süreci paylaþarak; 
birlikte çevre, kültür, kadýnýn toplumdaký yeri hakkýnda görüþ alýþ veriþinde bulunup, sanat ve sosyal adalet 
konularýnda iletiþim imkanlarýný deneyimledik. Verdikleri destek için hepsine tek tek teþekkür ediyorum. 
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