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Görüntülere inanırız, çünkü gördüğümüze 
inanırız. Bununla birlikte, maalesef sade-

ce bildiğimizi görürüz. Sınırlı algılayışımızın 
yol açtığı yanılsamalara takılıp kalmamak için, 
yaşadığımız dünyaya dair bilgimizi sürekli sor-
gulamak zorundayız. Önyargı ve klişeleri yık-
mak üzere bilinenin ötesine geçen görüntüler 
ürettikleri için, sanatçılara rol modeli işlevi 
yüklenebilir. Sanat, içinde yaşadığımız dünya 
hakkında alternatif anlayışları gün yüzüne çı-
karabilir ve Hans & Helga’da amaçlanan bu-
dur.

Serginin kavramsal ve küratöryal çerçevesi, 
Almanya’dan güncel sanatı sunan bir sergiyi 
üstlenilmesi üzerine gelişti. Bu nedenle kim-
lik, milliyet ve kültürel davranışlarla uğra-
şırken şu sorular sorulur: Alman Sanatında 
tipik “Alman”ı göstermek mümkün müdür? 
Bu sergi, Türk sanatçıların sergilerinden çok 
farklı olabilir mi? Alman Sanatı ne olabilir 
ve Türk izleyicisine nasıl sunulabilir? Sanatın 
Alman görünmesini sağlamak için uğraşılacak 
meseleler neler olmalıdır? Bir serginin Alman 
görünmesi için, Alman bir küratör ve Alman 
sanatçılar yeterli olacak mıdır?

Almanya ve Türkiye arasında, dostluk ve anla-
yıştan çok ekonomi ve politikaya dayalı, uzun 

ve yoğun bir ilişki ve ortaklık vardır. Zaten 
Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu arasında 
yakın bir iş birliği bulunmaktaydı. Daha son-
ra, Türkiye Cumhuriyeti’nin erken dönemle-
rinden bugüne, bu iki taraflı ilişki devam etti. 
Yine de Almanlar Türkler, Türkler Almanlar 
hakkında ne biliyorlar? Verilmiş bilgi ikinci 
gerçekliğimizin kaynaklarından gelen görün-
tülere dayanır ve bu gerçeklikte görsel bilgi, 
onu üretenin istek ve ihtiyaçlarına göre şekil-
lenir.

Bu sergi, Türk filmlerinden ve Alanya’daki 
tatil noktalarından bilinen “tipik” Alman’ı 
anlatmak için kullanılan iki isim olan Hans 
& Helga’yı başlık edinmeyi seçmiştir. Hans 
ve Helga, Türkler tarafından genellikle uzun 
boylu, düz sarı saçlı ve beyaz tenli, disiplinli, 
her zaman dakik, çalışkan ve dürüst olarak 
tarif edilirler. Hans aynı zamanda sandalet ve 
beyaz çoraplarla şort giyen, şişman, bira içen, 
kaba ve cimri bir adam olmalıdır. Evlilik dışı 
ilişkilerden korkmayan, ya Alpler’de yaşayan 
bir çiftçi karısı ya da güzel fakat biraz aptal bir 
kadın olan Helga ise Hans’ın dişi karşılığıdır. 
Hem Hans hem Helga kimsenin ilişkilendi-
rilmek istemediği klişeleri betimlerler. Elbette 
Almanya’da Hans ve Helgalar vardır; ancak sı-
nırları geçtikten sonra Almanlar’ın çoğunluğu-

nun bu tanıma uymadığını farkedebilirsiniz. 
Neticede Hans ve Helga, tıpkı Ali ve Ayşe veya 
Mr. ve Mrs. Brown gibi; hayal gücü, genelleme 
ve iz düşümlerinden ortaya çıkarlar. 

Hans & Helga Almanya’dan altı çağdaş sa-
natçı ve bir performans grubunu sunar. Sergi, 
Almanlar’ı ve Alman sanatçıları olduğu kadar 
Almanya ve onun sanat çevresini de yurt dışın-
daki yabancı izleyiciye temsil edecek “Alman” 
bir sergi ortaya koymanın imkansızlığını tartı-
şır. Bu sergi; futboldan faşizm ve nasyonalizme, 
pornografiden bira ve Krautsalat’a (Alman la-
hana salatası), Aydınlanma ve Romantizmden 
ideal Güzellik ve verilmiş Çirkinlik gerçeğine, 
Almanya’nın geçmişine ve bugününe dair te-
maları, ironik ve eleştirel biçimde tartışır. Ne-
ticede sergi, bilgi ve önyargıları, gerçeklik ve 
yanılsamayı sorguladığı gibi; sanatın, klişe, 
polemik ve politikaların statükosunun ötesine 
geçen görüntüler yaratma gücünü de sorgular.  

Katılan sanaçıların tümü Alman kökenli de-
ğildir, ancak hepsi uzun zamandır Almanya’da 
yaşamakta ve çalışmaktadırlar. Sanatçı seçi-
minde milliyet ve köken belirleyici olmamıştır; 
ancak ortaya çıkan sonuç Almanya’nın büyük 
ölçüde göçle şekillenmiş olan çok kültürlü ve 
çok milliyetli karakterini yansıtır. Tüm sanat-
sal konumlarda izleyici, Alman olmaya veya 
Almanya’da yaşamaya dair farklı yaklaşımlarla 
karşılaşabilir.

Video, obje ve enstalasyon gibi çeşitli medyayı 
kullanan genç Alman sanatçı Rudolf Reiber, 
bu sergide üç işiyle yer almaktadır. “Unter vier 
Augen” (tête-à-tête / Baş başa) isimli video 
enstalasyonunda; seyirci, ses bandındaki val-
sin ritmine uydurulmuş internet pornografi-
sinden sahneleri gözetleme deliğinden izleyen 
bir dikizciye dönüşür. Reiber, gerçekleşen seks 
eylemini göstermeden, aktrisin kameraya ba-
kışını seçip çıkartmıştır. Bu sebeple müstehcen 
görüntüler yalnız izleyicinin zihninde oluşur 
ve böylece izleyicinin kendi imgeleri haline ge-
lirler. Yüksek ve alçak kültürün (Vals ve Porno) 
çatışması aracılığı ile sanatçı, Porno’yu çevre-
leyen absürt yapaylığı ironik biçimde gözler 
önüne serer. Sergide bu iş, Türkiye’nin por-

noyla tanışmasında ve “wunderbar” sözcüğü-
nün yayılmasında önemli bir rolü olan Alman 
pornosu klişesine göndermede bulunur.

Monokrom resim serisi “Alman Gökleri”nde 
Rudolf Reiber, İkinci Dünya Savaşı sırasında 
Almanya gerçeğine de göndermede bulunan 
minimal resimlere yer verir. Sanatçılar sergi-
lenen panelleri, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin 
Alman şehirlerini bombalarken uçaklarını ka-
mufle etmek için kullandıkları rengin tıpatıp 
aynısı ile boyadılar. Burada Reiber minimalist 
estetiği kullanarak, Almanya’nın savaş tarihine 
göndermede bulunur. Ayrıca sanatçının, mini-
mal sanatın şekilci olmayan, politik meseleleri 
de tartışabilen bir yorumunu başarıyla ortaya 
koyduğunun altını çizmek önemlidir.

Rudolf Reiber’in son işi “İsimsiz”, bir obje; sa-
natçının üzerinden tanımlayıcı tüm işaretleri 
sildiği bir euroluk cilalı bir madeni paradır. Bu 
yoğun cilalı madeni para; kimlik, millî aidiyet 
ve değere ilişkin sorular uyandırmak üzere, 
gözlemciyi yansıtır.

Prag’da dünyaya gelen Robert Barta, uzun za-
mandır Münih ve Berlin’de yaşamakta ve çalış-
malarına devam etmektedir. Çok çeşitli media 
ve materyallerle çalışan sanatçının, minimal 
estetiği sosyal meselelerle yıkıcı biçimde uğra-
şan, mizahi bir anlatı ile birleştirmesi özellikle 
çarpıcıdır. Barta Hans & Helga’da, “Real Life/ 
Gerçek Hayat” isimli işi ile, basit bir iletişim 
öğesini kullanarak çizgi roman dünyasına 
göndermede bulunur. Yapıtta konuşma ba-
lonu, bir kitap yığınının tam içinden çıkmış 
gibi durmaktadır. Üzerinde herhangi bir harf 
bulunmadığından, bu dili tutulmuş veya hare-
ketsiz duran bir yazara ait olmalıdır. Balonun 
ortasının tahrip edilmiş olması ise, yazara biri-
sinin veya bir şeyin vurmuş olduğunu gösterir. 
Bununla birlikte sanatçı ne hasarın sebebini 
açıklar, ne de hikayenin detaylarını verir. Za-
man durdukça, kitapların içinde henüz ger-
çekleşmiş olanı yalnız etkin bir izleyici hayal 
edebilecektir.

Diğer yapıt “Lucky”de Barta bir kürsüye, altı-
na tek bir banknot koyarak küçük bir müdaha-
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lede bulunur. Bu banknot, bir sanat sergisinin 
veya sanat müzayedesinin ardından yapılan 
temizlikte gözden kaçmış gibi durmaktadır. İş, 
kürsüyü çevreleyen “kutsal” atmosferi bayağı 
bir şeye dönüştürerek, sanat dünyamızın ticarî 
yanının yıkıcı bir eleştirisini yapar. 

Alman performans grubu System HM2T’de 
sanatçılar Helge Meyer ve Marco Teubner, be-
denle hem fiziksel bir araç hem şiirsel bir var-
lık olarak uğraşırlar. Hans & Helga’da yer alan 
“Alman Dikiz Gösterisi” işi için performansçı-
lar, galeri alanına ahşap bir kulübe inşa ederler. 
Performans sırasında System HM2T, kültürel 
kimlik fikri üzerine harekete geçer ve “Alman 
olmak nedir? Bir Alman ikonografisini vurgu-
layan değişkenler nelerdir?” gibi sorular ortaya 
atar. Grup galerideki kulübede; bedensel iş, 
ironi ve dikiz gösterisi klişesini kullanarak bir 
deney gerçekleştirir.

Canlı performans daha sonra video doküman-
tasyonu olarak da sergide yer alır. Bunun yanı 
sıra Hans & Helga’da, performansın bir diğer 
dökümü olan “I promise.../ Söz veriyorum...” 
gösterilir. Burada çift taraflı bantlar, perfor-
mansçının bedensel hareketlerini zorlaştıran 
sınırlar olarak iş görürler. Aynı zamanda bu 
engel, sanatçıları sarmalayan bu sonsuz kucak, 
iş birliği ve sosyal bağ için bir metafordur.

Uzun süredir Almanya’da yaşayan ve çalışma-
larını sürdüren Çinli ressam Daniel Man, ol-
dukça çeşitli sanatsal form ve malzemeler kul-
lanarak yaptığı çok katmanlı duvar resimleri 
ile tanınmaktadır. Hans & Helga’da bulunan 
duvar resminde Man, galerinin mimari bağla-
mı kadar, millî kimlik üzerine de derinlikli bi-
çimde düşünür. Seyircinin kendini inanılmaz 
bir estetikle yüzleşmiş halde bulduğu ve onu 
kimliğe dair sorular sormaya iten pek çok mal-
zeme ile karşı karşıya geldiği işte Man, folklor-
den öğe katmanları ve çeşitli semboller kulla-
narak bir ev fikrini tartışır. Man’ın, batı resim 
tarzlarını Çin resim geleneği kadar graffiti ile 
de birleştirdiği eklektik estetiği, bulunduğu 
konumun hem mimari hem sosyal çevresine 
karşılık verir. Buna bağlı olarak iş, mekana 
özgü resimlere güzel bir örnek teşkil eder.

Münih’te yaşayan ve çalışmalarını sürdüren 
Alman frotaj ve enstalasyon sanatçısı Ema-
nuel Fanslau, alanın detaylarını kanvasta, 
yüzeyin dokusunu yakalamak üzere sprey 
boya ile vakum kullanarak biraraya getirir ve 
stüdyosunun alanlarını betimler. Münih’teki 
özel alanların baskılarını İstanbul’daki halka 
açık bir galeride yeniden konumlandıran bu 
iş; seyahat, coğrafî bağlam ve millî aidiyet so-
rularını tartışır. Bu frotajlar dışında Fanslau 
“Crash Lamps/Çarpışma Lambaları” serisin-
den objelerle, parça parça olmuş rüyaları sıcak 
ve mahrem oturma odalarına nakleder. Orada, 
modern insanın rüyasını kaybedişi dekoratif 
bir unsura dönüşür. İş, toplumdaki modern 
yanılsamaların çözülmesine ve bunların zarar-
sız dekorasyon öğelerine dönüşmesine gönder-
mede bulunur.

Münih’te yaşayan ve çalışmalarını sürdüren 
Japon ressam Motoko Dobashi, büyük ölçek-
li duvar resimleri ile tanınmaktadır. Hans & 
Helga’da, mekana özgü duvar resmini kağıt 
üzerindeki çizimlerle birleştirerek, modern 
topluma yeni bir dağ rüyası sunar. Modern 
insan burada, tüm sosyal zorunluluklardan 
uzakta bir sığınak bulabilir. Batı ve Japon re-
sim geleneklerini birleştirdiği işinde pop kül-
türü, Manga ve mekana özgü motiflerin çatış-
maları da eklektik bir yaklaşıma işaret eder. Bu 
yaklaşım sanat tarihindeki çeşitli akımlara bir 
tepki niteliği taşıdığı gibi, resmin bulunduğu 
bağlamın gerçekliğini de ihmal etmeden hayal 
gücü ile uğraşır. Bu iş, ideal ormanın tanrının 
büyüklüğünün ve ülkenin eski iyi günlerdeki 
halinin sihirli bir temsili olarak görüldüğü Al-
man romantisizmi ve Biedermeier ile bağlan-
tılıdır.

Stuttgart’ta yaşayan Jan Löchte, disiplinler ara-
sı ve kavramsal çalışmalar yapan bir sanatçıdır. 
Sergiye katıldığı “Almanya” isimli işinde, bili-
nen veya insanların gurur duyduğu tipik Al-
man mekan ve binalarını gösterir. Bütün iş Al-
man yemekleri kullanılarak yapılmıştır: çünkü 
yemek kültürler arasındaki çok basit bir farktır 
ve diğer ülkelerle ilgili klişelerin de önemli bir 
kısmını oluşturur. Diğer işi Mobile Platform 
nach oben’de, üst kata ulaşan kişisel bir yol 

oluşturarak, insanlardan daha yüksek bir ko-
numa erişir. Orada kişi, daha iyi bir manzara 
gibi avantajların tadını çıkarabilir; ancak yal-
nız olacaktır çünkü platform tek kişiliktir.

Görüntülerle kuşatılmış olduğumuz, onlarla 
yaşadığımız, onların aracılığıyla iletişim kur-
duğumuz, onlarla ürün sattığımız ve dünyayı 
onların sayesinde anladığımız için, görüntü-
lerin bizim anlayışımız üzerindeki etkilerini 
ve gerçekliği nasıl inşa ettiğini sorgulamalıyız. 
Dünyamız TV, internet ve gazete, dergi ve ki-
taplardaki binlerce sayfa ile tıka basa doludur. 
Dolayısıyla birinci (doğal) ve ikinci (orta) ger-
çekliklerimiz, görsel kültürümüzle ayrılmaz 
biçimde iç içe geçmiştir. Üstelik dijital devrim-
den beri görüntü kolayca yaratılıp hızla payla-
şılıyor ve daha da büyük bir hızla tüketiliyor. 
Mevcut durumumuzun parçalanmış karakte-
rinden dolayı sergi homojen değil, çoğulcu ve 
heterojendir. Sergi Alman sanatına genel bir 
bakış sunmak yerine, bugün Almanya’da sa-
natçıların farklı sanatsal eğilimlerine ve kullan-
dıkları stratejilere dair parça parça iç görüler 
sunar. Hans & Helga’nın sanatçıları, kültürel 
imgeleri parçalarına ayırarak, önyargı ve klişe-
ler ile hem ironik biçimde oynar, hem de cid-
diyetle eleştirir ve böylece gerçeklik inşalarımı-
zın sınırlarını ortaya çıkarmaya çalışırlar.

Ayrıca, alles wunderbar und prost meine Da-
men und Herren! (Her şey şahane ve şerefe 
Hanımlarım Beylerim!)

Marcus Graf
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We believe in images, because we believe 
in what we see. Though, unfortunately, 

we only see what we know. That is why we 
constantly have to question our knowledge 
about the world we live in for not to sticking 
in misleading illusions, which are caused by 
our limited perception. Artists can function as 
role models as they produce images, which go 
beyond the known in order to destroy preju-
dices and clichés. Art can reveal alternative in-
sights on  the world we live in, and this is what 
Hans & Helga is aiming at. 
 
The conceptual and curatorial framework of 
the exhibition was developed according to the 
given commission of curating an exhibition 
presenting contemporary art from Germany. 
Therefore, it deals with identity, nationality 
and cultural behavior asking following ques-
tions: Is it possible to show the typical “Ger-
man” in German Art? Can this exhibition be 
very different from others, that show Turkish 
artists? What could be German Art, and how 
could it be presented to a Turkish audience? 
What topics would it have to deal with to 
make it look German? Would the use of a Ger-
man curator and German artists be enough for 
making an exhibition look German?

Between Germany and Turkey there is  a long 
and intensive partner-and relationship, which 
is based more on economics and politics than 
on friendship and understanding. Close col-
laborations already existed between Germany 
and the Ottoman Empire. Later, from the 
early Turkish Republic until today, this bilat-
eral relation continued. Still what do Germans 
know about Turks, and what do Turks know 
about Germans? Given knowledge is mostly 
based on images, which come from sources of 
our second reality, where visual information is 
shaped according to the wishes and needs of 
its producer. 

This exhibition has chosen to take Hans & 
Helga, two names that are used to describe the 
“typical” German, known from Turkish mov-
ies and vacation spots in Alanya, as its title. 
Hans and Helga are often described by Turks 
as being tall with straight blond hair and white 
skin, disciplined, always on time, hard work-
ing and honest. At the same time, Hans is sup-
posed to be a fat, beer drinking impolite and 
cheap man, who wears shorts with sandals and 
white socks. Helga is his female counterpart, 
known either as a farmer’s wife on the Alps or 
as a beautiful but slightly stupid woman, who 

is not afraid of outer-marriage relationships. 
Both, Hans and Helga describe clichés no one 
wants to be attached to. Of course, there are 
Hans and Helgas in Germany, but after cross-
ing its boarders, one  might discover that the 
majority of Germans does not fit this descrip-
tion. In the end, Hans and Helga result from 
imagination, generalization and projection 
like Ali and Ayşe or Mr. and Mrs. Brown. 

Hans & Helga presents six contemporary art-
ists and one performance group from Germa-
ny. It discusses the impossible quest of creating 
a “German” Exhibition representing Germans 
and German artists as well as Germany and its 
art scene to a foreign audience abroad. This 
exhibition will ironically and critically discuss 
themes attached to the history and present 
of Germany ranging from football to fascism 
and nationalism, from pornography to beer 
and Krautsalat (German-style cole slaw) and 
from Enlightenment and Romanticism to the 
Reality of ideal beauty and given ugliness. In 
the end, the exhibition questions knowledge 
and prejudices, reality and illusion as well as 
art’s power to create images that get beyond 
the known status quo of clichés, polemics and 
politics. 

Not all participating artists are German of ori-
gin, but all have lived and worked for a long 
time in Germany. Although nationality and 
origin was not a reason for the artist selec-
tion, the result reflects the multicultural and 
multinational character of Germany, which is 
massively shaped by immigration. In all ar-
tistic positions, the spectator can find various 
approaches to the topic of being German or 
living in Germany.

Rudolf Reiber, a young German artist, who 
works with various media like video, object 
and installation, participates with three works 
in this exhibition. In the video installation 
„Unter vier Augen“ (tête-à-tête), the specta-
tor becomes a voyeur, who observes through a 
peepshow hole excerpts from internet pornog-
raphy, which are set to the rhythm of a waltz 
in the soundtrack. Reiber extracted the actress’ 

gaze into the camera without showing the ac-
tual sex act. That is why, the dirty images occur 
only in the mind of the viewer, and therefore 
become his own images. Through the clash of 
high and low culture (waltz and porn), the art-
ist ironically reveals the absurd artificiality that 
surrounds porn. In the exhibition, this work 
refers to the cliché of German porn, which 
played an important role for introducing porn 
to Turkey and spreading the word “wunder-
bar”. 

In his monochrome painting series “German 
Skies”, Rudolf Reiber shows minimal paint-
ings, which at the same time refer to the re-
ality of Germany during World War II. The 
artists painted the exhibited panels in exactly 
the same color that the planes of the Royal Air 
Force used to camouflage them while bomb-
ing German cities. Here, Reiber refers to Ger-
many’s war history, by using the aesthetic of 
Minimalism. It is important to underline that 
the artist successfully forms a non-formalist 
version of minimal art, which is able to discuss 
political issues.

The last work of the artist is the object “Un-
titled”, a polished one-euro coin, where he 
erased any descriptive marks, so that in the end 
a high polish coin reflects the observer in order 
to raise the questions of identity, national be-
longing and worthiness. 

Robert Barta, born in Prag, but living and 
working for a long time in Munich and Ber-
lin, is an artist, who works with a wide range 
of different materials and media. Especially 
his combination of minimal aesthetic with 
humorous but also subversively socially en-
gaged narration is outstanding. In Hans & 
Helga, his work “Lucky” refers to the world 
of comic using a simple element of commu-
nication. In the piece, a metal speech bubble 
seems to come right out of a pile of books. As 
it does not show any letters, it must belong to 
a speechless or still standing author. Though, 
a damage right in the middle of the bubble 
shows that someone or something has hit him 
or her. Nevertheless, no reason for the damage, 
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and no details of the story are given by the art-
ist. As time stands still, just an active spectator 
will be able to imagine the incident that has 
just happened inside of the books.

In the other piece “Lucky”, Barta does a mini-
mal intervention to a pedestal by adding a 
single bill under it, where it looks as if it has 
been forgotten after cleaning up an art show 
or an art auction. The work forms a subver-
sive critique of our art world’s commercial side 
by changing the “holy” aura of a pedestal into 
something more profane.

System HM2T is a German performance 
group, in which the artists Helge Meyer and 
Marco Teubner deal with the body as a physi-
cal tool but also a poetic entity. They par-
ticipate in Hans & Helga with “The German 
peepshow”, a work, for which the perform-
ers construct a wooden hut inside the gal-
lery space. During the performance, System 
HM2T reacts on the idea of cultural identity 
and raises questions like: What is it to be Ger-
man? Which parameters underline a German 
iconography? The group uses body work, irony 
and the cliché of the peepshow to experiment 
within this hut inside the gallery.

Besides this life performance, which is later 
shown as a video documentation, another doc-
umentation of the performance “I promise…” 
is shown in Hans & Helga. Here, double-sid-
ed tape works as bounds that make the per-
former’s body movements more difficult. At 
the same time, this handicap, the endless hug 
they bind the artists in, works as a metaphor 
for collaboration and social bonding. 

Daniel Man, a Chinese painter, who has lived 
and worked for a long time in Germany, is fa-
mous for his multi-layered wall paintings, in 
which he uses a huge variety of artistic forms 
and materials. In Hans & Helga, he installs a 
mural, which reflects on national identity as 
well as on the architectural context of the gal-
lery. In his work, layers of elements of folklore 
as well as various symbols discuss the idea of a 
house, where the spectator finds himself con-

fronted with a spectacular aesthetic and nu-
merous materials that lead him to questions of 
identity. Man’s eclectic aesthetic, in which he 
combines western painting styles with Chinese 
painting tradition as well as graffiti, responds 
to both the architectural and social environ-
ment of its location. Therefore, the work in the 
exhibition becomes a great example for a site-
specific painting.

Emanuel Fanslau, a German frottage and in-
stallation artist living and working in Munich, 
shows frottages that depict areas of his studio, 
where he wrapped details of the space with 
canvas using suction to capture the surface’s 
texture with spray paint. Relocating the im-
prints of the private spaces in Munich to the 
public gallery in Istanbul, the work discusses 
questions of travelling, geographical con-
texts and national belonging.  Bes ides 
these frottages, Fanslau shows objects from the 
“Crash Lamps” series, in where he translocates 
smashed dreams into the cosy private space of 
living rooms. There, a loss of modern man’s 
dream turns into a decorative element. So, the 
work refers to the breakdown of modern illu-
sions in society and their transformation into 
harmless decoration. 

Motoko Dobashi, a Japanese drawer, who lives 
and works in Munich, is well known for her 
large scale wall drawings. In Hans & Helga, 
she shows a site-specific mural in combina-
tion with several drawings on paper, in which 
she creates a new form of mountain idyll for 
modern society. There, modern man can find 
a refuge, far away from all the social obliga-
tions. Her combinations of western and Japa-
nese painting tradition as well as the clash of 
elements of pop culture, Manga and site spe-
cific motifs give her work an eclectic approach, 
which responds to various art historical move-
ments as much as it deals with imagination 
without neglecting the reality of the paintings 
context. The work has connections with Ger-
man Romanticism and Biedermeier, where the 
ideal forest was understood as a magic rep-
resentation for the greatness of god and the 
country during the good old days.

Jan Löchte, an interdisciplinary and conceptu-
ally working artist from Stuttgart, participates 
with the work „Germany“, where he shows 
typical German sites and buildings, which are 
well known or people are proud of. The whole 
work is made of German food as food is a very 
simple difference between cultures and an im-
portant part of stereotypes about other coun-
tries. The other work is called Mobile Plat-
tform nach oben, where he creates his personal 
way upstairs, to reach a higher position above 
other people. There, one can enjoy all the ad-
vantages like a better view but will be alone 
because the platform is for one person only. 

As we are surrounded by images, live with 
them, communicate through them, sell goods 
with them and understand the world because 
of them, we have to question their impact on 
the way we understand and construct reality. 
TV, internet and the thousands of pages in 
newspapers, magazines and books overfill our 
world, so that our first (natural) and second 
(medial) realities are inseparable intermingled 
in our visual culture, where, since the digital 
revolution, the production of images is easy, 
its sharing is fast and its consumption is even 
faster. For following the fragmented character 
of our status quo, this exhibition is not homo-
geneous but pluralistic and heterogeneous. It 
is not an overview-show of German art, but 
presents fragmental insights on various artistic 
tendencies and strategies that artists in Ger-
many use today. The artists of Hans & Helga 
deconstruct cultural images, in order to ironi-
cally play with and seriously criticize prejudic-
es and clichés in order to reveal the limitation 
of our reality constructions. 

Also, alles wunderbar und Prost meine Damen 
und Herren!

Marcus Graf
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Marcus Graf: Robert, Hans & Helga’da 
sergilenen işini lütfen bir kaç cümle ile 

anlatır mısın? Bu iş ne hakkında ve ilgilendiğin 
kavramsal meseleler dışında, işin biçimsel para-
metreleri nelerdi?

Rudolf Reiber: Öyleyse “Alman Gökleri” ile 
başlayalım. Bu iş, üç parça monokrom, mat 
boyalı alüminyum levhadan oluşur. Bu üç 
renk; “Gök Mavisi”, “Gök Grisi” ve “Gökyü-
zü”, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin İkinci Dün-
ya Savaşı sırasında Alman şehirlerini bomba-
larken kullandığı uçakların renk tonları ile 
birebirdir. Alman gökyüzünde kamufle olma-
ları için, bombardıman uçaklarının alt kısım-
ları bu renklerle boyanmıştı.

“Unter vier Augen” için -belki İngilizce’ye en 
iyi “téte-’a-téte” (Baş başa) olarak çevrilebilir-, 
internet pornografisinden parçalar derledim 
ve onları ses bandındaki valsin ritmine uy-
durdum. Yaptığım; performansçıların port-
relerini, daha doğrusu kameraya baktıkları 
anları örneklendirmekti. Bu bakışlar izleyene 
yöneliktir ve izleyene, görünürde zevkli bu de-
neyimin bir parçası olabileceğini hissettirirler. 
Video halka açık bir alana yerleştirildiğinde, 
sadece cephenin iç kısmını ayıran bir ahşap 
panelin üzerinde bulunan röntgen deliğinden 
görülebilir.

Son olarak “Untitled/ İsimsiz”, cilalanmış 
1 Euroluk bir madenî paradır. Bir Euroluk 
madenî Yunan parasını, üstündeki tüm izler 
silininceye kadar zımparaladım ve sonra izleyi-
ciyi yansıtabileceği kadar yoğun biçimde cila-
ladım. Neticede ortaya çıkan soru, bu madeni 
paranın şimdiki değerinin ne olduğudur.

M.G.: Biraz “German Skies/ Alman 
Gökleri”nden bahsedelim. Bu işte, Alman tarihi-
nin önemli bir bölümü ile uğraşmak üzere mini-
mal monokrom resim kullanıyorsunuz. Aynı za-
manda uçaklardan sanat panellerine yapılan bu 
nakil, işe bir anlamda ironi katıyor. İzleyicinin, 
renklerin anlamını ve tarihini bilmesi senin için 
ne kadar önem taşıyor?

R.R.: Her şeyden önce, bana göre her iş açık-
lamaya ihtiyaç duymadan işlevini yerine geti-
rebilmeli ve “Alman Gökleri”nin de bunu ya-
pabildiğini umuyorum. Bunu başarmak için, 
özellikle yüzeye ve renklerin kalitesine özen 
gösterdim. Rengin hala mat göründüğü bu son 
derece pürüzsüz yüzeye ulaşana dek, tekrar tek-
rar boyadım, zımparaladım, yeniden boyadım 
ve yeniden zımparaladım. Sonuç şu ki, yandan 
baktığınızda oldukça parlak görünmelerine 
rağmen, önlerinde durduğunuzda yansıma-
nızı bulamıyorsunuz. Bu herkesin, renklerin 
kökeni veya sanat tarihi hakkında bilgi sahibi 
olmadan deneyimleyeceği şeydir. Ama elbette 
günümüzde kavramsal sanat ürünlerinin pek 
çoğu, özellikle tartışmaların ve kendi tarihle-
rinin pek farkında olmayan seyirciler için bir 
çeşit açıklamaya ihtiyaç duyuyor. Bununla 
birlikte çağdaş sanat tarihinden haberdar olan 
herkes panelleri; Malewitsch, Rodtchenko, 
Rauschenberg gibi sanatçıların monokromları 
ile karşılaştıracak, fakat “temiz olmayan” renk-
ler onları şaşırtacaktır. Ayrıca başlık bir cevap 
sunabilir, fakat renkler gökyüzünün renklerine 
benzemediği için bu da sadece başka bir tuzak 
gibi görünür. O sebeple bana göre kişi panel-
lere özgürce bakmalı; ancak izleyiciye, bunun 
gibi bir yayın ve galeri tarafından dağıtılan bir 
broşür aracılığıyla renklerin arka planları ile 
ilgili bilgi alma fırsatının da verilmesi gerekti-
ğini düşünüyorum. 

M.G.: Bu işe bayıldım; çünkü sanatın, tarih ve 
onun politikası ile nasıl uğraşabileceğinin çok 
güncel ve yerinde bir yolu. Bu işin, öğretici olma-
dan sosyal meselerle yıkıcı biçimde ilgilendiğini 
anlıyorum. İşinde, sosyal veya politik konularla 
meşgul olmak ne kadar önemli? Sanatın sosyal 
meselelere ilgi duyması ve bu meselerde etkin ol-
ması için ne tür olasılıklar görüyorsun?

R.R.: İşe, öğretici olmadan yıkıcı demeniz ho-
şuma gitti ve kesinlikle kaçındığım şey öğretici 
olmak. Fakat aslında işimin, özellikle “Skies/ 
Gökler”in politik olarak tanımlanmasından 
pek hoşlanmıyorum. İngilizler’i Almanya’yı 
bombaladıkları için suçlamayı veya revizyonist 
bir tarih inşa etmeyi asla istemedim. Ayrıca gü-
nümüzde sözüm ona “politik” veya “sosyal me-
selelerle ilgili” sanat yapıtlarının pek çoğundan 
hoşlanmıyorum. Bana göre çoğu aşırı didaktik 
ve sıkıcı. Örneğin ne zaman bir sergide sos-
yal içerikli belgesel olmaya daha uygun işlerle 
karşılaşsam, kendimi din dersi öğretmenimin 
gösterdiği o tutkulu filmlere tahammül etmek 
zorunda kaldığım okul yıllarına dönmüş gibi 
hissediyorum. Bu tip fimlerden hoşlanmıyor 
değilim ancak bunları televizyonda izlemeyi 
tercih ederim ve bunlardan çok sayıda var; sa-
dece daha iyi yapılmışlar. Ben sanatın hiç bir 
zaman dünyayı değiştirmiş olduğunu düşün-
müyorum. Fakat Francis Alys gibi istisnalar 
var. Özellikle onun şiirsel yaklaşımını benim 
“politik” işlerimde de bulabileceğinizi umuyo-
rum.

M.G.: Sergideki üç parçalı işte olduğu gibi, ge-
nelde ironi ve mizah işinizin ayrılmaz parçaları.

R.R.: İroniyi seviyorum çünkü fazla ahlakî ol-
madan büyük meselelerle uğraşabiliyorsunuz 
ve bu izleyiciyi yakalamanın kolay bir yolu.

M.G.: Biçimsel yönünden bahsedersek, işiniz mi-
nimal sanattan derinden etkilenmiş görünüyor.

R.R.: Öyle mi? İşimin daha başlarında aslola-
na yoğunlaşmaya çalıştım. Bir şey eklemekten-
se, hariç tutmayı tercih ediyorum. “Untitled/ 
İsimsiz” bunun ilk örneklerinden biri. Gerçek 
karakterini ortaya çıkarana kadar zımparala-

dım ve cilaladım. Daha sonraki işlerimin ço-
ğunda da bunu yaptım; ama buna minimal sa-
nat adını vermezdim. Ve “Alman Gökleri”nden 
bahsedecek olursak, buna daha ziyade minimal 
sanat hakkında ironik bir yorum derdim.

M.G.: “Unter vier Augen”a gelelim. İş temsil ve 
röntgencilikle uğraşıyor. Yine de izleyiciye ne bir 
el kitabı sunuyor, ne de bir mesaj dayatıyorsu-
nuz. Bu işin çıkış noktası neydi?

R.R.: Bu işi, güney Almanya’daki şirin, küçük 
bir köy olan Ettlingen’in her tarafına yayılacak 
bir sergi için yapmıştım. Halk için bir yapıt 
ortaya çıkarmamı istedikleri bir yarışma vardı. 
Ve elbette akıllarında hoş bir şey vardı. Bu yüz-
den benden ne beklediklerini ve neyin güzel 
olduğunu düşündüm. Kamusal sanat olarak 
her yerde gördüğümüz şey, bronz veya taştan 
yapılmış, çıplak, güzel bir kadın vücududur. 
Bu sebeple; toplum, çıplaklık ve röntgencilik 
üzerine düşündüm ve beklemedikleri bir şey 
ortaya çıkardım.

M.G.: Video işlerinizin dışında, üç boyutlu par-
ça ve “Untitled/ İsimsiz” gibi objelerinizde sık-
lıkla izleyiciyi işe entegre ediyorsunuz. İşinizde 
izleyicinin rolü nedir?

R.R.: İzleyici işlerimde büyük bir rol oynar. 
Genel anlamda, bir seyirci olmadan sanat yok-
tur. Bir sanat işi görülmeden veya tartışılma-
dan nedir? Sadece yoktur! “İsimsiz” veya “Un-
ter vier Augen” bunun için kusursuz örnekler 
sayılabilirler; çünkü siz, madenî paradaki yan-
sımanızı görmedikçe veya kızların önünde diz-
lerinizin üzerine çökmedikçe tamamlanmazlar. 
Ayrıca izleyicilerin beklenti ve ön yargıları ile 
oynamayı seviyorum. Bence sanatçı işin yarısı-
nı bile yapmaz; işin geri kalanını yapmak sizin 
gibi insanlara; eleştirmenlere, sanat tarihçileri-
ne, küratörlere ve izleyiciye düşer. Sanatımızı 
canlı hissettiren sizin soru, yorum ve cevapla-
rınızdır!
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Marcus Graf: Robert, could you please de-
scribe with a few sentences your work that 

you show at Hans & Helga? What is it about and 
what were its formal parameters as well as con-
ceptual issues that you are interested in?

Rudolf Reiber: So let‘s begin with „German 
Skies“, which is a work in three parts, consist-
ing of three monochrome dull painted plates 
of aluminium. The three colours, „Sky Blue“, 
„Sky Grey“ and „Sky“ are exactly the colour 
shades of the planes of the Royal Air Force, 
used in World War II to bomb German cit-
ies. The bottoms of the bombers were painted 
with these colours to camouflage them in the 
german sky.

For „Unter vier Augen“, in English maybe best 
translated as „tête-à-tête“, I compiled excerpts 
from internet pornography and set them to the 
rhythm of a waltz in the soundtrack. So what 
I did was sample portraits of the performers, 
or rather: of the moments they gaze into the 
camera. Those gazes are meant for the viewer 
and suggest he could be part of the ostensibly 
joyful experience. The video, when installed in 
public, can only be seen through a peepshow 
hole in the wood panelling that closes off a re-
cess in the facade.

Finally „Untitled“ is a polished one-euro coin. 
I ground a Greek one Euro coin with sand-
paper until the coinage was invisible. Then I 
gave it a high polish, until it would reflect the 
observer. At the end, the question arises, how 
much the coin is still worth.

M.G.: Let us talk a bit about “German Sky”. In 
this work, you use minimal monochrome paint-
ing for dealing with an important part of Ger-
many’s history. At the same time, the transloca-
tion from the airplanes to the art-panels gives the 
work a sense of irony. How important is it for you 
that the spectator knows about the meaning and 
history of the colours?

R.R.: First of all, I think every work should 
function without any commentary, and I hope 
„German Skies“ does so too. To achieve this I 
especially cared for the surface and the qual-
ity of the colours. I painted, sanded, repainted 
and sanded them again and again until they 
got this really smooth surface with the col-
our still looking dull. The result was that if 
your are looking from aside, they really ap-
pear shiny, but if you are standing in front of 
them, you can‘t find your reflection in it. This 
is what everyone can experience without any 
knowledge about the origin of the colours or 
any knowledge in art history.  But of course 
most of the conceptual art today needs a kind 
of explanation, especially for  spectators who 
are not so aware of the discussions and their 
histories. However everybody who is aware 
of the history in modern art will compare the 
panels with the monochromes of Malewitsch, 
Rodtchenko, Rauschenberg and so on, but 
will be surprised by the „unclean“ colours.
And then there is the title, which could give 
a solution, but seems to be just another trap 
as the colours don‘t look like colours of the 
sky.  So, I think one should have a free look 
on the panels, but also have the opportunity 
to find out more about the background of the 

colours, which could be given through a pub-
lication like this and a handout given for free 
by the gallery. 

M.G.: I love this work, because it is a very current 
and appropriate way of how art can deal with 
history and its politics. I understand this work 
as subversively engaged without being didactic. 
How important is social or political engagement 
in your work? What kind of possibilities do you 
see for art being socially interested and active?

R.R.: I like it how you call the work subversive 
without being didactic. And being didactic is 
exactly what I am trying to avoid. But actually 
I don‘t like my work being described as politi-
cal. Especially not the „Skies“. I never wanted 
to blame the British for bombing Germany, 
or construct a revisionist history. Besides I 
don‘t like most of this so called „political“ or 
„engaged“ art these days. Most of it is in my 
opinion too didactic and boring. For instance, 
when I encounter works in an exhibition that 
seem to belong more to social documentary, 
I feel like I‘m back in school, when I had to 
endure all these ambition films shown by my 
R.E. teacher. Not that I don‘t like these sort 
of films, but I prefer to watch them on TV. 
And there are plenty of them, just better made. 
I think art never has changed the world. But 
there are exceptions like for example Francis 
Alys. Particularly like his poetic approach, 
and I hope you can find this in my „political“ 
works as well.

M.G.: Often, like we see it in the three pieces in 
the exhibition, irony and humour are an integral 
part of your work.

R.R.: I love irony, because you can deal with 
heavy subjects without being too moral and it 
is an easy way to catch the audience.

M.G.: Discussing the formal side of your work, 
it seems to be very deeply influenced by minimal 
art.

R.R.: Is it? Well, it evolved quite early in my 
work that I tried to concentrate on the essen-

tial. Rather trying to omit than to add some-
thing. „Untitled“ is an early example of it. I 
have sanded and polished it until it reveals its 
true character. And so I did in many of my lat-
er works, but I would not call this minimal art. 
And talking about „German Skies“, I would 
rather call them an ironic commentary about 
minimal art. Mikhail Pogarsky

M.G.: Coming now to “Unter vier Augen”. The 
work deals with presentation and voyeurism. 
Still, you do not expose any manual for the spec-
tator, and do not impose any message. What was 
the starting point of this work?

R.R.: I developed this piece for an exhibition, 
which should spread all over a nice little village 
in southern Germany called Ettlingen. There 
was a competition where I was asked to create 
a work for the public. And of course, they were 
thinking about something nice. So I wondered  
what they were probably expecting from me 
and what would be really lovely.  A naked well 
figured female body, that‘s what you can see 
displayed in bronze or stone all over as public 
art. So I thought about public, nudity and vo-
yeurism and created something they were not 
expecting.

M.G.: Besides your video works, you integrate 
the spectator also often in your three dimensional 
pieces and objects  like “Untitled”, you integrate 
the spectator. What role does he play in your 
work?

R.R.: He plays a big part in my work. Gener-
ally speaking, there is no art without a specta-
tor. What‘s an artwork without being seen or 
discussed? It just doesn’t exist!
„Untitled“ or „Unter vier Augen“ could be 
seen as perfect examples as they are not fin-
ished until one sees his reflection in the coin 
or kneel down in front of the girls.
And I like to play with the viewers expecta-
tions and prejudices. I think an artist does not 
even do half of the job, the rest should lay on 
people like you, critics, art historians, curators 
and the audience. It‘s your questions, com-
ments and answers that make our art feel alive!
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 1/2 inches Edition 3 + I

28 AUTOBAHNKREUZ (Highway Junction ), 2001 Collaboration with Friedemann Flöther Model racetrack  
 600 x 600 cm / 236 1/4 x 236 1/4 inches Installation Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart,  
 2001

29 NOWHERE, 2007 Digital photo print on Aludibond 57 x 80 cm / 22 1/2 x 31 1/2 inches Edition 3 + I
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Marcus Graf: Emanuel, önceki işlerinden 
bahsetmeden, Hans & Helga’da sergiledi-

ğin frotaj işlerinden ve nesnelerden söz edelim.

Emanuel Fanslau: Kanvas parçaları, stüdyo ve 
mutfağımdan bölümler betimleyen frotaj işle-
ridir. Duvar ve mobilyaları kanvas ile sardım 
ve vakum kullanarak yüzeyin dokusunu sprey 
boya ile yakaladım. Bir geliştirme çizimi gibi, 
açılan kanvas üç boyutlu objenin tüm yanlarını 
ortaya çıkarır ve aynı zamanda üretim süreci-
ni izleyici için anlaşılır hale getirir. Münih’teki 
özel alanların baskılarını İstanbul’daki kamuya 
açık bir galeride tekrar konumlandırarak iş, 
serginin bağlamına ve coğrafî yolculuğuna yö-
nelik yeni çağrışımlar ileri sürer.

“Crash Lamps/ Çarpışma Lambaları”, kazadan 
sonra hasar görmemiş farlardan ve kazaya gön-
dermede bulunan farklı materyallerden oluşur. 
Örneğin ağaca çarpmış bir arabadan kurtarıl-
mış bir far kullandım. Bu far ve içi boş bir ağaç 
gövdesiyle, bir dizayn objesi olarak işlev gören 
ve buna ek olarak, kendi yıkımının tarihinden 
etkilenen bir anlatı ortaya çıkaran bir lamba 
yaptım.

M.G.: Frotajları , onları (sürreel) gerçekliğe dair 
ve onun üzerinde yeni görüntüler yapılandırmak 
üzere kullanan Max Ernst’ten beri hepimiz bili-
yoruz. Siz frotajları, neredeyse alanı aktardığınız 
somut bir yer değiştirme için kullanıyorsunuz. 
İşinizde alanın anlamı nedir?

Emanuel Fanslau

E.F.: Öklid uzayının ötesinde, alanın nasıl ya-
pılandırıldığı ve onu neyin belirlediği ile ilgile-
niyorum. Tarihsel ve coğrafî bağlamlarda nasıl 
tarif edildiği, işlevi veya bağımsız çağrışımları 
ile. Frotajlar, bir alanın “aura”sını nakletmeme 
ve deneysel biçimde yerleştirmeme imkân ve-
riyor. Bu, frotajın biçimsel, kısmen keyfî po-
tansiyeli ve işin mekana özgü doğası tarafından 
belirleniyor.

M.G.: Seyircinin hayal gücüne ne kadar önem 
veriyorsunuz? Şunu demek istiyorum: gerçek 
alanlarınızı  zihninde canlandırabilmesi sizin 
için önemli mi?

E.F.: Seyircinin frotajın yapılış sürecini zih-
ninde canlandırabilmesi önemli. Görüntüler 
ve onların yerleştirilmesi aracılığıyla, izleyici o 
alanların imgesel bir yeniden inşasına yönlen-
dirilebilir.

M.G.: Mutfağınızın ya da stüdyonuzun, İstan-
bul’daki bir mutfak veya stüdyodan farklı görün-
düğünü düşünüyor musunuz?

E.F.: Muhakkak İstanbul’da da çok benzer bir 
mutfak bulunabilir. Ancak bu daha çok, tüm 
anlamları ve otantiklik, orijinallik, imge, ger-
çeklik ve inşaya dair soruları ile frotaj sürecinin 
tümü ve yerinden olma ile ilgili.

M.G.: Mutfağınızı ve stüdyonuzu galerinin 
içinde halkın bakışına sunarak, kamusal ve özel 
alanla da uğraşıyorsunuz. Alanların nakledilme-
sinden doğan sonuçlar nelerdir?

E.F.: Elbette bu özel alanların benim için özel 
bir anlamı var ve frotajları yerleştirerek başka 
bir olası yorumu tartışmaya sunuyorum. Bu 
benim işimi iki açıdan etkiliyor; ilk olarak, 
özellikle sergi başka bir ülke veya kültürel are-
nada gerçekleşiyorsa, görüntüler yolculukları 
aracılığıyla başka bir semantik katman edini-
yorlar. İkinci olarak, orijinal alanlar o süreci 
yansıtıyor ve bu onların tarihinin bir parçası 
haline geliyor.

M.G.: Her şey frotaj için bir baz oluşturabilir 
mi?

E.F.: Bir yandan yüzey, form ve kaynak ob-
jenin durumu gibi biçimsel parametreler var. 
Öte yandan da, bağımsız çağrışımlar ve sosyal 
koşullar. Neredeyse her objenin veya alanın bu 
tip yönleri vardır ve bunlar frotaj ve yerleştir-
melerim için başlangıç noktaları haline gelebi-
lirler.

M.G.: Frotajları bir çerçeveye monte etmiyor ve 
onları iki boyutlu çizimler olarak sunmuyorsu-
nuz. Duvardan fırlamış gibi çıkan veya alanda 
serbestçe duran yapılarınız, bana göre işinize 
heykel karakteri katan önemli parametreler. Ne 
dersiniz?

E.F.: Hem resim ve heykelle, hem de arala-
rındaki gerilimle ilgileniyorum. Frotaj süreci 
bunu aksettirir. Üç boyutlu bir obje veya alanla 
başlıyor ve oldukça geleneksel olan frotaj tek-
niğini kullanarak, onları iki boyutlu görüntü-
ler olmaya zorluyorum. İşi alanda objeler gibi 
sergilemek, hem gönderme yapılan objeleri 
sorgulamama hem de onları yerleştirmenin 
yeni çağrışımsal yollarını keşfetmeme imkan 
veriyor. 

M.G.: Son olarak biraz “Crash Lamps/ Çarpış-
ma Lambaları”ndan söz etmek istiyorum. Yine 
bir objeyi kamusal alandan özel alana nakledi-
yorsunuz. Burada, kendini kusursuz biçimde en-
tegre eden bir “dizayn objesi”ne dönüşüyor.

E.F.: Bir yemek masası veya sıranın üstüne ku-
sursuz biçimde uyan “dizayn objeleri” gibi or-
taya çıkıyorlar. Hatta ışığı, uzunlar ve park ışığı 
arasında değiştirerek kısmanız bile mümkün. 
Fakat bir yandan, içlerinde mağrur araba sa-
hiplerinin hayallerinin sona erdiği kaza yapmış 
arabalardan çıkan orijinal farları kullanıyorlar. 
Diğer yandan, kendi trajik kökenlerini yansı-
tan mecazî göndermeler olarak da iş görüyor-
lar. Trajik geçmişlerini yansılıyorlar ve kibirin 
trajikomik sembolleri haline geliyorlar.
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Marcus Graf: Emanuel, let us talk about the 
frottages and objects that you exhibit at 

Hans & Helga first, before we discuss previous 
works of yours.

Emanuel Fanslau: The pieces of canvas are 
frottages that depict areas of my studio and 
kitchen. I wrapped the walls and furniture 
with canvas using suction to capture the sur-
face texture with spray paint. Like a develop-
ment drawing the unwrapped canvas reveals 
all sides of the three-dimensional object and 
makes the artistic process comprehensible for 
the viewer at the same time. Relocating the 
imprints from the private spaces in Munich to 
the public gallery in Istanbul, the work brings 
up connotations toward the exhibition context 
and its geographical journey.
The “Crash Lamps” consist of headlights that 
remained undamaged after an accident and 
different materials refering to the crash. For 
example I used a salvaged headlight from a car 
which had crashed into a tree. With this head-
light and a piece of hollow tree trunk, I made 
a lamp that functions as a design object and 
additionally generates a narrative, inspired by 
its history of destruction.

M.G.: We commonly know the frottages since 
Max Ernst, who used them for constructing new 
visions of and on (surreal)reality. You use the frot-
tages for a concrete translocation, in which you 
virtually transfer space. What meaning has space 
in your work?

Emanuel Fanslau

E.F.:Beyond Euclidean space I am interested in 
how space is constructed and what determines 
it. How it is defined within historical and geo-
graphical contexts, the function or individual 
associations. Frottages allow me to transport 
the “aura” of a space and to install it in an ex-
perimental way. This is determined by the for-
mal, partly arbitrary, potential of the frottage 
and the site-specific nature of the work.

M.G.: How much importance do you give the 
imagination of the spectator? I mean, is it impor-
tant for you that he can envision your real spaces? 

E.F.:It is important that the viewer can envis-
age the process of the frottage. The spectator 
may be lead to an imaginative reconstruction 
of those spaces through the images and their 
installation.

M.G.: Do you think that your kitchen or your 
studio looks different from a kitchen or a studio 
here in Istanbul?

E.F.:There can certainly be found a similar 
kitchen in Istanbul, too. But it is more about 
the whole process of frottage and displacement 
with all its meanings and questions of authen-
ticity, originality, image, reality and construc-
tion.

M.G.: Your work also deals with public and pri-
vate space, as you present your private kitchen 
and studio to the public gaze within the gallery. 

What consequences result from the translocation 
of the spaces? 

E.F.: Of course, these private spaces have a 
special meaning for me and by installing the 
frottages I present another possible interpre-
tation for discussion. This affects my work in 
two ways, first the images get another seman-
tic layer through their journey, especially when 
the exhibition takes place in another country 
and cultural area. Secondly, the original spaces 
reflect that process and it becomes part of their 
history.

M.G.: Could everything be the base for a frot-
tage? 

E.F.: On one hand there are formal parameters 
like surface, form and condition of the sourced 
object. On the other hand, the individual as-
sociations and social conditions. Almost every 
object or space have such aspects and can be-
come an initial starting point for my frottages 
and installations.

M.G.: You do not mount the frottages on a frame 
and present them as a two-dimensional drawing. 
Your constructions, which leap from the wall or 
stand freely in the space are important param-
eters of the work, I think, which gives the work a 
sculptural character. What do you say?

E.F.: I’m interested in both painting and sculp-
ture and the tension between. The process of 

the frottage mirrors this. Starting with a three-
dimensional object or space I force them into 
two-dimensional images using the rather tra-
ditional technique of the frottage. Displaying 
the work as objects in the space, allows me 
to question the referenced objects as well as 
to discover new associative ways of installing 
them.

M.G.: In the end, I would like to discuss a bit 
the “Crash Lamps”. Again, you transport an ob-
ject from public space to the private one. There it 
becomes a “design object”, which integrates itself 
perfectly. 

E.F.: They come along as “design objects” that 
fit perfectly above a dining table or a desk. You 
can even dim them by switching between high 
beam and parking light. But on the one side 
they use original headlights from crashed cars 
where dreams of proud car owners ended. On 
the other side they work as metaphorical ref-
erences which reflect their tragic origin. They 
echo their past and become tragicomic sym-
bols of vanity.



38 39



40 41



42 43



44 45



46 47



48 49

Index Emanuel Fanslau

1974, Munich

2004 Debütantenpreis
2003 Master Student 
1997   Academy of Applied Arts, Münich 

 Selected Exhibitions 
2008 «Installation art and object», KingsgateworkshoptrustGallery, London
2007  4. Berliner Kunstsalon, Berlin
2004 «kleine arbeiten» Raum 500, Munich
 «sustain» BMW EarthLounge, Munich
 «SPACE CAMP» Prag (CZ) 
 «Debütantenausstellung», AdbK, Munich 
2003 «Hosen hoch Mama kommt» Mintrop-Galerie, Düsseldorf
 «Klasse Willikens in Lukas» Kirche Sankt Lukas, Munich
2002 «150KHz - 108MHz» ZENTRAL auf der Praterinsel, Munich
 «Just Friends» Munich
2001 «ZENTRAL» Ort für interdisziplinäre Kommunikation
2000 «Munich - Nantes» Galerie D´Erban, Nantes 
 «Nantes - Munich» Kunstbunker Tumulka, Munich

1974, Münih 

2003 Yüksek Lisans 
1997  Akademie der Bildenden Künste Münih

 Seçilmiş Sergiler
2008 «Installation art and object», KingsgateworkshoptrustGallery, Londra
2007  4. Berliner Kunstsalon, Berlin 
2004 «kleine arbeiten» Raum 500, Münih
 «sustain» BMW EarthLounge, Münih
 «SPACE CAMP» Prag
 «Debütantenausstellung», AdbK, Münih
2003 «Hosen hoch Mama kommt» Mintrop-Galerie, Düsseldorf
 «Klasse Willikens in Lukas,  Kirche Sankt Lukas, Münih
2002 «150KHz - 108MHz» ZENTRAL auf der Praterinsel, Münih
 «Just Friends» München
2001 «ZENTRAL» Ort für interdisziplinäre Kommunikation
2000 «München - Nantes» Galerie d´Erban, Nantes
 «Nantes - München» Kunstbunker Tumulka, Münih

38 STUDIO II frottage, sparypaint on canvas, aluminium 4 cubes with edge lenght of 1,05m each, 2010

39 STUDIO II frottage, sparypaint on canvas, aluminium 4 cubes with edge lenght of 1,05m each, 2010

40 STUDIO II frottage, sparypaint on canvas, aluminium 4 cubes with edge lenght of 1,05m each, 2010

41 KITCHEN frottage, sparypaint on canvas 330cm x 245cm, 2003

42 CRASHLAMPS car headlights, wood, steel, concrete dimensions variable, 2009/10

43 CRASHLAMPS car headlights, wood, steel, concrete dimensions variable, 2009/10

44 STUDIO I Frottage, sparypaint on canvas, wood 313cm x 400cm x 280cm, 2008 Installed at Kingsgate  
 WorkshopTrust Gallery, London (GB)

45 WOHNWAND
 Frottages of one whole room in the off space gallery “mini salon” in Munich were made. The uneven wall  
 surface of the space was therefore covered with canvas using suction and then an impression was captured  
 with spray can paint. The floor tiling, lamps and opposing doors emerged into visibility.The frottages were  
 thenattached to the inside wall of a wheel whose circumference corresponds with the original space. The   
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47

42

46

41

45

40

44

39

43

38



obert Barta



52 53

Marcus Graf: Robert, Hans & Helga’da su-
nulan iki işinin arkasında yatan kavram-

sal motivasyonlar nelerdir?

Robert Barta: “Real Life / Gerçek Hayat” isim-
li iş, basit bir iletişim unsuru olan konuşma 
balonunu kullanarak çizgi roman dünyasına 
göndermede bulunur. Çoğu çizgi roman ka-
rakteri konuşabilmek için balonu kullanır ve 
bu açıdan kitaplar ve çizgi romanlar arasında 
büyük bir fark vardır. Çizgi roman dünyasın-
da; araba kazası, silahın ateşlenmesi hatta yüze 
atılan bir tokat gibi fiziksel bir hareketi sadece 
anlatabilmekle kalmam; aynı zamanda onu, 
hikayenin yalnız tek karesinde ortaya çıkan 
bir konuşma balonunun içine gerçekten yaza-
bilirim. Bu yüzden fiziksel hareketi açıklamak 
zorunda değilim; o anda onu, tek sözcük ha-
linde yazılmış olarak görebilirim. “Real Life/ 
Gerçek Hayat”ta, üstünde herhangi bir harf 
bulunmadığı gerçeği konuşma balonunu, ne 
gerçekleştiğine dair bir eylem veya açıklama 
taşımayan bir konuşma balonuna dönüştürür. 
Bununla birlikte konuşma balonunun tam or-
tasında metalin büküldüğünü ve hasarı görebi-
lirsiniz. Birinin veya bir şeyin diğer kişiye, hiç 
bir okunabilir bilgi vermeden, “BUM” veya 
“ÇAT”a benzemeyen bir iz bırakarak vurmuş 
olduğu gerçeği - ancak burada zaman durur. 
İzler sonsuza dek kalacaktır fakat çizgi roman 
kahramanının hatta gerçek bir insanın gözün-
deki morluk iyileşecektir.

“Lucky/ Şanslı”da hepimizin bildiği, sanat 
dünyası için adeta kanvası tutan bir çivi olan 

Robert Barta

kürsüyü görürüz. Kürsü elbette pek çok kez sa-
natçılar ve sanat tarihçileri tarafından dramati-
ze edilmiştir ve ağaç, bronz, mermerden şekil-
lendirilmiş bu geometrik blok tek BİR amaca 
hizmet etmektedir - ve bu sanat objelerini sun-
maktır. Yakın çağdaş sanat tarihinde yanık, 
manyetik, boyalı, kırık kürsüler olmuş hatta 
kendi başlarına bir objeye dönüşebilmeleri için 
boş bırakılmışlardır. Kürsünün biçimsel yanı, 
üzerindeki objenin nasıl görüneceğine bağlı 
olarak belirlenmiştir. Ve Mr. Brancusi’nin ünlü 
sözüne değinmiyorum bile, kürsü hala pek de-
ğişmemiştir. İlgimi çekmesinin bir sebebi de 
buydu; onu bir küpten bile daha az anlamlı 
bir şeye dönüştürmek için kürsünün “kutsal” 
atmosferine ne kadar minimal bir müdahale-
de bulunulabilir? Bir sanat gösterisi veya sa-
nat müzayedesinin temizlenmesinin ardından 
unutulmuş görünen tek bir banknotu katma 
jesti, mecazî olarak bir bıçak sırtında yürü-
mektedir. Parlak ve ışıltılı yüzeyinin gerisinde 
kürsü, sadece bir tür kağıt ağırlığına dönüşür. 
Ancak bu durumda da tüm ilgi kağıt ağırlığına 
değil, mektup zarflarına çevrilmiştir.

M.G.: “Real Life/ Gerçek Hayat”tan bahsedelim. 
Çizgi romandaki balon, bir hareketi anlatmak 
üzere bir karaktere aittir; ancak senin balonun 
sabitlenmiş kitaplara ait. Kitapların burada rolü 
nedir ve ne tip kitaplar kullandın?

R.B.: Kitaplar, sadece sözlerin medeniyetimiz 
üzerinde sahip olduğu güce bir referans olarak 
görülüyorlar. Dolayısıyla işin içindeki o büyük 
yumruk; bir hareketin ifade edilebileceği, fakat 

ancak yazıldıkça onun parçası olunulabileceği 
görüşünün tersine işaret eder - bu durumda 
tek bir sözcük bile kullanmadan.

M.G.: Ne demek istiyorsunuz?

R.B.: Balon kitapların üstünde duruyor ve bil-
diğimiz gibi kitaplar ve çizgi romanlar arasında 
büyük bir fark var: resimler. Baudriaud’nun ya-
rısını okuduğunuzda veya Sartre’ı hatta sadece 
Kuantum Fiziği’ni bitirdiğinizde, bir sürü söz-
cüğün üstesinden gelerek bilgiyi almanız için 
belirli bir süre geçmesi gerekir. Çalışmalarınız-
dan sonra genişleyen hayal gücünüz ve ortaya 
çıkan yeni  fikirler, serbest hayal gücünüzün ve 
yazılı sözcüklerin sonucudur. Bu sebeple be-
nim balonum o kitapların üzerinde basit bir 
amaçla bulunur: yazılı sözcüklerin kuşatılmış 
dünyasını fiziksel bir gerçekliğe taşımak.

M.G.: Kitaplar ve balonun yapıldığı malzemeler 
arasındaki fark çok aşırı. Balon için neden me-
tali tercih ettiniz?

R.B.: Eğer 1 mm kalınlıktaki metala yumruk 
atmaya kalkarsanız, kemiklerinizi kırarsınız. 
Sadece 1 mm kalınlığında olan metal bükülüp 
eski haline geri döner; buna ilk bütünlüklü 
halini “hatırlamak” deniyor. Benim için ilgi 
çekici; çünkü bu son derece sağlam paslanmaz 
çelik üzerinde bir iz bırakmak, onun beynini 
kırmak anlamına gelir.

M.G.: Boş balon hasar görmüştür ve bu sebeple 
onun konuşamayan yazarına karşı gerçekleşti-

rilmiş bir şiddet eylemine göndermede bulunur. 
Buna rağmen ne olduğuna veya hasarı neyin ya-
rattığına dair başka detay vermiyorsunuz. Tıp-
kı diğer parçalarda olduğu gibi, iş aktif olarak 
seyirci tarafından tamamlanacaktır. Seyircinin 
işlerinizdeki rolünü nasıl görüyorsunuz ve ondan 
ne bekliyorsunuz?

R.B.: Orada mutlaka konuşamayan bir yazar 
olması gerektiğine katılmıyorum. Bu soruyu 
soruyor olmanız, bana ne olduğunu tam anla-
mıyla açıkça bildiğinizi düşündürüyor. Ve be-
nim için sözlerin yazılmak zorunda olmadığını 
bilmek yeterli - fakat sadece basit bir malzeme 
değişikliğiyle icra edilebilirler. Sahne, sizin de 
söylediğiniz gibi, zaten seyircinin zihninde 
genişlemektedir ve her bireye farklı biçimde 
anlatılabilir. Çoğunlukla insanlardan bir şey 
yapmalarını veya söylemelerini beklemiyorum. 
Okuyucuya hiç bir açık nokta bırakmayan hi-
kayelerde, beklentiler belirlenmiştir. Benim 
hikayelerim çekilmiş düşüncelerimdir; seyirci 
tarafından kabul edildiklerinde genişler ve so-
nunda bir yıldız gibi patlarlar.

M.G.: Biraz da “Lucky/ Şanslı”dan bahsedelim. 
Piero Manzoni’den bu yana, kürsü çağdaş sanat 
için bir konu haline geldi. Beyaz kübün dışında, 
sanat dünyasının kalan son geleneklerinden biri. 
Minimal Sanat tarafından ihmal edilmiş olma-
sına rağmen, postmodern sanatçılar sanatın gele-
nek ve bağlamlarını gözden geçirmek üzere kürsü 
ile yeniden  uğraşmaya ve oynamaya başladılar. 
Yine “Lucky/ Şanslı” için son derece minimal bir 
dil kullanıyorsunuz. Bunun yanında işlerinizde; 
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anlatı, mizah, sanatı ve onun bağlamını gözden 
geçirmek gibi tipik parametrelerin yanı sıra, se-
yircinin işe entegrasyonu da oldukça göze çarpı-
yor. Ayrıca sanat piyasası ile yakın bir bağlantı 
da görüyorum. Ne düşünüyorsunuz: Bu iş ticarî 
bir galeride nasıl bir tepki yaratır? Çünkü orada, 
(kâr amacı gütmeyen) bir sergi alanında izlendi-
ğinden farklı biçimde izlenecektir.

R.B.: Bu iş yakın zamanda Basel’de sergilen-
di ve Parisli galerist Emanuel Perrotin’in işin 
yanından geçerken verdiği tepki oldukça ko-
mikti. Paranın orijinal 1000 İsviçre Frankı ol-
duğuna ihtimal vermediğine bahse varım ve bu 
sebeple de sadece gülümseyerek geçip gitti. İşe 
geri dönersek, bu durumda ille de tepki bek-
lemiyorum. Bir kürsünün altına bir banknot 
koymak, içinde 250,000 Euro para olduğu ve 
hatta banknotun sahte olduğu anlamına bile 
gelebilir.

M.G.: Seyircinin ne yapmasını bekliyorsunuz?

R.B.: Bir parçayı tamamlamadan önce tepki-
ler asla net değildir ve bu yüzden planlayabi-
leceğim veya düşünebileceğim olası tepkilerle 
kumar oynamam. Benim için, bu kürsüyü bu 
bayağı eylemle sanata alçak bir bakışın ışığı 
altına koymak çok daha ilginç. Bu neredeyse 
bir yapıtı, Letterman Show veya Las Vegas gibi 
sanatın asla ciddiye alınmadığı hatta sanat gibi 
bile görülmediği bir ortamda sergilemek gibi... 
Durum, televizyonda insanları şaşırtarak suç-
ladığınız “gizli kamera programlarını” anımsa-
tıyor.

M.G.: Kürsünün parlak yüzeyi hakkında bize 
bir kaç şey söyleyebilir misiniz? Neden bu kadar 
parlak olmak zorunda?

R.B.: Rodin’in sanat dünyasıyla uğraşmak için, 
“People of Calais” isimli yapıtını aptal kürsü-
dense yere koyduğu o ünlü hikayeyi hatırlıyo-
rum. O savaşı kazanmıştı ama dünyadaki kop-
yaların pek çoğu yine bir kürsünün üzerinde 
görülüyor. Zavallı adam! 90lar’a hatta 80ler’e 
baktığınızda, Akajudan yapılmış, süper parlak 
piyano cilalı veya parlak siyah, adi, üzerindeki 
tutkal ve cila yüzünden kokan tek bir kürsü 
göremezsiniz. Bence bu nesil Doğu Alman 
ekolü veya Hamburg çöplüğü veya daha bü-
yük NY, çok ciddiye alarak bir kürsüyü nasıl 
mahvedebileceğinize dair koca bir kitap yaz-
dılar - bunların hepsini bir “Bunu yapmayın” 
kitabına koymak çok yerinde bir iş olurdu. 
Dolayısıyla bu kürsü, “pahalı” bir kürsünün 
nasıl görüneceğine basit bir gönderme ve hatta 
Anselm Reyle’nin boyahanesinde boyandı...

M.G.: İşinizde minimal sanata pek çok referans 
var ancak 1960lar’daki minimal sanatçılar gibi 
salt biçimciliğe takılıp kalmamış. Genellikle işi-
nizin anlatısal yönleri var ve izleyici tarafından 
tamamlanması gereken bir hikayenin başlangı-
cını andırıyor. İşinizde anlatısal boyutların ve 
Minimal sanatın etkisini nasıl görüyorsunuz?

R.B.: Minimal sanat mı? Hiç duymadım.

M.G.: İşinizin bir diğer güzel boyutu ise mizah. 
Genelde, sergimizdeki işleriniz gibi, absürt bir 
durum yaratarak seyirciyi şaşırtıyorsunuz. İşiniz-
de mizahın yeri nedir?

R.B.: Bu soru sıkça soruluyor ve ben her zaman 
şu cevabı veriyorum - hiç komik değilim. Es-
neme gibi bir adet olduğunu düşündüğünüzde 
mizah çok daha az ilgi çekicidir. Geçen yıl 6 
haftalık bir fetüsün bile esnediğini keşfettiler. 
Bir çocuk 5 yaşından büyükse, esnemenizi ona 
bulaştırabilirsiniz. Bu sebeple hayatımızda es-
nemenin ne kadar önemli olduğu hakkında 
hiç bir fikrimiz yok ve buna rağmen hepimiz 
her gün esniyoruz! Mizah sadece gülmemizi 
sağlar ve bu bildiğimiz gibi sağlıklıdır - ama 
gülmek bu hayattaki her duruma uygulana-
maz. Esnemekse uygulanabilir!
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Marcus Graf: Robert, what are the conceptual 
motivations behind the two works that you pre-
sent in Hans & Helga?

Robert Barta: The piece “real life” refers to the 
world of comic using a simple element of com-
munication, the speech bubble. As most comic 
characters use these speech bubbles, to be able 
to talk to each other, there is also a huge differ-
ence between books and comic books. In the 
comic world I can not only describe a physi-
cal action like a car crash, a gun-shot or even 
a smack in the face - but also really write it 
inside a speech bubble which appears in one 
single frame of a story. So I don’t have to de-
scribe a physical action, but I can see it written 
in one word in that single moment. 

The fact that the “real life” speech bubble 
hasn’t got any letters written on it makes it a 
speech bubble without any action or descrip-
tion of what is happening. Nevertheless you 
can see the bended metal and the damage right 
in the middle of the speech bubble. The fact 
that someone or something hits the other per-
son without leaving any readable information, 
just leaving a mark, that doesn’t sound like 
“BUMM” or “SMACK” - but here the time 
stands still. The marks will stay forever, but the 
comic hero or even the real person will recover 
from a blue eye.

In “Lucky”, we see the pedestal that we all 
know from the art world being similar to a 
nail, holding up a canvas. The pedestal of 

Robert Barta

course was dramatized many times by artists 
and art historians, and still remains a geo-
metrical shaped block of wood, bronze, mar-
ble that is used for only ONE single reason 
- and that is to present art objects. Pedestals 
in recent contemporary art history have been 
burned, magnetic, painted, broken or even left 
empty to become an object of their own. The 
formal aspect of a pedestal is decided upon the 
fact of how the object on top of it will look. 
And not even mentioning the famous word of 
Mr.Brancusi, the pedestal still didn’t change 
much. This was one of the reasons I was inter-
ested in, how minimal an intervention of this 
“holy” aura of a pedestal can be done, to turn 
it into something that is even less meaning-
ful than a cube. By adding a single bill that 
seems to be forgotten after cleaning up an art 
show or an art auction, this gesture metaphori-
cally walks on a blade. The pedestal becomes 
through its shiny and glossy surface only a sort 
of letter weight. In this case though all the at-
tention is pointed at the letter envelopes and 
not on the letter weight.

M.G.: Let us start talking about “Real Life”. The 
bubble in the comic book belongs to a character 
for describing an action, but your bubble belongs 
to stabled books. What role do the books play, and 
what kind of books do you use?
 
R.B.: The books are just seen as a reference to 
the power that words have in our civilization. 
Therefore, the big punch inside the piece refers 
to the opposite that an action can be expressed 

but participated as it would be written - in this 
case without a word.

M.G.: What do you mean?

R. B.: The bubble is standing on the books and 
as we all know books and comics have one ma-
jor difference : pictures. When you read half of 
Baudriaud or Sartre’s complete works or just 
Quantum Physics, it takes a certain time to 
get through a lot of words to earn knowledge. 
The imagination and the further ideas you will 
have after your studies, are the result of your 
free imagination and the written words. So 
my bubble stands for a simple reason on top 
of these books bringing the enclosed world of 
written words into a physical reality.
  
M.G.: The material difference between the books 
and the bubble is extreme. Why did you choose 
metal for the bubble? 

R.B.: If you try to punch into a 1mm thin 
metal with your fist, the result will be that you 
destroy your bones. Metal only 1mm thin will 
simply bend and come back into its original 
shape and that is called “remembering” its old 
aggregate status. It is interesting to me because 
leaving a mark on this very stable stainless steel 
means breaking its brain.  

M.G.: The empty bubble is damaged and there-
fore refers to a violent action that was done to its 
speechless author. However,  you do not give any 
further hints of what has just happened or what 

has caused the damage. The work has, like in 
many of your previous pieces, to be actively com-
pleted by the spectator. How do you see his role in 
your works and what do you expect from him? 

R. B.: I don’t necessarily agree with the point 
that there is an author who might be speech-
less. The fact that you are asking that question 
already tells me that you absolutely clearly got 
what is happening. And that is enough for me 
to know that words don’t need to be written 
- but can be performed just by a simple ma-
terial change. The scene is as you say, already 
expanding in the spectators mind and can be 
told being each individual in a different way. 
I mostly don’t expect people to do or think 
anything. Expectations are set in a story that 
doesn’t leave any points open to the reader. My 
stories are drawn from my thoughts that get 
expanded and finally blow up like a star, when 
accepted by the spectator.
  
M.G.: Let us talk a bit about “Lucky”. Since 
Piero Manzoni, the pedestal became a subject 
within contemporary art. Besides the white cube, 
it is one of the last conventions of the art world. 
Although neglected by Minimal Art, postmodern 
artists restarted to deal and play with the pedes-
tal in order to review art’s conventions and con-
texts. Again, you use a very minimal language for 
“Lucky”. Besides this, other typical parameters of 
your work like narration, humour, reviewing art 
and its context as well as the integration of the 
spectator are obvious in this piece. I also see a close 
connection to the art market. What do you think: 
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What reaction will this work cause in a commer-
cial gallery, because there it will be observed in 
another way than when you would show it in a 
(non-profit) exhibition space?

R.B.: This work was just shown in Basel and 
the reaction of Emanuel Perrotin (gallerist 
from Paris) when he walked by was quite fun-
ny. I bet he didn’t expect it to be a real 1000 
Swiss Franken and therefore walked by with a 
smile. To get back to the work, again I don’t 
necessarily wait for reactions in this case. Put-
ting a bill underneath a pedestal could also 
mean there is more inside like 250.000 EUR 
or even that the bill is fake. 

M.G.: What do you expect the visitor to do? 

R.B.: The reactions are never clear before 
I have finished a piece and therefore I don’t 
gamble with possible reactions  I could plan 
or think of. For me it is more interesting to 
put this pedestal with this banal action into 
the light of a low level of looking at art. It is 
almost like presenting a piece in the letterman 
show or in Las Vegas where an art piece is nev-
er taken seriously or even as art. The situation 
reminds one at the “hidden camera shows” on 
TV where people are blamed by getting mis-
lead 

M.G.: Could you say a few words about the glossy 
surface of the pedestal. Why does the pedestal have 
to be so shiny? 

R.B.: I remember the big story of Rodin deal-
ing with the art world placing his “people of 
calais” on the ground instead of on a stupid 
pedestal. He won that fight, but most of the 
copies world wide are seen on a pedestal again. 
Poor guy! If you look at the 1990’s or even 80’s 
you wouldn’t see a single pedestal that is made 
out of Mahagoni wood, super high glossy pi-
ano finish or black shiny trashy stinking with 
glue and wax on it. I think this generation 
of East German school or Hamburg trash or 
greater NY created an entire book of how you 
can f… up a pedestal in taking it too seriously 
- and it would be a nice job to put them all 
together into a book of “Don’t do this”. So the 
shiny pedestal is a simple reference to how an 
“expensive” pedestal could look like and in fact 
it was painted in Anselm Reyle’s paint shop...  

M.G.: Your work has many references to Mini-
mal art, but without being stuck in pure formal-
ism like the minimal artists of the 1960’s were. 
Your work often shows narrative aspects and re-
sembles the beginning of a story, which has to be 
completed by the spectator. How do you see the 
influence of Minimal art on your work, as well as 
the influence of narrative dimensions? 

R.B.: Minimal art? Never heard of.
  
M.G.: Another great dimension of your work is 
humor. Often, like in the works of our exhibi-
tion, you create absurd situations, which struck 
the spectator with surprise. What role does hu-
mour play in your work?

R.B.: I am often asked that question and I al-
ways say - I am not funny at all. Humor is less 
interesting than yawning if you imagine that 
there is a yawning convention. Last year they 
found out - that already a 6-weeks-old fetus 
yawns. Infecting a child with your yawning is 
possible only if the child is over 5 years old. 
So, we have no idea of how powerful yawning 
really is in our life and nevertheless, we do it 
almost every day - everyone! Humor just cre-
ates laughter, which is healthy as we know - 
but it can’t be applied to every situation of life. 
Yawning can!
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MG: Daniel, resim-yerleştirmen ne hakkın-
da ve onun biçimsel ve kavramsal mesele-

lerini kısaca anlatabilir misin?

Daniel Man: Beni bu enstalasyonu kavramlaş-
tırmaya iten ilk soru, iki yönden mimarî bağ-
lamdır. İlki, ne göreceğim ve serginin içinde 
nasıl hareket edeceğim? Genel olarak bu temel 
soru beni, flu semboller gibi folklor unsurları 
veya görsel olarak bir kokteyl gibi sunduğum 
renkler aracılığıyla tanımlanan katmanlarla bir 
fikir inşa etmeye itti. Bunun bakan için anla-
mı, anlaşılacak bir şey olmadığı, ancak kendine 
ne görmek (istediğini) sorması gerektiğidir. 

İkinci yön, özellikle Casa Dell’arte için, ‘casa’ 
yani içinde yaşadığımız  ‘ev’ ve onun içinde 
bize ait neyin bulunduğudur. Dolayısıyla yap-
tığım şey, farklı renklerle boyanmış cepheyi 
(mimarlık) resim ve çizimlerle birleştirerek, 
her zaman karşıtlık içinde ve bir tür yüzleşme 
gibi sergi alanına yerleştirmektir. 

M.G.: İşinizin iki ana meselesine değindiniz: 
Flu bir yapı olarak kimlik sorusu ve işinizde ve 
işiniz için temel, biçimsel ve kavramsal bir para-
metre olarak sergi alanı. Biraz da işinizdeki kim-
lik yanından bahsedelim. Kişisel tarihiniz kendi 
başına; farklı kültürler, ülkeler, diller ve kültürel 
davranışlar deneyimlediğiniz yamalı bir tarih. 
“Parçalı” geçmişiniz işinizde nasıl yansıtılmış?

Daniel Man

D.M.: Niyetim bir tür biyografik iş yapmak 
değil, kimlikle ilgili pek çok sorudan birini 
sormak. Kişisel geçmişime ve şu anıma dair 
yalnız çok küçük parçalar ve bilgiler var ve 
onları yakın zamandaki işlerime koydum. Bu 
aynı zamanda, geçmişte duyduğum eski bir 
Çin Hikayesine, veya örneğin gördüğüm film-
lere bir ipucu veren bir işin başlığı olabilir. Be-
nim bugünkü hayatımı oluşturan unsurların 
karmaşıklığını anlamak. Bu anlamda yamalı 
tarih benzetmeniz kesinlikle doğru. Önceki 
yaşamımda tekstil endüstrisinde dikişçi oldu-
ğumu düşünüyorum.

M.G.: İşinizde kimlik/ milliyet hangi rolü oynu-
yor ve bu resimlerinize nasıl yansıyor?

D.M.: Kimlik - milliyet sadece kaynak ve kö-
kenimize bir göndermedir. Nereden geldiğimi 
ve yapılarımı nerede arayacağımı bilmek için 
dayanak noktasıdır. Bu kültürel form ve renk-
ler içinde, yaşamda, ailemde, toplumda vb. 
konumumu bulmak üzere kolektif bilinç ve 
bilgiyi anlamaya çalışıyorum. Elde ettiğimiz 
deneyimle nerede konumlandığımızı sorma-
mız, resimlerim (ve genel olarak sanat yapıt-
ları) için bir anahtardır. Bu uzama dair bir 
sorudur. Cevabı bulmak, kendi kendimize icat 
ettiğimiz üç boyutlu bir yapbozu tamamlamak 
gibidir. Bu tip karmaşık yapılar benim, gözden 
kaçırdığımız bir şeyi, etki alıp vererek nasıl ta-

mamen bağlantılı olduğumuzu görebilmemi 
sağlıyor. İşimde yansıttığım budur.

M.G.: İşiniz için alanın nasıl bir anlamı var?

D.M.: Oldukça büyük bir anlamı var. Yaşa-
mak, farklı alanlarda (kamusal ve özel) hare-
ket etmek ve eyleme geçmek demektir ve bu 
etki- tepki, alanı etkilediği gibi beni de etkiler. 
Daha önce söylediğim gibi, kendi konumunu 
sorgulamak esastır. Aralarındaki bağlantıyı 
sevdiğim için bu alanları keşfetmekten hoş-
lanıyorum. Bunun seyahat etmekle oldukça 
ilgisi var. Ek olarak,  seyahat eden bir grafiti 
- ve bugün söylediğimiz gibi bir şehir sanatçısı 
olarak geçmişim; şehir alanlarını ve yapıları, 
içinde yaşadığımız alanı değiştirebildiğimiz bir 
oyun bahçesi hatta daha da iyisi bir laboratuar 
olarak görmeme imkan veriyor. Bu da herkesin 
sorumluluğu anlamına geliyor. Sanırım kimse-
den alıntı yapmak zorunda değilim...

M.G.: Güçlü ve başarılı bir sanatçı olmadan 
önce, dünyanın en iyi grafiti sanatçılarından 
biriydiniz. Şimdi sokaklardan çok galerilerde, 
büyük duvar resimleri yapmayı hala  seviyorsu-
nuz. İşlerinizde grafiti hangi roldeydi ve bugün 
hangi rolde?

D.M.: Grafiti sahnesinde bulunan insanlarla 
tanışmak hayatımda yaşadığım en iyi dene-

yimlerden biriydi. Bu sahnede olmak, bir aile 
sahibi olmak gibiydi ve bu küresel bir aileydi. 
Yan yana birlikte resim yapmak yoğun bir 
işbirliğiydi. Ancak duvarlara renkli işaretler 
yapmak, bu akımda ‘sadece’ bir eklentiydi. 
Buna denk olarak, bütün o insanlar arasındaki 
ilişkiler vardı. Ama diğer herşey gibi, şeyler ve 
zamanlar geçip gidiyor.

M.G.: Kültürler arasında seyahat eden ve Çin 
resminden Soyut Sanata kadar farklı etkileri ta-
şıyan biri olarak, size hangi ülkedeki hangi resim 
ekolüne kendinizi daha yakından bağlı hissetti-
ğinizi sormak istiyorum.

D.M.: Hahaha.... Çağdaş Avrupa’da çağdaş 
soyut sanat akademisinden geçmiş biri olarak 
kendimi, eski geleneksel Çin resmine çok ya-
kın hissediyorum.
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MG: Daniel, what is your painting-instal-
lation about and could you please shortly 

describe its formal and conceptual issues?

Daniel Man: The first question, which moved 
me to concept this installation, is the architec-
tural context in two ways. First I wonder what 
I will see, how I will move through the exhibi-
tion? In general this basic question leads me to 
build up an idea by layers, which are defined 
through folklore matters like blurred symbols 
and colors that I serve visually like a cocktail. 
To the beholder this means that there is noth-
ing to recognize but to ask oneself what one 
wants to see. 
The second way, especially for CDA is the 
‘casa’, the ‘house’, in which we are living in, 
and what item we have within. So, what I’m 
doing is embedding different painted front 
(arch.) in the exhibition space, which are com-
bined with paintings and drawings, always in 
opposition and as a sort of confrontation.

M.G.: You have already referred to two core is-
sues of your work: The question of identity as a 
blurred construction and the exhibition space as 
fundamental form as well as conceptual param-
eter of / for your work. Let us discuss a bit the 
identity aspect in your work. Your personal his-
tory itself is a patchwork history, in which you ex-
perienced different cultures, countries, languages 

Daniel Man

and cultural behaviours. How is your “fragment-
ed” background reflected in your work? 

D. M.: My intention is not a sort of  biograph-
ical work, but one of many questions about 
identity. There’re only tiny little pieces and 
information of my personal past and present, 
which I put in my recent work. This could also 
be the title of a work that gives a hint to an old 
Chinese story, or movies for instance, that I 
saw and heard in the past. Understanding the 
complexity of components that build my life 
of today. In this sense your analogy of a patch-
work history is absolutely right. I suppose in 
my former life I was a sewer in the textile in-
dustry.

M.G.: What role does identity / nationality play 
in your work and how is it reflected in your 
paintings? 

D.M.: Identity-nationality is only a refer-
ence to our source and origin.  It’s the base on 
knowing where I’m coming from and where 
I’m going to explore my structures. Within 
this cultural forms and colours I try to under-
stand collective consciousness and knowledge 
to find out my position in my life, my fam-
ily, the society… and so on. One key to my 
paintings (and artworks in general) is, with the 
experience we made, to ask where we are lo-

cated.  It’s a question about space. Finding this 
answer is like completing our own invented 
three-dimensional jigsaw puzzle. These kinds 
of complex structures give me the sight of an 
overview, how we are trans-connected, taking 
and giving influences. This is what I’m reflect-
ing in my work.

M.G.: What meaning does space have for your 
work?

D.M.: A Lot. Living means, to move and act 
in different spaces (private and public), this 
acting reacting influences the space as well as 
it influences me. As I said before, questioning 
the own location is fundamental. I like explor-
ing these spaces, as I like the bonding between. 
It got a lot to do with travelling. In addition, 
my past as a travelling graffiti- and as we said 
today, urban artist, let me see urban spaces and 
structures like a playground or better, a labo-
ratory, where we’re ‘able’ to change the space 
we are living in. And this means everyone’s re-
sponsibility. I think I don’t have to cite some-
one…

M.G.: Before you became a strong and successful 
artist, you were one of the top graffiti artists in the 
world. Still you love to paint big wall paintings, 
now more in galleries than on the street. What 
role was and is graffiti playing in your work.

D.M.: Knowing the networking in the Graffi-
ti-scene was one of the best experiences I made 
in my life. To be in the scene, was like having 
a family and this was a global one. Painting 
together side by side was an intense collabora-
tion. But making colorful marks on walls was 
‘only’ an attachment in this movement. Equal 
to that were also the whole connections be-
tween people. But like everything, things and 
times are passing by. 

M.G.: As someone who travels through the cul-
tures, and who is having influences from Chinese 
painting to Abstract Art, I would like to ask you 
to which painting school in which country you 
feel closer attached?  

D.M.: Hahaha… Since I went through the 
academic school of contemporary abstract art 
in a contemporary Europe I feel very close to 
old traditional Chinese painting.
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Index Daniel Man

1969, Londra
Münih’te yaşıyor ve çalışıyor.

2004 Bavyera Sanat ve Bilim Bakanlığı bursunu kazandı.
2005-2003 Münih Güzel Sanatlar Akademisi, Prof. Markus Oehlen Atölyesi
2003-1999 Braunschweig Güzel Sanatlar Akademisi, Prof. Walter Dahn Atölyesi
1993 Serigrafi uzmanlık sertifikası aldı.
1977 Almanya’ya yerleşti.
1972-1977 Çin’e taşındı.

Çeşitli graffiti etkinlikleriyle birlikte 1984’ten 2002’e kadar Almanya ve yurtdışında bircok sergiye katıldı.

 Kişisel Sergiler 
2010   ‘‘Sadece Kelebek Güzel bir Böcektir.’’, Reinking Projekte, Hamburg
           ‘‘ je weiter desto besser’’, ZiF, Bielefeld
2006   ‘‘so wartet der alte Pflaumenbaum auf den Duft des Frühlings”, Künstlerhaus Frise,  Hamburg
           “Annelik Planları”, Sprüth Magers Projekte, Münih
           “İlk Şeylerden Biri”, Under Construction, İstanbul
2004   “Harikalar Diyarı Şişesi’’, Os Gemeos ile, K31 Gallery Feuerstein, Lahr
2003   “İyi Arkadaşlar’’, HbK Braunschweig,  Braunschweig
           “Mutlu Yıllar, Bay Adam’’, die Färberei, Münih
2003  ‘‘İletiş!’’, Glashaus, Derneburg
           “Embriyo”, Hae Yung Lee ile, Galerie auf Zeit, Braunschweig

1969, London
Lives and works in Munich

2005-2004 Academy of Fine Arts Munich, Prof. Markus Oehlen
2004  Scholarship of the Bavarian Ministry of Art and Sciences
 Graffiti-activities and -exhibitions from 1984 to 2002 in Germany and abroad
2003-1999 Academy of Fine Arts Braunschweig, Prof. Walter Dahn
1993  Certificate of apprenticeship in silkscreen 
1977 Moved to Germany 
1972 Moved to China 

 Solo Exhibitions 
2010 ‘‘Only a butterfly is a good fly’’, Reinking Projekte, Hamburg
          ‘‘Je weiter desto besser“, project at the ZiF, Bielefeld
2006  “So wartet der alte Pflaumenbaum auf den Duft des Frühlings”, Künstlerhaus Frise,  Hamburg
           “Mothership Blueprints”, Sprüth Magers Projekte,  Munich
           “One of the first things”, Under Construction,  Istanbul
2004  “Bottle wonderland “, with Os Gemeos, K31 Gallery Feuerstein,  Lahr
2003  “Good Friends “, HbK Braunschweig,  Braunschweig
          “Happy New Year, Mr. Man”, die Färberei, Munich
2003  “Communicate! “, Glashaus,  Derneburg
          “der Embryo”, mit Hae Yung Lee, Galerie auf Zeit,  Braunschweig

  

78 FRUITY JUICY, 2008, Paper Cutout, 23 x 14,2 cm

79 SHE’S NOT MORRA, 2008, Paper Cutout, 24 x 16 cm

80 NOT FOR THE BUTCHER, 2008, Paper Cutout, 25 x 12,6 cm

81 HAS NO NAME, 2009, Paper Cutout, 39 x 38 cm

82 GOOD SIDEDISH, 2009, Tape und Lack auf Papier, 40,3 x 29,7 cm

83 BINGO SERIE #7, 2010 Spraypaint on Paper Cutout, goldsheet 42 x 29,5 cm

84 GIVE THE MONKEY SUGAR, 2008 Art Centre Silkeborg Bad, Danemark MDF Wood, Varnish, 
 Acrylic Paint

85 ANSONS AND ANDAUGHTERS, 2009 Colaboration-Installation with OsGemeos (Brasilia), Weserburg  
 Museum for Modern Art, Urban Art (curated by Rik Reinking) Emulsion Paint, Acrylic Paint, Varnish, 
 Silk Paper, Fabric

86 UNTITLED (Volta-Basel), 2009 Emulsion Paint, Mixed Materials 
 Installation at the Both-Stand of the gallery Nusser & Baumgart München

87 UNTITLED (Volta-NYC) , 2009 Emulsion Paint, MDF Wood, 
 Installation at the Both-Stand of the gallery
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Marcus Graf: Helge ve Marco, Hans & 
Helga’da hem canlı sunduğunuz hem de 

video olarak gösterdiğiniz performanslarınızın 
konuları nelerdir? Biçimsel parametreleri nedir 
ve ilgilendiğiniz kavramsal meseleler nelerdir?

System HM2T (Helge Mayer): “Alman Dikiz 
Şovu” işimiz, bir tarafta gerçeklik ve zamanın 
katlanması fikriyle uğraşır. Performans “ger-
çek zamanlı” olarak icra edilirken, bir yandan 
performans esnasında işin hazırlıkları da bir 
video olarak gösterilir. Performans alanımızın 
içinde, kültürel kimlik fikri üzerine hareke-
te geçiyoruz: Alman olmak nedir? Bir Alman 
ikonografisinin altını çizen parametreler ne-
lerdir? Bedensel iş, ironi ve dikizleme klişesini 
( izleyenin kim olduğunu bilmeden izlenme) 
erotik bağlamdan çıkararak, başka bir alanın 
içindeki(galeri) bu özel alanla (kulübe) deney 
yapıyoruz. “I promise.../ Söz veriyorum...” gibi 
video işlerimiz, sanatsal ilişkimiz için yakın za-
manda bulmuş olduğumuz imgelere odaklan-
mış olan son performanslarımızı gösterir: Çift 
taraflı bant bedensel hareketlerimizi zorlaştıran 
sınırlar olarak iş görür. Bu sebeple bunlar en-
gellerdir. Ancak aynı zamanda bizi saran son-
suz kucak, işbirliği için bir metafor işlevi taşır. 
Genel olarak oldukça kavramsal çalışıyoruz; 
fakat aynı zamanda görüntülerimizin farklı 
katmanları, yaşayan heykeller gibi olmalılar. 
Bu yüzden her entellektüel içeriğin her za-
man seyirciye iletilmesi ilk elde önemli değil. 
O zaten orada ve eğer işi dikkatle “okumaya” 
çalışırsanız, farklı katman ve sembolleri analiz 
etmenin her zaman bir yolu vardır; ancak bu 
olmadan da işlevsel olmalıdır.

M.G.: Biraz Alman Dikiz Şovundan bahsede-
lim: Sergilerin temel sorularından biriyle dolay-
sız olarak uğraşıyorsunuz. Alman olmak nedir? 
Cevaplanması imkansız olmasına rağmen, per-
formansınızdan bu zor soruya nasıl bir yanıt 
alıyorsunuz?

System HM2T System HM2T (Marco Teubner): Performans-
larımızdan dolaysız cevaplar beklemiyoruz. 
Bu daha çok, kendilerini temsil eden soruları 
kendimize sormakla ilgili. Eğer “kimlik” veya 
“Alman olmak” içerikli işler oluşturuyorsak 
bunun sebebi, uluslararası festivallerde izleyi-
cilerin işimizin pek çok yönünü tipik Alman 
olarak tarif etmeleridir. Bu yüzden kendimize 
sadece şunu soruyoruz: Bize bu görünümü ve-
ren nedir? Bu “Alman Dikiz Şovu” gibi bir iş 
için başlangıç noktası olarak görülebilir.

M.G.: Alman ikonografisinden bahsediyordu-
nuz. Performansınızda hangi ikonlarla uğra-
şıyorsunuz? Alman ikonografisinde tipik olan 
nedir?

System HM2T (Marco Teubner): İnsan doğa-
sının bir esası da çevremizde bulunan herşeyi 
belirlemek ve anlatmaktır. Bir yandan bu ha-
yatta kalmak için kullanışlı bir stratejidir; fakat 
diğer yandan, belli başlı malzeme veya düşün-
celerle, yeni perspektiflerden ve önyargısız ola-
rak uğraşabilmek için gerekli olan açıklığı yok 
eder. Bu aynı zamanda, tıpkı diğer milliyetle-
rin, örneğin İtalyan veya Fransızlar’ın İtalyan 
ve Fransız olmanın ne demek olduğuna dair 
klişeleri gibi, Almanlar’ın da Alman olmaya 
dair klişeye ulaşmalarının sebebidir. İlginç bir 
soru da, bu klişelerin varlığımızın nihaî esası 
mı olduğu, yoksa klişelerin içeriklerinin bilgi-
lerine göre mi davrandığımızdır. Anlamı: De-
mek ki Almanım, çünkü çevrem bana Alman 
olma konusunda NASIL olduğumu söylüyor!

M.G.: Bu performansı daha önce yurt dışında 
gerçekleştirdiniz. Yabancı bir izleyicinin kafa-
sında büyük ihtimalle Almanlar’a dair farklı bir 
imge olduğu için, yurt dışında tepkiler nasıldı? 
Kullandığınız ikonografiyi kolayca anlıyorlar 
mı?

System HM2T (Marco Teubner): Bizim ya-
şadığımız küresel yapılar döneminde, tek tek 
milliyetlerin arasındaki farklar, her seyirci nesli 
arasında değişik biçimde ortaya çıkan bir soru. 
Soru ikonografimizin anlaşılır olup olmadığı 
değil, işimizi gören farklı nesillerin görüntü-
lerle NASIL uğraştığı. Çin’de “Sarı adamı sat-

mak” isimli bir performans sırasında bunu çok 
açıkça görebildik. Dolaysız bir sanat formu 
olan performansın gücünü bizim için böyle 
büyüleyici tutmaya devam eden, seyircinin bu 
açıklığı ve farklı gözlemleridir.

M.G.: “I promise.../ Söz veriyorum...” gibi işler; 
uç deneyimler aracılığıyla gerçeğin yapı bozumu 
için, bedeni bir araç gibi kullanıyor göründü-
ğünüz son derece fiziksel temelli performanslar. 
Beden, performanslarınızda hangi rolü oynuyor?

System HM2T (Helge Meyer): 1999’da başla-
dığımızdan beri, fiziksel olanaklarımızın sınır-
larını test etmeye çalıştık: Normal fiziksel dav-
ranışın ötesine geçen bir bedenin imgesine ne 
olduğunu öğrenmek istedik. Bu sebeple beden 
her zaman fiziksel bir araç olarak kullanıldı. 
Ama tek işlevi bu değil. Bu fazla basit olurdu. 
Beden aynı zamanda sosyal ve politik malze-
menin de taşıyıcısı. Her zaman bir görüntü; bu 
sebeple işimizi geliştirirken bunu da aklımız-
da tutmaya çalışıyoruz: Beden fiziksel bir araç 
ama aynı zamanda şiirsel bir varlık. Dengele-
mek ve aynı zamanda bedenin bu farklı anlam-
ları arasında atlamak istiyoruz.

M.G.: Sıklıkla performanslarınızda bedeninizin 
sınırlarını, acı verebilecek biçimde zorluyorsu-
nuz. Performanslarınız için acının anlamı ne-
dir?

System HM2T (Helge Meyer): Bazen acı işin 
bir parçası ama asla içeriği değil. Biz gücünü 
ispatlamak için acı çekmek zorunda olan sa-
natçı kahramana inanmıyoruz. Acıyı kullan-
dığımızda bu bir şeye yol açmalı veya seyirci 
bunu kendi bakışından yorumlayabilmeli. İş-
ten sonra sık sık seyirciler arasından kişilerle 
toplantılar düzenledik ve işimizin kendilerine 
özgü bir hikayesini oluşturduklarını farkettik. 
Onlara, işe dahil ettiğimiz tüm katmanları 
söylemedik ama onlar kendi kendilerine çok 
farklı anlamlardan bir yapı inşa ettiler. Acı için 
de aynı şey geçerli: Acıyı asla paylaşamazsınız 
çünkü herkesin acı verenin ne olduğuna dair 
kendi fikri vardır. Bu acının tasavvuru da olsa, 
kişinin kendi başına hissettiği acı da olsa far-
ketmez.

M.G.: 2 Kişilik bir Performans Grubu olarak 
10 yıldan uzun süredir başarıyla çalışmalarınızı 
sürdürüyorsunuz. Birlikte çalışmaya nasıl karar 
verdiniz ve yıllar içinde işbirliğiniz nasıl gelişti?

System HM2T (Helge Meyer): Üniversite-
de tanıştık ve karşılıklı olarak Performansları 
izledikten sonra, her ikimiz de birbirimizin 
işlerine büyük saygı duyduk. Bu sanat formu 
okulumuzda pek revaçta olmadığı için, birlikte 
5 günlük Performanslar yaptık. Her gün yü-
rümek ve içmek gibi basit bir eylemi, 12 saat 
boyunca, bizi nereye götüreceğini bilmeden 
gerçekleştirdik. O günlerden sonra beraber 
çalışabileceğimize dair güçlü bir hisse sahip 
olduk; çünkü o günlerden pek çok disiplin ve 
fikir çıktı.

İlk beş yıl son derece fiziksel çalıştık ancak 
bir kaza bize kırılmaz olmadığımızı gösterdi 
ve işimiz farklı bir yön aldı. Hala çok fazla fi-
ziksellik var, fakat eskisinden daha kontrollü. 
Ayrıca Black Market International ile yaptığı-
mız iş, beraber çalışma biçimimizi değiştirdi. 
Bu grupta planlı eylem yoktu ve Performanslar 
saatlerce sürüyordu. Son yıllarda duruma daha 
çok açılmaya başladık. Başta daha fazla detayı 
planlıyorduk; şimdi kendimizi iş SIRASIN-
DA şaşırtmayı seviyoruz. Verilen bir durum 
üstünden doğaçlama yapma anlamında daha 
çok risk almak için, elbette, o kadar uzun bir 
işbirliğinden sonra birbirimizi oldukça iyi ta-
nıyoruz.
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Marcus Graf: Helge and Marco, what are 
the subjects of your performances that you 

present live as well as on video at Hans & Helga? 
What are its formal parameters, and what are 
the conceptual issues, which you are interested in?

System HM2T (Helge Meyer): The work “The 
German peepshow” deals with the idea of a 
doubling of reality and time on one hand. The 
actual performance takes place in “real time” 
while the preparation of the work is shown on 
a video channel in the live - performance, too. 
Inside our performance space, we react on the 
idea of cultural identity: What is it like to be 
German? Which parameters underline a Ger-
man iconography? We use body work, irony 
and the cliché of the peepshow (being viewed 
without knowing who is the viewer) out of 
the erotic context to experiment with this spe-
cial space (the hut) inside another space (the 
gallery). Our video works like “I promise…” 
show our latest performances with a focus on 
the images that we recently found for our ar-
tistic relationship: Double-sided tape works 
as bounds that make our body movements 
more difficult. So they are handicaps. But at 
the same time, the endless hug they bind us 
in, works as a metaphor for collaboration. 
Generally we work very conceptual but at the 
same time the different layers of our images 
should work as living sculptures, too. So it is 
not important first hand that every intellectual 
content is all the time communicated to the 
audience. It is there and if you try to “read” 
the work very carefully, there is always a way to 
analyze the different layers and symbols but it 
should be functioning without this, too.

M. G.: Let us talk a bit about German Peepshow: 
You are directly dealing with one of the core ques-
tions of the exhibitions. What is it to be German? 
Although impossible to answer, what result to this 
difficult question do you get from your perfor-
mance?

System HM2T System HM2T (Marco Teubner): We do not 
expect direct answers from our performances. 
Its more about asking ourselves questions, 
which stand for themselves. If we develop 
work with the content of „identity“ or „being-
german“, it is because on international festi-
vals, observers describe a lot of aspects in our 
work as typical German. So we just ask our-
selves: What is it, that gives us this appearance? 
This can be seen as a starting point for works 
like „The German peepshow.“.

M. G.: You were talking about German iconog-
raphy? What icons are you dealing with in you 
performance? What is typıcal in German iconog-
raphy?

System HM2T (Marco Teubner): It is an es-
sence of human nature that we try to set down 
or to explain everything in our surrounding. 
On one hand this is a useful strategy of surviv-
al, but on the other hand it takes the openness 
to deal with well-known material or thoughts 
from new perspectives and without prejudices. 
So this is also the reason why the Germans got 
the cliché of what it means to be German, like 
any other nation has the cliché of what it is to 
be Italian or French for example. An interesting 
question is, if these clichés are the final essence 
of our being or if we behave after the knowl-
edge of the content of the clichés. Means: So I 
am German, because my surrounding tells me 
HOW I am in being German! 

M. G.: You did this performance abroad before. 
As a foreign spectator most probably has a differ-
ent impression of  Germans, how are the reactions 
aboad? Do they easily understand the iconogra-
phy you use?

System HM2T (Marco Teubner): In our times 
of global structures, the differences between 
single nations are more a question that occurs 
differently in the generations of observers. So 
the question is not, whether our iconography 
is understandable or not, but HOW the dif-
ferent generations that see our work deal with 
the images. During a performance in China, 
which was called “Selling the yellow man”, we 

could see this very clearly. These openness and 
these different observations in the audience are 
what keeps the power of the direct art form of 
Performance so thrilling for us.

M.G.: Works like “I promise…” are very physi-
cally based performances, in which it seems like 
you are using the body as an instrument for de-
constructing reality through extreme experiences. 
What role does the body play in your performanc-
es?

System HM2T (Helge Meyer): Since our 
starting point in 1999, we have tried to test 
the limits of our physical possibilities: We 
wanted to know what happens to the image 
of a body that goes beyond a normal physi-
cal behaviour. So the body was always used as 
a physical tool. But this is not the only func-
tion. It would be too simple. The body is also 
a carrier of social and political material. It is an 
image all the time, so we also try to keep this 
in mind when we develop our work: The body 
is a physical tool but also a poetic entity. We 
want to balance and also dive between these 
different meanings of the body.

M.G.: Often, your performances push you to the 
limits of your body, which might result in pain. 
What meaning does pain have for your perfor-
mances?

System HM2T (Helge Meyer): Sometimes 
pain is a part of it but never the content. We 
do not believe in the artist hero, who has to 
suffer to prove his or her strength. When we 
use pain, it should lead to something or the 
audience should interpret it from their point 
of view. Very often we have had meetings with 
audience members after our work and had 
ecognized that they make up their own story 
of our work. We did not tell them all the lay-
ers that we included but they made a structure 
of very different meanings by themselves. It is 
the same with pain: You can never share pain 
because everybody is having an own notion of 
what is painful. No matter if it is the vision of 
pain or pain one feels by him or herself.

M.G.: You have worked for over 10 years now 
successfully as a 2-Man-Performance Group. 
How did you decide to work together and how 
did your collaboration develop during the years?

System HM2T (Helge Meyer): We met each 
other in University and had a lot of respect for 
the work of the other after we saw performanc-
es created by the other. Because this art form 
did not have a huge standing at our school, 
we did 5 days of Performances together. Every 
day we did a simple action like walking or 
drinking for 12 hours without knowing where 
it will lead us to. So after these days we had 
the strong feeling that we can work together 
because a lot of discipline and ideas resulted 
from these days. 

In the first 5 years we had worked very very 
physically but a serious accident showed us 
that we are not unbreakable and our work 
changed. There is still a lot of physicality but 
more controlled then before. Also our work 
with Black Market International changed our 
way to work together. In this group there are 
no planned actions and the Performances go 
over many hours. We did open up for the 
situation much more in the last years. In the 
beginning, we planned more details, now we 
like to surprise ourselves more DURING the 
work. Of course we know the other very well 
well after such a long time of collaboration, we 
take more risks in the sense of improvising out 
of a given situation.
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Index System HM2T

Helge Meyer 

1969  born in Woltwiesche, Germany  
 studies of cultural science at the University of Hildesheim, Germany
 Dr.phil. in Art Science/Art History in Stuttgart, Germany
 lives in Lahstedt, Germany
 

Marco Teubner

1972 born in Roth, Germany
 studies of cultural science at the University of Hildesheim, Germany
 lives in Antdorf, Germany
1998 setting up of the performance-group System HM2T

 Selected Performances 
2010 “Cleaning up Singapore”, System HM2T, 10.04.2010, Future of Imagination 6, Singapore
2009 “Cleaning Up”, 29.05.2009 System HM2T with Marie Pape, Live Action Göteborg, Göteborg, Sweden
2008 “Ich verspreche...”, 6.09.08 System HM2T, International Performance Art in Giswil, Switzerland
2006 “Focus: Senses 1”, 16.6.06 “Momentum”, Brussels, Belgium 
2005 “Black Market International meeting“, 12.12.2005, L´Usine, Geneva, Switzerland 

Helge Meyer 

1969, Woltwiesche, Almanya
 Hildesheim Üniversitesi, Almanya’da kültür bilimleri üzerine çalışıyor. 
                  Stuttgart’ta Sanat Bilimi / Sanat Tarihi Doktorasını tamamladı.
 Lahstedt, Almanya’da çaloışmaktadır. 
 

Marco Teubner

1972, Roth, Almanya 
Hildesheim Üniversitesi, Almanya’da kültür bilimleri üzerine çalışıyor.
 Antdorf Almanya’da yaşamaktadır. 

1998 System HM2T Performans Grubu Kuruldu. 

 Seçilmiş Performanslar
2010 “Singapur’u Temizlemek”, System HM2T, 10.04.2010, Future of Imagination 6, Singapur
2009 “Temizlik”, 29.05.2009 System HM2T (Marie Pape ile),  Live Action Göteborg, Göteborg, İsveç
2008 “Ich verspreche...”, 6.09.08 System HM2T, Giswil’de Uluslararası Performans Sanatı İsviçre 
2006      “Odak: Duyular 1”, 16.6.06 “Momentum”, Brüksel, Belçika
2005      “Uluslararası Karaborsa Buluşması“, 12.12.2005, L´Usine, Cenevre, İsviçre 

96-97 THE GERMAN PEEPSHOW, 20.-25.09.2003, Performance System HM2T (Marco Teubner solo), 
 “Probing into the distance”, CAFKA 03, Kitchener, Canada

98-99 PEEPSHOW 3, 26.09.2002, Performance System HM2T, A.K.T. 3 - Between Reality and Fiction, in Brno,  
 Czech Republic

100-101 ICH VERSPRECHE..., 6.09.08, System HM2T, International Performance Art in Giswil, Switzerland

102 MUSIKKÖRPER-KÖRPERMUSIK, 07.08.2004, Performance System HM2T and Dr. Andreas Hoppe,  
 Rinteln, Germany

103 21 GRAMMES-PART 2, 18.09.2004, Performance System HM2T, Rencontre Internationale d’art 
 performance de Quebec, Galerie Rouje, Quebec City, Canada

104 POINT OF VIEW NO.1, 16.6.2001, performance System HM2T, Time Space Movement 2001, 
 International Performance Festival, Paide, Estonia

105 REACTIONS ON ARTIFICIAL WIND, 28.7.2001 performance System HM2T, Aozora Art Projekt,   
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Motoko Dobashi

Marcus Graf: Motoko, bir kaç sözcükle, 
Hans & Helga’da sergilediğin duvar res-

mini anlatabilir misin?

Motoko Dobashi: Sergi için, kağıt üzerinde 
bulunan bir kaç çizimle birleştirdiğim mekana 
özgü bir duvar resmi yerleştirmesi tasarladım. 
Niyetim modern toplumda yeni bir dağ rüyası 
biçimi keşfetmekti.

M.G.: “Dağ rüyası” ile ne kastediyorsunuz? 
Romantisizmden bildiğimiz orman fikrine mi 
göndermede bulunuyorsunuz, yoksa güzellik ve 
kitsch’e yakın çağrışımlar taşıyan diğer Alman 
sanat tarzı Biedermeier’deki “rüya” fikrinden mi 
bahsediyorsunuz?

M.D.: “Rüya” sözcüğü ile tüm sosyal zorun-
luluklardan uzak bir sığınak anlatıyorum. Ro-
mantisizm veya Biedermeier’de de ima edilen 
temel fikir budur. Sanat tarihi açısından bu 
temaya sahip yapıtlar önemsiz bulunmuş da 
olsa, gerekçesinin hala güncelliğini koruduğu-
nu düşünüyorum.

M.G.: Siz genellikle manzara resimleriyle, mo-
dern sanattan beri ihmal edilmiş olan bir “süje” 
ile uğraşıyorsunuz. Onda sizi cezbeden nedir?

M.D.: Çeşitli medyadan aldığım tüm görsel 
etki ile kendi hayalî manzaramı yaratmaya 
çalışıyorum. Kimi zaman özel duygusal bir 
atmosfer çağrıştırmak üzere, işime tarihî man-
zara resimlerinden unsurlar entegre ediyorum.

M.G.: “Özel duygusal atmosfer” ile ne demek 
istiyorsunuz? Ne tür duygular çağrıştırmak ister-
siniz?

M.D.: 19. yüzyıl sanatçılarının manzaraların-
da ifade etmek istediği içe dönüklük atmosferi 
ile ilişkilendirmek istiyorum. O zaman, man-
zarayı algılama ve yorumlama biçiminde bir 
dönüm noktası olmuştu ve bu manzaraların 
önemli unsurları sembolik anlamlara sahipler.

M.G.: Duygusal yönlerin yanı sıra işinizde alan 
gibi somut meselelerle de uğraşmak durumunda-
sınız. İşinizde (sergi) alan hangi rolü oynuyor?

M.D.: Kompozisyonel bir karar vermek için 
sergi alanının mimarî nitelikleri önemli bir rol 
oynuyor. Onları duvar resimlerimde mümkün 
olduğunca etkin biçimde kullanmaya çalışıyo-
rum. Daha da ötesi o anda bulunduğum şehir 
veya ülke gibi beni çevreleyen şeylerden, ama 
aynı zamanda da mevsim ve coğrafî durumdan 
ilham alıyorum. 

M.G.: İşinize nasıl ve nerede başlıyorsunuz? 
Kavram ve etkilerinizi nereden alıyorsunuz?

M.D.: Genellikle günlük hayatta ilginç buldu-
ğum şeylerin resimlerini çekiyorum veya inter-
net ve basılı medyadan imajlar topluyorum. 
Bunların bazıları skeç ve çizimler yapmam için 
ilham veriyorlar. Bu tip kağıt işlerinden yola 
çıkarak genelde bir duvar resmi için bir kon-
sept geliştiriyorum.

M.G.: Genellikle işlerinizde geleneksel Japon 
manzara resimleri dışında manga estetiğinin de 
etkisi var gibi görünüyor. Kültürel arka planınız 
işinizde hangi rolü oynuyor ve işinize nasıl yan-
sıyor?

M.D.: Basit ve çok boyutlu kompozisyonlar 
kullanmaya meyilliyim ki bu kesinlikle Japon 
geleneksel görsel kültürünün bir etkisi. Buna 
ek olarak kayan kapılar veya katlanan ekranlar 
üzerindeki geleneksel resimler, resmi mimarîye 
doğru genişletme potansiyeli bakımından be-
nim için büyük bir ilham kaynağı. Manga çizgi 
romanlarındaki görsel dil, iki boyutlu bir yü-
zey üzerinde hareket ve hızı anlatmamı müm-
kün kılıyor.

M.G.: Almanya’da 2000 yılından beri yaşıyor-
sunuz. Münih Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
okudunuz ve mezun olduktan sonra bir sanatçı 
olarak Münih’te kaldınız. Almanya’daki hayatı-
nız işlerinizde nasıl bir etki yaratıyor?

M.D.: Genel olarak hep Alman sanatı ile il-
gili oldum ve beni ve işimi etkileyen pek çok 
Alman sanatçı var. Antik baskı sanatlarından 
nesneleri grafik olarak kopyalamayı öğrendim. 
Romantisizm manzarayı yorumlama biçimime 
etki etti. 

Ama biçimsel yön dışında bu ülkede sanat 
hakkında yoğun tartışmalar olması ve tüm 
sosyal sınıflardan insanların kültürel olaylara 
katılıyor olması çok önemli. Bu ben ve işim 
için büyük bir motivasyon.
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Motoko Dobashi

Marcus Graf: Motoko, in a few words, could 
you please describe the wall painting that 

you show in Hans & Helga? 

Motoko Dobashi: For the exhibition I have 
designed an installation of a site-specific mural 
in combination with several drawings on pa-
per. My intension was to discover a new form 
of mountain idyll in modern society.

M.G.: What do you mean by “mountain idyll”? 
Are you referring to the idea of forest that we 
know from romanticism or do you talk about the 
notion of “idyll” that we know from the other 
German art style Biedermeier, which has a close 
connotation to beauty and kitsch?

M.D.: With the word “idyll” I describe a place 
of refuge, far away from all the social obliga-
tions. This is also a basic idea implied in Ro-
manticism or Biedermeier. 
Although most of the arts with this theme 
were considered to be insignificant in sense of 
art history, I think its motive is still topical.

M.G.: You are often dealing with landscape 
painting, a “sujet” that is neglected since modern 
art. What fascinates you about it?

M.D.: I try to create my own imaginary land-
scape with all the visual influence I get from 
various media. Sometimes I integrate elements 
from historical landscape paintings in my 
work to evoke a special emotional atmosphere.

M.G.: What do you mean by “special emotional 
atmosphere”? What kind of emotions would you 
like to evoke?

M.D.: I want to associate the atmosphere of 
inwardness that artists of the 19th century 
tried to express in their landscapes. There has 
been a turning point in the way of perceiving 
and interpreting landscape back then and the 
significant elements of those paintings have 
got a symbolical meaning.

M.G.: Besides the emotional aspect you have to 
deal with concrete issues like space in your work. 
What role does the (exhibition) space play in your 
work?

M.D.: Architectural characteristics of the exhi-
bition space play an important role in making 
make a  compositional decision. I try to make 
use of them in my wall paintings as effective as 
possible. Moreover I am inspired by surround-

ings like the city or the country I am in at the 
moment but also by the season and the geo-
logical situation.

M.G.: How and where do you start your work? 
Where do you take your concepts and inspirations 
from?

M.D.: I usually take pictures from things I 
find interesting in my everyday life or I collect 
pictures from the internet and printed media. 
Some of them inspire me to make sketches and 
drawings. Based on such paperworks  I often 
develop a concept  for a  wall painting.

M.G.: Often in your works, it seems like they 
have influences from traditional Japanese land-
scape paintings as well as manga aesthetics. What 
role does your cultural background play in your 
work, and how is it reflected in it?

M.D.: I tend to use simple and multi dimen-
sional compositions so this is surely one of 
the influences from Japanese traditional visual 
culture. In addition the traditional paintings 
on sliding doors or folding screens are a great 
inspiration for me because of its potential to 
extend painting into architecture. The picto-

rial  language in manga  comics makes it pos-
sible for me to express movement and speed on 
a two dimensional surface.

M.G.: You have lived in Germany since 2000. 
You studied at the Academy of Fine Arts in Mu-
nich and after your graduation, you stayed as an 
artist in Munich. What influence on your work 
stems from your life in Germany?

M.D.: I have always been interested in Ger-
man art in general and a lot of German art-
ists have influenced me and my work. From 
ancient print arts I have learned how to tran-
scribe objects graphically. Romanticism has 
influenced my way of interpreting landscape.
But aside from the formal aspect it is also 
very important to me that there is an intense 
discussion about art in this country and that 
people from all social classes are involved in 
cultural events. This is a great motivation for 
me and my work.
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Jan Löchte

Marcus Graf: Jan, sergide bulunan işlerini 
bir kaç cümleyle anlatabilir misin?

Jan Löchte: Sergide iki işim bulunuyor. Biri-
nin ismi Almanya ve tipik Alman alan ve bi-
nalarından oluşuyor. İnsanların iyi bildiği veya 
gurur duyduğu şeyler veya binalar. Tüm iş 
Alman yemeklerinden yapılmış çünkü yemek 
kültürler arasındaki çok basit bir fark ve diğer 
ülkelere dair stereotiplerin önemli bir kısmı-
nı oluşturuyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında 
İngiltere’de insanlar Almanlar’a Krauts (Laha-
na) diyordu. Kökeni ise, ekşi olarak muhafaza 
edilmiş lahana olan Alman Sauerkraut’udur.

Diğer işin ismi, yukarı tırmanmak için gere-
ken hareketli sahne anlamına gelen Mobile 
Platform nach oben. Bu sizin sıradan insan-
lardan daha yüksek bir konuma erişmeniz için 
yukarıya kişisel yolunuz. Daha iyi bir manzara 
gibi avantajların tadını çıkarabilirsiniz; ancak 
yalnız olacaksınız çünkü platform tek kişiliktir. 
Tüm iş bir el arabasının üstüne yerleştirilmiş 
kaba ağaçtan yapılmıştır. Böylece onu yaymak 
istediğiniz herhangi bir yere itebilir ve oraya 
yerleştirebilirsiniz.

M.G.: Stuttgart Devlet Sanat ve Tasarım 
Akademisi’nde heykel okudunuz. İşleriniz, hey-
kelin genelde kullanılan anlamını esnetiyor ve 
Hans & Helga’da da gördüğümüz gibi, perfor-
mans, video ve fotoğraf gibi pek çok farklı araç 
ve medyayı da kullanıyorsunuz. Bu sebeple önce-
likle, işleriniz arasında biçim ve içerik açısından 
bağlantılar hakkında soru sormak istiyorum. 
Tüm işlerinizde bulunan bir ana tema var mı? 

Temel meseleler veya ana konular bulunuyor mu? 
Yeni bir sanat yapıtına nasıl başlıyorsunuz?

J.L.: Sorunuz kolay yanıtlanabilecek bir soru 
değil. Bu sabah, işlerimin olası ana teması hak-
kında düşünmeye çalıştığımda, bir anda ken-
dimi Yunan mitolojisinden Ariadne ve onun 
ipliği hakkında düşünür buldum. Ariadne 
Theseus’a çift iplikli bir kırmızı ip yumağı verir 
ve Theseus bunu Minotaur’un labirentinden 
çıkmak için kullanır. Onun çift iplikli kırmızı 
ip yumağını düşününce, benim bildiğim iplere 
yakın olduğunu hayal ediyorum. Bir çift çorap 
veya kazak örmek için kullanılan, yumak ha-
line getirilmiş kırmızı yün bir ip. Benim için 
bu sıcak bir resimdir; içi sıcak, dışı soğuktur 
ve örgü ören kadının yanında, üzerinde stilize 
bir yün yumağı bulunan bir şirket logosu olan 
basit fakat şık bir sarı plastik çanta bulunmak-
tadır. Fransızca’da Ariadne, Fransız Gine’sinde 
Kourou’dan fırlatılan Avrupa uzay roketi gibi, 
Ariane olarak geçer. Orada, ekvatora yakın 
olan o yerde her şey nasıl? İnsanlar neye benzi-
yor ve nasıl yaşıyorlar? Kahvaltıda ne yiyorlar 
ve çöplerini geri dönüşüm için ayırıyorlar mı? 
Orada hava nasıl kokuyor ve onu ne tip sesler 
dolduruyor?

Eğer işimin ana teması üzerine sorunuzdan 
yola çıkıp tüm bu yönleri özetlemeye çalışır-
sam - benim Ariadne ipim, tüm işlerimin için-
den geçen ip - başlangıç noktası olarak, bilgi 
ve sahte bilgi, inançlar, hatıralar, deneyimler, 
stereotipler, malzemeler ve hayal gücünden 
oluşan dev bir olasılıklar çeşitliliği hemen ak-
lıma geliyor. İnsan zihni gerçeklik kadar sınır-

lı değil; antik dünyanın, çocukluk anıları ve 
ileri teknolojiyle kolayca birbirine girdiği ve 
üç kıtadan farklı yerlerin aniden yan yana ko-
numlandığı bir yer. Bu arada, dış uzay oldukça 
soğuk; bu yüzden Ariadne’nin kırmızı ipini 
astronotları oradaki soğuktan koruyacak sıcak 
bir süveter örmek için de kullanabilirsiniz. 
       Belki de örgü örmeyi öğrenmeliyim?!

M.G.: Bunun gerekli olduğunu sanmıyorum. 
Örgü örmek ve yürümek gibi diğer monoton fi-
ziksel eylemler, kişinin beynini uyarır ve zihnini-
zin gelişmesine ve parçalı düşüncelerin mantıksal 
olarak işlenmesine yardım eder. Dünyadaki al-
ternatif düşüncelere absürt, komik ve genellikle 
yıkıcı biçimde kritik öneriler getirdiğiniz işleri-
nizde bazı benzerlikler görüyorum. Genellikle 
hazır objelerden oluşan işlerinizde heterojen ve 
çok yüzlü gerçeklikler inşa ediyor ve daha sonra 
bunların yapay, yanlış ve kötü taklitler olduğunu 
ifşa ediyorsunuz. Sanatınızda gerçeklik ne kadar 
önemli? Absürt gerçekçi misiniz?

J.L.: Gerçekliğin kendisi genellikle absürttür. 
Ama yine de her realite hızla normalliğe dönü-
şür ve insan bilincinin bir parçası haline gelir. 
Varolan gerçekliklerden kaynaklanan olasılık-
larla çalışmayı seviyorum, ama onları sıradan 
ve ‘normal’ görünenden yabancılaştırıyorum. 
Bakış açım da seçtiğim temalar gibi olduk-
ça sübjektif. Temalara bağlı olarak çok farklı 
medya ve materyaller kullanıyorum. Gerçek 
hayat genellikle inanılmaz bir ilerlemeyle be-
lirlenir. Bilgi sürekli artan bir hızla devamlı bü-
yüyor ve pek çok insan bu ilerlemenin olumlu 
etkilerine katı biçimde inanıyor. Fakat ilerle-

menin ürettiği tüm nimetlere rağmen, ondan 
yeni problemler doğdu ve doğmaya devam 
ediyor; bugüne kadar bilmediğimiz problem-
ler; çözülmek için yeni bir ilerlemeye ihtiyaç 
duyan problemler. Daha iyi, daha ileri, daha 
hızlı; ortak amaç bu. Herkes bu amacı asla göz-
den kaçırmadan daha az emekle daha fazla kâr, 
artan verimliliğe ve akılcılığa takmış. Sanatın 
şanslı bir avantajı var; çünkü bu mekanizmala-
rı kabullenmeyi reddedebilir ve yeni yollar keş-
fedebilir. Bu nedenle sanat tek bir tarih değil, 
pek çok hikaye üzerinde temellenen gerçekli-
ğe her zaman farklı bakabilir. Sanat gerçeklik 
hakkında farklı şeyler söyleyebilir çünkü duy-
gusal, şiirsel ve alternatif gerçekliklerle ilgilidir. 
Bence zihninizde bir yürüyüşe çıkma imgesi, 
nasıl sanat üretileceğine dair  sorunun bütünü 
için oldukça uygundur.

M.G.: Dünya savaşlarından sonra ilerlemeye 
dair pozitivistik inanç yokoldu. Bu medeniyeti-
mizi ileri götürmesi gereken makineler tarafın-
dan yıkıldı. Ve avangardların modern sanatın 
mutlak doğruyu söyleyebileceği ve (batılı) insa-
noğluna parlak geleceğe bir yol göstereceği inan-
cı, kendini bir yanılsama olarak ortaya koyarak 
başarısız oldu. Belki de dadaist ve sürrealistler 
dışında hepsinin bu kadar yoğun bir ciddiyete 
sahip olmalarının sebebi buydu. Çağdaş sanat-
ta bu kadar fazla Yeni-Dada stratejilerinin ve 
trendlerinin olmasının sebebi de belki budur. 
Sosyal yaşantımızın hastalıklı biçimde gülünç 
yapısını göz önüne alırsak, mizah, ironi ve alay-
cılığın sanata ilham vermeyen sosyoloji veya eko-
nomik teorilerden daha iyi araçlar olduklarını 
düşünüyorum. İşlerinizde seyirciyi gülümsemeye 
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davet eden öğeler de bulunuyor. İşinizde mizah 
ne kadar önemli?

J.L.: Hem mizah hem de umut büyük ihti-
malle insanların hayatla başa çıkabilmeleri için 
kesinlikle gerekli. Mizah ve umut olmadan, sü-
rekli ağlıyor veya birbirimizin kafalarını parça-
lıyor olurduk. Mizah önemi bir iletişim ortamı 
çünkü çok farklı insanlara hitap ediyor ve baş-
ka türlü değinilemeyecek sorularla uğraşıyor. 
Geçmişte bile soytarı en büyük ifade özgürlü-
ğüne sahip kişiydi; diğer insanlardan daha eleş-
tirel olabilecek tek kişiydi. Mizahın bu kadar 
önemli olmasının bir sebebi de onun uzlaştırı-
cı niteliği olabilir. Eğer insanlar mizaha agresif 
tepkiler verirlerse, kendilerini komik duruma 
düşürür ve neticede güvenilirliklerini kaybe-
derler. Mizah umut için bir fırsattır. Şartların 
iyileştirilmesi ve bu sebeple varolan bir şimdiki 
zamandan daha iyi bir geleceğe hareket etmek 
için umut. Dün anonim bir yazarın, durumu 
dikkat çekici derecede iyi ortaya koyan bir be-
yanına rastladım: “Sonunda her şey iyidir; eğer 
iyi değilse, o son değildir.”

M.G.: Gerçekten çok güzel, hem şiirsel hem de 
politik. İnsanları daha iyi bir son, varolan şimdi-
ki durumun ötesinde daha iyi bir gelecek arama-
ya davet ediyor. Siz de mizah tarafından ortaya 
çıkarılan umuttan bahsediyorsunuz. Yani görü-
şünüz nedir: Sanat daha iyi zamanlar için umut 
yaratmaya, yeni bir ütopya için sözler vermeye ve 
hatta varolan krize olası alternatifler sunmaya 
muktedir midir?

J.L.: Genel olarak sanatın varolan krize yeni 
bir alternatif sunma becerisi olduğuna inanmı-
yorum. Sanat piyasasına göre, sanatın kendisi 
bugünkü ekonomik yapılarla çok yakından 
ilişkili ve güçlü biçimde onlara dayanıyor. Fa-
kat sanatın temel olasılıklarından biri insanlara 
düşünülemeyecek olanı düşündürmesi ve hat-
ta yapılamayacak olanı yaptırması; dolayısıyla 
yeni ütopyalara işaret ediyor. Bu şekilde sanat 
kesinlikle yeni umutlar ortaya çıkarabilir ve 
onları devam ettirebilir. Sanat; pek çok farklı 
konuyla ilgili olduğu ve farklı ilgileri bağlan-
tılandırdığı için, sanatçının sübjektif algısını 
ekleyerek ve yeni süreçler yaratarak varolan 
süreçlere tepki veren ve onlarla etkileşen bir 
katalist gibi çalışır. Propaganda konusundaki 
yetenekleri oldukça ünlü olan Naziler sana-
tın bu potansiyelinin kendileri için tehlikeli 
olduğunun farkına varınca, bunu ahlaksızca 
“dejenere sanat” olarak isimlendirdiler. Fakat 
bir yandan belirli yazı tipleri, renkler ve tabii 
ki “logo”ları svastikayı kullanarak kendi “Ku-
rumsal Kimlik”lerini oluşturmak için görsel 
araçlar kullandılar. Özellikle modern pazarla-
manın anlamı ve araçlarıyla karşılaştırdığınız-
da bunun çok ilginç olduğunu düşünüyorum.

M.G.: Sanatın sosyal veya politik meselelere 
adanması konusunda bakış açınız nedir?

J.L.: Bilinçli olarak sömürülmüş yani çok ke-
sin bir amaca yönelik yapılmış sanat, çok nadi-
ren yüksek kaliteye ulaşır. Temalarınızı seçmek 
için özgürlüğe ve herhangi bir hedef değer 
veya paydan bağımsız olmaya ihtiyacınız var. 
Sanat yapmanın motivasyonu ilk olarak kişisel 

çıkardır. Pek çok sanatçı egosantriktir ve ken-
di işleriyle derinden ilgilidirler. Bu açıdan ne 
sanatın sosyal veya politik olması zorunluluğu 
hakkında konuşmak, ne de bunu istemek işe 
yaramaz. Yine de politik ve sosyal meselelere 
işaret eden ve onları geliştiren pek çok harika 
sanat yapıtı var. Sanatçılar da bir politik siste-
min ve verilmiş bir sosyal durumun içinde ya-
şamak zorundalar. Bu kesinlikle işlerini etkiler 
ve bazen politika ve toplumla ilgilenmelerine 
yol açar.

M.G.: Kurumsal kimlik fikrine geri dönelim. 
Böyle bir kimlik yaratmak için sanatın rolünden 
bahsediyordunuz. Siz de kendinizi bir heykeltraş 
ve sanatçı olarak tanımladığınız  portfolyonuzda 
bir logo kullanıyorsunuz. Sanatın, sanat tarihi-
nin sonu ve resmin ölümü tekrar tekrar tartışıl-
dı. Bildiğim kadarıyla heykeltraş terimi ressam 
teriminden de eski. Prometheus bir tanrının 
oğlu, bir asi ve insanın yaratıcısı olarak bilinir. 
Zaman zaman ona heykeltraş da denir. Heykel 
ve heykeltraşın şu anki durumu hakkında ne dü-
şünüyorsunuz?

J.L.: Heykel geleneksel malzemelerini, res-
min bıraktığından daha çok geride bıraktı 
ve yeni ifade yöntemleri aramaya başladı. Bu 
sebeple heykelin gerçekten ne olduğuna dair 
bir tanımla ortaya çıkmak oldukça zor. Fakat 
heykelin belirleyici yanlarından biri, onun üç 
boyutla olan ilişkisidir. İşim genellikle tüm de-
ğişik boyutlarıyla alanla uğraştığı için kendime 
heykeltraş diyorum. Fakat benim kanaatimce 
disiplinler arasındaki sınırlar gittikçe gitgide 
flulaştı ve pek çok melez formlar ortaya çık-

tı. Fotoğraflardan -bu iki boyut- oluşan fakat 
zamanı üçüncü boyut olarak kullanan bir işi 
nasıl tarif edersiniz? Veya izlendiğinde müzik 
ortaya çıkaran, dolayısıyla olası bir dördüncü 
boyut sunan üç boyutlu plastik objeleri? Hey-
kel ve resim gibi terimler bir tanımdan çok 
bir yakınsama işlevi taşırlar. Kurumsal kimlik 
gibi fikirler üstünde oynayan logom ise, sadece 
ne yaptığıma dair bir ipucudur; ve bu ipucu 
tabii ki bazen yanıltıcı olabilir. Neticede ben 
ne bir şirketim, ne de pek çok insanın heykel 
terimiyle ilgili olarak beklediği bir sözü tutmak 
istiyorum.



132 133

Jan Löchte

Marcus Graf: Jan, could you please describe 
in a few sentences your works that you pre-

sent at the exhibition. 

Jan Löchte: I show two works in the exhibi-
tion. One is called Germany and consist 
of typical German sites and buildings. Things 
or buildings which are well known or people 
are proud of. The whole work is made of Ger-
man food as food is a very simple difference 
between cultures and an important part of 
stereotypes about other countries. In Britain 
people called the Germans “Krauts” in World 
War II. The origin is the German Sauerkraut, a 
sourly preserved cabbage. 

The other work is called Mobile Plattform 
nach oben which means mobile stage to climb 
on the top. It is a way for your personal way 
upstairs, to reach a higher position above usual 
people. So you can enjoy all the advantages 
like a better view but you will be alone because 
the platform is for one person only. The whole 
work is made from rough wood installed on 
a barrow. So you could push the work to any 
place you like to unfold and install it.

M.G.: You studied sculpture at the State Acad-
emy of Art and Design in Stuttgart. Your works 
stretch the usual meaning of sculpture, and you 
use, as we also see in Hans & Helga, a lot of other 
means and media such as performance, videos 
and photography. So, first, I would like to ask 
you about the connections in terms of form and 
content between your works. Is there a leitmotif 
that runs through your works? Are there any basic 

matters or main topics? How do you start a new 
art work?

J. L.: Your question is not easy to answer. This 
morning, when I tried to think about the pos-
sible leitmotif of my work, I suddenly found 
myself thinking about Greek mythology, 
about Ariadne and her thread. Ariadne gave a 
ball of red fleece thread to Theseus, who used it 
to find a way out of the Minotaur`s labyrinth.  
When I think of her ball of red fleece thread, 
I imagine it to be similar to those threads I 
know. A red woollen thread, wound up in a 
ball, to knit a pair of socks or a pullover out of 
it. For me, this is a cosy picture; it is warm in-
side and cold outside and next to the knitting 
woman is a yellow plastic bag with a simple but 
stylish company logo showing a stylized ball of 
wool. In French Ariadne is Ariane, just like the 
European´s space rocket launched from Kour-
ou in French Guiana. How are things going 
there, near to the equator? What are the people 
like and how do they live? What do they have 
for breakfast; and do they separate their gar-
bage for recycling? How does the air smell over 
there and what kinds of sounds fill it?

If I try to summarize all these aspects, using 
your question about leitmotif of my work – 
the thread that winds its way through all my 
work, my Ariadne’s thread – as a starting 
point, I quickly think of a huge variety of pos-
sibilities composed by knowledge and pseudo-
knowledge, believes, memories, experiences, 
stereotypes, materials and imagination. The 
human mind is not as limited as reality. It is 

a place where the ancient world easily mixes 
with childhood memories and high tech, and 
where places on three different continents are 
suddenly located next to each other. By the 
way, it’s rather cold in outer space, so you 
could use Ariadne’s red thread to knit a warm 
sweater for the astronauts which will protect 
them from the cold out there.
Maybe I should learn how to knit?!

M.G.: I don’t think that’s necessary. Knitting and 
any other monotonously physical actions such 
as walking, stimulate one´s brain and help de-
velop your mind and logically process fragmented 
thoughts. I see some similarities in your work 
where you create absurd and funny, often subver-
sively critical suggestions for alternative ideas of 
the world. In your works, which often consist of 
ready-made objects, you construct heterogeneous 
and multifaceted realities, which you then dis-
close to be artificial, incorrect or badly imitated. 
How important is reality in your art? Are you an 
absurd realist?

J.L.: Reality itself is often absurd. But still 
every reality quickly turns into a normality 
and becomes part of human consciousness. 
I like working with possibilities originating 
in existing realities, but I alienate them from 
what seems to be usual and ‘normal’. My point 
of view is very subjective, as are the themes I 
choose. Depending on the themes, I use very 
different materials and media. Real life is often 
determined by enormous progress. Knowledge 
is permanently growing at an ever increasing 
rate, and many people firmly believe in the 

positive effects of this progress. But in spite of 
all the blessings progress has produced, new 
problems have emerged, and still are emerg-
ing, from it; problems unknown to us until 
today; problems that need new progress to be 
solved. Better, further, faster, that’s the com-
mon goal. Everybody is set on more return for 
less effort, growing efficiency and increased 
rationality, never losing sight of this goal. Art 
is at a lucky advantage, because it can refuse 
to accept these mechanisms and it can explore 
new paths. Thus, art can always look differ-
ently on reality which is not only based on a 
single history, but on many stories. Art can tell 
different things about reality, because it is con-
cerned with emotional, poetic or alternative 
realities. I think, the image of going for a walk 
in your mind is pretty adequate for the whole 
question of how to produce art.

M.G.: The positivistic belief in progress disap-
peared after the World Wars. It was destroyed 
by machines which were supposed to bring our 
civilization forward. And the belief of the avant-
gardes that modern art might tell absolute truth 
and show western mankind a way to a glorious 
future also failed, displaying itself as an illusion. 
Well, maybe that is the reason why all of them, 
expect for the Dadaists and Surrealists, were al-
ways so tensely serious. Perhaps that is why there 
are so many Neo-Dada strategies and trends in 
contemporary art. Considering the morbidly ris-
ible constitution of our social living, I think that 
humour, irony and sarcasm are better means for 
art than uninspiring sociology or economic theo-
ries. In your works there are elements that invite 
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the spectator to smile, too. How important is hu-
mour for your work?

J.L.: Humour and hope are probably both 
absolutely necessary for humans to cope with 
life. Without humour and hope, we would be 
crying all the time or had to bash each other’s 
heads in. Humour is an important media of 
communication, because it talks to very dif-
ferent people and deals with questions that 
couldn’t be addressed otherwise. Even in past 
times the jester was the person with the great-
est freedom of expression; he was the one who 
could be more critical than other people. One 
of the reasons why humour is so important 
might be its disarming qualities. If people re-
spond aggressively to humour, they make fools 
out of themselves and eventually lose credibil-
ity. Humour is a chance for hope. Hope for the 
improvement of circumstances and, therefore, 
for moving from an existing present into a bet-
ter future. Yesterday I came across a statement 
by an anonymous author who puts it remark-
ably well: “Everything is ok in the end; if it is 
not ok, then it is not the end”.

M.G.: That sounds lovely, both poetical and po-
litical. It invites people to keep looking for a bet-
ter ending, for a better future beyond the present 
status quo. You, too, talk about hope evoked by 
humour. So what’s your opinion: Is art able to 
create hope for better times, make a promise for 
a new utopia or even offer possible alternatives to 
the current crisis?

J. L.: I do not believe that art in general has 
any ability to develop a new alternative to the 
current crisis. Due to the art market, art it-
self is intimately connected with the present 
economic structures and is strongly reliant on 
them. But it is one of art’s main possibilities to 
have people think the unthinkable and maybe 
even do the undoable, thus pointing towards 
new utopias. It is in this way that art can surely 
raise and sustain new hopes. Since art is inter-
ested in many different topics and links very 
different interests, it works as a catalyst which 
reacts to existing processes and interacts with 
them, creating new processes by adding the 
artist’s subjective perception. When the Nazis, 
who were infamously skilled when it came to 
propaganda, realised that this potential of art 
might be dangerous for them, they perversely 
termed it “degenerated art”. But, on the other 
hand, they used visual means to create their 
own “Corporate Identity” by using certain 
fonts and colours and of course their “logo”, 
the swastika. I think that is very interesting, es-
pecially if you compare it to the meaning and 
instruments of modern marketing.

M.G.: What is your point of view about the social 
or political dedication of art?

J.L.: Consciously exploited art, which means 
art developed for a very certain aim, only 
rarely reaches a level of high quality. You need 
freedom to choose your themes and independ-
ence from any target value or quota. The mo-
tivation to create art is a personal interest first. 
Most artists are egocentric and are deeply in-

terested in their own works. In that sense it 
would probably neither work to talk about 
art’s obligation for a social or political dedica-
tion nor to ask for it. However, there are many 
excellent works of art that address and develop 
political and social issues. Artists, too, cannot 
but live in a political system and a given social 
situation. This certainly influences their works 
and, sometimes, it causes getting involved in 
politics and society. 

M.G.: Let me return to the idea of corporate 
identity. You were talking about the role art has 
in creating such an identity. You, too, use a logo 
in your portfolio, in which you identify yourself 
as a sculptor and an artist. The end of art, the 
end of art history and the death of painting has 
been repeatedly discussed. As far as I know the 
term sculptor is even older than the term painter. 
Prometheus is known as the son of a god, as a 
rebel, as the creator of men. From time to time, 
he is also called a sculptor. What do you think 
about the current state of affairs for sculpting and 
the sculptor?

J.L.: Sculpting, more than painting, has left 
its traditional materials behind and has sought 
for new ways of expression. Therefore, it is 
very difficult to come up with a definition of 
what sculpture actually is. But one of the de-
termining aspects of sculpture is its relation to 
the three dimensions. Since my work is often 
concerned with space in all its different dimen-
sions, I call myself a sculptor. But in my opin-
ion the borders between the disciplines have 
become increasingly blurred, and there are 

many hybrid forms. How would you describe 
a work consisting of photographs – that’s two 
dimensions – but which uses time as a third 
dimension? Or three-dimensional plastic ob-
jects that create music when being watched, 
thus introducing a possible fourth dimension? 
Terms such as sculpture and painting function 
as approximations rather than as definitions. 
My logo, which plays on ideas such as corpo-
rate identity, is only a clue as to what I do; 
and this clue can, of course, be sometimes mis-
leading. After all I am not a company, nor do 
I want to keep a promise many people might 
anticipate in connection with the term sculp-
ture.
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