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Moldova Magazin Universal 
Supermarket

JOANNA SOKOŁOWSKA

(WSPÓŁPRACA MAGDALENA ZIÓŁKOWSKA)

H otel Eifel położony jest między słupami elektrycznymi w bliżej 
nieokreślonym, przypadkowym krajobrazie, miejscu, które mogło-

by być wszędzie. Eklektyczny, bogaty w ornamenty i zdobienia budy-
nek utrzymany jest w stylu charakterystycznym dla taniej, imitującej  
przepych, architektury przydrożnej lub tej identyfikowanej jako podrzęd-
na albo peryferyjna. W tym przypadku źródłem naśladownictwa jest wie-
ża Eiffla  — uniwersalny symbol Paryża i mitu o nim jako nowoczesnym 
mieście elegancji i bogactwa. Hotel Eifel, pozbawiony jednej znaczącej 
literki  „f”, jest mimikrą swojego wzoru, który ów brak zdaje się rekom-
pensować stylem  „na bogato”. Natomiast, jak wskazują szyldy Moldova 
Magazin Universal Supermarket, zlokalizowany jest gdzieś w Mołdawii. 
Przypuszczalnie do wykonania fotografii tego motywu musiała skłonić 
Hüseyina Bahriego Alptekina nazwa sklepu, w której odczytać można 
spotkanie różnych porządków wymagające adaptacji lub przekładu: 
uniwersalizmu z miejscem potocznie kojarzonym z peryferiami Europy. 
Obydwie fotografie, wykonane przez Alptekina w trakcie którejś z jego 
licznych podróży, to tylko wybrane przez nas przykłady z ogromnego 
archiwum jego zdjęć. Jak w soczewce skupiają one interesujące artystę 
kwestie: kulturowej translacji, naśladownictwa, konstrukcji peryferiów 
i centrów cywilizacyjnych, marginalności i przygodności, globalnej cyr-
kulacji znaków, symboli oraz ich materialnych manifestacji w formie hy-
brydalnej architektury i designu.



Zdjęcia te pochodzą ze zbioru, którego Hüseyin Bahri Alptekin, 
pracujący w latach 80. jako profesjonalny fotograf i archiwista dla pary-
skiej agencji SIPA, nie przeznaczył do publikacji ani nie traktował w ka-
tegoriach dzieła sztuki. Często są prześwietlone, wykonane w szybkich 
i sprawiających przypadkowe wrażenie ujęciach, utrzymane w konwencji 
amatorskich pamiątek z podróży. Interesujące Alptekina motywy to 
budynki i pokoje hotelowe, przydrożne bary, reklamy, logotypy, znaki 
drogowe, imprezy, wernisaże, przyjaciele i nieznajomi spotykani po dro-
dze… Poza fotografiami z podróży i miast, w których mieszkał, Alptekin 
gromadził nieprzebrane ilości przedmiotów: map, globusów, folderów 
reklamowych, pudełek po papierosach, opakowań po żywności, kosme-
tykach, etykiet i butelek po alkoholach, papeterii hotelowej, plakatów 
i zaproszeń na wystawy, biletów komunikacji miejskiej i wstępu na wyda-
rzenia kulturalne. Trzymane w mieszkaniu i pracowni, były środowiskiem 
jego życia i pracy, materialną podstawą i — wraz z fotografiami  — re-
zerwuarem motywów, które mogły być wykorzystane do produkcji dzieł 
sztuki realizowanych w formie instalacji, kolaży, obiektów, wideo czy 
cyfrowych wydruków.

Zanim Hüseyin Bahri Alptekin zaczął uczestniczyć jako artysta 
w międzynarodowym świecie sztuki w latach 90., gdy miał już około czter-
dziestu lat, próbował różnych zawodów i dziedzin wiedzy: m.in. studiował 
filozofię na Sorbonie, pracował jako fotograf i archiwista, był menedże-
rem zespołu acidjazzowego. Równolegle pisał i wykładał na uczelniach 
artystycznych w Stambule i Ankarze. Ale to właśnie globalizujący się, 
formalnie otwarty język sztuki współczesnej dał mu szansę na translację 
interesujących go historii i doświadczeń, i włączenie ich w międzynaro-
dowy obieg idei, a przy tym artykulację własnej w nim pozycji. Kontek-
stem dla indywidualnej twórczości Hüseyina Bahriego Alptekina były 
rozpowszechniające się w latach 90. i w pierwszej 
dekadzie dwudziestego pierwszego wieku sposoby 
produkcji, ekspozycji i kanały dystrybucji sztuki, któ-
re umożliwiały jej wzmożoną mobilność. Były to m.in. 
międzynarodowe rezydencje i stypendia artystycz-
ne, wielkoformatowe wystawy cykliczne, a przede 
wszystkim — nowo powstające edycje biennale oraz 
galerie sztuki tworzone także w miejscach o nikłych 
tradycjach sztuki nowoczesnej. Uczestnictwo arty-
stek i artystów w globalizującym się obiegu sztuki 
zakładało intensyfikację podróży i konieczność na-
wiązywania kontaktów wykraczających poza ich 
lokalne środowiska. Popularyzowały się modele 
współpracy i produkcji wykorzystujące tanie, łatwo 
dostępne środki, np. wydruki i filmy cyfrowe, obiekty 
znalezione, akcje, performanse, instrukcje. Częstą 
praktyką było zlecanie realizacji dzieł sztuki wyko-
nawcom technicznym (np. ekipom produkcyjnym 
danej instytucji) przy nadzorze i na podstawie pomy-
słów dostarczanych przez artystki i artystów. Taki 

na negocjacje i interpretacje język sztuki, w przeciwieństwie do narodo-
wych i plemiennych, nie jest rodzimy dla nikogo. Ma więc on potencjał 
budowania pewnych niesubstancjalnych form wspólnoty i otwartości 
na nowych użytkowników. Praca na poziomie wyobrażeń, reprezenta-
cji, języka, jaka odbywała się w obrębie autonomicznej i jednocześnie 
powiększającej się instytucji sztuki współczesnej, stwarzała wówczas 
szansę na proponowanie alternatywnych trajektorii globalizacji.

Niewątpliwie aktualne analizy i krytyki zglobalizowanej instytucji 
sztuki współczesnej wskazują także na odmienne funkcje twórczości  
artystycznej. Wiąże się ją nieodzownie z dostosowaniem nowych obsza-
rów do kapitalistycznych sposobów produkcji, co nastąpiło wraz z upad-
kiem zimnowojennego ładu, a szerzej z globalną hegemonią późnego ka-
pitalizmu. Terytorialny rozrost dyskursu sztuki współczesnej nie zmienił 
faktu, że kanały jego dystrybucji pozostają ekskluzywne. Jego odbiór, jak 
i aktywne w nim uczestnictwo, wymagają stale odpowiedniego kapitału 
kulturowego, który w zależności od konkretnego miejsca zdetermino-
wany jest przez splot podziałów klasowych, rasowych, płciowych czy 
religijnych. W Turcji na przykład produkcja artystyczna funkcjonująca 
międzynarodowo jako współczesna wykształca się wraz z neoliberal-
nymi reformami ekonomicznymi kraju, a w obliczu braku publicznych 
instytucji sztuki szybko stała się ważnym narzędziem reprezentacji elit 
finansowych i prywatnego kapitału. Modele, protokoły i platformy sztu-
ki współczesnej, jakie ukształtowały się w latach 90. dla reprezentacji 
czy kwestionowania konstrukcji marginalnych kultur i peryferiów oraz 
mapowania nowych obszarów artystycznych pozbawionych ugruntowa-
nych, akademickich tradycji historii sztuki i sztuki nowoczesnej, Miško 
Šuvaković interpretuje na przykładzie europejskiego biennale Manifesta, 
w kontekście ideologii multikulturalizmu01. W tej perspektywie produkcja 
artystyczna traktowana jest jako narzędzie reprezentowania tego, co 

podział i procesy pracy korespondowały z postfordowskimi przemianami 
produkcji — integralnym elementem konstytuującym międzynarodowe 
pole sztuki. Pozycja artysty stała się bliska klasowemu modelowi gene-
rującej idee, kreatywnej, elastycznej, mobilnej jednostki.

Status Alptekina jako kosmopolitycznego artysty podróżnika, 
flâneura formuje się, ale nie wyczerpuje, w relacji do możliwości, jakie 
oferowały międzynarodowe platformy sztuki. W swojej praktyce jest on 
świadomym użytkownikiem wspomnianych środków produkcji, uczest-
niczy w licznych biennale (Cetinje 2002, Iasi 2003, Tirana 2003, Hawa-
na 2003, San Sebastian 2004, Tirana 2005, Stambuł 2006, Wenecja 
2007) i niemal rokrocznie bywa artystą „na rezydencji” (Helsinki 2002, 
Sztokholm 2003, Kellenberrin 2004–2005, Rio de Janeiro 2006, Vaasa 
2007). Bierze również udział w zbiorowych wystawach tematycznych 
mapujących sceny artystyczne Turcji i Bałkanów — o politycznym 
zapleczu konstruowania mitów jednoczącej się Europy, rozpadających 
się Bałkanów, ustanawianiu nowych granic i krańców i związanych z nimi 
kwestii wynarodowienia, akulturacji czy asymilacji (m.in. Iskorpit: Re-
cent Art from İstanbul, Haus der Kulturen der Welt, Berlin 1998 oraz 
Badischer Kunstverein, Karlsruhe 1999; Total Global, Museum für Ge-
genwartskunst, Basel 2000; In Search of Balkania, Neue Gallery, Graz 
2002; How Lattitudes Become Forms: Art in a Global Age, Walker Art 
Center, Minneapolis 2003; Bal / Kan: Blut und Honig, Sammlung ESSL, 
Klosterneuburg 2003). Podobnie jak wielu innych nomadycznych arty-
stów i artystek, którzy zaistnieli wówczas na arenie międzynarodowej, 
Alptekin zdawał się podzielać liberalne przekonanie, że sztuka i jej in-
stytucje umożliwiają przekraczanie granic: narodowych, geograficznych, 
religijnych, mentalnych. Z założenia sztucznie wyprodukowany, otwarty 
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partykularne, lokalne, różnic kulturowych i ich jakoby bezkonfliktowego 
współistnienia w późnokapitalistycznych relacjach społecznych w Euro-
pie końca dwudziestego wieku. W podobnym kontekście, ale z naciskiem 
na aktualne konsekwencje rozwoju instytucji sztuki współczesnej poza 
Europą i zachodnimi paradygmatami nowoczesności, Bassam El Baroni 
użył paradoksalnego określenia „uniwersalności multikulturalizmu” jako 
ideologii globalizującej się sztuki współczesnej, istniejącej równocześnie 
z ilościowo większą produkcją tradycyjnych sztuk pięknych02. Uniwer-
salność multikulturalizmu to „wielka” kultura różnych kultur, opierająca 
się na partykularnych tożsamościach, włączająca je symbolicznie w swój 
obręb przy użyciu humanitarnej retoryki dialogu. Jej uniwersalizm polega 
na stworzeniu silnego, globalnego, bezczasowego, elastycznego środo-
wiska, do uczestnictwa w którym może aspirować każdy, ale na warun-
kach przez owo środowisko determinowanych. Aby wytworzyć wartości, 
które będą miały jakiekolwiek znaczenie, władzę czy kapitał jako sztuka 
współczesna, artyści i artystki powinni generować praktyki dyskursyw-
ne, nadające ich twórczości status produkcji wiedzy. Kluczowe dla nich 
jest nielinearne rozumienie historii i umiejętność jej rekonfiguracji jako 
archiwum obrazów, faktów, podmiotów, agend politycznych, oraz praca 
z różnicami i tożsamościami (kulturowymi, narodowymi, regionalnymi, 
religijnymi, rasowymi…). Dla opisu zjawisk związanych z międzynaro-
dowym poszerzeniem pola sztuki współczesnej, jakie nastąpiło w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat, Hans Belting używa określenia „sztuka global-
na”03. Podkreślając w swej narracji związki sztuki globalnej z multikultura-
lizmem, kładzie on nacisk na jej pluralizm estetyczny i nieobowiązywanie 
w niej zachodnich kanonów historii sztuki, tak jak i uniwersalistycznych, 
wielkich narracji nowoczesności.

Rozwój i sprzeczności globalizacji sztuki współczesnej traktuje-
my jak ramę (lecz nie matrycę) twórczości Hüseyina Bahriego Alpte-
kina. Jego indywidualną sztukę i biografię zaś jako przykład zjawiska, 
zgodnie z rozumieniem tego pojęcia zaproponowanym przez Giorgio 
Agambena04. Agambenowski przykład to kategoria, która znosi antyno-
mię między tym, co jednostkowe, szczególne, a tym, 
co ogólne czy typowe, czyniąc je nierozróżnialny-
mi. Każdy przykład jest konkretnym, rzeczywistym 
przypadkiem, a jednocześnie odsyła do jakiejś więk-
szej klasy. W pełni do niej nie przynależy, nie jest „ani 
szczególny, ani ogólny”, jest bytem pojedynczym, 
ukonstytuowanym przez język, fakt przywołania 
i nazwania go05. Przyjętą przez Alptekina pozycję 
nomadycznego podmiotu, swobodnie przemiesz-
czającego się pomiędzy kulturami  — o czym pisze 
Duygu Demir06 — a także stosowane przez niego 
metody pracy, środki produkcji i dystrybucji, mo-
żemy określić jako przykładowe dla wczesnej fazy 
globalizacji sztuki współczesnej. Podobnie jego 
stosunek do historii, w tym historii sztuki i jej kano-
nicznych narracji. Popularne, zbiorowe, anonimowe 

praktyki kulturowe i estetyki zdawały się interesować Alptekina dużo 
bardziej niż historia sztuki. Ta ostatnia służyła mu jako archiwum moty-
wów i form, które na własne potrzeby dowolnie zawłaszczał i rekonfigu-
rował. Na przykład język formalny rosyjskich produktywistów, podjęty 
przez niego w ramach Grup Grip-in, zastosował do pracy z wizerunkami 
współczesnych mu komercyjnych produktów i logotypów. W pracach 
z cyklu Heterotopia Alptekin, wraz z Michaelem Morrisem, zestawiał 
gromadzone przez siebie obiekty z różnych porządków estetycznych, 
funkcjonalnych, obszarów geograficznych i narracji historycznych. Za-
wieszając i rekontekstualizując ich genealogie i typologie, ustanawiał 
dla nich nowe relacje, podążał za ustanowionym arbitralnie osobistym 
indeksowaniem.

Problem reprezentacji lub performowania tożsamości, inności, róż-
nic kulturowych w twórczości Alptekina jest niezwykle złożony i pełen 
sprzeczności. Nie tylko uczestniczył on w wystawach, które sytuowa-
ły jego twórczość w relacji do Bałkanów, Turcji czy samego Stambułu, 
ale również sam tworzył projekty, które były poświęcone regionalnym 
afiliacjom. W ramach niezrealizowanego projektu Biuro podróży "Słoń 
morski", zainspirowanego powieścią Juliusza Verne’a, Keraban Uparty 
(1883), Alptekin, podążając szlakiem jej bohatera z czasów Imperium 
Osmańskiego, próbował zorganizować wraz z innymi artystami, kura-
torami, architektami, historykami wyprawę statkiem wzdłuż wybrzeża 
Morza Czarnego. Celem podróży było mapowanie i skonstruowanie tego 

regionu za pomocą sztuki, badanie, rejestracja i kolekcjonowanie wy-
branych motywów i historii, akcje artystyczne i nawiązanie kontaktów 
z lokalnymi twórcami mieszkającymi w różnych miastach portowych (od 
Stambułu, przez Warnę, Konstancję, po Odessę, Jałtę, Batumi…). Była to 
oddolna, grupowa inicjatywa artystyczna, poza orientalistycznymi poli-
tykami reprezentacji, jakie definiują produkcję artystyczną ze Wschodu 
za pomocą dyskursu zachodnich instytucji. Założenia wyprawy, choć 
noszą znamiona nostalgicznej mitologizacji zmarginalizowanych powią-
zań regionalnych, w zamyśle Alptekina miały być rozwijane, a sam pro-
jekt zaś docelowo kontynuowany jako B-Fact na odległych wybrzeżach 
Bałyku i Morza Barentsa. To dość przypadkowe zestawienie (wszystkie 
trzy morza łączy w istocie nazwa zaczynająca się na literę „b” w języku 
angielskim) wskazuje raczej na zainteresowanie artysty możliwościa-
mi ustanawiania bardziej złożonych połączeń międzynarodowych jako 
alternatywy wobec hierarchicznych trajektorii globalizacji. Chodziło mu 
o takie relacje, które ustanawiałyby solidarność i wymianę między pery-
feriami i półperyferiami, nie podporządkowujące ich jedynie przepływom 
kapitału i idei z centrów gospodarczych i cywilizacyjnych.

Wydaje się, że dla Alptekina sposobem na przepracowywanie 
własnej nostalgii za przeszłością (np. kosmopolitycznego Imperium 
Osmańskiego), a także na opór wobec eksploatowania w obiegu sztuki 
jego pozycji jako Innego — reprezentanta narodu, kultury czy jakiegoś 
regionu — była strategia translacji. Nie tylko rejestrował — za pomocą 
niezliczonej ilości fotografii — i kolekcjonował oddolne, anonimowe ma-
terialne przejawy translacji ( jak w opisanych na początku przykładach), 
ale również próbował przyswoić jej mechanizmy we własnych pracach. 
Na przykład w neonie Translacja Alptekin zestawia fragment wiersza 
w języku tureckim, niemożliwy do tzw. wiernego przetłumaczenia z jego 
angielską wersją. W instalacji Heimat-Toprak łączy niemieckie określe-
nie  „ojczyzna” z tureckim słowem „ziemia”, uruchamiającym podobne, 
lecz nietożsame skojarzenia. Monumentalny obiekt, wykonany ze świecą-
cych cekinów, odsyłających do wyobrażeń o materialnej kulturze Orientu, 
utrzymany jest w kolorach niemieckiej flagi. Staje się tym samym jakąś 
inną, hybrydalną flagą terytorium, w którym rozmywają się ustalone gra-
nice narodowe i kulturowe hierarchie. Mechanizm przekładu unieważnia 
w tych przypadkach granice między oryginalnością i pierwszeństwem 
zestawionych znaczeń, między źródłem i kopią. Alptekin podejmował 
w swojej twórczości klisze orientalizmu i mitologię Bałkanów (o czym 
pisze więcej Sezgin Boynik07), po to, aby eksponować przygodność 
ich konstrukcji. Efekt ten osiągał choćby przez takie zawłaszczenie, 
multiplikację i rekontekstualizację orientalnych motywów i wyobrażeń,  
że przestawały one oznaczać cokolwiek oprócz własnego statusu fanta-
zmatu o istnieniu jakiegoś jednorodnego, esencjonalnego, innego Wscho-
du. I tak w pracy Kara-Kum Alptekin użył istniejącej zbitki motywów, 
które amerykańska marka Camel wykorzystała do stworzenia wizerunku 
egzotycznego produktu z tureckim tytoniem, przy pomocy identyfikacji 
wizualnej z egipskimi piramidami i wielbłądem. Alptekin zawłaszczył te 
zafałszowane skojarzenia do stworzenia artystycznego falsyfikatu marki, 
którego nazwa (Kara-Kum) odsyłała z kolei do pustyni w Turkmenistanie.

Kwestię translacji w praktyce Alptekina możemy spróbować 
odczytać i przełożyć przez pryzmat postkolonialnej wykładni pojęcia 
autorstwa Homiego Bhabhy08. Koncepcja ta, operacyjnie użyta dla 
usytuowania twórczości artysty, zakłada możliwość dekonstrukcji esen-
cjonalnych, binarnych polityk tożsamości i hierarchii między kulturami 
imperialnymi (hegemonicznymi) a skolonizowanymi, podrzędnymi czy 
podporządkowanymi. Translacja jest rodzajem adaptacji, jaką przyjmują 

01 M. Šuvaković, The Ideology of Exhibition: on the 
ideologies of Manifesta, „Platforma SCCA” 2002, nr 3, 
wersja online: www.ljudmila.org / scca / platforma3 / su-
vakoviceng.htm [dostęp: 22.09.2013]. 
02 Bassam El Baroni w rozmowie z Hassanem Khanem, 
„ArtTerritories” 2011, nr 005.02, wersja online: www.
artterritories.net/?page_id=2063, nast.: www.artter-
ritories.net/?page_id=2181, www.artterritories.ne-
t/?page_id=2270 [dostęp 22.09.2013]. 
03 H. Belting, Contemporary Art as Global Art.  
A Critical Estimate, wersja online, www.globalartmu-
seum.de / media / file / 476716148442.pdf [dostęp 
22.09.2013].
04 G. Agamben, Wspólnota, która nadchodzi, przeł.  
S. Królak, Warszawa 2008, s. 16. 
05 Tamże.
06 Por. D. Demir, Walizka Hüseyina Bahriego Alptekina, 
w niniejszym tomie, s. 15–21. 
07 Por. S. Boynik, Hüseyni Twist. Dzieło sztuki jako  
rekonfiguracja ideologiczna, w niniejszym tomie,  
s. 32–37.
08 Zob. H. Bhabha, Miejsca kultury, przeł. T. Dobro-
goszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2010.
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te ostatnie (np. przez naśladownictwo), aby przyswoić, ale też zawłasz-
czyć i zmodyfikować według własnych potrzeb, aspirujące do uniwersa-
lizmu wartości kolonizatorów. To sytuacja relacyjna, która powoduje za-
chwianie stabilnej pozycji obu stron spotkania. Naśladownictwo zakłada 
bowiem zawsze jakieś pęknięcia, brak albo nadmiar w stosunku do wzoru, 
podając w wątpliwość jego uniwersalne funkcjonowanie (np. prawomoc-
ność zachodnich narracji nowoczesności). W efekcie wytwarza się tzw. 
trzecia, hybrydalna przestrzeń, pole dla subwersji, kamuflażu, mimikry, 
potknięć, nadużyć, zawłaszczeń i artykulacji ambiwalencji. Podrzędność, 
jaka interesowała Alptekina, nie jest jakąś konkretną, skolonizowaną 
historycznie czasoprzestrzenią. To zespół wyobrażeń, definiowanych 
przez konstrukcje peryferiów, marginesów, rzeczywistości niskiej ran-
gi  — biednej, naśladowczej, hybrydalnej, wulgarnej, wtórnej, aspirującej. 
Rzeczywistości, którą wypełniają pozbawione znaczenia, przypadkowe 
zdarzenia i sytuacje. Ich bohaterami są wyłączone z wielkich historycz-
nych narracji anonimowe postaci, żyjące na obrzeżach uwagi, np. wę-
drowni zbieracze śmieci czy robotnik ścinający drzewo w Stambule, albo 
bliżej nieokreśleni mieszkańcy przedmieść Rio de Janeiro, podglądani 
w trakcie codziennych sytuacji, które dokumentował w cyklu Zdarzenia.

Pracując z materialnymi i symbolicznymi sposobami identyfikacji 
marginalności i podrzędności, Alptekin skonstruował uniwersum, w któ-
rym przestają one obowiązywać jako kategorie zewnętrzne i podległe 
jakiemukolwiek centrum. Jeżeli nie można się wciąż uwolnić od kategorii 
krańców, kresów czy mitu Bałkanów, to Alptekin pokazuje, że należy 
zbałkanizować np. Bałtyk albo inne dowolne miejsce na świecie, choć-
by Łódź09, w której interesowało go niemal to samo co w Helsinkach 
czy Tiranie (loga opakowań po papierosach, tanie reklamy i hotele…). 
W jego formule uniwersalności pojawia się możliwość wspólnoty, gdzie 
wszystkie estetyki i formy życia są potencjalnie twórcze, produktywne 
i równorzędne.

09 Alptekin, wspólnie z Lawrence’em „Butchem” Morri-
sem, brał udział w wystawie Over the Treshold, Muzeum 
Książki Artystycznej, Łódź 1999. Zaprezentował wów-
czas m.in. instalację Cidade [Miasto] (1998), por. s. 148. 

Walizka Hüseyina  
Bahriego Alptekina

DUYGU DEMIR

Grup Grip-in, nosząca nazwę zaczerpniętą z nazwy tureckiego środka 
przeciwbólowego, dostępnego na rynku od lat 30., składała się 

z Hüseyina Bahriego Alptekina i trojga jego dawnych uczniów01, z których 
wszyscy są obecnie uznanymi dizajnerami. W tym roku żyjący człon-
kowie [kolektywu] zostali zaproszeni do reinterpretacji zbioru książek 
i efemeryd Alptekina, znajdujących się w siedzibie SALT-u w dzielnicy 
Galata. Członkom Grup Grip-in, dawnym uczestnikom zajęć z filozo-
fii sztuki02, prowadzonych przez Alptekina na studiach magisterskich 
we wczesnych latach 90., i współtwórcom wspomnianego kolektywu, 
znana była postawa Alptekina: przedkładanie pracy kolektywnej nad 
indywidualne autorstwo, jak i trwająca przez całe życie fascynacja ki-
czem, odmowa rozróżniania wytworów kultury niskiej i wysokiej. Swoją 
interwencję zatytułowali Driftmentary: Index and Circulation [Dryfu-
jący dokument. Indeks i obieg]. Wykonali prosty, choć wiele mówiący 
gest — na szklanych panelach sporządzili listę wszystkich materiałów 
zgromadzonych przez Alptekina i umieścili ją naprzeciwko zainstalo-
wanej na stałe biblioteki. Spis obejmował różne obiekty, począwszy od 
starych aparatów fotograficznych po ręczniki odświeżające, zabierane 
z każdej odwiedzanej restauracji czy hotelu, od breloczków na klucze 
po plastikowe dłonie, od puzzli po scyzoryki. Była to dokumentalna pre-
zentacja tułacza w duszy i kolekcjonera w sercu. Jedyna część kolekcji, 
której brakowało w tej prezentacji  — ponieważ ta część archiwum na 
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życzenie rodziny artysty przechowywana jest w jego domu — to chyba 
najsilniejszy dowód na wędrowną naturę Alptekina: jego kolekcja ponad 
sześćdziesięciu termoplastycznych globusów.

W początkach swojej twórczości, przypadającej na wczesne lata 90.,  
Alptekin podejmował tematykę efektów globalizacji, międzykulturowego 
obiegu obrazów, imigracji i wygnania. Jego bogaty w odniesienia doro-
bek — na który składają się instalacje fotograficzne, kolaże, prace wideo 
i obiekty — demonstruje wielowarstwowy język wi-
zualny. Wybór materiałów przez Alptekina był za-
wsze uzasadniony ideą mobilności: czy były to goto-
we obiekty, zbierane podczas podróży, które później 
trafiały do instalacji, czy nowo sprowadzana i zde-
generowana technologia podświetlanych reklam 
i systemów oznakowania przestrzeni, które szybko 
wkraczają i opuszczają miejską tkankę, czy fotogra-
fie zrobione na ustronnych ulicach za pomocą apara-
tów zakupionych na pchlich targach. Globalne śmie-
ci były dla Alptekina skrzynią ze skarbami. Obierał 
on zawsze drogę mniej uczęszczaną: czy było to je-
dzenie, czy włóczenie się w swoim rodzinnym mie-
ście ulicami po drugiej stronie sześciopasmowej Alei 
Tarlabaşı, zamiast po błyszczącym deptaku İstiklal 
Caddesi, albo wybór bunkrów we Wschodniej Eu-
ropie czy tureckich łaźni na Bałkanach jako prze-
strzeni wystawienniczych, zamiast białych ścian sal 
zachodnioeuropejskich muzeów. Być może Alptekin 
był tułaczem, ale obierane przez niego cele podróży 
nie były przypadkowe; stanowiły one odbicie jego 
hiperświadomości alternatywnej kumulacji.

Ile można zmieścić  

w walizce?

Pierwsza wspólna, indywidualna wystawa Michaela 
Morrisa i Hüseyina Bahriego Alptekina, którą zatytu-
łowali oni Tezgâh/Hierarchy [Hierarchia], odbyła się 
w Ankarze tylko rok po upadku muru berlińskiego. 
Koniec okresu komunistycznego był początkiem 
większej mobilności, zarówno ludzi, jak i przedmio-
tów oraz dóbr wszelkiego rodzaju. Ten ruch pozwolił 
na nieoficjalny napływ materiałów do Turcji i sąsia-
dujących obszarów, i stworzył w ten sposób pod-
łoże dla zmian w kulturze wizualnej kraju. Koncep-
cja hierarchii odnosiła się zarówno do ich własnej 
metody pracy, jaką była horyzontalna współpraca, 

jak i do negacji rozróżnienia między kulturą „wysoką” a „niską”, które 
każdy z nich przyjmował. W języku tureckim tezgâh oznacza kram, ladę 
sklepową albo prowizoryczny stragan lub stoisko uliczne, wyznaczone 
kawałkiem materiału, na którym wyłożone są dobra. Słowo to stało się 
kluczowym terminem opisującym ich ówczesne zainteresowania. Pode-
szli do tworzenia wystawy w pewnym sensie jak do „zakładania sklepu”, 
prezentacji dóbr, niehierarchicznej prezentacji „rzeczy”.

Ich praktykę uzasadniała nie tylko konceptualna bliskość wysta-
wy i logika urządzenia tezgâh, ale również materialna kultura bazarów, 
rosyjskich i rumuńskich targów w Beyazıt czy kramów w Karaköy. Dobra 
z czasu pokomunistycznego — tania wódka i kawior, paczki papierosów, 
żyletki, zapałki, pocztówki, znaczki i ołowiane żołnierzyki — trafiły do 
tezgâh w Stambule, skąd następnie były wyławiane przez Morrisa i Alp-
tekina, padlinożerców tych „[…] nieskończonych mitologii”. Alptekin tak 
opisuje ich wizyty na targach:

Jesteśmy odurzeni hierarchiczną symetrią między tezgâh i czym-
kolwiek, co się na nich znajduje. Światy w nieskończonej prze-
strzeni między horyzontalnymi warstwami i wertykalnymi płasz-
czyznami zwodzą nas bezlitośnie … A między nami dwoma wyrasta 
hierarchia wspólnej pracy, dzielenia się pracą i produkcją. Jedyny 
kram z dwoma właścicielami. Ten tezgâh należy do nas obu i jed-
nocześnie do żadnego z nas03.

Dla Alptekina i Morrisa wspomniane bazary i kramy były intertek-
stualnymi bibliotekami. Wyobrażam ich sobie wracających z weekendo-
wych wycieczek ze Stambułu do Ankary, gdzie wykładali04, upychają-
cych swoje znaleziska do walizek: puste butelki wypitej noc wcześniej 
wódki, paczki wypalonych rosyjskich papierosów, pudełka zapałek, opa-
kowania po kawiorze, który zjedli na kolację. Przedmioty te ostatecznie 
trafiały na ich dwu- i trójwymiarowe kolaże, określane mianem owego 
nie-miejsca i miejsca dla wszystkiego, będącego w stanie ciągłej zmiany, 
Foucaultowskiej „heterotopii”; do miejsc, które są „absolutnie odmien-
ne od wszystkich tych miejsc (emplacements), które odzwierciedlają 
i o których mówią”05. Kolaże Heterotopia łączyły wszelkiego rodzaju 
obiekty i efemerydy, wywołując i pozwalając na wielorakie skojarzenia 
w różnych manifestacjach. Były niczym przestrzenie mentalne podobne 
do snu, gdzie idee rozwijają się nie w czasie linearnym, ale w tym samym 
momencie — jednocześnie i bezładnie; realne i zupełnie nierealne.

Papier czy plastik?

Nigdy nie miałam okazji poznać Hüseyina Bahriego Alptekina osobiście, 
nie wspominając o wspólnym wyjściu na zakupy, ale jestem skłonna uwie-
rzyć, że wybrałby on „plastik”. Jego prace mówią często o „materialnym 
ubóstwie”06, a plastik jest ostatecznym znaczącym taniej jak barszcz pro-
dukcji, błyskawicznej cyrkulacji i natychmiastowej konsumpcji. „Prace 

Alptekina egzystują w królestwie nieokiełznanego ubóstwa, a siła ich 
uwodzenia pochodzi jedynie z niesamowitych powiązań, które wytwarza 
on na kanwie ich niespójności”07.

Plastikowa torba była semantycznym narzędziem, które nosiło 
ślady puzzli: mogła być wykorzystana do dekonstrukcji warunków swo-
jego istnienia, a zatem stanowiła idealny przedmiot gotowy. W roku 1995, 
podczas swojej ostatniej współpracy, Alptekin i Michael Morris zdecy-
dowali się powiększyć plastikową torbę, na którą natknęli się podczas 
jednej ze swoich archeologicznych ekspedycji08. Torba z nadrukiem 
nazbyt znajomego wielbłąda na tle piramid, „zapożyczonego” (a w za-
sadzie spiratowanego) z paczki papierosów Camel, z napisem Kara-

-Kum na górze, nie potrzebowała ich zdaniem nic więcej poza gestem 
powiększenia, zupełnie jak prace [Claesa] Oldenburga. Obiekt niósł już 
za sobą wiele implikacji dla Trzeciego Świata: wielbłąd marki Camel, 
który błędnie łączy turecki tytoń z pustyniami i egipskimi piramidami, 
kontrabandowe przywłaszczenie fałszywego obrazowania przez nową 
markę KARA-KUM (co w tureckim oznacza „Czarny Piasek”) — w rze-
czywistości pustynię w Turkmenistanie. 

Co oznacza zdanie, że coś jest „rozmieszczone w Środkowej Azji”, 
widniejące na owej torbie, na baśniowym, orientalnym tle? Nigdy się nie 
dowiemy. To takie przykłady rozbitych historii i niedokończonych zdań 
pociągały Morrisa i Alptekina; wizualne zagadki, które nie stanowiły 
żadnych oficjalnych deklaracji, a raczej nosiły ślady innych globalizmów. 
Alptekin nie utożsamiał globalizacji z dobrze zorkiestrowaną międzynaro-
dową wymianą dóbr narodowych i kulturowych, ale z niemonitorowanym 
ruchem i przypadkowymi kolizjami. „«Inny» globalizm nie funkcjonuje 
w linearnym czasie; jest okrojony, surowy i bandycki”09.

W roku 1999 Hüseyin Bahri Alptekin zaprezentował swoje prace 
na wystawie, która miała być jedynym indywidualnym pokazem jego 
twórczości w Stambule. Na wystawie zamieszczono rząd fotografii wy-
drukowanych na winylu (to kolejna technika drukarska, która trafiła 
w tamtym czasie na ulice Stambułu, najnowsza od strony technologii 
i najtańsza w kosztach, natychmiastowo i naturalnie przyjęta przez 
Alptekina). Przedstawiały one trzy portrety studyjne na czarnym tle. 
Jeden z nich ukazywał paczkę papierosów, która do dzisiaj jest sygnaturą 

01 Owi uczniowie to Ali Cindoruk, Eray Makal, Erhan 
Muratoğlu.
02 Hüseyin Bahri Alptekin i Vasıf Kortun prowadzili 
razem zajęcia na poziomie magisterskim, zatytułowane 
Filozofia sztuki nowoczesnej na Wydziale Architektury, 
Sztuk Pięknych i Designu na Uniwersytecie Bilkent w An-
karze, w roku akademickim 1990–1991, podczas których 
analizie poddawano wystawę High & Low: Modern Art 
and Popular Culture [Wysokie & niskie. Sztuka nowocze-
sna i kultura popularna], która odbyła się w 1991 roku w 
nowojorskim MoMA. W 1992 roku Grup Grip-in zorga-
nizowała wystawę Popular Myths and Graphic Interte-
xtuality [Popularne mity i graficzna intertekstualność] 
w ANFA Altın Park w Ankarze, która konceptualizowała 
ich odkrycia i dyskusje z zajęć.
03 H. B. Alptekin, M. Morris, The Right to a Tezgâh [Pra-
wo do Tezgâh], tekst z archiwum Alptekina, opubliko-
wany w I Am Not a Studio Artist. Hüseyin Bahri Alptekin, 
red. D. Demir, (kat. wyst.) SALT, İstanbul 2011, s. 44.
04 Michael Morris i Hüseyin Bahri Alptekin wykładali na 
Wydziale Architektury, Sztuk Pięknych i Designu Uni-
wersytetu Bilkent w Ankarze we wczesnych latach 90.
05 M. Foucault, Inne przestrzenie, przeł. A. Rejniak-Ma-
jewska, „Teksty Drugie” 2005, nr 6 (96), s. 117–125.
06 Zapożyczyłam ten termin od Vasıfa Kortuna, z tek-
stu opublikowanego w katalogu jedynej indywidualnej 
wystawy Alptekina w galerii Dulcinea w Stambule, 1999: 
Hüseyin Bahri Alptekin — Viva Vaia, przedruk [w:]  
I Am Not a Studio Artist…, dz. cyt., s. 119.
07 Tamże.
08 Dla Morrisa i Alptekina wyprawy do sklepów, na tar-
gi, bazary i stragany były źródłem materiałów do więk-
szości tworzonych wspólnie prac.
09 V. Kortun, Kriz Viva Vaia, tekst z katalogu [w:]  
I Am Not a Studio Artist…, dz. cyt., s. 122.
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a ostatecznie w instalacje ze znaków hotelowych z pleksi. Znaki te, któ-
re  „znajdowały” Alptekina (jak w przypadku baru Jamajka w Bristolu czy 
Hotelu Kosmos w Ułan Bator) w tym samym stopniu, co on znajdował je 
na całym świecie, nie oznaczają tylko heterogeniczności i zasięgu mobil-
ności, ale również idee nomadyzmu, translokację, tęsknotę za miejscem 
i poczucie odległości — bardziej psychologicznej niż fizycznej.

Globtroterstwo  

czy dobrowolne wygnanie?

W roku 2004 przy okazji wykładu na temat pojęcia „Artysty jako 
podróżnika”, Alptekin napisał esej pod tytułem Traveler as Artist as 
Lost Luggage in the Wrong Airport [Podróżnik jako artysta niczym za-
gubiony bagaż na niewłaściwym lotnisku]. W tekście cytuje on Williama 
Gibsona:  „Dusze nie potrafią przemieszczać się tak szybko, są zosta-
wiane za sobą i trzeba na nie czekać po przyjeździe jak na zagubiony 
bagaż”. Czy Alptekin miał czas, by czekać na przyjazd duszy w trakcie 
swoich podróży? Przychodzi mi do głowy obraz wyschniętej ryby, obi-
jającej się o zawieszony plastikowy globus (Geographical Intersection 
[Geograficzna intersekcja], instalacja we współpracy z Michaelem Mor-
risem, 1995). Ryba, posolona i zasuszona po to, by przetrwać działanie 
czasu i podróży, jest znaczącym steranej, zmęczonej mobilności. Pojawia 
się ona ponownie w jego instalacji Winter Depression [Zimowa depre-
sja] (1998), leżąca na stole diagnostycznym należącym do ojca–lekarza, 
niechybnie odczytywana jako substytut samego artysty. Ta przenikliwa 
uważność Alptekina wobec tych, którzy będąc w drodze, są jednocze-
śnie jak w domu, oraz wielość podróży do samodzielnie wybranych przez 
niego celów, skłaniają do zapytania o to, czy jego mobilność była formą 
narzuconego samemu sobie wygnania.

Praca wykonywana w biegu, penetracja lokalnej esencji innej 
kultury, którą się odwiedza, może pasożytnictwo, dyslokacja 
i przemieszczenie, zaangażowanie w twórczość jako dobrowolne 
wygnanie, mogą stanowić czynnik romantyczny. Z drugiej strony, 
w emocjonalnym aspekcie pracy nie chodzi o romantyzm. Jest 
to forma melancholii. To coś, co już jest integralną częścią rzeczy 
i miejsc, na które patrzę, rzeczy, które konstruuję i przekształcam 
w zdarzenia, zapożyczając je od życia13.

Jego praca Heimat-Toprak (2001), wykonana z dużych cekinów 
w kolorach flagi Niemiec, układających się w słowa Heimat i toprak (niem. 
Heimat oznacza „ojczyznę”, tur. toprak — „ziemię” i może być też uży-
wane w odniesieniu do osoby pochodzącej z tego samego miejsca co ty). 
Sposób, w jaki cekiny połyskują niewyraźnie w podmuchach wiatru ge-
nerowanych przez wiatrak, odsyła do tego poczucia wzmożonej empatii, 
stanu bycia z dala od domu, tęsknoty, pewnej melancholii i delikatności 
zarazem. Inną pracą, która jeszcze dosadniej ucieleśnia ponure poczucie 
melancholii, jest Mattresses to Imaginary Destinations [Materace do wy-
obrażonych miejsc przeznaczenia] (2003), składająca się z materaców 
pokrytych kocami (kolorowych i w kwieciste wzory, przywołujących to 
samo „materialne ubóstwo” co wcześniejsze dzieła). Rozrzucone na 
podłogach budynków użyteczności publicznej w rumuńskim Iaşi, zapra-
szały widzów do siadania lub położenia się. Czy Alptekin zapraszał ich, 
by usiedli w oczekiwaniu na przybycie ich dusz?

twórczości Alptekina, z kolei pozostałe dwa ukazywały plastikowe tor-
by niczym symbole, charakterystyczne dla klasycznych konwencji za-
chodniego portretu. Jeden z portretów przedstawiał Vildan, ówczesną 
partnerkę Alptekina, w jasnoniebieskiej sukni, trzymającą plastikową 
torbę z napisem „Elit”. Vildan była nielegalną imigrantką w Turcji, która 
musiała podjąć się pracy służącej mimo swojego wykształcenia. Uosa-
biała tym samym życie wszystkich ekonomicznych uchodźców, oszuki-
wanych i pozbawionych szansy na zatrudnienie we właściwym zawodzie, 
w konsekwencji ucieleśniając relacyjność statusu społecznego. Druga 
postać, kierowca jednego z przyjaciół Alptekina, trzyma plastikową tor-
bę z nadrukowanym słowem „sny”. Plastikowe torby z napisami „eli-
ta” i „sny” służyły za przejmujące insygnia społecznego, finansowego 
i psychologicznego ucisku portretowanych postaci. Zastosowanie przez 
Alptekina manieryzmów dziewiętnastowiecznego europejskiego malar-
stwa portretowego w fotografii studyjnej, zaadaptowanych do warunków 
późnego wieku dwudziestego, było być może próbą zobrazowania nowej 
elity za pomocą dostępnej technologii: te niestabilne, w pewien sposób 
wywołujące współczucie postaci, same w sobie były symbolami innego 
globalizmu, który Alptekin tak nieugięcie śledził, „równoległego, lecz 
różnego od globalnego obiegu kapitału”10.

Odległość: psychiczna  

versus psychologiczna

Jedną z ulubionych powieści Alptekina był 
Kéraban-le-Têtu [Keraban Uparty] Juliusza 
Verne’a (1883). Jest to opowieść o handlarzu 
tytoniem ze Stambułu, który chce zaprosić 
swojego agenta, przybywającego z Holandii, 
na obiad do dzielnicy Üsküdar, po azjatyckiej 
stronie miasta. Kiedy dowiadują się oni, że 
za przekroczenie Bosforu pobierany jest do-
datkowy podatek, Keraban postanawia, że 
wyruszą w podróż, okrążając Morze Czarne, 
i przejdą na stronę azjatycką po przemierzeniu 
tego szlaku, którego długości nie są świado-
mi. Ostatecznie kończą wyprawę w Stambu-
le,  po drodze wydawszy mnóstwo pieniędzy, 
i powracają tam na czas ślubu, w którym mieli 
uczestniczyć. O ile plany Alptekina, by prze-
śledzić łodzią tę wyimaginowaną podróż w to-
warzystwie innych artystów i twórców kultu-
ry, nigdy nie zostały zrealizowane, to. sposoby 
jego podróżowania11, a tym samym i tworzenia, 
wyrażały wrażliwość podobną do bohatera 
powieści Verne’a:

[…] Pojęcie odległości jest bardzo istotne w powieści Verne’a. Boha-
ter nie zna tego pojęcia. Obiecał obiad swojemu gościowi i okrążyli 
oni całe Morze Czarne, podkreślając, że odległość to niezmiernie 
paradoksalna idea. Dla mnie z jakiegoś powodu Sofia w Bułgarii jest 
odległa, a Bukareszt bardzo odległy, jednak podróż do Szwajcarii 
czy Londynu nie jest odległa od strony roboty papierkowej, jak 
wizy, rozkłady lotów czy pod względem systemów połączeń. Tak 
samo jest u osób, które nieustannie migrują i dla których istnieje 
wiele granic i trudności do przejścia. Dla nich nie istnieje samo 
pojęcie czasu. Mogą wsiąść w minibus w Stambule i być w Mołdawii 
w ciągu dwóch czy trzech dni. A gdy ktoś choruje, zabiera się tę 
osobę na Syberię po lekarstwo, zupełnie inaczej traktując kwestie 
odległości i czasu. To bardzo ważne w powieści  — bardzo ważne  — 
że nomadyzm w kontekście jego relacji do czasu i przestrzeni jest 
dziwny i niemożliwy do pomyślenia, gdy próbujemy zrozumieć 
jego strukturę. Poprzez zmiany doświadczenia lokalności i mapy 
ruchu, model przestrzeni staje się ulotną rzeczywistością mię-
dzy gościnnością a wrogością. Pojęcie gościa, odwiedzającego, 
outsidera czy obcego zmienia się przy zastosowaniu rdzennego 
terminu «hospes» (z łaciny)…12

Praca Alptekina H-Fact: Hospitality/Hostility [Fakt-H: Gościnność/
Wrogość] (2003–2007) została zapoczątkowana jako seria fotografii 
znaków hotelowych, które wykonywał niekoniecznie podczas między-
narodowych podróży, ale wzdłuż mniej uczęszczanych dróg Stambułu, 
tych ulic, gdzie rozpadające się hotele nosiły nazwy odległych miejsc: 
Sarajewo, Berlin, Dallas, Padwa i Floryda. Instalacja została wystawiona 
po raz pierwszy w roku 1998 pod nazwą Capacity [Pojemność]. Składało 
się na nią tytułowe słowo zapisane literami ułożonymi z czerwonych 
neonowych przewodów LED-owych. Alptekin umieścił je na wydrukowa-
nych niskim kosztem fotografiach. Praca przemawiała raczej językiem 
bocznych uliczek i zaułków niż bulwarów i głównych dróg, językiem miast 
wrogich zarówno swoim mieszkańcom, jak i odwiedzającym. Z czasem, 
wraz z zagranicznymi podróżami, nowymi i niespodziewanymi spotka-
niami, praca rosła, zmieniając się w olbrzymie fotograficzne instalacje, 

10 Tamże, s. 119.
11 Hüseyin Bahri Alptekin, zainspirowany powieścią 
Juliusza Verne’a, wraz z grupą znajomych artystów 
i badaczy sztuki, z których większość uczestniczyła 
już w jego projekcie LOFT, zainicjował Biuro podróży 
„Słoń Morski” [Sea Elephant Travel Agency]. Pierw-
szym przedsięwzięciem Biura podróży „Słoń Morski” był 
Black Sea Project [Projekt Morze Czarne]. Naśladując 
bohatera książki Juliusza Verne’a, upartego handlarza 
tytoniem, Kerabana, podróżującego wokół wybrzeża 
Morza Czarnego, Alptekin zamierzał zebrać artystów, 
kuratorów, muzyków, architektów, historyków i naukow-
ców na pokład łodzi, która miała wyruszyć ze Stambułu 
i podążyć szlakiem Kerabana, a następnie dobić znów 
do Stambułu, po zatoczeniu pełnego kręgu wokół Morza 
Czarnego, zatrzymując się w portach Warny, Konstanty, 
Odessy, Sewastopolu, Jałty, Rostowa, Nowosybirska, 
Soczi, Batumi, Trabzonu i Synopy. „Laboratorium sztuki, 
nauki, muzyki i architektury”. Alptekin oczekiwał, że łódź 
stanie się miejscem wymiany i tworzenia, przestrzenią 
dla artystycznych interwencji, wydarzeń, paneli i perfor-
mansów, które stymulowałyby konwersacje w każdym 
porcie, do którego przybijałaby łódź. Według wizji Alp-
tekina projekt, a tym samym łódź-laboratorium, miał 
„przede wszystkim funkcjonować jako znak solidarności 
między związkami artystów, a projekty artystyczne i łódź 
będą naczyniami ucieleśniającymi tę solidarność”. Dla 
Alptekina istniały dwa następujące cele projektu; po 
pierwsze — prezentacja badań przeprowadzonych przy 
pomocy dokumentacji fotograficznej i wideo, a po drugie 
— rozprzestrzenienie ducha Kerabana na nowe regiony, 
takie jak Morze Bałtyckie czy Morze Barentsa. Łódź mia-
ła wyruszyć w sierpniu 2003 roku i żeglować przez dwa 
miesiące. Niestety projekt nigdy nie został zrealizowany.
12 H. B. Alptekin, Mutual Realities, Re-mapping Desti-
nies [Wzajemne rzeczywistości, przemapowując prze-
znaczenia], 2002.
13 Hüseyin Bahri Alptekin, z wywiadu z Vasıfem Kortu-
nem przeprowadzonego dla broszury pawilonu tureckie-
go, 52. Biennale w Wenecji, 2007.

Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
Kara-Kum |  1995
wystawa Pustynia w łaźni, Török Fürdo, Budapeszt 1995
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Nieobcy jest nam pogląd, że rzeczywistość podróży różni się od 
tego, co antycypowaliśmy.

[…] Częściową winę za naszą skłonność do zapominania, jak 
wiele istnieje na świecie oprócz tego, co antycypujemy, ponoszą 
dzieła sztuki, działają bowiem na podobnej zasadzie symplifikacji 
i selekcji co wyobrażenia. Artystyczne opisy dokonują drastycz-
nych skrótów w stosunku do tego, co narzuca nam rzeczywistość.

[…] Co tłumaczy ciekawe zjawisko łatwiejszego przeżywania 
ważnych elementów w sztuce i antycypacji niż w rzeczywistości. 
Wyobraźnie antycypacji i sztuki omijają i kondensują, wyrzucając 
nudne kawałki i kierując naszą uwagę na momenty zasadnicze, 
nie kłamiąc przy tym i nie upiększając, skutkiem czego życie na-
biera wyrazistości, której brak mu niekiedy w drażniącej mętności 
chwili obecnej.

[…] Spotkanie z pięknem wywołuje przemożny impuls przy-
trzymania go, zagarnięcia na własność i uczynienia istotnym ele-
mentem naszego życia. Pragniemy powiedzieć: «Byłem tu, widzia-
łem to i stało się to dla mnie ważne»”14.

Alptekin postrzegał praktykę artystyczną jako sposób pozyski-
wania wiedzy: interesował się obiektami, które same w sobie udawały 
się w niezamierzone podróże i docierały do niemożliwych do przewi-
dzenia miejsc, a po drodze nabierały nieoczekiwanych znaczeń poprzez 
swoją dyslokację. Tworzył swoje prace z materiałów, które z łatwością 
podróżowały, wykorzystywał proste do zaadaptowania technologie. 
Materiały wybierane przez Alptekina „śledziły” te wojaże i „rejestrowały” 

przesunięcia w sensie swoich treści jako znaczących kapitalistycznej de-
terytorializacji, szczególnie gdy w lokalizacjach peryferyjnych materiały 
te stawały się wektorami, przedstawicielami innych globalizmów. Jego 
życie i twórczość polegały na byciu w drodze, obserwacji i włączaniu 
tego, co widział, do swojego dzieła. Alptekin podróżował daleko, według 
tego jak postrzegał odległość, do psychologicznie odległych krain. Jego 
prace, nierozerwalnie splecione z życiem, wytwarzały nową wrażliwość, 
rodzaj wiedzy na temat nomadycznych, dyslokacyjnych, peryferyjnych 
aspektów globalizacji. Podbrzusze globalizmu Alptekin odnalazł w pacz-
kach papierosów, plastikowych torbach, kocach i szyldach hotelowych.

Podróż odsłania przed sztuką dodatkowy, komplementarny aspekt, 
jakim jest wiedza. Artysta mierzy się z innym rodzajem kognityw-
nego doświadczenia i działania. Co dzieje się, kiedy podróżujemy: 
zmiany nastroju, trybu, ruchu, przemieszczenie, dekontekstualizo-
wanie rzeczy, własnego ja i ponowne odwołanie się do otoczenia. 
Podróż nawołuje artystę do rozwinięcia aktu pozycjonowania, kry-
tycznego spojrzenia, po to, by zwrócić rzeczy i idee. Błyskawiczna 
konstrukcja sytuacji dostarcza krytycznej wiedzy, następnej wie-
dzy, innej wiedzy, ale też tej samej wiedzy, uchwyconej i doświad-
czonej w inny sposób, niż gdy praktykujemy ją, zajmując się życiem 
i żyjąc. Struktura i chemia artysty i podróży: podróż to ucieczka od 
zwyczaju i codziennego życia. Artysta nieustannie ucieka. Podróż 
jest marginalnym doświadczeniem; artysta pozostaje na margine-
sie, by dosięgnąć uniwersalnego centrum15.

14 A. de Botton, The Art of Travel, cytowany przez 
Alptekina w tekście wykładu Traveler as Artist Like Lost 
Luggage in the Wrong Airport, wygłoszonego w Cork 
podczas rezydencji w Kellerberrin w Australii w roku 
2004. Cyt. za: I am Not a Studio Artist…, dz. cyt., s. 276. 
Tłum. za: A. de Botton, Sztuka podróżowania, przeł.  
H. Pustuła, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2010,  
s. 17–19, 200.
15 H.B. Alptekin, Traveler as Artist Like Lost Luggage in 
the Wrong Airport, dz. cyt., s. 282.
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N ie jestem artystą pracującym w studio.
Lubię prace site-specific.

Wszędzie czuję się jak na wygnaniu.
Jestem nomadycznym i miejskim szamanem.
Tworzę sztukę, by leczyć moje zbrodnicze instynkty.
Wierzę w sztukę. Nienawidzę artystów.
Badam piękno i wulgarność i ich wzajemne związki.
Próbuję przekształcać kicz w to, co poważne i to, co poważne w kicz.
Lubię zaniedbaną elegancję, spontaniczność; zły gust i drobiazgową estetykę.
Jestem ekstatycznym hedonistą.
Mam historie, lubię mówić.
Bardzo cierpię, kiedy tworzę. Kiedy praca jest ukończona, czuję pustkę.
Wolę proces tworzenia od skończonego produktu.
Bieżąca praca niesie ślad, post factum poprzedzającej ją pracy.
Do tworzenia sztuki lubię proste, przyziemne materiały, jak węgiel, mydło, cukier.
Większości prac, jakie wykonałem, nie można było sfotografować, dlatego moje 
portfolio nie reprezentuje ducha i napięcia mojej twórczości.
Interesuje mnie praca na polu międzynarodowym.
Lubię współpracować z innymi artystami i innymi osobami o różnych profesjach, 
z różnych kultur.
Mam nieustanną depresję. Dlatego też moje ostatnie prace noszą takie tytuły jak 
Artysta z depresją, Artysta z letnią depresją, nadałem też tytuł Wiosenna  
depresja utworowi jazzowemu. Byłem między innymi managerem zespołu 
acidjazzowego.
Chciałbym pracować nad projektem o nazwie Manager z depresją na 5. Biennale 
w Stambule.
Wierzę, że depresja jest innym sposobem postrzegania i pojmowania życia.  
Poprzez depresję możemy osiągnąć nowe rodzaje świadomości i tylko sztuka 
może zdekodować i przekształcić je w radosne poznanie.

H
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ysłał do kuratora.

Vasıf KORTUN: Spotkaliśmy się po raz 
pierwszy w sierpniu 1990 roku w Ho-
telu Bilkent na obrzeżach Ankary. 
Nie jestem zaznajomiony z tym, czym 
zajmowałeś się przed tym czasem. 
Czy moglibyśmy zebrać te elementy 
w całość?

HÜSEYİN BAHRI ALPTEKİN: Czy to na-
prawdę konieczne?

Cóż, poznałem cię najpierw jako na-
uczyciela, filozofa. Zdaję sobie spra-
wę z prac, które wykonałeś niezależ-
nie w Bilkent01, twojej współpracy ze 
studentami, którym również przewo-
dziłeś, jak również prac, do wykonania 
których zachęciłeś bądź przekonałeś 
innych, oraz twojej trzy- czy czterolet-
niej współpracy z Michaelem [Morri-
sem]. Spróbujmy prześledzić te kilka 
kroków wstecz.

Dobrze. Planowałem zacząć od lat 90. 
w przód. Czy naprawdę musimy cofać 
się w czasie tak daleko?

Owszem, ponieważ w przeciwieństwie 
do większości osób nie otrzymałeś 
klasycznego artystycznego wykształ-
cenia ani nie podążałeś tradycyjny-
mi ścieżkami. Wiem, że wykonywałeś 
między innymi rysunki, szkice i akwa-
rele, chociaż nigdy nie widziałem ani 
jednej. Czy fotografia była częścią 
tego wczesnego okresu?

Tak, oczywiście. W porządku, pozwól 
mi pokrótce podsumować te lata. 
Ujmijmy to tak: fotografuję od 1973 
roku. Po tym czasie, między 1974 
a 1975, malowałem. Następnie od 1975 
do 1977 roku w moje życie wkroczyło 
zjawisko zwane İlhan Koman02, wtedy 
gdy wciąż malowałem.

W tym czasie przebywałeś w Szwecji, 
prawda?

Tak, byłem w Szwecji. Jeździłem tam 
i z powrotem.

Ostatni wywiad
VASIF KORTUNHÜSEYIN BAHRI ALPTEKIN
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Na studia?

Nie, nie na studia… W każdym razie nie 
wtedy. Następnie około roku 1976 wró-
ciłem na [Uniwersytet] Hacettepe03. 
Wtedy wszystko się wydłużyło, studio-
wałem filozofię. Był tam między inny-
mi Bilge Karasu04. Rzeczy tego typu. 
Utworzyła się nowa ekipa. Po tym jest 
tylko malarstwo i fotografia.

A co z poezją, pisaniem?

Tak, pisałem. Po tym… Właściwie by-
łem też zaangażowany w wydawanie 
czasopism między 1983 a 1988 rokiem, 
w czasie spędzonym we Francji. Na-
stępnie nadeszła filozofia, a potem już 
nic więcej.

Kiedy mówisz o filozofii w tamtym 
okresie, odwołujesz się do filozofii 
sztuki?

Filozofia sztuki. Cóż, wydział nosił na-
zwę Filozofia Sztuki i Estetyki.

Czy to wtedy zapoznałeś się z filozofią 
francuską?

Nie, studiowałem na Sorbonie, która 
była związana ze szkołą frankfurcką. 
Tam, w 1983 roku, [odbyło się] ostat-
nie seminarium Foucaulta, ale zawsze 
Derrida… To znaczy, były też inne rze-
czy, drobiazgi dla dodatkowego docho-
du… Z kolei od 1987 roku prym zaczęła 
wieść literatura.

W międzyczasie latałeś tu i tam, ro-
biąc szereg innych rzeczy, pracując 
w [agencji] SIPA Press.

Była SIPA Press. Było też Editions Au-
trement. Wiele marginalnych nazw. 
Przez czas w SIPA Press — co było po-
ważne — pracowałem zarówno jako 
fotograf, jak i archiwista. To ostatecz-
nie się skończyło. Uwolniłem się w 1989 
roku, w rocznicę Rewolucji Francuskiej.

Co się stało?

Wykonałem instalację w domu.

Z fotografii?

Nie, ze wszystkiego! Cały dom stał się 
instalacją. To był okres instalacji. To 
wszystko, niewiele więcej.

Czytałeś wtedy tak dużo jak teraz?

Oczywiście, że czytałem. Czytanie to 
była moja rzecz. Czytanie i szwenda-
nie się. Filozofia, sztuka, takie rzeczy… 
Ale tylko Immatériaux [Immateriały]05, 
Jean–François Lyotard. Słynna wy-
stawa Lyotarda w Pompidou porwała 
tłuszczę.

Jakieś zainteresowania poza tym?

Nie, zupełnie żadne. W każdym razie 
nie świadomie. Zero. Odwiedzałem wy-
stawy jak normalna osoba. Klasycz-
ne, nowoczesne… Chodziłem oglądać 
wszystko, nie będąc ani trochę selek-
tywnym ani krytycznym.

Dlaczego wróciłeś do Turcji?

Wyłącznie przez przypadek. Natkną-
łem się na Erdağa [Aksela]06 w Çeşme. 
Był w tamtym czasie w Bilkent. W mię-
dzyczasie zorganizowaliśmy coś. Kiedy 
umarł Beuys?

W 1987.

Właśnie, w roku 1987 byłem w Izmi-
rze. Razem z Cengizem Çekilem07 
i Erdağiem Akselem. Odwołałem swój 
lot. Zrobiłem wystawę. Joseph Beuys. 
Z Ayşe Erkmen08 i Füsunem Onurem09 
zaprosiliśmy każdego, kto przyszedł 
nam do głowy. Trzy albo cztery moje 
prace zostały włączone w ekspozycję.

W jaki sposób natknąłeś się na 
Erdağa?

Erdağ był w Izmirze. Właśnie wrócił ze 
Stanów. Miał pracownię i w ogóle. Ro-
biliśmy razem najróżniejsze dziwne, 
szalone rzeczy. Zajmował się interesu-
jącymi sprawami. Wtedy Cengiz Çekil 
rekrutował go do szkoły. Erdağ powie-
dział wtedy: „Zaprosili mnie na Uni-
wersytet Bilkent, mam napisać spra-
wozdanie, ale nie potrafię, może ty je 

napiszesz?”. Miałem właśnie wyjechać, 
więc naszkicowałem je rano, przed od-
lotem samolotu, mniej więcej dziesięć, 
dwadzieścia stron. Kiedy wróciłem 
latem, po drodze spotkałem Erdağa. 
Szukali mówiącego po angielsku, do-
brze sytuowanego człowieka [śmiech]. 
„Nie ma mowy — powiedziałem. — Nie 
jadę”. Wtedy zadzwonił dziekan. Spa-
kowałem się więc i pojechałem tam. 
Takie rzeczy się działy.

Tak, ale co również istotne — Erdağ 
cię odnalazł, wybrał sam spośród 
wielu osób, pomimo faktu, że jesteś 
prekariuszem…

Był wtedy prawdziwym artystą. Robił 
sporo rzeczy, dobrze się bawiąc zupeł-
nie samemu.

Znasz Aliego [Akaya] z Francji?

Ali odwiedzał mój dom we Francji. 
Uczestniczył w wykładach Deleuze’a. 
Ja też przyszedłem kilka razy na jego 
zajęcia, ale nie mogłem tego konty-
nuować. Potrzebowałem dyplomu dla 
służby wojskowej. Deleuze by mi go nie 
dał. Najpierw poszedłem się z nim spo-
tkać, ale było to po prostu za daleko, 

01 Vasıf Kortun i Hüseyin Bahri Alptekin 
wspólnie prowadzili zajęcia ze sztuk wizual-
nych i na Uniwersytecie Bilkent w Ankarze.
02 İlhan Koman (1921–1986) — turecki rzeź-
biarz, znany ze swoich form geometrycznych 
i rzeźb kinetycznych. Hüseyin Bahri Alptekin 
poznał Komana w Szwecji, w swoich czasach 
licealnych.
03 Hüseyin Bahri Alptekin otrzymał ty-
tuł licencjata na Uniwersytecie Hacettepe 
w Ankarze.
04 Bilge Karasu (1930–1995) — turecki bele-
trysta i teoretyk, wykładał na Uniwersytecie 
Hacettepe w czasie studiów Alptekina. Alpte-
kin uczęszczał na jego zajęcia z filozofii.
05 Jean-François Lyotard, Les Immatériaux, 
Centre Pompidou, Paryż, 28 marca–15 lipca 
1985.
06 Erdağ Aksel (ur. 1953) — turecki artysta 
wizualny, współczesny Alptekinowi.
07 Cengiz Çekil (ur. 1945) — turecki artysta 
wizualny, znany z prac konceptualnych o te-
matyce politycznej.
08 Ayşe Erkmen (ur. 1949) — turecka artyst-
ka wizualna, znana z instalacji site-specific.
09 Füsun Onur (ur. 1938) — turecki artysta 
wizualny.
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Dlaczego?

Bo byłem outsiderem.

Byłeś taki w tamtych czasach?

Nosiłem kolczyk. Włosy, broda; chodzi-
łem, wyglądając jak szaleniec.

A co z upadkiem muru berlińskiego 
w 1989 roku? Byłeś wtedy we Francji, 
prawda?

Kiedy mur berliński został zburzony, 
mniej więcej skończyłem już z Francją. 
Byłem w drodze do Berlina. Przed 1988, 
właściwie od 1985 roku, zawsze ucieka-
łem z Paryża do Berlina. W latach 80. 
był już tylko Berlin.

Jak tam było?

W znaczeniu utopijnym, wolność i te 
sprawy. Każdy, kto się wyrwał, tam był. 
Wszyscy młodzi ludzie tam byli. Wszy-
scy uchylający się przed poborem do 
wojska tam byli. Było mniej więcej tak. 
Berlin był Nowym Jorkiem lat 80. W la-
tach 80. wystąpił też fenomen Barce-
lony. Po Berlinie, w latach 90., przy-
szła kolej na Madryt. Ale wszystko było 
w Berlinie, zawsze… Paryż był tak nud-
ny, pod każdym względem. Pod kątem 
sztuki, nie było żadnych przyzwoitych 
wystaw. Tylko Immateriały miały jakieś 
znaczenie. Nie, żebym rozumiał zbyt 
wiele na tej wystawie.

Ja też nie, ale w dalszym ciągu po-
jechałem do Paryża wyłącznie, by ją 
zobaczyć.

Uderzyła mnie później. W dodatku 
[Lyotard] to był ciekawy człowiek. To, 
co studiowaliśmy, było bardzo klasycz-
ne. Mam na myśli to, że szkoła była 
klasyczna, więc moje myślenie ukie-
runkował Derrida. Istniała grupa gości, 
którzy byli lepsi. Jak Castoriadis. Albo 
kilku innych jak on, ale moją pasją było 
przejście od etyki do estetyki. W tam-
tym czasie szczególnie interesowałem 
się muzyką. Odkryłem też Josepha 
Beuysa. Był fascynujący pod każdym 
względem. W tamtym czasie nie prze-
mawiał do mnie ani Andy Warhol, ani 

a w tamtym czasie pracowałem. Wykła-
dy odbywały się wcześnie rano i były 
wypełnione do czasu, gdy tam dociera-
łem. Tylko czytałem Deleuze’a. Jednak 
na przykład nigdy nie opuściłem Derri-
dy, ponieważ jego wykłady miały miej-
sce w okolicy Sorbony. Wtedy założył 
on Collège International de Philosophie. 
Odbywały się tam dobre rzeczy. Ciągle 
wchodziłem i wychodziłem.

Kiedy wróciłeś po raz pierwszy  
w 1988 roku, zorganizowałeś wystawę 
z Cengizem Çekilem.

Zrobiliśmy wystawę i byłem zaintry-
gowany, ponieważ wykonałem wtedy 
dużą liczbę prac, kolaży itp.

Czy to stało się nagle?

W każdym razie to były rzeczy, które 
robiłem już wtedy sam. Od zawsze ro-
biłem kolaże, odkąd byłem dzieckiem. 
Właściwie kiedy patrzę na nie teraz, 
odnoszę wrażenie, że wtedy robiłem 
lepsze. Ponieważ jesteś wolny, nic nie 
stoi ci na przeszkodzie. Pisałem poezję 
konkretną i inne rzeczy. Pisałem, tłu-
maczyłem. Przekłady Michela Serre-
sa, Deleuze’a, wydawnictwo czasopism. 
Powiedzmy, że te rzeczy były kontynu-
acją efektu Bilge Karasu. Rzeczy takie 
jak instalacje robiłem przez całe swoje 
życie. Nawet na plaży… Nie wiem jed-
nak, co się z nimi stało.

Czas przed 1980 rokiem spędziłeś 
w Ankarze, jeden z najgorszych okre-
sów w Turcji…

O rany… Czy możemy w to nie wcho-
dzić? Tortury i w ogóle, to wszystko 
było takie straszne.

Uciekłeś stamtąd? Nie uciekłeś, ale 
wyjechałeś.

Nie, nie uciekłem, ale spotkało mnie 
to, co najgorsze. Byłem torturowany 
i w ogóle. Wtrącono mnie do więzie-
nia. Mimo że nie miałem nic wspólnego 
z tym, co się działo. Byłem bity przez 
lewicę, bity przez prawicę, bity przez 
maoistów, bity przez faszystów. Wszy-
scy mnie bili.

10 Çağdaş Düşünce ve Sanat, „Plastik Sana-
tlar Derneği Yayın Dizisi” 1991, nr 1.
11 „Arredamento” — turecki miesięcznik, 
wydawany od 1989 roku, skupiający się 
przede wszystkim na architekturze i designie.
12 Kriz: Viva Vaia, katalog towarzyszący 
indywidualnej wystawie Alptekina w galerii 
Dulcinea, Stambuł 1999.

Marcel Duchamp; nie byli tym, co lu-
biłem. Z nowej muzyki, był John Has-
sell, David Sylvian i jeszcze ktoś, kogo 
nazwisko mi uciekło [z pamięci]. Do 
sfery moich zainteresowań należały 
pierwiastek szamański i kwestia Beuy-
sa. Tematem mojej słynnej rozprawy 
był Szamański pierwiastek w dziełach 
sztuki. Była to teoretyczna strona tego 
wszystkiego. Poza tym jest jeszcze mój 
okres malarski między rokiem 1975 
a 1980 w Bodrum.

Czego dotyczył? Pamiętam to 
ogólnikowo.

Malarstwo pastoralne, post-it. Każdy 
był malarzem, a ja malowałem zażarcie. 
Zarabiałem też pieniądze…

Zatem się sprzedawały…

Z jakiegoś powodu tak.

Zostały ci jakieś?

Nie. A nawet gdyby tak było, albo bym 
je spalił, albo porwał na kawałki. To 
były krajobrazy, które ostatecznie ewo-
luowały w malarstwo naiwne. Dosłow-
nie wczoraj myślałem o osobach, które 
wpłynęły na mnie w określonym czasie. 
Oczywiście İlhan Koman, poza tym jest 
Erdağ, Mehmet Uygur, a następnie Mi-
chael Morris. On zajmował się profesjo-
nalnie tym, co ja lubiłem robić dla zaba-
wy i co przeprowadzałem w poważny 
sposób samodzielnie. Było to wielce 
samozadowalające. Nie wiedziałem na-
wet, że mógłby to być zawód. Przyzwy-
czajony byłem do mistrzów malarstwa, 
wielkich rzeźbiarzy i tym podobnych 
ciężkich, ciężkich rzeczy. Jego prace 
stanowiły pewnego rodzaju grę. Intry-
gował mnie ich figlarny aspekt. Prawie 
nie znałem innych artystów, ale znane 
mi były nazwiska z dziedziny literatury 
czy filozofii.

Co się zmieniło w latach 90.?

Co się zmieniło w latach 90… Na czoło 
wysunęło się pojęcie [sztuki] zamiast 
napadu na bank. Innymi słowy, razem 
z Michaelem pojawiła się idea poskro-
mienia instynktu przestępczego. Kiedy 

narodził się pomysł współpracy, nie-
uniknione były kolejne zmiany.

Wykorzystałeś zmianę jako materiał?

Wszyscy wykorzystywaliśmy tę samą 
rzecz. Było to egzotyczne. W Turcji nie 
znaliśmy tak naprawdę liberalizmu itp. 
Jak wiesz, Turcja przechodzi kryzys co 
8–9–10 lat… Tak więc ty i ja zrobiliśmy 
razem trzy prace. Jedna to mniej wię-
cej artykuł-cum-wywiad, powiedzmy, 
między 1990 a 1991 rokiem, ten wywiad, 
który przeprowadziliście częściowo 
z Michaelem, o tym, co zwano deraille-
ment [wykolejenie] albo desorbitation 
[alienacja], oraz ten drugi, który ukazał 
się w „PSD”10.

Został opublikowany 
w „Arredamento”11.

Było w tym coś marginalnego. Wywiad, 
który przeprowadziłem z Michaelem 
Morrisem, był bardzo podobny do tego, 
co zrobiłem dla „PSD”. Jeden był teo-
retyczny, podczas gdy drugi bardziej 
swobodny. Widzisz, to był rok 1990… 
albo 1990–1991, mniej więcej w tym 
czasie. W 1999 roku wyszedł katalog 
Kriz12. Do czasu, gdy wystawa Kriz: Viva 
Vaia [Kryzys. Niech żyje ironia] została 
otwarta w roku 1999, odbyły się już dwa 
inne wydarzenia. Pierwsze to Biennale 
w Stambule w 1995 roku, potem Bien-
nale w São Paulo w 1998. Później na-
deszły Biennale w Stambule i Wenecji, 
odpowiednio w 2005 i 2007 roku. Wi-
dzisz, znowu, rok 2007. Mamy więc trzy 
ośmio- dziewięcio- i prawie dziesięcio-
letnie epizody.

Racja, 1990–1991… Otworzyłeś swoją 
pierwszą wystawę w Ankarze.

Hüseyin Bahri Alptekin |  Nuda, granica, przegrany |  1999
neon, materiał, hafty, divan
widok wystawy Kryzys: niech żyje ironia, galeria Dulcinea, Stambuł 1999

Hüseyin Bahri Alptekin |  Artysta w depresji |  1996
instalacja, różne media
widok wystawy Inny, Antrepo No. 1, Stambuł 1996

Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris |  Divan |  1995
instalacja, różne media 
widok wystawy Globalizacja: Państwo – nędza – siła, Devlet Han, Stambuł 1995
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Odbyły się trzy. Jedna w [galerii] Siy-
ah-Beyaz: Tezgâh/Hierarchy [Hierar-
chia]. Druga to Heterotopia w [galerii] 
Ars, a trzecia została zorganizowana 
tutaj, Blind Spot [Martwy punkt], z wę-
glem, mydłem itp., podczas Biennale 
[w Stambule], którego kuratorem byłeś 
w 1992 roku.

Tak. Zaprezentowałeś S / Z przed 
nim…

Na wystawie Anı / Bellek 1 [Wspomnie-
nie / Pamięć 1] w grudniu 199113. Potem 
wystawiliśmy wiele wspólnych prac, ale 
albo na pokazie nie było Michaela, a ja 
byłem, albo nie było mnie, a on tak…  
To ten cały okres sięgający do roku 
1995. Stworzyliśmy wspólnie całkiem 
sporo, szczególnie w 1995 roku.

Co z wystawą Tezgâh/Hierarchia? 
Tezgâh był czymś zupełnie wyjątko-
wym. Materiał znacznie się wyróżniał. 
Ołów…

Metal i szkło.

Metal i szkło, żyletki, ołów. Kolejna 
wystawa, Heterotopia, była zupełnie 
inna.

Heterotopia była kolażem.

Tak, kolażem. No i sama duża praca 
Heterotopia.

To również był kolaż. Trójwymiarowy, 
ale wciąż…

Definiujesz ją jako kolaż?

Pewien typ kolażu, trójwymiarową 
wersję tych z papieru. Innymi słowy, 
instalacja.

Owszem, ale tych wykonanych z pa-
pieru nie można rozpatrywać ściśle 
jako kolaży.

Dobrze, zatem dekolaż. Tak je nazywa-
liśmy; określałem je jako rodzaj dekola-
żu. Michael dawał mi pewne rzeczy, a ja 
w zamian dawałem mu inne.

Przeniosłeś się bezpośrednio na Uni-
wersytet Bilgi?

Nie, poszedłem w herę. Bezpośredni 
transfer. W ostatnich dniach roku 1994, 
kiedy umarł Kurt Cobain, byłem w An-
karze, wyraźnie to sobie przypominam. 
Kiedy umarł Kurt Cobain, zmierzałem 
do biura okrętowego po kilka rzeczy. 
Młody dzieciak, identyczny jak Kurt 
Cobain, jechał stopem; wsiadł do mo-
jego samochodu. Podobieństwo było 
niesamowite! Jechał z dziewczyną. 
Tego samego dnia dowiedzieliśmy się 
o śmierci [Cobaina]. Napisałem później 
artykuł dla „Arredamento” ku pamię-
ci Kurta Cobaina i każdego, kto popeł-
nił samobójstwo przy pomocy broni lub 
strzelby. Jako że pracował tam Ömer 
Madra, publikował wszystko, co pisa-
łem. Te rzeczy, które napisałem o Su-
san Sontag, to co pisałem z Nowego 
Jorku… Publikował wszystko, nazy-
wając to „fascynującym”; był w koń-
cu prawdziwym redaktorem. A potem 
i jego zwolniono.

Nie było pieniędzy, kryzys eko-
nomiczny trwał w najlepsze, a ja mia-
łem pożyczki w banku. Długi w dola-
rach amerykańskich z powodu tego 

13 Anı / Bellek 1, współpraca między Hüsey-
inem Bahrim Alptekinem a Michaelem Morri-
sem, Taksim Municipality Art Gallery, Stam-
buł 1991, kurator: Vasıf Kortun.
14 High and Low: Modern Art and Popular 
Culture, Museum of Modern Art (MoMA), 
Nowy Jork 1990, kuratorzy: Kirk Vernedoe 
i Adam Gopnik.
15 Halil Altındere (ur. 1971) to turecki artysta 
wizualny. Razem z artystą Bashirem Borlako-
vem Altındere i Alptekin współpracowali przy 
performansie zatytułowanym Nişantaşı Pro-
menade [Promenada Nişantaşı] (2002), Yaya 
Sergileri [Pedestrian Exhibitions], Nişantaşı, 
Stambuł 2002. Altındere uczestniczył też 
jako instrumentalista w projekcie Alptekina 
LOFT i publikował magazyn „Art-ist”, który 
działał w ścisłym powiązaniu z LOFT-em.
16 Sur les Traces de Jules Verne: A Propos 
de Kéraban [Śladami Juliusza Verne’a], Insty-
tut Francuski, Stambuł 2000.
17 Little Things [Małe rzeczy], Art in Gene-
ral, Nowy Jork 1994.
18 Ephesus: The Imagination of History 
[Efez. Wyobraźnia historii], Efez, Aydın 1995.
19 Küreselleşme: Devlet, Şiddet, Sefalet 
[Globalizacja: Państwo – nędza – siła], Devlet 
Han, Stambuł 1995.

To były czasy Salı Pazarı. Rumuń-
ski targ… Wszystko właściwie z niego 
pochodziło.

Tak, możesz to nazwać pewnego ro-
dzaju art déco, jeżeli chcesz. To był 
wtedy dostępny materiał. Pewnego ro-
dzaju okres przejściowy.

Cóż, nie była to kwestia dostępno-
ści; celowo wybrałeś ten materiał. To 
mógłby być jakiś inny materiał.

Ale to był ten egzotyczny aspekt cało-
ści. Było to egzotyczne, ponieważ mię-
dzy kawiorem i wódką w ciągu pięciu 
minut można było zejść schodami ze 
swojego mieszkania w Galacie i do-
stać cacka, które kiedyś znajdowały 
się w czyimś pokoju gościnnym albo 
w kuchni i wyglądały zupełnie inaczej.

W tym samym czasie zaangażowany 
byłeś jednocześnie w problematyczne 
zagadnienie High and Low14, przywieź-
liśmy książkę i katalog ze Stanów.

Tak, High & Low [Wysokie & niskie].  
To całe zagadnienie kultury popularnej 
i mitów.

Właśnie, a Grip-in wyewoluował 
z High and Low; Rodczenko, paczki 
papierosów Kosmos…

Podróżowanie przez obrazy. To rów-
nież zniknęło w osobliwy sposób. Żylet-
ki, kawior, pudełka, aligatory… Ogrom-
ne ceraty zwyczajnie przepadły. Co się 
stało, wciąż pozostaje tajemnicą. Ktoś 
zapakował je do ciężarówki i zabrał.  
Nie wiemy, kto to zrobił, nikt nie wie.

Te projekty i Heterotopia wykona-
ne zostały równocześnie. Istniały też 
między nimi podobieństwa.

Dzień po otwarciu wystawy Grip-in, 
w Ars otworzyła się też Heterotopia. 
Naturalnie istniały podobieństwa mię-
dzy nimi, bo obie dotyczyły lokalnych 
mitów, bycia śmieciarzem i wkładania 
rzeczy pod szkło powiększające. Za-
wierały w sobie także pewien rodzaj 
krytyki optymizmu.

Kiedy po raz pierwszy pojechałeś na 
Bałkany?

Właściwie nie pamiętam… To było po 
1995 roku. Przyjechał André Rouillé.

On przyjechał w 1998.

Halil [Altındere]15 i ja najpierw poje-
chaliśmy do Sofii, potem do Rumunii, 
Bukaresztu…

Potem była Ukraina.

Ukraina była dokładnie w 1999.

Kiedy była [ jeszcze] egzotyczna! Wte-
dy historia się zmieniła, pamiętam to 
bardzo dobrze…

Najpierw oni przyjeżdżali tutaj, z cieka-
wości; potem my zaczęliśmy podróżo-
wać tam.

Nedko [Solakov] przyjechał wcześniej.

Luchezar [Boyadjiev], Irina [Cios]… 
Zaprosiłem tu potem Irinę do projektu 
Śladami Juliusza Verne’a. To też było 
w 1999. Wystawa Juliusza Verne’a od-
była się tutaj w 1999 roku16.

Ciekawi mnie okres między 1995 
a 1998 rokiem. Wyjechałeś z Bilkent 
w 1995.

Ty wyjechałeś do Stanów Zjednoczo-
nych w 1993. Ja przyjechałem w 1994. 
Art in General 17.

Przedtem pojechaliśmy do Holandii. 
To było w 1993.

1995 był rokiem Biennale w Stambule, 
wystawy w Efezie18 oraz grupowej wy-
stawy Devlet, Şiddet, Sefalet…19 W tym 
samym czasie moje prace wystawiane 
były też w Budapeszcie, na Węgrzech… 
Wiele rzeczy działo się jednocześnie 
w 1995 roku.

Kiedy zmuszono cię do ucieczki 
z Bilkent?

Wyjechałem w 1994.
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Hotel Bałkański: Miód  
i jogurt. Bezwarunkowa  

gościnność, natychmiastowa 
wrogość

HÜSEYIN BAHRI ALPTEKIN

Bałkański kac, przechadzka po Helsinkach w poszukiwaniu tysiąca 
fragmentów kosowskiej porcelany. Albo tylko zapach, zwyczajna 

niedziela w Bitece. Rozbite haiku między terminem nieprzekraczalnym 
a linią graniczną, między Wiedniem a Helsinkami.

Hotel Bristol w Skopje, Stambule, Odessie, Sarajewie. Hotel Mo-
skwa w Belgradzie, restauracja rybna Casablanca w Ulcinju i Warnie, 
Lido i Trocadéro w Budvie, Hotel Berlin w Stambule, Sofii, Bukareszcie. 
Całe Włochy w Tiranie, Durrës, Ouzeri Symrna w Salonikach, Hotel 
Belgrad w Umagu, Dubrowniku, wszędzie… Pół-smutna, półwytrawna 
bałkańska globalna egzotyka.

Gdzie jest Bałkan, gdzie są Bałkany? Rytm, kolor, dźwięk, za-
pach, walka… Cygańska kartografia, od Włoch do Gruzji, ślad kozac-
ki od Morza Czarnego do Morza Bałtyckiego, ze Słowiańszczyzny 
do Regionu Śródziemnomorskiego, z Besarabii, Mołdawii do Albanii. 
Z Rumelii do Budapesztu, z Tracji do Triestu. Z Litwy do Ukrainy, z za-
chodnich burdeli do Ułan Bator, z jednego bazaru do drugiego.

Hotel Wiedeń, gdziekolwiek pójdziesz. Czosnek, papryka, mięso 
rano, rakija po południu, sztuczne ognie wieczorem. Ten sam akordeon, 
to samo zakurzone powietrze, lobby wypełnione tubami. Gościnność 

bezwarunkowa, wrogość natychmiastowa. Hotele Stambułu: Zagrzeb, 
Sarajewo, Kosowo, Balaton, Dubrownik, Odessa, Jałta, Praga, Baku; 
w Aksaray: Arnavutköy w Bosforze. Bałkański próg w Tarlabaşı —  
hotele: Wiedeń, Bonn, Bristol, Wenecja, Waszyngton, Zurych, Davos, 
Alberg, Lozanna, Wiesbaden, Tokio, Rio, Mediolan, Casablanca…

Sól i marynaty, akrylowe koce, pijani kierowcy, turbośluby, tania 
melancholia, ciężkie, trudne dolce vita.

Miód tworzy krew. Krew pozwala snuć przeklęte, przeplatające 
się historie. Bal: słodki film, kan: tik starej newralgii. Bałkany to ten 
inny, słynne alter ego Europy: porzucony Hotel Evropa, przedłużenie 
Mitropy. Gdzie jest próg, gdzie jest centrum? Belgrad? Stambuł?

Bałkany to krwawy miód, odpowiedni na zachodniego kaca po 
imprezie na zakończenie przegotowanego, kartograficznego, folklo-
rystycznego, zbrodniczego sympozjum, polecany z jogurtem.
 
Helsinki, 1 kwietnia 2003
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domu i w ogóle. Sytuacja była katastro-
falna. Co więcej, wyciągałem się wła-
śnie z hery. Między herą a Prozakiem 
wziąłem się w garść. W 1996 roku koor-
dynowałem [Szczyt] Habitat w Stam-
bule, jako pozarządowy dyrektor Ha-
bitatu… W międzyczasie zrobiłem też 
[pracę] Artist in Depression [Artysta 
z depresją].

W jaki sposób doszło do twojej pracy 
przy Habitacie20?

Cierpiałem wtedy na depresję. Ucie-
kłem z Habitatu i zrobiłem Artystę z 
depresją21 w pokoju brazylijskiej artyst-
ki w Art Depo, która pracowała z ma-
styksem. Następnie na Cyprze powsta-
ła praca Artist in Summer Depression 
[Artysta z letnią depresją]22. Donald 
Duck Syndrome [Syndrom Kaczo-
ra Donalda]23 poszedł za przykładem. 
A potem zrobiłem Winter Depression 
[Zimową depresję]24. Myślę, że w Arty-
ście z depresją jako pierwszy w Turcji 
wykorzystałem cyfrowy wydruk winy-
lowy. Istniał tylko jeden taki punkt usłu-
gowy. Oto cała historia.

Mierzyła mniej więcej dziesięć metrów 
długości.

Ponad dziesięć metrów. Była długości 
galerii, dziesięć do dwunastu metrów. 
Był tam neon, czarne światło, stół dia-
gnostyczny mojego ojca, który w dru-
giej fazie uległ przemianie, ryba… Tak 
to się stało. Było to też oczywiście dzia-
łanie po herze, z powodu całego non-
sensu, który miał miejsce przy Habi-
tacie w 1996. Zarobiłem niesamowitą 
sumę pieniędzy. Podpisałem umowę 
na dwadzieścia tysięcy dolarów. Kilka 
tygodni później złożyłem rezygnację, 
mówiąc, że to tak nie działa. MIT25, po-
licja, CIA, stowarzyszenia niemieckich 
feministek, sabotaże, machlojki organi-
zacji pozarządowych, zdarzenia wszel-
kiego rodzaju… Zaczynałem wariować. 
Po tym zarabiałem mnóstwo pienię-
dzy, cokolwiek robiłem… W okresie [se-
rii] Depresja. 1998 był rokiem depresji 
i pracy w São Paulo… W rezultacie tej 
wystawy powstały takie rzeczy jak  
Boredom [Nuda]. Zostały wykonane 

w tej samej technice. Z tamtym kablem 
elektrycznym, zimnym neonem… 

Czy następnie zacząłeś pracować nad 
hotelami?

Nie, zacząłem w tym samym roku, 
w 1998. Ponieważ zacząłem spacero-
wać, z Tarlabaşı do Aksaray. Istniała 
też cała kwestia Derridy. Jego sprawa 
z gościnnością pokrywa się z tym okre-
sem… Teorie. [Jacques Derrida] przy-
jechał tutaj i zrobił Pera Pera Poros26. 
To wywarło na mnie głęboki wpływ, ale 
swoją pracę z hotelami rozpocząłem 
już wcześniej.

Ogólnikowo przypominam sobie kon-
tekst historii hotelowej, kiedy pra-
cowałeś z Michaelem — nie jestem 
pewien w którym roku — była ta 
stambulska łaźnia, powstało tam wie-
le fotografii.

[Hotel] İstanbul Oteli, racja, to było 
w 1992 roku. W tamtym czasie istnia-
ło niewiele hoteli. W hotelu wykonali-
śmy pracę w węglu na wystawę w Nev. 
Słynny stambulski Oteli mieścił się nad 
klubem nocnym. W klubie spędzali-
śmy każdą noc; zakochałem się w pio-
senkarce czy tancerce. Praca w wę-
glu była tworzona na piętrze, a cały pył 
mienił się na dole. Piosenkarka / tan-
cerka Yasemin Hanm była na scenie 
o trzeciej czy czwartej rano. Miała tro-
je dzieci; podjąłem się nawet pójścia 
z nimi do parku. Z Vahapem Avşarem27, 
w czasie gdy mieszkałeś w Doğan 
Apartmanı, słynnej pracowni w przyle-
głym mieszkaniu.

Mieszkaliście wtedy w trójkę, prawda?

Nigdy tam nie mieszkaliśmy, zawsze 
byliśmy u ciebie. Kiedy nie było cię 
w domu, wkradaliśmy się przez balkon. 
Któregoś razu weszliśmy w ten sposób 
i zorganizowaliśmy imprezę.

Daj spokój, nic o tym nie wiem.

Nikt nie wiedział, ale to była impreza 
na dwadzieścia, trzydzieści osób. Zro-
biliśmy makaron, jedliśmy kawior i nie 

zostawiliśmy po sobie śladu. Szalo-
ne czasy. Wtedy można było robić ta-
kie rzeczy. W każdym razie życiorysy 
podają, że tak było, sądzę jednak, że 
powinno się nazywać to w ten sposób 
począwszy od roku 1990 w przód, po-
nieważ poprzedzający czas jest tro-
chę… W Szwecji tworzyłem obrazy 
z prześcieradeł w stylu Kandinskiego, 
takie duże prace. Jakiekolwiek mia-
ło to znaczenie. Poważnie, takie jak 
Kandinsky.

20  HABITAT II — Druga Konferencja Naro-
dów Zjednoczonych w sprawie osiedli ludz-
kich, Stambuł 3–14 lipca 1996. Konferencja 
ONZ była jednym z największych przedsię-
wzięć, jakie odbyły się w tym mieście. Obej-
mowała różne równoległe wydarzenia, w tym 
działania związane ze sztukami wizualnymi. 
Alptekin został zatrudniony jako organiza-
tor projektów z dziedziny sztuk wizualnych, 
ufundowanych przez szczyt.
21 Artist in Depression pokazana została 
podczas wystawy The Other [Inny], która 
odbyła się jako część AIAP, HABITAT II — 
Szczyt Miast w Antrepo, Stambuł 1996.
22 Artist in Summer Depression pokazana 
została na wystawie zatytułowanej Azınlıklar 
na Cyprze Północnym w 1996 roku, kurator: 
Ali Akay.
23 Global Depression & Donald Duck Syn-
drome, performans, Assos 1997.
24 Winter Depression, galeria Nev, Stambuł 
1998.
25 Turecka Narodowa Organizacja Wywiadu 
[przyp. tłum.].
26 Warsztat / konferencja zorganizowana 
przez Derridę podczas jego wizyty w Stam-
bule w 1997 roku.
27 Vahap Avşar (ur. 1965) — turecki artysta 
wizualny, asystent Cengiza Çekila w jego 
studio rzeźbiarskim, po przerwie w 1998 
roku dekadę później powrócił do twórczości 
artystycznej.



Tutaj mógłby się zacząć nowy  
dyskurs o gołębiości Nietzschego.

Zapomniałem mego parasola **

Hüseyni Twist. Dzieło sztuki jako  
rekonfiguracja ideologiczna*

SEZGIN BOYNIK

W rozmowie z Edim Muką w 2003 roku Hüseyin Alptekin wyja-
śnił liryczną etymologię przestrzeni geograficznej, w której obaj 

funkcjonowali. Rzekł wówczas: „Pamiętam miłą rozmowę z Haraldem 
Szeemannem w Lublanie, podczas 3. edycji Manifesta w Metelkovej,  
po tamtej wystawie [Arteast Collection] 2000+, podczas której zapytał 
mnie, czym są Bałkany; powiedziałem mu, że gdy w języku tureckim zde-
konstruujemy słowo Balkan mamy dwa słowa: bal i kan, oznaczające miód 
i krew. Miód to bal, a krew to kan. Mimo że, o ile mi wiadomo, nie istnieje 
żadna legenda na ten temat, interesowało mnie to. Część «miód» określa 
wszystkie dobre rzeczy na Bałkanach, radosne życie, ceremonie, jedze-
nie, picie, muzykę i gościnność. «Krew» określa neurozę, newralgię oraz 
wojny, niekończące się konflikty o przedziwnej wrogości. Syntetyczne 
koce we krwi. Słyszałem, że Szeemann robi bałkańską wystawę zatytu-
łowaną Miód & krew. To bardzo dobry wyraz uznania dla zasłyszanych 
artystycznych, lirycznych wizji”01.

W rzeczy samej, w Austrii w roku 2003 Harald Szeemann był ku-
ratorem wystawy o Bałkanach, zatytułowanej Blut & Honig: Zukunft Ist 
Am Balkans [Krew i miód. Przyszłość jest na Bałkanach], w której uczest-
niczył Alptekin 02. Pokaz ten, będący jedną z trzech głównych wystaw 
na temat bałkańskiej sztuki współczesnej tamtego okresu, nie umknął 
głosom krytyki i dyskusjom o jawnie politycznych i ideologicznych kono-
tacjach03. Sednem tych dyskusji była właśnie owa liryczna etymologia, 
którą podkreślał Alptekin; taka, która daje wyobrażenie o Bałkanach 

jako symbiozie dwóch bezpowrotnie utraconych tendencji jako formie 
ponadczasowej. Konsekwencje tego wyobrażenia są oczywiście nie-
zwykle istotne dla zrozumienia relacji między sztuką i polityką (biorąc 
pod uwagę wpływ Emira Kusturicy), jednak obstawanie przy tym, że „nie 
istnieje legenda” dotycząca tej etymologii, byłoby obecnie wątpliwym 
twierdzeniem. Tureccy artyści Ahmet Ögut i Sener Özmen w 2004 roku 
opublikowali art book o wymownym tytule Kan Baldan Tatlidir [Krew 
słodsza niż miód], w którym Szeemann pojawia się wśród bohaterów 
książki. Abdullah Gül, ówczesny minister spraw zagranicznych Turcji, 
odwiedzając Belgrad w 2005 roku, podczas konferencji prasowej z mi-
nistrem spraw zagranicznych Serbii, Vukiem Draškovićem, powiedział, 
że  „Bałkany do dnia dzisiejszego były krwią, czas zmienić je w miód”. 
Ostatnio zaś hollywoodzka gwiazda Angelina Jolie zrobiła film o Bałka-
nach, który zatytułowała In the Land of Blood and Honey [Kraina miodu 
i krwi]. Pytanie brzmi, jak takie niepoprawne i „liryczno-artystyczne” 
twierdzenie na temat pochodzenia nazwy Balkan mogło rozpowszech-
nić się do tego stopnia, że można je usłyszeć nawet podczas naukowych 
konferencji, poruszających kwestię bałkańskiej polityki i ideologii, czego 
autor tych słów był świadkiem w Lublanie w 2011 roku na konferencji 
zorganizowanej przez Instytut Pokoju. Jak zostało to zaprezentowane 
przez Marię Todorovą, nomen Balkan posiada tureckie pochodzenie, 
a jego znaczenie to „łańcuch górski”. Jednak, jak ujęła to w bardzo prze-
konujący sposób Todorova, Balkan przeładowany jest znaczeniami, które 
nie mają nic wspólnego z pasmem górskim; prawdziwe pytanie brzmi 
zatem,  „dlaczego został przemieniony on w językowy chwast?”04. 

Albo dokładnie, dlaczego Balkan stał się czymś, co spoczy-
wa wygodnie na polu ideologicznym, które Renata Salecl postrzega 
jako  „fantazmat”, a Slavoj Žižek opisał (odnosząc się do Emira Kustu-
ricy) jako  „fantazmatyczny wir mitu historycznego” oraz „spektakl po-
nadczasowego, niezrozumiałego, mitycznego cyklu pasji, w przeciwień-
stwie do dekadenckiego i anemicznego życia zachodniego”05. Jeżeli 
podążymy za tezą Louisa Althussera, że ideologiczne aparaty posiadają 
formy uwieloznacznione przez sprzeczności, które, w ostatniej instancji, 
dotyczą  „reprodukcji warunków produkcji”06, możliwe jest wówczas 
stwierdzenie, że  „liryczno-artystyczna” abstrakcja Hüseyina Alptekina 
jest ideologicznym odbiciem w swojej najbardziej oczywistej formie. Jest 
ideologiczna zarówno dlatego, że reprodukuje mit bałkański jako „cykl 
pasji”, jak i dlatego, że realizuje go poprzez wykonanie w illokucyjnym 
akcie mowy o Bałkanach, który nie odpowiada prawdziwemu etymo-
logicznemu znaczeniu nazwy tego miejsca07. Wyjaśnia to też, dlaczego 
etymologiczne formuły Alptekina rozprzestrzeniły się tak szybko i tak 
szeroko. Rozprzestrzeniły się, ponieważ są one, jak każde stwierdzenie 
ideologiczne, oparte na epistemologii rozpoznania, nie poznania. Są 
takimi, z którymi każdy jest w zgodzie, oraz takimi, które wywołują naj-
bardziej intymne, głębokie i spontaniczne uczucia, z towarzyszącym za-
zwyczaj i natychmiastowo zdumieniem: „ach, tak” albo „teraz rozumiem”. 
Coś takiego jak:  „oczywiście że «krew» i «miód» to Bałkany, wystarczy 
spojrzeć na filmy Kusturicy, gdzie jednocześnie zobaczyć można ślub 
i scenę pogrzebową w tym samym kadrze”. Nawet jeśli założymy, że to 
Alptekin pierwszy zaproponował tę mitologię, która kwitnie już nawet 
w najgłupszym i najbardziej ckliwym spektaklu hollywoodzkim, to nie on 
ją wynalazł. Mit ten, jak twierdził Alptekin, nie istniał przed nim, ale też 
nie on stworzył ten mit. Mit Bałkanów, jako forma ideologiczna, istniał 
wcześniej i utrzymuje się do dzisiaj na wielu różnych polach. Alptekin 
rozpoznał go i skierował na właściwy tor konfiguracji bałkanistycznej, 
zarówno jako grę językową, jak i formę ideologiczną. W tym przypadku 

* Hüseyni Twist to piosenka bluesowego zespołu 
Kumpanyasi z Izmiru, mieszająca orientalne dźwięki 
z muzyką bluesowo-rockową; coś, czego Hüseyin Bahri 
Alptekin nienawidziłby. Był on przeciwko wszelkiego 
rodzaju zawłaszczeniom, opartym na afirmacji naro-
dowej tożsamości, szczególnie tym opierającym się 
na afirmacji tożsamości tureckiej. Jednak jako że jego 
artystyczne urządzenie jest oparte na niepohamowa-
nym wykorzystaniu zmiany, transformacji, przesunięcia 
i dekonstrukcji, myślę, że logiczne jest nazwanie tego 
urządzenia „zwrotem” [ang. twist — przyp. tłum.]. Jeżeli 
chodzi o pierwszy termin, rzeczownik, muszę powtórzyć 
za Louisem Althusserem, że „każdy musi się gdzieś uro-
dzić”. L. Althusser, Marx in his Limits, [w:] Philosophy of 
the Encounter: Later Writings 1978–1987, Verso, London 
2006, s. 26.
** J. Derrida, Ostrogi. Style Nietzschego, przeł. B. Bana-
siak, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 1997, s. 74–75.

01 E. Muka, H. Alptekin, Being Homeless at Home,  
„Art-Ist: Contemporary Art Magazine” 2003, nr 6, 
İstanbul, s. 151.
02 Blut & Honig: Zukunft Ist Am Balkans, (kat. wyst.) 
Essl Museum, Klosterneuburg, 16.05.2003–28.09.2003.
03 Książka pod redakcją Obrada Savića i Dušana Bje-
lića, Balkan as Metaphor: Between Globalization and 
Fragmentation (MIT Press, Cambridge, MA, 2002), 
była rezultatem zainteresowania wzbudzonego przez 
wystawę Rogera Conovera, Edy  Čufer i Petera Weibla 
na temat Bałkanów (In Search of Balkania, Neue Ga-
lerie Graz, 05.10. 2002–01.12.2002). Teksty autorstwa 
Borisa Budena (The Madman is Sleeping with Lunatic, 
„Springerin” 2003, nr 2, wersja online, www.springerin.
at / dyn / heft.php?id=35&pos=0&textid=0&lang=en 
[data dostępu: 10.09.2013]) i Branki Stipančić (Balkanac, 
Mirno! / Balkan, Attention!, „Frakcija: Magazin za izvedbe-
ne umjetnosti” 2004, nr 33 / 34 (maj), s. 142–147) to jedne 
z pierwszych prób krytycznego zmierzenia się z ideolo-
gią „Bałkanizmu”.
04 M. Todorova, Imagining Balkans. Updated edition, 
Oxford University Press, 2009, s. 36.
05 R. Salecl, The Spoils of Freedom: Psychoanalysis and 
Feminism after the Fall of Socialism, Routledge, London 
2004; Slavoj Žižek, Multiculturalism, Or, the Cultural Lo-
gic of Multinational Capital, “New Left Review” 1997  
(nr 225), wrzesień–październik, s. 38.
06 L. Althusser, Ideologie i aparaty ideologiczne pań-
stwa, przeł. A. Staroń, Studenckie Koło Filozofii Marksi-
stowskiej (Uniwersytet Warszawski), Warszawa 2006.
07 Illokucyjna czynność różni się od lokucyjnej czynno-
ści faktem, że zachodzi ona dzięki sile albo, jak opisał  
to J.L. Austin, najpierw obejmuje zabezpieczenie pojmo-
wania, następnie funkcjonuje w „normalny sposób”, to 
jest przez zmiany w naturalnym przebiegu wydarzeń.  
J.L. Austin, Jak działać słowami, [w:] Mówienie i pozna-
wanie, przeł. B. Chwedeńczuk, PWN, Warszawa 1993, s. 
663. Biorąc pod uwagę stwierdzenie Austina, że „wyko-
nać czynność lokucyjną to w ogólności, możemy powie-
dzieć, eo ipso wykonać także jak proponuję to nazwać, 
czynność «illokucyjną»” (tamże, s. 644), niemal niemożli-
we jest odróżnienie ideologicznego od nieideologicznego 
z perspektywy aktów performatywnych.
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możliwe byłoby stwierdzenie, że heurystyczna jakość pracy Alptekina 
oparta jest na rozpoznaniu rzeczy, które dopiero przybrać mają realne 
formy szeroko uznanych faktów. Albo że był on artystą, który z powodze-
niem wykrywał, niczym wrażliwy sejsmograf, głębokie korzenie rzeczy 
i prawdy ideologiczne pod jawną rzeczywistością. Na pewno Alptekin 
wierzył w to, co sytuacjoniści nazywali  „ideami, które istnieją w umysłach 
każdego”, jak  „plaże pod chodnikami”, i wykonał on albo „zdekonstru-
ował” i „zawłaszczył” dwie najbardziej powszechne francuskie filozoficz-
no-polityczne procedury, często wykorzystywane przez niego samego 
w rozmaitych formach, jako różnorodne konstelacje faktów (takie jak 
Fakt-B, Fakt-V, Fakt-H itd.). Jednak jedna rzecz jest pewna, Alptekin, 
poprzez wykorzystanie tych powszechnych obrazów, idei i faktów, nie 
wybrukował ścieżki dla ich powszechnego i zwyczajnego uznania. Należy 
powiedzieć jasno, że  „Bałkany” Alptekina, cokolwiek to było, nie odpo-
wiadały konfiguracjom opartym na tożsamości; jako takie były różne od 

„Bałkanów” Emira Kusturicy, Abdullaha Güla i Angeliny Jolie08. By zade-
monstrować ten wywód, można spojrzeć na różne elementy i materiały, 
które Alptekin wykorzystywał w swoich pracach, i podjąć próbę nakre-
ślenia odrębności ich natury. Natomiast oczywiście przeprowadzenie 
takiego badania byłoby trudne, ponieważ materiały w konwencji kiczu, 
których Alptekin często używał w swoich instalacjach, to pole, na którym 
Kusturica, Gül i Jolie są najsilniejsi09.

Nie jestem jednak zainteresowany socjolo-
gicznym tłumaczeniem elementów artystycznych 
u Alptekina, ich genezy czy pochodzenia10. Moim 
celem jest zaproponowanie tezy, że przystępność 
sztuki wyróżnia zestaw elementów, które można 
uchwycić tylko wówczas, kiedy podejście do tego 
działania realizowane jest jako specyficzny sposób 
organizacji, konfiguracji i konstrukcji różnych ele-
mentów. W ten sposób możliwe jest zaproponowa-
nie formalnej teorii urządzenia artystycznego, które 
odróżni „Bałkany” Kusturicy, Güla i Jolie od tych 
Alptekinowskich.

Ten formalizm zakłada rozróżnienie języka 
sztuki od języka komunikacji codziennej. Jako taki  
pozostaje on w zgodzie z poglądami formalistów ro-
syjskich, takich jak Jurij Tynianow, Wiktor Szkłowski, 
Borys Eichenbaum, Roman Jakobson i V.N. Voloshi-
nov, którzy twierdzili, że sztuka nie jest odzwiercie-
dleniem rzeczywistości, ale deformacją rzeczywisto-
ści dokonywaną za pomocą specjalnego urządzenia, 
które konstytuuje wszystkie dzieła sztuki11. Dzięki 
temu urządzeniu, jako procedurze konstrukcji i kon-
figuracji, możliwe jest odróżnienie sztuki od nie-sztu-
ki. Wiele kwestii podkreślanych było wielokrotnie 
przez rosyjskich formalistów. Jedną z nich była na-
tura języka sztuki, twierdzenie, że sztuka nie działa 

jak język stosowany na co dzień, którego funkcją jest komunikacja. Drugą 
była funkcja sztuki, jaką jest negacja jej społecznej użyteczności. Jeżeli 
potraktujemy to poważnie, a istnieje wiele powodów, by tak zrobić, wy-
maga to od nas odróżnienia  „Bałkanów” Jolie od „Bałkanów” Alptekina 
już na poziomie formalnej konfiguracji, zapewnianej przez samą naturę 
sztuki. Przy czym to rozróżnienie nie odbywa się przez mediację arty-
stycznej instytucji, która nazywa i potwierdza tę różnicę. Odbywa się 
ono poprzez dzieło sztuki.

Dotarliśmy teraz do sedna problematyki urządzenia skonstruowa-
nego przez Alptekina: jaki rodzaj działania wykonywał Alptekin, kiedy 
zajmował się dostępnymi mu społecznymi, historycznymi czy politycz-
nymi materiałami? Odpowiedź jest oczywista, począwszy od tytułu 
niniejszego tekstu: „zawracał” on rzeczy i rekonfigurował je w inny ze-
staw rzeczywistości12. Jednak ten zwrot (ang. twist) nie zachodził jako 
odzwierciedlenie pochodzących z zewnątrz materiałów, dostępnych 
do wykorzystania w dziele sztuki. Nawet jeśli założymy, że zwierciadło, 
którego używał, było wyjątkowym „zwierciadłem rozbitym”, o którym 
mówił Pierre Macherey, w dalszym ciągu jego urządzenie operowało 
nie na polu geografii albo przestrzenności, ale na polu nowoczesności 
i czasowości13. Jest to bardzo przydatne rozróżnienie, które pomoże 
nam uchwycić relację Alptekina z tym, co często określa się jako zain-
teresowanie marginalnym, utraconym, ginącym, znikającym, rozbitym, 
poddanym opresji, zapomnianym i niechcianym. Wszystko to odno-
si się do elementów o niekoniecznie topograficznych konotacjach. To 
w istocie oznacza, że pewne elementy nie są marginalizowane, utracone, 
ginące itd… w pewnych miejscach na świecie; niektóre jednak są mar-
ginalizowane, utracone, ginące w pewnej konfiguracji czasowości i sił. 
Te zapomniane rzeczy wydają się wynikać z czasu, odpowiadającego 
innym konstelacjom ich formacji. Nawet zwierciadło jako takie, które 
jest rozbite, nie może odbić tych różnych konfiguracji czasowości. Z tego 
powodu konieczne jest oderwanie się od metaforycznej koncepcji rze-
czywistości w sztuce — nawet jeżeli jest to rzeczywistość zdeformowa-
na — po to, by zrozumieć narzędzia, jak te stosowane przez Alptekina. 
Filozofia czasowości, którą Alptekin uprawiał w swoich dziełach sztuki, 

08 Jak starałem się wyjaśnić w innym tekście, z powodu 
odmiennych urządzeń artystycznych, które nazwałem 
„społecznym surrealizmem”, „Bałkany” Alptekina róż-
nią się też od pozornie podobnych „Bałkanów” Ahmeta 
Öguta. Por. S. Boynik, Social Surrealism: Historical-Ma-
terialistic Theses on the Mystery of Art [online], www.
openspace-zkp.org / 2013 / en / journal.php?a=3 [data 
dostępu: 15.09.2013].
09 Przykładem takiego kiczowatego materiału może 
być praca Alptekina Može, Može, która przyniosła mu 
nagrodę UNESCO podczas 4. Biennale w Cetinje w 2002 
roku. Powszechne w „zbałkanizowanych” wyrażeniach, 
jak na przykład „javašluk”, słowa tego rodzaju w najwyż-
szym stopniu wykorzystują performatywność języka. Nie 
jest zbiegiem okoliczności, że „može, može” używane jest 
teraz przez Raiffeisen Bank jako motto w wielu krajach 
byłej Jugosławii.
10 Nie wysuwałbym twierdzenia, że socjologia sztuki 
jest redukcją urządzenia artystycznego do prostej 
kwestii genezy, ale jeżeli spojrzymy na najbardziej 
złożoną wersję socjologii sztuki, przedstawioną przez 
Pierre’a Bourdieu, wciąż możemy dostrzec pewną ten-
dencję do unikania odrębności artystycznej przystępno-
ści: „Pojęcia fałszywe, narzędzia praktyczne klasyfikacji, 
które wywołują podobieństwa oraz różnice nazywając 
je, nazwy szkół czy też grup, które kwitną w malarstwie 
współczesnym — pop art, minimal art, sztuka procesu-
alna [process art], land art, body art, sztuka konceptu-
alna, arte povera, Fluxus, nowy realizm, nowy figuraty-
wizm, support-surface, op-art — zostały wykute w walce 
o uznanie przez samych artystów bądź towarzyszących 
im krytyków i spełniają funkcję znaków rozpoznawczych, 
które odróżniają galerie, grupy oraz malarzy, oraz, tym 
samym, tworzone czy też oferowane przez nich pro-
dukty”. P. Bourdieu, Reguły sztuki, przeł. A. Zawadzki, 
Universitas, Kraków 2001, s. 244.
11 Dla zainteresowanych formalistami rosyjskimi: obec-
nie w języku angielskim dostępnych jest wiele tłumaczeń 
pism ich protagonistów. Bardzo użyteczne mogą też być 
książki Fredrica Jamesona (The Prison House of Lan-
guage: A Critical Account of Structuralism and Russian 
Formalism, Princeton University Press, 1974) i Tony’e-
go Bennetta (Formalism and Marxism, Methuen & Co., 
London 1979).
12 Dla zrozumienia sztuki realistycznej z perspekty-
wy formalistycznej szczególnie polecam tekst Romana 
Jakobsona, O realizmie w sztuce, napisany w roku 1922, 
kiedy autor miał dwadzieścia pięć lat, u szczytu polity-
cyzacji sztuki w rewolucyjnej Rosji Radzieckiej, zawie-
rający radykalne twierdzenie, że jednym ze znaczeń 
realizmu jest „wymóg konsekwentnego motywowania, 
realizowania poetyckich chwytów”. R. Jakobson, O re-
alizmie w sztuce, przeł. P. Pietrzak, „Teksty Drugie” 1999, 
nr 4, s. 191.
13 „«Nie będziemy przecież nazywali zwierciadłem tego, 
co najoczywiściej nie daje wiernego odbicia zjawiska» 
[s. 13]. Zwierciadło jest więc zwierciadłem tylko z pozo-
ru: odzwierciedla ono co najmniej w sposób tylko sobie 
właściwy. (…) Zwierciadło byłoby więc zwierciadłem 
rozbitym?” P. Macherey, Lenin jako krytyk Tołstoja, [w]: 
W kręgu socjologii literatury, oprac. A. Mencwel, przeł.  
B. Owczarek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsza-
wa 1977, t. 2, s. 313.
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to Benjaminowska koncepcja niehistorycystycznych, przerywających 
rozbić albo cięć. By uczynić te kwestie bardziej przystępnymi, z per-
spektywy sztuki, nazwę je „przerywającymi momentami”, momentami 
modernizmu i nawiązując do Petera Osborne’a, rozumiem je „jako nazwę 
kulturowej afirmacji określonej czasowej logiki negacji («to, co nowe», 
czasowa logika nowoczesnego), modernizm jest kulturową kondycją 
możliwości określonej, wyraźnie zorientowanej na przyszłość serii form 
doświadczenia historii jako formy czasowej”14.

W tej kondycji modernistycznej czasowości „dzieło sztuki” jest 
czym innym niż konfiguracją i klasyfikacją tych momentów, albo — para-
frazując zaskakujące obserwacje Osborne’a — dzieło sztuki ma odkryć: 
po pierwsze to, co jest nowoczesne tu i teraz (w tym miejscu — mieście, 
prowincji, narodzie, regionie, kontynencie?); po drugie to, co jest no-
woczesne teraz, tout court lub globalnie15. Kontynuując z tego miejsca, 
możliwe jest stwierdzenie, że Alptekin nie odbijał rzeczywistości jako 
pozostałości po fetyszyzowanych obiektach, ale jako pozostałości po 
modernistycznych obietnicach i załamujących się potencjalnościach. 
Teraz, gdy dotarliśmy do tego konceptualnego modelu, ważne jest sko-
rygowanie kolejnego twierdzenia na temat artystycznego urządzenia 
Alptekina, a mianowicie, że dotyczy ono Foucaultowskich „innych prze-
strzeni” (albo heterotopii), które są palimpsestami homogenizującego 
procesu kapitalistycznej komercjalizacji. 

To prawda, że obiekty Alptekina, które wykorzystywał on w różnych 
instalacjach, jak Heterotopie, to rzeczy związane z kapitalistycznym obie-
giem; jednak Alptekin posiada filozofię, można się tak wyrazić, konfiguro-
wania ich. Jeśli uczynimy kolejny krok i spróbujemy skonceptualizować 
Heterotopie jako konfiguracje czasowe, pociągnie to za sobą konieczność 
przemianowania instalacji Alptekina jako „heterochronii”, jako różnych 
i heterogenicznych konfiguracji czasowości istniejących w bezwzględ-
nych instalacjach16. Tym samym dokonaliśmy wielkiego  „zwrotu” od prze-
strzennego do czasowego pojmowania narzędzia sztuki. Teraz potrzebny 
jest jeden, ostatni „zwrot”, taki, który skieruje nas z powrotem na Bałkany.

Maria Todorova, po naszkicowaniu różnych etymologii zarezerwo-
wanych dla znaczenia pojęcia Bałkanów, „jako abstrakcyjnego demona… 
językowych chwastów”, podjęła próbę usystematyzowania jego zasto-
sowań jako ekstrapolacyjnego i interpolacyjnego sylogizmu. Ten drugi 
jest czymś, co desygnuje prawdziwą ideologiczną formę słowa  „Bałkany”, 
jak wyjaśnia Todorova: „jest [ono] zasadniczo interpolacyjne. Balkan 
to szkodliwy atrybut; istnieje gdzieś mało lub niewystarczająco znana 
rzeczywistość desygnowana jako bałkańska. Ta rzeczywistość musi 
odpowiadać obciążonej desygnacji, tym samym narzucając jej z po-
wrotem autonomiczne działanie znaczącego”17. Ten interpolacyjny sylo-
gizm, funkcjonujący niczym autonomiczne znaczące, jest dokładnie tym 
Balkan od bal i kan, które istnieje jako dwa odrębne znaczące. Te dwa 
odrębne i sprzeczne ze sobą znaczące w konstelacji bal i kan przestają 
być komponentami ideologicznymi tylko w momencie, gdy przestaniemy 
wyobrażać sobie sztukę jako odbicie rzeczywistości. W chwili gdy do-
cieramy do tej pozycji i konceptualizujemy dzieło sztuki jako narzędzie, 
które deformuje rzeczywistość, oraz przełożyliśmy komponent tej rze-
czywistości na domenę czasową, możemy mówić o bal i kan jako dwóch 
różnych, nierównych, sprzecznych i represyjnych czasowościach18. To 
podejście w dalszym ciągu nie czyni dzieła sztuki bezwarunkowo nie-
ideologicznym, ale daje nam konceptualne narzędzia do nakreślenia 
czytelności sztuki jako pozycji, która formalnie jest w niezgodzie z ide-
ologicznymi reprezentacjami.

14 P. Osborne, Modernism as Transition, [w:] tegoż,  
Philosophy in Cultural Theory, Routledge, London 2000, 
s. 57. Bardzo istotne jest podkreślenie futurystycznego 
aspektu tej pozornie nostalgicznej natury modernistycz-
nej czasowej konfiguracji, szczególnie dlatego, że zarów-
no Alptekina, jak i Benjamina oskarżano o bycie nostal-
gicznymi do „przestarzałości”. Osborne jednak jasno 
wskazał, że cechą wyróżniającą tylko modernizm jest to, 
że „obejmuje przerywająco przyszłościowe znaczenie 
teraźniejszości jako przejścia ku nowemu porządkowi”. 
Tamże, s. 61.
15 Tamże, s. 62.
16 W istocie Michel Foucault również wskazuje na 
heterochronie: „Heterotopie wiąże się najczęściej 
z wycinkami czasu, co znaczy, że otwierają się one na 
coś, co poprzez czystą symetrię określić można hetero-
chroniami. Dla pełnego funkcjonowania heterotopii ko-
nieczne jest absolutne zerwanie z tradycyjnym czasem 
ludzi”. M. Foucault, O innych przestrzeniach. Hetero-
topie, przeł. A. Rejniak-Majewska, „Kultura Popularna” 
2006, nr 2, s. 11.
17 M. Todorova, dz. cyt., s. 37.
18 Oczywiście istnieje pytanie, wymagające tu odpo-
wiedzi, na temat psychologicznych konotacji tych kom-
ponentów, takich jak newralgia czy radosne życie. Jed-
nak w ostatniej instancji te konfiguracje są u Alptekina 
językowymi konstrukcjami; „grami językowymi” w czysto 
Wittgensteinowskim sensie. W świecie Alptekina istnieje 
wiele konfiguracji podobnych do bal-kan, na przykład 
soap-stone [pl. steatyt; soap — mydło; stone — kamień; 
przyp. tłum.], którą opisuje on następująco: „Soapstone 
jest jedynie mediatorem, wykorzystywanym do przenie-
sienia pamięci w celu zapamiętania możliwego kształtu. 
W rzeczywistości nie istnieje nic takiego jak soapstone 
( jest to tylko najbardziej stały stan, soapstone z mydła, 
który zużywa się w miarę mycia: najbardziej twardy stan 
mydła i najbardziej miękki stan kamienia). Soapstone 
tworzy swój własny semantyczny dyskurs z powodu 
swojej własnej natury i funkcji (Wittgenstein)”. H. Alpte-
kin i M. Morris, Tabula Zimpara, [w:] D. Demir (red.),  
I am Not a Studio Artist. Hüseyin Bahri Alptekin, SALT, 
İstanbul 2011, s. 51.
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R óg ulicy, pod moim oknem. Kosz na śmieci po 
drugiej stronie, na rogu, w przecznicy. Punkt spo-

tkań wędrownych śmieciarzy, zbieraczy odpadów 
miejskich i miejsce chwilowej przerwy dla mieszkań-
ców dzielnicy.

Czarnoskóry mężczyzna pojawia się na rogu, 
pracuje na tym śmietnisku, które staje się jego poko-
jem dziennym z opuszczonym niebieskim samocho-
dem. Jest bezdomny, czarny i niemy, nie mówi w żad-

nym języku. Wokół niego rozgrywają się różne zdarzenia, z sezonu na 
sezon, codziennie, cyklicznie. Osiada i zamieszkuje na rogu, zaprowa-
dza w tym miejscu porządek. Inni śmieciarze przychodzą i odchodzą.

Ten milczący, pozbawiony zakorzenienia, bezdomny czarny 
mężczyzna zaczyna dominować w tym zakątku, a wraz z nim pojawia 
się mit. Miejska ekonomia działa, społeczność marginesu spotyka 
się i komunikuje. Zaczyna funkcjonować system filtrowania, selekcji 
i recyklingu. Efemeryczna historia współczesna dzieje się bez jakie-
gokolwiek komentarza czy zapisu. Czas i pory roku mijają, nadchodzi 
zima, a śmieciarz znika. Pewnego dnia powraca jako śmieciarz odwie-
dzający swoje byłe zbiory, żyje, pracuje jak inni i odchodzi, do czasu 
swojej następnej wizyty. Ponumerowane daty odsłaniają zdarzenia. 
Cyfrowa historia.

Broken Flowers  
(zadedykowane Canowi 

Altayowi)

HÜSEYIN BAHRI ALPTEKIN

Wyobrażone geografie, kruche  
wspólnoty i tajemne życie przedmiotów.  

Republika marzeń Hüseyina  
Bahriego Alptekina

KRZYSZTOF PIJARSKI

I. rzeczywiste

Geniusz Hüseyina Bahriego Alptekina tkwi w narracji. Świat w jego 
pracach jawi się jako miejsce przepełnione sensem, zarówno za-

pisanym na powierzchni, gotowym do odczytania, jak i wypartym bądź 
wycofanym, dopiero czekającym na to, aż zostanie wydobyty na światło 
dzienne. Można powiedzieć, że natura prac artysty jest syntaktyczna: 
kondensują one w opowieści rzeczone sensy, którymi ludzie mogą się ze 
sobą dzielić. Jeden ze sposobów osiągnięcia tego efektu opiera się na sile 
skojarzeń: artysta wybiera podstawowe materiały i / lub technologie, takie 
jak mydło (krawieckie), węgiel, neon (a później — elastyczną taśmę z dio-
dami LED), przede wszystkim zaś przedmioty znalezione — plastikowe 
torby na zakupy i piłki nożne, klucze, reklamy, a nawet albańskie bunkry 
i fińskie stodoły — które odsyłają do asocjacyjnego horyzontu danej 

Istotą rzeczywistości jest sens. Co nie ma sensu, nie jest 
dla nas rzeczywiste. Każdy fragment rzeczywistości żyje 
dzięki temu, że ma udział w jakimś sensie uniwersalnym.

Bruno Schulz, Mityzacja rzeczywistości *

* B. Schulz, Mityzacja rzeczywistości, [w:] tegoż,  
Szkice krytyczne, oprac. i posłowie M. Kitowska-Łysiak, 
Lublin 2000, s. 11.
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pracy. Drugi wynika z addytywnej, można by powiedzieć, montażowej 
struktury prac artysty: detal (dodany kolor, neonowy znak, inskrypcja) 
rozwijają znaczenia (gotowych) przedmiotów, a te z kolei nabierają sensu 
w odniesieniu do użytych przez artystę materiałów itd. W swoim tekście 
programowym Alptekin podsumował to dobitnie, stwierdzając:  „Mam 
historie. Lubię mówić”. Sformułowanie to jednak w tym samym stopniu 
wyjaśnia, co ukrywa, gdyż nie wynika z niego wcale, że prace, o których 
mowa, stają się dzięki temu (łatwiej) dostępne,  „czytelne”. W spotkaniu 
z odbiorcą zdają się raczej hieroglifami.

Istnieje, rzecz jasna, szereg możliwości odczy- 
tania słowa „Pojemność”, zapisanego jaśniejący-
mi literami na tle siatki fotografii znaków reklamu-
jących hotele raczej pośledniej marki (Capacity, 
1998). Zwłaszcza ich nazwy zwracają uwagę  — Ho-
tel Dallas, Hotel Lima, Hotel Sarayevo  — kreśląc 
swoistą, wyimaginowaną geografię. Jednocześnie 
praca osiąga największą moc zawładnięcia naszą 
wyobraźnią dopiero wtedy, gdy dowiemy się, że 
większość zdjęć powstała w dzielnicy Stambułu, 
Laleli. W poszukiwaniu wyjaśnień zwróćmy się 
ku Vasıfowi Kortunowi, przyjacielowi i kuratorowi 
Alptekina:

Laleli jest głównym ośrodkiem „handlu ba-
gażowego” i dziwacznym mikrokosmosem 
wschodu Europy Wschodniej. Jaka logika 
rządzi tą dziwną mieszanką nazw i miast, jak 
ludzie je sobie wyobrażają, w jaki sposób je 
nazywają, i do kogo te nazwy przemawiają? 
Czy są one nieprzeżytymi wspomnieniami; 
jakim mitologiom zawierzyli ci, którzy korzy-
stają z owych podejrzanych hoteli, rynsztoków 
wschodu Europy Wschodniej?01.

W tym krótkim akapicie Kortun, jak się zdaje, zebrał 
wszystkie najważniejsze cechy wyobraźni artysty. 
Jego zainteresowanie zjawiskami takimi jak handel 
bagażowy, idea ustanowienia konkretnej sytuacji 
jako mikrokosmosu szerszej rzeczywistości oraz 
bliskość wobec mitycznego wymiaru rzeczywisto-
ści doświadczenia znajdą się w centrum poniższych 
rozważań.

Chciałbym skupić się przede wszystkim na 
tym bardzo specyficznym rozumieniu mitu, nie jako 
czegoś, co należy zdekonstruować lub znieść, lecz 
jako narzędziu rozumienia świata i radzenia sobie 
z nim, jako siły, która przynależąc do wyobraźni, 

01 V. Kortun, Hüseyin Bahri Alptekin — Viva Vaia, [w:] 
I Am Not a Studio Artist. Hüseyin Bahri Alptekin, red. D. 
Demir, SALT, İstanbul 2011, s. 137.
02 M.P. Markowski, Republika marzeń, „Tygodnik Po-
wszechny” 2009, nr 44 (1 XI), wersja online: tygodnik.
onet.pl / kultura / republika-marzen / f1vng [dostęp: 
15.09.2013].
03 H.B. Alptekin, Artist Statement, w niniejszym tomie, 
s. 22.
04 B. Schulz, Sklepy cynamonowe, Tower Press, Gdańsk 
2000, s. 21.
05 A Conversation between Hüseyin Bahri Alptekin 
and Vasıf Kortun, [w:] I Am Not a Studio Artist…, dz. cyt., 
s. 330.
06 Tamże.
07 B. Schulz, Sklepy cynamonowe, dz. cyt., s. 36–37.

ciągle potrzebuje (ponownego) przywłaszczania, rekonstrukcji, pona-
wiania. Tym zaś, co czyni go prawdziwym, co daje mu moc, jest właśnie 
fakt, że ludzie mogą się nim ze sobą dzielić. Jak wskazał Michał Paweł 
Markowski, Bruno Schulz  powiada wyraźnie: „nierzeczywiste jest to, 
czego ludzie nie mogą między sobą podzielić. Co z tego podziału wy-
pada, wypada poza krąg ludzkich spraw, poza granice ludzkiego teatru, 
poza literaturę”.02 Poza sztukę, można by dodać. Poniżej postaram się 
pokazać, co to może oznaczać.

II. mityczne

Pojawienie się postaci Schulza nie jest, rzecz jasna, przypadkowe. Chciał-
bym zasugerować swoiste powinowactwo — nie tylko we wrażliwości, 
lecz także w strategii artystycznej — między Hüseyinem Alptekinem 
a pisarzem z Drohobycza.

Mimo że świat, jaki zamieszkiwał Schulz, wydaje się odległy od 
współczesnego, obaj artyści podzielali zainteresowanie pospolitą, 
codzienną materialnością rzeczy oraz ich narracyjną siłą; wszystkim, 
co marginalne i pominięte. Co więcej, obaj twórcy, zamieszkujący lokalne 
centra, będące jednocześnie globalnymi peryferiami, usiłowali prze-
myśleć tę hierarchię przestrzeni poprzez ustanawianie centrum na 
peryferiach i konstruowanie modeli świata w mikroskali, takiego, jakim 
by go chcieli widzieć. By posłużyć się przykładem, mamy z jednej strony 
Alptekina, wyrażającego swoją fascynację wszystkim, co pospolite:

Badam piękno i wulgarność i ich wzajemne związki. Próbuję prze-
kształcać kicz w to, co poważne i to, co poważne w kicz. Lubię 
zaniedbaną elegancję, spontaniczność; zły gust i drobiazgową 
estetykę.03.

Z drugiej strony jest wspaniały passus w Sklepach cynamonowych, 
w którym ojciec narratora wygłasza słynny Traktat o manekinach:

Demiurgos kochał się w wytrawnych, doskonałych i skomplikowa-
nych materiałach, my dajemy pierwszeństwo tandecie. Po prostu 
porywa nas, zachwyca taniość, lichota, tandetność materiału. Czy 
rozumiecie — pytał mój ojciec — głęboki sens tej słabości, tej pa-
sji do pstrej bibułki, do papier mâché, do lakowej farby, do kłaków 
i trociny? To jest — mówił z bolesnym uśmiechem — nasza miłość 
do materii jako takiej, do jej puszystości i porowatości, do jej jedy-
nej, mistycznej konsystencji. Demiurgos, ten wielki mistrz i artysta, 
czyni ją niewidzialną, każe jej zniknąć pod grą życia. My, przeciwnie, 
kochamy jej zgrzyt, jej oporność, jej pałubiastą niezgrabność. Lubi-
my pod każdym gestem, pod każdym ruchem widzieć jej ociężały 
wysiłek, jej bezwład, jej słodką niedźwiedziowatość04.

Moje obstawanie przy owej mitologii tego, co pospolite — dostrze-
ganej przeze mnie zwłaszcza u Schulza — może być przyczynkiem do 
odczytania Alptekina w romantycznym duchu i jak się zdaje, sam artysta 
był świadom takiej możliwości:

Myślę, że może to być związane z jakąś formą ucieczki, brania 
nogi za pas. Ucieczki od siebie samego, własnej kultury, miejsca 
zamieszkania, […] angażowanie się w produkcję [artystyczną] 
w sytuacji dobrowolnego wychodźstwa, może stanowić roman-
tyczną stronę tego wszystkiego05.

Artysta jednakże opierał się idei identyfikowania jego postawy 
z postawą romantyka. Twierdził: „jest to raczej forma melancholii. To coś, 
co już zamieszkuje rzeczy i miejsca, którym się przyglądam, które kon-
struuję i przemieniam w zdarzenia, zapożyczając je z życia”06. Rzeczom 
już poświęciliśmy nieco uwagi, przyjrzyjmy się więc owym miejscom.

III. sklepy cynamonowe

Tytułowe sklepy cynamonowe, „osobliwe” i „nęcące”, są w opowieści 
Schulza miejscami uprzywilejowanymi — można by się pokusić o stwier-
dzenie, że są heterotopiami. Stanowią bramy do świata w jego totalno-
ści, miejscami, w których znajduje on całkowitą reprezentację poprzez 
przedmioty, które wydaje:

Słabo oświetlone, ciemne i uroczyste ich wnętrza pachniały głę-
bokim zapachem farb, laku, kadzidła, aromatem dalekich krajów 
i rzadkich materiałów. Mogłeś tam znaleźć ognie bengalskie, szka-
tułki czarodziejskie, marki krajów dawno zaginionych, chińskie od-
bijanki, indygo, kalafonium z Malabaru, jaja owadów egzotycznych, 
papug, tukanów, żywe salamandry i bazyliszki, korzeń Mandragory, 
norymberskie mechanizmy, homunculusy w doniczkach, mikrosko-
py i lunety, a nade wszystko rzadkie i osobliwe książki, stare folianty 
pełne przedziwnych rycin i oszołamiających historyj07.
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jednej przestrzeni, wielu — często sobie przeciwstawnych — miejsc. 
Za decydujący przykład posłużył mu tradycyjny ogród, w obrębie pro-
stokątnej formy którego „cztery elementy reprezentują cztery strony 
świata”, którego cała roślinność jest zgromadzona „w tym wyjątkowym 
mikrokosmosie”14. Założeniem takiego mikrokosmosu byłoby zapropo-
nowanie innej „ontologii”, alternatywnych form współ-bycia i współpracy, 
dzielenia przestrzeni. By ująć to słowami artysty: „Wierzę w to, że istnieją 
inne sieci powiązań, inne ontologie i swoiste rodzaje produkcji. Jestem 
optymistą, jeśli chodzi o możliwości i potencjał zaistnienia innych wspól-
not i konstelacji, które stworzą inny rodzaj rezonansu z ideami solidar-
ności i prawdziwej wymiany”15.

Istotnie, jeśli według Foucaulta jedną z ról heterotopii jest „tworze-
nie innej przestrzeni, innej przestrzeni rzeczywistej, równie doskonałej, 
równie drobiazgowej, uporządkowanej w tym stopniu, w jakim nasza 
jest nieporządna, źle skonstruowana i chaotyczna”16, rozpoznanie tego 
właśnie charakteru w większości przestrzeni, które Alptekin stworzył 
bądź wyznaczył — czy to jako modelu nowych światów społecznych, 
czy też jako miejsca terapii — nie powinno sprawić większych trudności. 
(W przypadku tych drugich mam rzecz jasna na myśli wszystkie jego 
instalacje i performanse, w których wykorzystał kozetkę terapeuty.)

V. statek głupców jako  

republika marzeń

Co niezwykle interesujące, pod koniec swojego wykładu Foucault 
przywołuje statek jako uosobienie heterotopii, przypisuje mu cechy 
wręcz utopijne: „Statek jest heterotopią par excellence. W cywilizacjach 
pozbawionych łodzi marzenia i sny wysychają, szpiegostwo zastępuje 
poszukiwanie przygód, a policja — piratów i korsarzy”17.

Biorąc pod uwagę ten fakt, nie powinno nas dziwić, że chyba naj-
większa i najsilniej działająca na wyobraźnię praca Hüseyina Alptekina 
była osnuta wokół łodzi. (Być może dlatego pozostała pracą na papie-
rze. Albo też na odwrót — być może najsilniej działa na wyobraźnię, po-
nieważ pozostała niezrealizowana?) Idea Biura podróży „Słoń morski”  
(Sea Elephant Travel Agency), oparta na powieści Juliusza Verne’a, Kera-
ban Uparty, polegała na tym, by wziąć statek, zmienić go w swego rodzaju 
wędrowną republikę artystów i opłynąć nim Morze Czarne, ustanawiając 
po drodze nowe, poprzeczne związki tam, gdzie ich uprzednio nie było:

Celem tego projektu w basenie Morza Czarnego jest zbadanie moż-
liwości zaistnienia innych ontologii w obrębie sztuki współczesnej 
regionu oraz tego, czy będą one w stanie współ-istnieć, współ-być. 
W tym regionie na płaszczyźnie duchowej wszystko jest od siebie 
niezwykle odległe, choć w kategoriach przestrzennych nie mamy 
do siebie daleko. Artyści z krajów tego obszaru oraz z Turcji kie-
rują się ku Zachodowi. Wiele podróżują i łatwo jest im pojechać na 
Zachód, nie jest nam jednak łatwo porozumiewać się i pracować 
w regionie Morza Czarnego. Nie istnieje wymiana i praktycznie 
nie ma solidarności; nikt nie jest zainteresowany [wspólnymi] pro-
jektami ani też tym, co się tu dzieje. Jednak zwykli ludzie, którzy 
żyją poza owymi globalnymi, medialnymi i politycznymi sieciami 
powiązań, znajdują się w ciągłym ruchu i utrzymują się dzięki tej 
mobilności. […] Nie jesteśmy w stanie zrozumieć tej rzeczywistości 
wyłącznie za pomocą ekonomicznych i globalnych teorii. Wszystkie 

Co więcej, miejsca te uczestniczą w osobliwym uniezwyklaniu 
percepcji miasta, które przez późniejsze pokolenie artystów zostanie 
nazwane derive:

Otwierają się w głębi miasta, żeby tak rzec, ulice podwójne, ulice 
sobowtóry, ulice kłamliwe i zwodne. Oczarowana i zmylona wy-
obraźnia wytwarza złudne plany miasta, rzekomo dawno znane 
i wiadome, w których te ulice mają swe miejsce 
i nazwę, a noc w niewyczerpanej swej płodno-
ści nie ma nic lepszego do roboty, jak dostar-
czać wciąż nowych i urojonych konfiguracji08.

Analogicznie, podczas swojej współpracy z Mi-
chaelem Morrisem na początku lat 90. XX wieku, 
Hüseyin Alptekin ustanowił tezgâh — stragan (tu-
reckiego) sprzedawcy ulicznego — jako taki właśnie 
mikrokosmos oraz jako doświadczenie podobnego 
uniezwyklenia przestrzeni miasta:

To prawda, że Michael i ja bezustannie byli-
śmy pod dziwnym urokiem slamsów i zbacza-
liśmy z trasy. Któż może wiedzieć, jak znajduje- 
my nieskończone mitologie, nawet w miej-
scach tak odległych i niejako nie ze swego cza-
su, i jak udaje nam się zagubić, ciągle od nowa. 
Sklepy, w których czas zatrzymuje się i gdzie 
toniesz w ich własnej czasowości, pod okapa-
mi, przed ścianami. Prowizoryczne środowi-
ska z przynależnym im urokiem, zwyczajami, 
sposobami, moralnością, własnymi regułami. 
W środku anonimowe kolaże, konstruujące, 
same z siebie, świat w soczewce. Nagle wpa-
dam na pogrążonego w myślach Michaela, któ-
ry zapomniawszy, dlaczego się tam w ogóle 
znalazł, wpatrywał się w tezgâh. Jakby się za-
gubił w kalejdoskopie. Jestem tam, ponieważ 
tam go złapałem. Tworzenie mikrokosmosu 
w soczewce — to jest tajemnica straganu. 
Pocztówki, zdjęcia, znaczki, notatki09.

Właściwości mikrokosmosów obu artystów 
nie mogłyby być, oczywiście, bardziej odmienne. 
Podczas gdy Schulz żyje w momencie szczytowym 
kolonializmu, kiedy egzotyczne przedmioty snują 
opowieści o dalekich, nieosiągalnych krajach, świat 
Alptekina jest w istocie postkolonialny, po-zimnowo-
jenny, naznaczony narastającą migracją ludzi i rze-
czy; rzeczy, które w coraz większym stopniu mówią 
raczej o tożsamości niż różnicy. Ponadto w świecie 

08 Tamże, s. 36.
09 H.B. Alptekin, The Right to a Tezgâh, [w:] I Am Not 
a Studio Artist…, dz. cyt., s. 44.
10 A Conversation between Hüseyin Bahri Alptekin and 
Vasıf Kortun…, dz. cyt., s. 319. Większości tych filmów 
towarzyszy ścieżka dźwiękowa, nakładająca skojarze-
niową warstwę sensów na ulotną rzeczywistość zareje-
strowanych zdarzeń.
11 Tamże, s. 319–322.
12 Zob. B-Fact: Barn Research Group, Cheap Finnish 
Labour (CFL), V-Fact: Vaasa, Venice, Vasıf, [w:] I Am Not 
a Studio Artist…, dz. cyt., s. 337.
13 Tamże, s. 322.
14 M. Foucault, O innych przestrzeniach. Heterotopie, 
przeł. M. Żakowski, „Kultura popularna” 2006, nr 2, s. 11.
15 H.B. Alptekin, Mutual Realities, Re-mapping Desti-
nies, [w:] I Am Not. A Studio Artist…, dz. cyt., s. 237.
16 M. Foucault, O innych przestrzeniach…, dz. cyt., s. 13.
17 Tamże.

Alptekina znacznie więcej rzeczy produkuje się za granicą, co kładzie 
podwaliny pod fantazję ekonomii usług w tak zwanym rozwiniętym 
świecie oraz umożliwia ustanowienie artysty jako symbolu nowej klasy 
kreatywnej — są to zjawiska, których Alptekin był boleśnie świadomy 
i wobec których nie mógłby być bardziej krytyczny.

IV. zdarzenia

W serii krótkich wideo-diaporam Alptekin rozwinął swoje zaintereso-
wanie tym, co przeoczone i zepchnięte na margines, tym razem ofe-
rując migawki prawdziwych żyć, które toczą się poza wszelkim uzna-
niem w obrębie ogólniejszego planu rzeczy, a które jednocześnie 
tworzą własne, autonomiczne światy; coś, czemu artysta nada miano 
osobnych  „ontologii”:

Na odgrywane w pewnych odstępach filmy, które nazwałem  
Zdarzeniami, składają się studia i zbiory, które w życiu powstają 
spontanicznie, ale pozostają niezarejestrowane, poza historycznym 
kontekstem, poza zapośredniczeniem. Zdarzenia, mity, mitologie, 
które toczą się przez cały rok, przez cztery pory roku na rogu ulicy, 
bądź też przez trzy do pięciu godzin na plaży pod miastem; tam 
rekonstruują one «historię», całkowicie biorąc ją w nawias, prze-
rywając jej linearny łańcuch i ponownie łącząc połamane ogniwa10.

Podczas pracy nad Zdarzeniami artyście najbardziej zależa-
ło na odkryciu „historii bez bohaterów, niewidocznej, by tak rzec, 
nieznaczącej historii teraźniejszości”11. Te niewidzialne historie właśnie —  
o bezdomnym, który stworzył sobie swój świat na rogu ulicy przed bu-
dynkiem, w którym znajdowało się studio artysty w Stambule, o plaży 
w Bombaju, o ścinanym drzewie, o zdjęciach zaginionych na ulicach 
miast Kosowa i Czeczenii, o brazylijskim przedmieściu i słynnej plaży 
Ipanema  — stały się później częścią chyba najbardziej rozbudowanej 
i wyszukanej instalacji artysty, Don’t Complain /Georgia on My Mind [Nie 
narzekaj / Gruzja w moich myślach], przygotowanej dla pawilonu turec-
kiego na 52. Biennale w Wenecji w 2007 roku. Tam filmy były wyświetlane 
we wnętrzach układu architektonicznego — zbudowanego z przywie-
zionych z Finlandii stodół12 — przypominającego restaurację w Gruzji, 
którą artysta odwiedził. Restauracja ta, podzielona na oddzielne,  „pry-
watne” boksy rozmieszczone dookoła wspólnego holu, „małe dyskretne 
przestrzenie w obrębie przestrzeni jakby wyobrażonej”13, doprowadza 
do konkluzji metaforę mikrokosmicznego charakteru sztuki Alptekina.

Wiele już powiedziano na temat faktu, że wykład Michela Foucaulta 
O innych przestrzeniach z 1967 roku, w którym francuski filozof rozwi-
ja ideę heterotopii, miał przemożny wpływ na rozumienie przestrzeni 
przez Alptekina, który podczas studiów w Paryżu uczęszczał na jego 
ostatnie seminarium. Jedno z kluczowych rozpoznań Foucaulta brzmiało, 
że w obrębie heterotopii dochodzi do zestawienia ze sobą, w granicach 

Hüseyin Bahri Alptekin |  Mapa Morza Czarnego |  1999
wydruk cyfrowy na winylu
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ruchy i przemieszczenia przekształcają mapę, jakby była workiem 
treningowym. Nie sposób jej narysować; nie da się po prostu wy-
tłumaczyć, jak działają granice18.

Celem projektu była praca nad tymi właśnie granicami. Mimo 
wszystko republika marzeń Alptekina ostatecznie poniosła klęskę — 
podobnie jak opisywana przez Allana Sekulę „dyktatura siedmiu mórz”, 
ogromne, „bezpaństwowe zrzeszenie pracujących na morzu i w portach 
proletariuszy wszystkich nacji”19. Więcej nawet, jego idea została przy-
właszczona przez agendę Rady Europy i przekształcona w medialną  „kul-
turalną interwencję”20, co zabarwiło pierwotną wizję Alptekina odcie-
niem melancholii.

Wydaje się, że u artystów takich jak Alptekin czy Sekula, uwrażli-
wionych na wymiar społeczny rzeczywistości ( jego hierarchie, nierów-
ności i niedostatki) i kwestie polityczne, a przy tym w swoich pracach 
wyraźnie alegorycznych, owo melancholijne podszycie jest czymś nie-
uniknionym. Nie ma ono jednak wcale defetystycznej natury. Wynika 
raczej z rozpoznania wysoce zapośredniczonego związku między sztuką 
(czy też myślą21) a rzeczywistością, stąd też naleganie tychże artystów 
na wyobraźnię jako źródło sprawczości, śnienia nowych, innych światów, 
jakkolwiek małe i kruche by one nie były. Właśnie ów wyobrażeniowy 
aspekt nadaje ich pracom moc. Znów pióro Bruno Schulza w przejmujący 
sposób tę moc uobecnia:

Przychodzi na myśl, że żadne marzenie, choćby nie wiedzieć jak 
absurdalne i niedorzeczne, nie marnuje się w wszechświecie. W ma-
rzeniu zawarty jest jakiś głód rzeczywistości, jakaś pretensja, która 
zobowiązuje rzeczywistość, rośnie niedostrzegalnie w wierzytel-
ność i w postulat, w kwit dłużny, który domaga się pokrycia22. 

Jeśli o praktyce artystycznej Hüseyina Bahriego Alptekina pomy-
ślimy jako o ciągłym powoływaniu takich właśnie „republik”, być może 
poczujemy, dlaczego wydaje się ona początkiem czegoś innego.

18 H.B. Alptekin, Mutual Realities, Re-mapping Desti-
nies, dz. cyt., s. 231.
19 A. Sekula, Dismal Science, Part II, dz. cyt. w: Fish Sto-
ry, Richter Verlag, Düsseldorf 1995, s. 118. Możn zresztą 
odnaleźć więcej związków między Biurem podróży „Słoń 
morski” Alptekina a Ponurą nauką Sekuli, chociażby 
w tym, że i jedno i drugie w swej wyobrażeniowej kon-
strukcji morza opierają się na prozie Verne’a.
20 Zob. www.apollonia-art-exchanges.com / apol-
lonia.php?cs=0&idm=265&id=667&rub=1&type-
=1&idmGen=265#12 (dostęp: 15.09.2013).
21 Nie powinniśmy zapominać o tym, że Alptekin „two-
rzenie sztuki rozumiał jako intencjonalny i odrębny 
sposób wytwarzania pewnej formy wiedzy” (V. Kortun, 
Hüseyin Bahri Alptekin — Viva Vaia…, dz. cyt., s. 110).
22 B. Schulz, Republika Marzeń [online], www.bru-
noschulz.org / republika-marzen.html [dostęp: 
01.09.2013].

Stanowi mojego ducha blisko jest  
do starego romantycznego podróżnika. *

HÜSEYİN BAHRİ ALPTEKİN: 
Przemieszczenia 

ALI AKAY

1. Początki

W 1984 roku, w znajdującym się na paryskim Place de la Sorbonne 
punkcie ksero, należącym do mojego znajomego, Lemi’ego, spotykam 
pewnego gościa. Niski, krępy, o śmiejących się, skośnych oczach; to 
oczywiste, że jest mądry. Wydając klientowi resztę z kasy, rozmawia ze 
mną o teorii gier. Dowiaduję się wtedy, że przyjechał do Paryża ze Szwecji 
na studia magisterskie na Sorbonie. Mieszkał w Izmirze i Ankarze. Jego 
francuski nie jest jeszcze bardzo płynny, ale na poziomie rozumienia 
tekstu pisanego; z kolei znajomość angielskiego wydaje się znacznie 
lepsza. Zaczynamy rozmowę od dyskusji o książce Huizingi, dotyczącej 
teorii gier i średniowiecza01.

W tym czasie robię doktorat; mieszkam i studiuję w Paryżu od  
1976 roku. Na cieszącym się złą sławą, marginalizowanym Uniwersytecie 
Paris VIII uczęszczam na zajęcia prowadzone przez słynnych, uznanych 
wykładowców, a w czasie gdy nie piszę swojej rozprawy, uczestniczę 
w wielu seminariach. Różnych, heterogenicznych seminariach na sor-
bońskim Wydziale Filozofii: seminarium Oliviera Revaulta d’Allonnesa 

* H.B. Alptekin, I Am Not a Studio Artist…, [w:] I Am Not a 
Studio Artist. Hüseyin Bahri Alptekin, red. D. Demir,  
(kat. wyst.) SALT, İstanbul 2011, s. 352.

Hüseyin Bahri Alptekin |  Zdarzenie (-a) Ipanema |  2004–2007
wideo, 08' 20''

Hüseyin Bahri Alptekin |  Zdarzenie (-a) Dywany |  2004–2007
wideo, 03' 23''
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Derridy, High & Low [Wysokie i niskie] Kirka Varnedoe’a i Adama Gopnika 
w nowojorskim MoMA (1990)]09, etc. Rozmawiamy przede wszystkim 
o Deleuze’ie, Guattarim i Lyotardzie, w końcu wykładam teorię post-
modernistyczną. Później Hüseyin Bahri Alptekin zaprasza mnie i innego 
znajomego na konferencję w Bilkent. Prowadzę seminarium o Deleu-
ze’ie i Guattarim. Podczas naszych wyjazdów ze Stambułu do Anka-
ry, w tę i z powrotem, Vasıf, Hüseyin i ja spotykamy się — restauracje, 
drinki, pogawędki etc. W owym czasie Vasıf przeprowadza się do starej 
części Stambułu. Mieszka w okolicy Tünel, urządza imprezy w swoim 
mieszkaniu. Do naszej grupy dołącza nowy kompan: Arhan Kayar10, któ-
ry organizuje undergroundowe imprezy i jest bardzo twórczy w wynaj-
dywaniu dziwnych lokalizacji dla nich. Do tego czasu ma już na swoim 
koncie wystawę Serotonin [Serotonina]11. Później razem z Hüseyinem 
wystawiać będą w galerii Nev. Hüseyin wykorzystuje leżankę swojego 
ojca — psychoanalityka — którą zaprezentuje potem na mojej wystawie  
Globalisation: State — Misery  — Violence [Globalizacja: Państwo —  
nędza — siła] (1995)12. Podczas sympozjum zorganizowanego w Bozca-
ada niosą oni tę leżankę na wzgórze niczym trumnę, jak w Pasji Chrystusa. 
Nieuniknione jest porównanie Hüseyina do mistycznego, metafizycznego 
i religijnego Tarkowskiego. Z jednej strony pasja, nocne życie z drugiej: 
rosyjska wódka wlewa się do Stambułu. Jest szaleństwo handlu baza-
rowego i Nataszy (nazywano tak wtedy Rosjanki pracujące w Turcji). Po-
dobnie jak w latach 20., w czasach rosyjskich wpływów na rozrywkową 
scenę Stambułu, przez miasto płynie nowa fala z Rosji i rozproszonego 
Bloku Wschodniego. Hüseyin Bahri Alptekin jest głęboko zaintereso-
wany kulturą Europy Wschodniej. W trakcie rozpadu ZSSR i powstania 
Federacji Rosyjskiej zdaje się podejmować próbę uchwycenia historii na 
bieżąco. Jakiś czas potem zanurzy się w tym świecie. Świat Bałkanów, 
wiatr bałkańskich gór miesza się z mistycznymi wiatrami Tarkowskiego. 
Nazwisko rodowe Hüseyina to Alptekin: jego przodek był urodzonym 
w Rosji, tureckim nacjonalistą żydowskiego pochodzenia. Obok Ziyi 
Gökalpa13 był jednym z najznamienitszych ideologów z okresu tworzą-
cych się podwalin Republiki. Wydaje się, że to właśnie nazwisko ciągnie 
Alptekina w ów rosyjski świat.

2. Ćwiczenia

Pewnego dnia Hüseyin oznajmia, że będzie uczestniczył w wystawie 
w Izmirze. W pierwszej chwili jestem nieco oszołomiony pomysłem, że  
ktoś z kręgu filozoficznego będzie brał udział w wystawie. Mówi mi,  
że w Izmirze odbędzie się sympozjum o Beuysie, a wystawa zostanie 
umieszczona w tym kontekście.

Po powrocie do Paryża Hüseyin pokazuje mi egzemplarz magazy-
nu  „Art Studio”, poświęcony Beuysowi, i plakat wystawy w Izmirze. Zaczy-
namy rozmawiać o Beuysie i jego ocaleniu przez syberyjskich szamanów. 
W tamtym czasie w Paryżu nie ma wielu książek o sztuce współczesnej. 
Można znaleźć głównie publikacje o francuskich artystach do lat 60. 
XX w., jednak istnieje oczywiście prasa artystyczna. Tymczasem Beau-
bourg jest miejscem oferującym wiele możliwości dla pracy badawczej. 
Można znaleźć tam anglojęzyczne katalogi i publikacje. Korelacje mię-
dzy szamanizmem a Beuysem, które odnajdujemy, wynikają z naszego 
własnego zbliżenia do szamanizmu. Opowiadam Hüseyinowi o swojej 
walce politycznej, którą toczę z szamanami z Azji Środkowej, zwanymi 
kam, a monarchami, zwanymi kaan. On znowu schodzi na tematy wokół 
Beuysa, Tarkowskiego, Jakutów i teorii gier. Rozmawiamy o związku 

o szkole frankfurckiej. Na tym samym wydziale Étienne Balibar prowadzi 
zajęcia o Rousseau. W tym czasie przeprowadza on krytykę Foucaulta, 
starając się podkreślić, że niewłaściwe jest sytuowanie [Johna] Smitha, 
[Davida] Ricardo i [Karla] Marksa w tym samym polu dziewiętnastowiecz-
nej episteme, czego dokonuje w Porządku dyskursu (1966)02. Zupełnie 
mnie to nie przekonuje. W międzyczasie uczę się też języka osmańskiego; 
czytamy stare teksty [Jeana-Louisa] Bacque-Grammonta i nowoczesną 
literaturę osmańską Jacques’a Shaloma. Ponadto w tym czasie Alain 
Badiou prowadzi zajęcia Kryzys marksizmu. Badiou, zajmujący się wie-
loma dziedzinami, takimi jak matematyka, teoria podmiotu czy ideologia, 
mierzy się z kryzysem marksizmu. No i jest oczywiście Deleuze. To filozof, 
który miał na mnie największy wpływ na uczelni; wciąż prowadzi on za-
jęcia o kinie. Swe badania, wychodzące od Bergsona, rozwija ku platfor-
mie science fiction, omawiając czasowe warstwy Alaina Resnaisa, nową 
falę i Margueritte Duras. Równocześnie Derrida prowadzi seminaria na 
École Normale Supérieure. Są oczywiście inni, jak znani antropologowie 
marksistowscy tego okresu: Pierre-Philippe Rey z seminariami z antro-
pologii dialektycznej czy Christian Descamp, który 
wyjaśnia postmodernizm przez twierdzenie Nietz-
schego, że „«świat prawdziwy» stał się w końcu ba-
śnią” oraz oczywiście Jean-François Lyotard i jego 
seminaria Kant i Wzniosłość, jak również jego wy-
stawa Les Immatériaux [Immateriały] (1985)03, którą 
poprzedziła Kondycja ponowoczesna (Éditions de 
Minuit, 1979)04. W tym czasie istnieją już porówna-
nia, które stara się on ustanowić między posttech-
nologią, społeczeństwem informacyjnym i Kantem 
a sztuką współczesną. Najbardziej wpływowe jest 
jego podejście do „gry językowej” Wittgensteina 
wobec kondycji świata, które powstało w związku 
z utratą i niedopasowaniem do niego autorytetów, 
jak stwierdza w swojej książce Poróżnienie (Éditions 
de Minuit, 1983)05. Jest też mój nauczyciel greki [Elie] 
Theofilakis, który oddał tej wystawie serce i duszę. 
Trwają dyskusje i spory na temat teorii postmoder-
nistycznej, społeczeństwa informacyjnego i post-
marskistowskiej myśli. 

Spotykam Hüseyina Alptekina w jego śro-
dowisku. Ten inteligentny człowiek, z uśmiechem 
w oczach, zajmuje się teorią gier, i angażuje go myśl 
dwóch ważnych filozofów: stara się podążać za Fo-
ucaultem i od czasu do czasu uczęszcza na semi-
naria Derridy. „W tej chwili z kilkoma przyjaciółmi 
przyglądamy im się” — mówi w zabawny sposób, 
francuski jest bowiem dla tych dwóch gości z Izmiru 
czymś nowym. Przyglądają się zatem seminariom 
dwóch słynnych filozofów. Jest też ekscytacja czy-
tanym w przelocie Foucaultem; Derrida zaś to filozof, 

za którym Hüseyin podąży i którego czytać będzie później. Jednak nie 
tylko ci dwaj stanowią punkt przecięcia się naszych dróg. Po tym, jak 
Foucault wspomni o nowej książce Georges’a Dumézila podczas swo-
jego seminarium, Hüseyin rozwinie swoje silne zainteresowanie „ide-
ologią trzech funkcji”. Ja podobnie. W tej intymności filozofii, socjologii 
i literatury nasze relacje ocieplają się, zaczynamy rozmawiać i trzymać 
się razem. Wspomina mi o seminariach w Ankarze, ja natomiast opo-
wiadam mu o mocy wykładów Deleuze’a. Rozmawiamy o Dumézilu, on 
mówi mi, że Bilge Karasu06 przywołuje Dumézila na swoich seminariach; 
ja z kolei opowiadam mu o szamanach i osmańskich Ahi; o szamanach 
syberyjskich, o których słyszałem i których badałem na studiach reli-
gioznawczych na Sorbonie. On zaś mówi, że słowo ojun w jakuckim tu-
reckim oznacza „szamana”. Tworzymy razem powiązania między teorią 
gier i szamanizmem. W tamtym czasie nie znam jeszcze Oruça Aruoby. 
Hüseyin mówi o jego związku z Bilge Karasu i opowiada o artykule po-
święconym Lśnieniu Kubricka, dotyczącym „ducha przestrzeni”. Wtedy 
rozmowa przenosi się na Tarkowskiego. Teatr Le Cosmos, w owym czasie 
prezentujący rosyjską kinematografię, wyświetla filmy Tarkowskiego; 
oglądamy je razem, a po seansach rozmawiamy. Hüseyin opowiada mi 
o Tarkowskim i szamanizmie, powietrzu, wodzie, ogniu i wietrze; ja z kolei 
mówię o subiektywności wiatru u Deleuze’a. Rozmawiamy o różnicach 
między siostrami Brontë a Tarkowskim.

I o wielu innych rzeczach… Drinki, kawa, pogawędki, inni znajo-
mi… Wydaje mi się, że Hüseyin wyjeżdża z Paryża do Turcji w 1989 roku. 
Dowiaduję się, że właśnie otwarto Uniwersytet Bilkent i że zaczął tam 
wykładać. Potem słyszę, że prowadzi zajęcia razem z Vasıfem Kortunem, 
którego poznałem w domu innego znajomego pod koniec lat 80., kiedy 
przyjechałem z Paryża do Stambułu, by spędzić tam lato.

Pod koniec roku 1990, kiedy zostaję zaproszony na Wydział So-
cjologii Uniwersytetu Mimar Sinan, zaczynam prowadzić tam zajęcia 
i zapraszać specjalistów przyjeżdżających do Stambułu. Socjologów, hi-
storyków i artystów, kogoś, kto napisał nową książkę albo przeprowadził 
nowe badania i tak dalej. Zapraszam też Hüseyina Bahriego Alptekina 
(imię Bahri pojawia się w tamtym czasie. Słyszę je po raz pierwszy, nie 
używał go często w Paryżu) i Vasıfa Kortuna. W trójkę prowadzimy se-
minarium. Mówimy o takich wystawach, jak: Les Immatériaux Lyotarda, 
Magiciens de la Terre [Czarodzieje ziemi]07 Jeana-Huberta Martina w pa-
ryskim Beaubourgu, Memories of the Blind [Wspomnienia ślepców]08 

Hüseyin Bahri Alptekin, Heterotopia, instalacja, wymiary różne, 
widok wystawy W poszukiwaniu Bałkanów, Neue Gallery, 
Graz 2002

01 J. Huizinga, Jesień średniowiecza, przeł. T. Brzo-
stowski, PIW, Warszawa 1992.
02 M. Foucault, Porządek dyskursu, przeł. M. Kozłowski, 
słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002.
03 Zob. przypis nr 5, s. 25 niniejszego tomu.
04 J. Lyotard, Kondycja ponowoczesna, przeł. M. Kowal-
ska, J. Migasiński, Aletheia, Warszawa 1997.
05 J. Lyotard, Poróżnienie, przeł. B. Banasiak, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
06 Zob. przypis nr 4 , s. 25 niniejszego tomu.
07 Magiciens de la Terre, Centre Georges Pompidou, 
Grande Halle de la Villette, Paryż 1989, kurator:  
Jean-Hubert Martin.
08 Mémoires d’aveugle. L’autoportrait et autres ruines, 
Luwr, Paryż 1990–1991, kurator: Jacques Derrida.
09 Zob. przypis 14, s. 29 niniejszego tomu.
10 Arhan Kayar (ur. 1960) — projektant graficzny, 
współpracował przy kilku projektach z Hüseyinem Bah-
rim Alptekinem, np. przy performansie zrealizowanym 
jako Global Depression and the Donald Duck Syndrome 
[Globalna depresja i syndrom Kaczora Donalda], 3. Inter-
national Assos Performance Art Festival, Assos 1997.
11 Serotonin, İstanbul Yedikule Gazhanesi’nde,  
İstanbul 1989.
12 Zob. przypis nr 19, s. 29 niniejszego tomu.
13 Ziya Gökalp (1876–1924) – Osmański socjolog, poeta, 
pisarz i aktywista.
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magika i Dumézila z książki Deleuze’a i Guattariego, A Thousand Plate-
aus14. Prowadzimy konwersacje o relacji Dumézila z Tefikiem Esençem15, 
którzy wspólnie starali się odtworzyć język ubyski; o badaniach Kaukazu 
kontynuowanych po śmierci Dumézila przez jego asystenta, George-
s’a Charachidzé, o języku ubyskim, o przywróceniu zaginionych języków. 
Rozmowy prowadzą nas ku teorii „ideologii trzech funkcji” Dumézila. 
Odpowiednio dualizm mocy ukierunkowuje je na dyskusje i mitologie 
pola dominacji, unipolarne stany wojownika oraz tak 
kultywację ziemi, jak i produktywność czy płodność, 
a także płodność kobiet w akcie tworzenia. W pew-
nym momencie pomagamy nawet tureckiemu fil-
mowcowi w pokazaniu jego nakręconego w Sanpan-
ca dokumentu o plemieniu Ubykh w Cinéma du Reel 
w Beaubourg. W trójkę z Özgürem Uçkanem16 prze-
prowadzamy też wywiad z Georges’em Charachidzé, 
który zostanie wyświetlony później.

3. Okres artystyczny

Nasze drogi z Hüseyinem rozchodzą się. Kiedy raz na 
jakiś czas przyjeżdża do Paryża, mówi, że wrócił do 
Turcji i zaczął prowadzić zajęcia w Ankarze. W latach 
90. ja również postanawiam przyjąć zaproszenie od 
Uniwersytetu Mimar Sinan i „wystrzelić” do Stambu-
łu. Tym samym zaczyna się przygoda ze Stambułem 
i Turcją. W tym czasie, jeśli nie o Dumézilu, Hüseyin 
wciąż rozmyśla o mitologii — w sensie zbliżonym 
do Mitologii17 Barthes’a. Hüseyin Alptekin, razem 
z amerykańskim artystą Michaelem Morrisem (rów-
nież wykładającym wtedy na Uniwersytecie Bilkent, 
gdzie razem z Alptekinem prowadził zajęcia na 
Wydziale Grafiki, założonym przez Erdağa Aksela18) 
organizuje wystawę o przedmiotach mitologicznych.

Zainteresowania Hüseyina wciąż skupiają się 
na Beuysie i sztuce niemieckiej, jak również na Beuy-
sowskim szamanizmie. Choć uważa on, że sztuka to 
kwestia nadmiaru energii, idea „wizjonerstwa” ko-
tłuje się w jego umyśle w szamanistycznej formie. 
Poruszając temat artysty jako wizjonera w zmienia-
jącym się świecie, Hüseyin przyjmuje, zgaduję, że od 
Bilge Karasu, nową koncepcję: wizjonerską, to jest 
uzgörü (tur. zapobiegliwy; ten, który widzi naprzód). 
Zamysł ten jest ostatecznie ideą, która przecinając 
niemiecki romantyzm, dosięga spuścizny Beuysa.  
To część koncepcji sztuki Caspara Davida Friedri-
cha; ponieważ jego zdaniem artysta, zmuszony do 
wyobrażenia sobie obrazu swoimi zaślepionymi 

oczami, powinien tworzyć, patrząc na wizję odbitych w niej przedmio-
tów. Posiadanie uzgörü zakłada zatem obserwację i podążanie za tym, 
co dzieje się w naturze, a następnie wkroczenie do ciemnego studio i roz-
poczęcie procesu malarskiego z obrazem kolorów, stanowiącym odbicie 
widoków zachowanych w wizji twórcy. Gdy pomyślimy o związku Beuysa 
z ekologią jako kontynuacji niemieckiego romantyzmu, zasadzającego 
się na naturze i atmosferze mistycyzmu, możemy docenić relację uzgörü 
Hüseyina ustanowioną między naturą a obiektami, przedmiotami. Do 
tego stopnia, że nawet na jego bliskość z Blokiem Wschodnim nakładają 
się światowe zmiany lat 90. i koncepcja Eurazji Beuysa. W tym przypadku 
artysta obdarzony uzgörü w oczach Hüseyina staje się „okiem słońca”. 
Łączy on ogień, wiatr i Tarkowskiego z podstawami filozofii klasycznej. 
Z uzgörü Hüseyin Alptekin patrzy na rzeczy poza orientalistyczną re-
lacją Wschodu z Zachodem, spoglądając naprzód — tak jak nakazuje 
mu wyobraźnia. Dlatego można powiedzieć, że zaczął on rozwijać per-
spektywę umożliwiającą porównywanie tego, co mistyczne, z kondycją 
świata pierwszej dekady XXI wieku, polegając na  „ciągłym narzekaniu” 
i „przywłaszczaniu”. Ta myśl towarzyszy podróży śladem Juliusza Ver-
ne’a, Sur les traces de Jules Vernes [Śladami Juliusza Verne’a]19, oraz 
pracy Ah Odessa. Podróże artysty uzgören (artysty, który widzi naprzód) 
przeplatają się pod względem fizycznej i fizjonomicznej percepcji. Z jed-
nej strony świat materialny i przedmioty, z drugiej — uniwersum ducho-
we i jego metafizyczne oraz mistyczne aspekty. Zrównanie, dokonane 
między ideą przywłaszczenia, którą Hüseyin Alptekin zapożyczył od 
Deborda, a mistycznym punktem widzenia, wynika z ich obustronnie 
połączonej heterogeniczności. Poprzez przywłaszczanie społecznych 
elementów na gruncie natury, i za ich pomocą, artysta uzgören tworzy 
taki sposób obrazowania, że powinno się ono połączyć z fizjonomiczną 
percepcją. Ta osiemnastowieczna koncepcja miała wielkie znaczenie 
dla pracy [Johanna Caspara] Lavatera20. Owo podejście, mające swoje 
korzenie w niemieckim romantyzmie, w latach 1775 i 1778 miało na celu 
połączenie natury z nauką. 

Strategia narzekania u Hüseyina Alptekina uwidoczniła się w jego 
eksploracji miłości między mistycyzmem a nauką: z prac takich jak Love 
Lace można wyczytać, jak te dwa podejścia przeplatają się ze sobą; 
ponieważ uzgörü sztuki, które można nazwać naukowym (zawsze twier-
dziliśmy, że jest to rodzaj wiedzy), oraz szamański punkt widzenia, który 
można określić jako mistyczny, funkcjonują ze sobą wspólnie, ramię 
w ramię. Tworzenie wiedzy o wiedzy za pomocą sztuki.

W pewnym sensie Hüseyin ponownie przeprowadza eksperyment 
z ideą tworzenia sztuki anonimowej razem z Grup Grip-in, w relacji do  
Mitologii (Barthes) w okresie post-foucaultowskim i barthesowskim 
(śmierć Autora). Ich wystawa zbudowana w odniesieniu do Mitologii, 
oparta na niehierarchicznych założeniach, rozwija się wokół wzorów 
graficznych na starych przedmiotach pochodzących z Turcji. Idea gru-
py i wystawy wywodzi się z projektu opakowania Grip-in, niesławnego 
leku na ból głowy, zębów i gorączkę. Jest tam też oczywiście design 
opakowań rosyjskiego kawioru. (Przejście ku Bałkanom). Czarna postać 

kobieca na gumie do żucia Mabel czy wykałaczki Lido odnoszą się do 
wspomnienia lat spędzonych na Büyük Ada w Turcji, jak również do teorii 
westernizacji ziem wschodnich. Odsyła też do historycznych więzi mię-
dzy dwoma światami: Lido — weneckim i turecko-osmańskim. (Wenecka 
przygoda Hüseyina miała swoją kontynuację na Biennale w Stambule —  
do Platform Garanti Contemporary Art Space przywiózł on w 2005 roku 
konie z Wenecji — H-Fact: Horses and Heroes [Fakt-H: Konie i bohate-
rowie]  — oraz w 2007 podczas Biennale w Wenecji). Okładka książki 
Rodczenki O Majakowskim i plakat wystawy Grup Grip-in, Myths Graphic 
Symbols/ Images [Mity graficzne symbole / obrazy], zbiegają się z [beuy-
sowską] teorią Eurazji, łączącą Wschód z Zachodem. Związek między 
symbolizmem Hüseyina Bahriego Alptekina i niemieckim romantyzmem 
w sposób oczywisty wynika z jego wypowiedzi dotyczących Beuysa.

4. Z czasu teraźniejszego  

do czasu przeszłego

Czas teraźniejszy, który stosowałem od początku tego eseju i narra-
cji, zmieni się teraz w czas przeszły. Im jesteśmy bliżej, powracamy do 
przeszłości. Śmierć Hüseyina postrzegam w czasie przeszłym. Z drugiej 
strony jego przeszłość wtapia się w teraźniejszość i wspomnienia. Śmierć 
staje się odległa, młodość — bliższa.

Z jednej strony wpływ hermeneutycznych lektur, z drugiej od-
dźwięk jednej z najgłośniejszych wystaw lat 90., Wysokie i niskie, kazały 
Hüseyinowi rozważać ich efekty we wzajemnym odniesieniu. Zarów-
no jego wspólne prace z Michaelem Morrisem, jak i ekspozycja kolażu  
Heterotopia21, rozwinęły się wokół tekstu Foucaulta o heterotopiach. Piłki 
wykorzystane w pracy Turk Truck [Turecka ciężarówka], pokazywanej 
podczas Biennale w Stambule w 1995 roku, miały pojawić się na dwóch 
innych wystawach: jedną z nich była grupowa wystawa Geographical 
Intersections [Geograficzne przecięcia] w galerii Ujlak22, którą zrobiliśmy 
wspólnie. Częścią ekspozycji był gigantyczny wór o nazwie Kara-Kum, 
zaprojektowany razem z Michaelem Morrisem, wystawiony w łaźni Tu-
reckiej: światy bliskowschodnie i arabskie23. Znów podjęte zagadnienia 
to Beuys, teoria Eurazji i życie nomadyczne.

Przywłaszczając sobie propozycję „artysty bez atelier” [Daniela] 
Burena, Hüseyin mówił, że jako „artysta bez studio” był nomadą; nie 
używał jednak tego terminu w sposób, w jaki Deleuze i Guattari rozumieli 
nomadyzm, ale raczej w znaczeniu podróżnika; ponieważ prawdziwi no-
madzi byli zazwyczaj ludźmi przemieszczającymi się z jednego miejsca 
do drugiego, od schronienia zimowego do letniego. Tak czy inaczej, jako 
globtroter, Hüseyin Bahri Alptekin czuł się raczej jak „nomadyczny po-
dróżnik”. Podróżował wszędzie, pracował i żył w podróży. Z tego powodu 
był właściwie bliższy myśli dziewiętnastowiecznego romantyzmu, która 
opierała się na metaforach i symbolach. Natomiast odległy były dla niego 
pozbawione metafor, reprezentacji i symboli teorie Deleuze’a i Guatta-
riego. Hüseyin Bahri Alptekin chciał wyrzeźbić „rzeźbę semantyczną”, 
jednak Deleuze’a i Guattariego interesowała nie semantyczna, a agra-
matyczna praca. W istocie wystawa Living Room [Pokój gościnny]24 
wyjaśniała kwestie osiedlenia i nomadyzmu. Przeciw depresji — Prozak 
i Viagra. Z drugiej strony, znaki hotelowe z pracy Capacity [Pojemność] 
(1998) wprowadzały nas w świat aktu podróżowania, nie nomadyzmu. 
Skupiony wokół Bałkanów i Morza Czarnego, trwający od jesieni 2000 
roku do lata 2003, projekt LOFT Sea Elephant Travel Agency [Biuro 

14 G. Deleuze, F. Guattari, Capitalisme et Schizophrénie 
2. Mille Plateaux, Éditions de Minuit, Paris 1980.
15 Tefik Esenç (1904–1992) – Czerkieski uchodźca 
mieszkający w Turcji i ostatni znany, w pełni kompetent-
ny użytkownik języka ubyskiego.
16 Özgür Uçkan (ur. 1961) – Turecki filozof, studiował 
filozofię w Izmirze, wykładowca na wielu tureckich 
uniwersytetach.
17 R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Aletheia, 
Warszawa 2011.
18 Zob. przypis nr 6, s. 25 niniejszego tomu.
19 Sur les traces de Jules Vernes, Instytut Francuski, 
Stambuł 2000.
20 J. C. Lavater, L’art de connaitre les hommes par la 
physionomie, Paris 1806.
21 Heterotopia, we współpracy z Michaelem Morrisem, 
galeria Ars, Ankara 1992.
22 Geographical Intersections, wystawa zbiorowa, gale-
ria Ujlak, Budapeszt 1995.
23 Unicum-Kara-Kum, Special Edition Portfolio, galeria 
Leopold, Bloom, Budapeszt 1996.
24 Living Room, Pi Artworks, Stambuł 1998.
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podróży „Słoń morski”] też w pewnym stopniu na to wskazywał. W isto-
cie Hüseyin Bahri Alptekin nie był nomadą, a podróżnikiem, podobnym 
do podróżników dziewiętnastowiecznych. Podróżnik, który wędruje to 
tu, to tam, odwiedzając wiele pokoi hotelowych.

W ramach zbiorowej wystawy zatytułowanej Minority [Mniej-
szość]25, której byłem kuratorem, w jego pracy The Artist in Summer 
Depression [Artysta z letnią depresją] ponownie pojawiły się plastiko-
we piłki: okrągły, przypominający piłkę obiekt, obrazujący globalizację 
w sferycznej formie (pierwszy człon tytułu mojej wystawy z 1995 roku, 
nazwanej Państwo — nędza — siła brzmiał Globalizacja). To, co okrą-
głe i globalne, to w rzeczywistości przechodniość świata. Kiedy prace 
Hüseyina pokazane zostały w kontekście Mniejszości, podczas wystawy  
Desired Machines [Pożądane maszyny]26, na festiwalu Assos oraz w ga-
lerii Nev (Artist in Winter Depression [Artysta z zimową depresją]), 
znalazły się tam piłki, okulary i wspomniana leżanka ojca. Na wystawie 
z 1995 roku, Globalizacja: państwo — nędza — siła, widzieliśmy znów 
ową leżankę, tym razem przykrytą flagą Bośni i Hercegowiny (Diagnosis 
Depression [Depresja diagnozy]). Sugerując jakby, że depresyjny etap 
procesu psychoanalitycznego się zakończył, przykryta leżanka zapo-
wiadała również jego nadchodzące wystawy. Wyprodukowany w Ro-
sji bandaż i zestaw pierwszej pomocy związane były z odniesieniami 
geograficznymi.

Piłki pojawiły się ponownie na zbiorowej wystawie Ecology and 
Periphery [Ekologia i peryferia] we Florencji w 1998 roku, której byłem 
kuratorem. Kwestia ekologii podjęta została tutaj na gruncie zachod-
nim i nie-zachodnim. Hüseyin Bahri Alptekin zajął się korelacjami mię-
dzy kulturą konsumpcji i oczyszczaniem oraz zanieczyszczoną naturą 
(ewaluacja, która trwała do czasu powstania instalacji Don’t Complain 
[Nie narzekaj] w 2007 roku). Jean Baudrillard opowiedział nam o mni-
chach tybetańskich, którzy próbowali zapisać dziewięć bilionów imion 
Boga. W momencie ukończenia tego procesu nastąpić miał koniec świata. 
Mnisi nie byli w stanie skończyć swojego zadania ręcznie, zwrócili się 
więc do specjalistów z firmy IBM, którzy ukończyli pracę w ciągu kilku 
miesięcy: w tym sensie koniec świata nastąpiłby w czasie rzeczywistym. 
Niestety nie oznacza to, że w czasie rzeczywistym 
świat faktycznie by zniknął. W celu przedstawienia 
powiązania między popularnością piłki futbolowej 
a świętym obrusem w swojej pracy, Hüseyin Bahri 
Alptekin kupił obrus na bazarze Maraş — w miejscu, 
gdzie to, co święte, kupowane i sprzedawane było 
jako przedmiot kultury popularnej — a następnie 
zestawił to z piłką. Inkorporował on różne obszary 
i kultury w sposób heterogeniczny, a nie homoge-
niczny. A to w pewnym sensie oznaczało to samo, co 
rzeź świętości oraz transgresja: zalew popularyzacji 
i konsumpcji świętości jako pokrywające się procesy.

5. Ku XXI wiekowi

Kriz: Viva Vaia [Kryzys: niech żyje ironia] to nazwa wystawy Hüseyina 
Bahri Alptekina, która odbyła się w Dulcinea Art Gallery w roku 199927. 
Kryzys interpretowany był tutaj przez pryzmat społeczny, kulturowy, 
ekonomiczny, jak i jednostkowy; ponieważ kiedy Hüseyin Bahri Alptekin 
odnosił się do swoich poprzednich wystaw, był jednocześnie posłańcem 
tych nadchodzących. Co więcej, przeprowadzał badania procesualne, 
zamiast oglądać wystawę przez cały czas jej trwania, wolał on podróżo-
wać i coś do niej dodawać.

Byliśmy świadkami identycznej sytuacji podczas jego wystawy 
w galerii Nev. Hüseyin Bahri Alptekin, odnoszący się do idei sztuki mo-
bilnej, nomadyzmu i kłącza, jest przede wszystkim artystą, który wnosi 
swoje życie i indywidualność do sztuki, i zamiast samemu się otwierać, 
inscenizuje portret własny i ogląd zewnętrzny swojego wewnętrzne-
go  „ja”. Jako artysta, jednocześnie zdyscyplinowany i poruszający się 
w sferze ekstremów, swoje subiektywne procesy wnosił do sal wysta-
wienniczych. Jednocześnie posiadał umiejętność lokowania wystawia-
nych przedmiotów jako procesu wędrownego. Wydaje mi się, że seria 
jego „depresyjnych” wystaw miała swój początek w ekspozycji Globali-
zacja: Państwo — nędza — siła; najpierw prezentował leżankę swojego 

ojca w pracy wideo, pokazywanej w galerii Nev, a potem wnosił tę samą 
leżankę do przestrzeni Delvet Han w roku 1995 i kładł na niej bośniacką 
flagę. Tutaj leżanka, odziedziczona przez ojca jako przedmiot terapeu-
tyczny, została ujęta w relacji z wydarzeniami w Bośni i bezdusznie wy-
eksponowana: w procesji karmionej przemocą odnosił się do powiązań 
psychoanalitycznej przemocy z wojną i z nieruchomą prezentacją na-
rzędzia intelektualnej zbrodni.

Jak można zauważyć, proces pojedynczej pracy kontynuowany był 
w innych ekspozycjach z niewielkimi zmianami. A podczas gdy „badania 
procesu” z jednej strony pokazywały zrozumienie praktyk wystawien-
niczych przez artystę, z drugiej wskazywały na wędrowne procesy „po-
ruszania się”: wysuszona ryba przenoszona z jednej wystawy na drugą, 
pokaz leżanki przeniesionej do przestrzeni wystawienniczej, dodatki do 
ekspozycji w czasie trwania wystawy, wkład innych artystów w wysta-
wiane przedmioty — to wszystko pokazywało nam, jak Hüseyin Bahri 
Alptekin pojmował swoją sztukę w odniesieniu do procesów społecznych.

Innym wskaźnikiem związanym z procesami transnorodowymi  
był jego sposób projektowania wystaw: wykorzystywał on zarówno 
elementy lokalne, jak i globalne. Na wystawie Globalizacja: Państwo  — 
nędza — siła poruszał kwestię terapii, przedstawiając problem bośniac-
ki za pomocą leżanki ojca. Tymczasem na pokazie w galerii Dulcinea 
projekt ekspozycji polegał na stworzeniu związku między obrazem Gu-
stave’a Courbeta, Pochodzenie świata, z procesem tworzenia wysta-
wy. Ustanawiał on odniesienie do cenzurowania okładki wydanej we 
Francji książki, na której pojawiło się dzieło oraz do procesu poruszania 
się i krążenia w obiegu. Fakt, że obraz Pochodzenie świata powstał na 
zamówienie osmańskiego Paszy, a potem należał do Jacques’a Lacana, 
uznawanego za ojca strukturalnej psychoanalizy, pozwolił Hüseyinowi 
Bahriemu Alptekinowi na zbudowanie korelacji między antropologią 
strukturalną a swoją wystawą. W ten sposób ewidentne stało się powią-
zanie między Claude’em Lévi-Straussem, który nadał jednej ze swoich 
pozycji z serii Mythologiques tytuł The Raw and the Cooked [Surowe 
i gotowane], a ponownym przywłaszczeniem powiększonego wydruku 
cyfrowego obrazu Courbeta: proces przywłaszczenia i przywłaszczenia 
ponownego. Podczas gdy na jednej ze ścian wykadrowana wersja „suro-
wej” waginy zasłonięta była tiulem, co sprawiało, że obraz ukazywał się 
odbiorcy w momencie jego mijania, na drugiej wystawiona została „nie-
wykadrowana” cyfrowa fotografia tego samego obrazu, również przykry-
ta tiulem. Jedną z nich można by postrzegać jako punkową, drugą jako 
popową albo hipisowską. Symetryczne rozmieszczenie dwóch obiektów 
odnosić można też do obrazów z historii sztuki: zasada symetrii i Viagry.

Na pozostałych ścianach zawisły obrazy przywiezione z wielu 
różnych części świata, pokryte napisami, utkane z neonowych kabli. Na-
pisy te, też utworzone z neonowych przewodów, nawiązywały do wiersza 
brazylijskiego poety. Trudne do zrozumienia, pojawiające się w wierszu 
ATROCADUCAPACA…28 z łatwością można jednak powiązać z odczyta-
niem schizofrenicznym i strukturą kłącza. Fotografie w odcieniach nie-
bieskiego i zieleni sugerowały dialektykę Viagry i Prozaku. Z jednej strony 
niebieska Viagra wysyłała sygnały w kierunku przyszłości, z drugiej kolor 
zielony odnosił się do depresyjnego stanu kultury Prozaku.

Prace Hüseyina Bahriego Alptekina poddają się analizie w więk-
szym stopniu z perspektywy ich przedłużeń niż przez ich wydzielenie. 
Nieco proceduralna kontynuacja pracy może sugerować związki twór-
czości Hüseyina z [André] Mallarmé, który utrzymywał że „świat to jed-
na książka”. Artysta, który postrzega sztukę jako bieg życia i z trudno-
ścią akceptuje różnice między nimi. Hüseyin Bahri Alptekin, traktując 

25 Minority, Famagusta, Republika Turecka Północnego 
Cypru, 1996.
26 Desiring Machines, zbiorowa wystawa turecko-ma-
cedońska, Y. Sabanci Culture Center, Uniwersytet Yildiz, 
Stambuł 1997.
27 Wystawa funkcjonowała również pod nazwą  
The Crisis [Kryzys].
28 Wiersz Augusta de Camposa, Cidade, City, Cité 
[Miasto], 1963.

Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris |  Turecka ciężarówka |  1995
rysunek
archiwum artysty
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zjawiska społeczne i myślenia artystyczne jako całość, mierzył się ze 
strukturalnymi innowacjami i eksperymentami umysłowymi jako jed-
nym i tym samym. W ten sposób minimalizował relatywną różnicę mię-
dzy sztuką a naukami społecznymi. Mimo że kojarzył proces twórczy 
z jednostkową kondycją artysty, życiem i podróżowaniem w obrębie spo-
łeczeństwa, włączał też elementy sztuki o strukturze kłącza do swoich 
prac. W tym sensie prace Hüseyina Bahriego Alptekina, w odniesieniu 
do myśli Nietzschego, włączającego filozofię do swojej sztuki, a sztukę do 
filozofii, włączały geograficzne tereny w podróży do przestrzeni sztuki. 
Albo przenosił on owe przestrzenie jedna do drugiej: Przemieszczenia.

Podczas wystawy z 2002 roku, zatytułowanej Small Brother  
[Mały brat]29, kuratorowanej przez Ediego Mukę, Hüseyin zasugerował 
przeniesienie bunkra, pozostałości po rządach Enwera Hodży, do Naro-
dowej Galerii Sztuki w Tiranie. Należy tu podkreślić, że Hüseyin Alptekin 
był podróżnikiem, który przekształcał przedmioty w narzędzia wędrow-
ne. Tej samej idei przemieszczenia podyktowane było umieszczenie bun-
kra na dziedzińcu Kunsthalle Fridericianum na pokazie w Kassel (In the 
Gorges of the Balkans [W wąwozach Bałkanów], 2003). Bunkier znów 
został ujęty metaforycznie. Alptekin przez cały czas posługiwał się sym-
bolami i metaforami. Zawsze twierdziłem, że początkowy wpływ niemiec-
kiego romantyzmu pozostał z nim na zawsze. Funkcjonalność i mitologia 
(Dumézil), heterotopia (Foucault), kultura niska i utrata aury (Benjamin): 
wykorzystywanie oświetlenia LED-owego z Dalekiego Wschodu, świetlne 
przewody, neonowe znaki hotelowe (estetyka kiczu), design (przecho-
dzenie między dyscyplinami sztuki), sztuka jako wiedza (Lyotard), me-
tafory i symbole (niemiecki romantyzm, Beuys, nawet [Anselm] Kiefer), 
to wszystko elementy sztuki Hüseyina Alptekina. Jego pokryty cekina-
mi billboard Heimat-Toprak jest kolejnym tego symbolem: ukazuje on 
związki między niemieckim romantyzmem a ziemią, ojczyzną. Wydaje 
się jednak, że nicią wiążącą jest ich przemieszczenie podczas podróży.

6. Narzekanie

Zawsze z kosmykiem długich włosów w ustach, z depresyjnym wyra-
zem twarzy, Hüseyin Bahri Alptekin nieustannie narzekał. Narzekał na 
życie, autostrady, miasta, ludzi, nadmiar samochodów, niedobór ksią-
żek, globalizację, brak opanowania swojej sytuacji w Bloku Wschodnim, 
swoich przyjaciół, kobiety i mężczyzn. Kiedy Vasıf Kortun zaprosił go 
do de facto indywidualnej wystawy na Biennale w Wenecji w 2007 roku 
(Aydan Mürtezaoğlu wycofał się wcześniej), zaprezentował on całkiem 
interesującą pracę, łączącą wszystkie jego podróże, ekspozycję tytułu-
jąc Don’t Complain [Nie narzekaj]. Czy Hüseyin ostatecznie przestawał 
narzekać? Czy wychodził ze swojego depresyjnego świata, czy obie-
rał nową ścieżkę razem z żoną Camilą Rocha i synem Marino? Praca  
Catching Up [Doganiając], którą pokazał we współpracy z Camilą w 2005 
roku w Australii, oraz doświadczenia z Indii30 w 2006 roku mogły na to 
wskazywać.

Wystawa Nie narzekaj opierała się na dialektycznym związku tego, 
co globalne z tym, co lokalne. Była połączeniem teorii i praktyki, przecię-
ciem kultury niskiej i wysokiej, jak zawsze. Ekonomia, domowy budżet, 
zrównanie nieprzyjemnych momentów z konsumpcją powiązane zostało 
z niską kulturą jako materiałem (oikos — cabana). Publiczne udogod-
nienia, nowe realizacje, zmiany w rozumieniu kiczu i przesunięć; czy 
miejskie dekoracje nie stawiają pytania o to, dlaczego nie powinniśmy 
narzekać? Jest to niemalże przemieszczenie szyku w kierunku kiczu. 

Dlaczego wiecznie narzekający Hüseyin Bahri Alptekin wyszedł z taką 
propozycją? Czy było to górnolotne? Być może, jak podaje Michel Serres, 
przejął sposób myślenia z bajki o wilku i baranku La Fontaine’a, która 
ukazała się w filozoficznej serii Hermes. Wysuwa on tu nowe twierdzenie, 
że należy odciąć się od narzekania przez przekroczenie hierarchii na 
rzecz nowych możliwości i wyzwań. Pozbawiony niezadowolenia stan 
optymizmu, skromności i cierpienia. Czy w takim razie artysta zamierzał 
oddalić się od Beuysa oraz uzgörü ze swojego wczesnego okresu i od tej 
pory spoglądać na świat pragmatycznie, bez narzekania? Hüseyin zade-
dykował wystawę Nie narzekaj Vasıfowi Kortunowi i Camili Rocha. Chciał 
podążać tym szlakiem. Czy na zawsze? Być może… Pragnął utrzymać, 
konieczne było utrzymanie symetrii, z której zboczył… Co należało do tar-
ganego wojnami świata, było ostatecznie sztuką o niewielkim znaczeniu…  
On wyniósł ją ku nieskończoności.
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29 Small Brother, Narodowa Galeria Sztuki Nowocze-
snej, Tirana 2002, kurator: Edi Muka.
30 Catching up – India, Urban Rural, Partapur/Gahri, 
Radżastan 2006.
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Alptekin studiował estetykę, filozofię sztuki i socjologię na Uniwersyte-
cie Haceteppe w Ankarze (1977–1981), na Wydziale Filozofii Université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne w Paryżu uzyskał dyplom z teorii gier (1983). 
Kontynuował tam edukację na studiach doktoranckich (1984–1988). 

Alptekin był wykładowcą  Uniwersytetu Bilkent w Ankarze (1990–1994) 
i Uniwersytetu Bilgi w Stambule (1999–2003).

Rezydencje:

2007
— Platform, Vaasa

— Air Cruse, Dunaújváros / Graz / Uście nad Łabą / Lipsk

2006
— Capacete, Rio de Janeiro

— Sandarbh, Gahri-Partapur, Radżastan

2004 – 2005 
— IASKA: International Art Space Kellerberrin

2003
— IASPIS, International Artists’ Studio Program in Sweden, Sztokholm

— Fixing the Bridge: An International Workshop on Artists  
Initiatives, Dżakarta 

— HIAP: Helsinki International Artist Program, Cable Factory, Helsinki

2002
— International Mobility and Transnational Cultural Production,  

Res Artis Meeting, Helsinki 
— NIFCA: Nordic Institute for Contemporary Art, Suomenlinna, 

Helsinki 

Biografia

Hüseyin Bahri Alptekin (1957–2007)

artysta, pisarz, krytyk sztuki, wykładowca, kurator
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Lista prac eksponowanych  
na wystawie 

DZIĘKI UPRZEJMOŚCI ESTATE 
OF HÜSEYIN BAHRI ALPTEKIN 
I GALERII RAMPA, STAMBUŁ: 

Hüseyin Bahri Alptekin
Translacja | 2007
20 sztuk neonu, 4 zasilacze
wymiary zmienne

Hüseyin Bahri Alptekin
Kontemplacja | 1999
wydruk, Dibond 
114 × 84 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Sny | 1999
wydruk, Dibond
153 × 82 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Elit | 1999
wydruk, Dibond
153,5 × 82 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Zajście (-a), zdarzenie (-a), 
okoliczność (-ci), przypadek (-dki), 
sytuacja (-e) | 2007
5 oprawionych w ramy, zużytych 
haftowanych prześcieradeł 
hotelowych
14 × 55 × 4 cm (każde)

Hüseyin Bahri Alptekin
Heimat-Toprak | 2001
cekiny zamontowane na 
plastikowym podkładzie
300 × 500 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Elite | 1999
fotografia Mattiego Pellonpää 
autorstwa Moune Jamet
wydruk, Dibond, neon, zasilacz
80 × 60 × 8 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Pojemność | 1998
panel LED-owy zamontowany  
na 36 wydrukach na Dibondzie
158,5 × 354 × 7 cm (całość);  
39 × 39 cm (każdy)

Hüseyin Bahri Alptekin
Marząc o Bombaju | 2006
4 kurtki i 4 znalezione fotografie
ok. 157 × 279 cm (wymiar instalacji)

Hüseyin Bahri Alptekin
H-Fakt: Gościnność / Wrogość
(HOTEL REYKJAVIK)  
2003–2007
znak hotelowy
34 × 75 × 12 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
H-Fakt: Gościnność / Wrogość
(MOTEL BEIRUT) | 2003–2007
znak hotelowy
28,5 × 70 × 12 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
H-Fakt: Gościnność / Wrogość
(MOTEL YALTA) |  2003–2007
znak hotelowy
58 × 75 × 14 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
H-Fakt: Gościnność / Wrogość
(HOTEL ODESSA) | 2003–2007
znak hotelowy
62 × 82 × 12 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Poza sezonem |  1999
wydruk, Dibond
106,3 × 70,3 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Pojemność  | 1999
wydruk, Dibond
80 × 110 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Zdarzenie (-a) Dywany 
| 2004–2007
wideo, 03’ 23’’

Hüseyin Bahri Alptekin
Zdarzenie (-a) Cihangir II  
2004–2007
wideo, 35’ 49’’

Hüseyin Bahri Alptekin
Zdarzenie (-a) Ipanema  
2004–2007
wideo, 08’ 20’’

Hüseyin Bahri Alptekin
Zdarzenie (-a) Bombaj | 2006
wideo, 08’ 05’’

Hüseyin Bahri Alptekin
Zdarzenie (-a) Przycinanie drzew  
2004–2007
wideo, 07’ 10’’

Hüseyin Bahri Alptekin
Zdarzenie (-a) Suburbio  
2004–2007
wideo, 02’ 23’’ 
 
 

DZIĘKI UPRZEJMOŚCI M.D. 
MORRISA, ESTATE OF HÜSEYIN 
BAHRI ALPTEKIN I GALERII 
RAMPA, STAMBUŁ:

Hüseyin Bahri Alptekin  
& M.D. Morris
Mydło / węgiel | 1992
47 mydeł i różnych obiektów
15 × 6 cm (każdy)

Hüseyin Bahri Alptekin  
& M.D. Morris
Kara-Kum | 1995
torba plastikowa z nadrukiem 
cyfrowym, 4 metalowe uchwyty
ok. 230 × 148 × 57 cm

Hüseyin Bahri Alptekin  
& M.D. Morris
Heterotopia | 1991–1992
technika mieszana, papier
64,5 × 49,5 cm

Hüseyin Bahri Alptekin  
& M.D. Morris
Heterotopia | 1991–1992
technika mieszana, papier
72 × 52 cm

Hüseyin Bahri Alptekin  
& M.D. Morris
Heterotopia | 1991–1992
technika mieszana, papier
98 × 59,5 cm

Hüseyin Bahri Alptekin  
& M.D. Morris
Heterotopia | 1991–1992
technika mieszana, papier
64 × 49,5 cm

Hüseyin Bahri Alptekin  
& M.D. Morris
Heterotopia | 1991–1992
technika mieszana, papier
64,5 × 49,5 cm

Hüseyin Bahri Alptekin  
& M.D. Morris
Heterotopia | 1992–2013
instalacja, technika mieszana
wymiary różne
ok. 248 × 165 cm

Hüseyin Bahri Alptekin 
 & M.D. Morris
Turecka ciężarówka | 1995–2013
czerwona ciężarówka na tureckiej 
licencji, wypełniona podróbkami 
piłek do piłki nożnej

DZIĘKI UPRZEJMOŚCI CAMILI 
ROCHA:

Camila Rocha
Sipa Story | 2011
wideo, 18’ 31’’

Camila Rocha
Bagażnikowa opowieść  
2004–2005 
wideo, 11’ 18’’





Hotel Eifel is located between utility poles in an undefined, coinci-
dental landscape, a place which could be anywhere. Eclectic, rich 

in ornaments and adornments, the building is kept in a style character-
istic of cheap, splendour imitating roadside architecture, or identified as 
inferior or peripheral. In this case, the imitated model is the Eiffel Tower, 
a universal symbol of Paris and the myth portraying it as a modern city 
of elegance and wealth. Hotel Eifel, lacking in one significant letter ‘f ’, is 
in mimicry of its model, attempting to compensate this lack with its ‘rich’ 
style. Meanwhile the signs of the Moldova Magazin Universal Supermar-
ket reveal that it is located somewhere in Moldova. Presumably, to take 
photo of this subject, Hüseyin Bahri Alptekin must have been tempted by 
the shop’s name, which can be read as a meeting of different orders that 
requires adaptation or translation: of universalism and a place commonly 
associated with the peripheries of Europe. Both photographs, taken by 
Alptekin during one of his numerous trips are just two examples that we 
have selected from his extensive archive of pictures. They converge on 
issues that interested the artist: cultural translation, imitation, construc-
tion of peripheries and civilisational centres, marginality and contingency, 
global circulation of signs, symbols and their material manifestations in 
a form of hybrid architecture and design.

Moldova Magazin Universal 
Supermarket

JOANNA SOKOŁOWSKA

IN COLLABORATION WITH MAGDALENA ZIÓŁKOWSKA



These photographs come from a collection which Hüseyin Bahri 
Alptekin, working in the 1980s as a professional photographer and archi-
vist at the Parisian SIPA agency, did not intend to publish or treat as works 
of art. Often overexposed, taken in quick and apparently coincidental 
takes, they are done in the style of amateurish travel souvenirs. Subjects 
that interested Alptekin include hotel rooms and buildings, drive-ins, ad-
vertisements, logotypes, road signs, parties, exhibition openings, friends 
and strangers met along the way... Aside from photos from trips and cities 
in which he lived, Alptekin would collect countless numbers of objects: 
maps, globes, commercial brochures, packs of cigarettes, food and cos-
metics containers, alcohol labels and bottles, hotel stationery, exhibition 
posters and invitations, tickets for public transport and cultural events. 
Kept in his flat and studio, they constituted the environment of his life and 
work, a material basis and — together with the photographs  — a reser-
voir of themes, which could be used in production of works of art realised 
as installations, collages, objects, videos or digital prints.

Before Hüseyin Bahri Alptekin began to participate in the inter-
national art world as an artist in the 1990s when he was already about 
forty years old, he had tried many professions and disciplines of knowl-
edge: among others, he studied philosophy at Paris Sorbonne University, 
worked as a photographer and an archivist, was an acid jazz band man-
ager. He also simultaneously wrote and taught at art colleges in İstanbul 
and Ankara. But it was the formally open language of contemporary art, 
at that time undergoing processes of globalisation, that gave him the 
opportunity to translate the stories and experiences that interested him 
and to incorporate them into an international circulation of ideas, and 
at the same time to articulate his own position within this. The context 
of individual work by Hüseyin Bahri Alptekin was 
determined by means of the production, presenta-
tion and distribution channels of art, enabling its 
increased mobility and dissemination in the 1990s 
and the first decade of the 21st century. These were 
for example international art residencies and schol-
arships, large-scale cyclical exhibitions and above 
all — newly emerging biennale editions and art gal-
leries created in places without well-grounded tra-
ditions of modern art. The participation of artists in 
an increasingly globalised art circuit assumed the 
intensification of travel and necessity to establish 
contacts beyond their local environments. Modes of 
collaboration and production applying inexpensive, 
easily available means, such as digital prints and 
films, found objects, actions, performances and in-
structions were becoming more popular. A frequent 
practice was commissioning technical workers (e.g. 
production teams at a particular institution) to ex-
ecute works of art based on the ideas and under the 
supervision of artists. Such a division and processes 

of work corresponded with post-Fordist transformations of production — 
an integral element constituting the international art field. The position 
of the artist became one close to the class model of an idea-generating, 
creative, flexible and mobile individual.

Alptekin’s status as a cosmopolitan artist-traveler, a flâneur, is 
formed, but it does not exhaust itself, in relation to possibilities offered 
by international art platforms. In his practice he was a conscious user 
of the aforementioned means of production, he participated in numer-
ous biennales (Cetinje 2002, Iași 2003, Tirane 2003, Havana 2003, San 
Sebastian 2004, Tirana  2005, İstanbul 2006, Venice 2007) and almost 
every year was an artist in residence (Helsinki 2002, Stockholm 2003, 
Kellenberrin 2004–2005, Rio de Janeiro 2006, Vaasa 2007). He also 
took part in themed group exhibitions mapping the artistic scenes of Tur-
key and the Balkans, that presented a political approach to constructing 
myths of a united Europe or the collapsing Balkans, and establishing new 
borders and peripheries, as well as to related issues of denationalisation, 
acculturation and assimilation (i.e. Iskoprpit: Recent Art from İstanbul, 
Haus der Kulturen der Welt, Berlin 1998 and Badischer Kunstverein, 
Karlsruhe 1999; Total Global, Museum für Gegenwartskunst, Basel 2000; 
In Search of Balkania, Neue Gallery, Graz 2002; How Latitudes Become 
Forms: Art in a Global Age, Walker Art Center, Minneapolis 2003; Bal/
Kan: Blood and Honey, Sammlung ESSL, Klosterneuburg 2003). Like 
many other nomadic artists who emerged on the international scene at 
that time, Alptekin seemed to share the liberal belief that art and its insti-
tutions provide the opportunity to cross borders: national, geographical, 
religious, and mental ones. Being an intentionally artificial construction, 
open to negotiation and interpretation in contrast to national and tribal 
languages, the language of art is nobody’s mother tongue. This way it 

has a potential to construct certain non-substantial forms of commu-
nity open to new users. Work, on the level of notions, representation and 
language, that took place within the autonomous and at the same time 
growing institution of contemporary art, created a chance to propose 
alternative trajectories of globalisation. 

 Undoubtedly, current analyses and critique of globalised insti-
tutions of contemporary art point at other functions of artistic practice 
circulating within its framework as well. It is inevitably being linked with 
the adjusting of new areas to capitalist modes of production, which be-
gan to take place together with the fall of the cold-war order, and on 
a broader scale, with the global hegemony of late capitalism. The ter-
ritorial expansion of contemporary art discourse has not changed the 
fact that channels of its distribution remain exclusive. Its reception, as 
well as active participation still require an appropriate cultural capital, 
determined by a nexus of class, race, gender or religious divisions, de-
pending on a particular place. In Turkey for example, artistic production 
functioning on an international scale as contemporary art was formed 
together with the country’s neo-liberal economical reforms, and in the 
face of a lack of public art institutions it has quickly become an impor-
tant tool for representation of financial elites and private capital. Models, 
protocols and platforms of contemporary art that were conceived in the 
1990s to represent or question the construction of marginal cultures and 
peripheries, as well as to map new artistic areas devoid of established 
academic traditions of art history or modern art, are interpreted by 
Miško Šuvaković (using the European biennial Manifesta as an example), 
in the context of an ideology of multiculturalism01. From this perspec-
tive, artistic production is treated as a tool for representation of what 
is particular and local, and of cultural differences and their seemingly 
peaceful coexistence in late-capitalist social relations in Europe at the 
end of the 20th century. In a similar context, but with an emphasis on 
current consequences of the development of contemporary art institu-
tions beyond Europe and western paradigms of modernity, Bassam El 
Baroni coined a paradoxical expression ‘universality of multiculturalism’ 
as an ideology of globalising contemporary art, existing in parallel to the 
quantitatively larger production of traditional fine arts02. The universal-
ity of multiculturalism is a ‘grand’ culture of many cultures, based on 
particular identities, symbolically including them in its sphere with the 
use of the humanitarian rhetoric of dialogue. Its universalism consists 
in the creation of a strong, global, timeless, flexible environment, which 
everyone may aspire to participate in, but on the conditions determined 
by this environment. To produce any values of meaning, power or capital 
as contemporary art, the artists should engage in discursive practices, 
providing their work with a production of knowledge status. The key 
issue for them is the non-linear understanding of history and ability to 
reconfigure it as an archive of images, facts, subjects, political agendas, 
as well as to work with (cultural, national, regional, religious, racial...) dif-
ferences and identities. To describe phenomena related to the interna-
tional expansion of contemporary art which has taken place in the last 
twenty years, Hans Belting uses the term ‘global art’03. Emphasising the 
relationship of global art to multiculturalism in his narrative, he stresses 
its aesthetic pluralism and the fact that Western canons of art and uni-
versal grand narratives of modernity do not apply there.

We consider the development and contradictions of contempo-
rary art globalisation as a framework (yet not a matrix) of Hüseyin Bahri 
Alptekin’s work, and his individual art and biography as an example of 
a phenomenon, according to the understanding of the notion proposed 

01 M. Šuvaković, The Ideology of Exhibition: on the 
ideologies of Manifesta, “Platforma SCCA” 2002,  
no. 3, online version: www.ljudmila.org/scca/platfor-
ma3/suvakoviceng.htm [access: 22.09.2013].
02 Bassam El Baroni in conversation with Hassan 
Khan, ArtTerritories, no. 005.02, 2011, online version: 
www.artterritories.net/?page_id=2063, www.art-
territories.net/?page_id=2181, www.artterritories.
net/?page_id=2270 [access: 22.09.2013].
03 H. Belting, Contemporary Art as Global Art.  
A Critical Estimate online version: www.globalart-
museum.de/media/file/476716148442.pdf [access: 
22.09.2013].

Hüseyin Bahri Alptekin |  Heimat-Toprak |  2001
sequins mounted on plastic panels, 300 � 500 cm
installation view from Neresi? Burası? Turkish Art Today exhibition, 
Saitama Modern Art Museum, Saitama 2003
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by Giorgio Agamben04. Agamben’s example is a category that cancels 
the antinomy between what is individual and what is general or typical, 
making them indistinguishable. Each example is a concrete, real case, 
and simultaneously it refers to some greater class. It does not belong to 
it fully, it is neither ‘particular nor general’, it is a singularity constituted 
by a language, by the fact of evoking and naming it05. Alptekin’s position 
of a nomadic subject freely moving between cultures — which Duygu 
Demir writes about06 — as well as his methods of work, means of produc-
tion and distribution, can be described as exemplary of the early phase 
of contemporary art globalisation. So can his attitude towards history, 
including the history of art and its canonic narratives. Popular, collective, 
anonymous cultural practices and aesthetics seem to have interested 
Alptekin much more than the history of art. The latter served him as an 
archive of themes and forms, which he freely appropriated and recon-
figured for his own use. For example the formal language of the Russian 
productivists that he applied within the framework of the Grup Grip-in, 
was used in his practice of incorporating images of commercial products 
and logotypes contemporary to him. In the works from the Heterotopia 
series, together with Michael Morris, Alptekin combined collected ob-
jects from different aesthetic and functional orders, geographical areas 
and historical narratives. Suspending and recontextualising their gene-
alogies and typologies, he established new relations for them, following 
his own arbitrary, personal indexing. 

The issue of representing or performing identities, otherness and 
cultural difference in Alptekin’s work is extremely complex and full 
of contradictions. Not only did he participate in exhibitions that situ-
ated his work in relation to the Balkans, Turkey or İstanbul itself, but 
he also carried out his own projects addressing regional affiliations. 
Within the framework of the unrealised project Sea Elephant Travel 
Agency, inspired by Kéraban the Inflexible (1883), a novel by Jules Verne, 
Alptekin tried to organise a trip along the coast of the Black Sea to-
gether with other artists, curators, architects and 
historians, during which they would follow the tra-
jectory of the book’s main character from the era 
of the Ottoman Empire. The aim of the trip was the 
mapping and construction of this region through 
the use of art, research and documentation; the 
collection of selected themes and stories; artistic 
actions and the establishment of contacts with local 
artists living in various port cities (from İstanbul to 
Varna, Constanţa, to Odessa, Yalta, Batumi...). It was 
a grassroots, collective artistic initiative, beyond the 
politics of representation that define artistic pro-
duction of the East by means of the discourse of the 
Western institutions. Although the foundation for the 
trip bore the hallmarks of a nostalgic mythologising 
of marginalised regional connections, Alptekin in-
tended to expand it, and the project itself was meant 
to be continued as B-Fact, on the distant coasts of 
the Baltic and the Barents Sea. This somewhat co-
incidental combination (all three seas connected 
by names starting with the letter ‘B’) rather points 
at the artist’s interest in possibilities to establish 
more complex international links as alternatives to 
hierarchical trajectories of globalisation. He meant 
such relations to establish solidarity and exchange 

04 G. Agamben, The Coming Community, Univer-
sity Of Minnesota Press, Minnesota, 1993.
05 Ibid.
06 Cf. D. Demir, Hüseyin Bahri Alptekin’s Suitcase, 
in this volume.
07 Cf. Sezgin Boynik, Hüseyni Twist: The Work of 
Art as Ideological Reconfiguration, in this volume.

Hüseyin Bahri Alptekin
artist’s archive

Hüseyin Bahri Alptekin
artist’s archive
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between peripheries and semi-peripheries, not to simply conform them 
to a flow of capital and ideas from geographical or civilisational centres.

It seems that Alptekin’s way to work out his nostalgia for the past 
(e.g. of the cosmopolitan Ottoman Empire), as well as to resist against 
exploiting his position of the Other — a representative of a nation, cul-
ture or some region — in art circuits, was a strategy of translation. He 
not only documented this in his countless photographs, and collected 
its grassroots, anonymous material manifestations (such as the exam-
ples described at the start of the essay), but he also tried to internalize 
it in his work. For example in the neon Translation, Alptekin juxtaposed 
part of a poem in Turkish, impossible to translate in a true and correct 
way, with its English version. In the installation Heimat-Toprak he linked 
the German definition of ‘homeland’ with the Turkish word ‘land’, acti-
vating similar, but not identical associations. This monumental object 
made of shining sequins, referring to the notion of the material culture 
of the Orient, is preserved in the colours of the German flag. This way it 
becomes some different, hybrid flag of a territory on which established 
national borders and cultural hierarchies are blurred. In these examples 
the mechanism of translation invalidates borders between originality 
and the hierarchy of juxtaposed meanings, between source and copy. 
In his work, Alptekin applied the clichés of Orientalism and Balkan my-
thology (Sezgin Boynik elaborates on this subject07) to present the con-
tingency of their constructions. He achieved this effect for example by 
appropriation, multiplication and recontextualisation of oriental themes 



and images, such that they cease to mean anything except in their own 
status of phantasms of some homogeneous, essentialised, other East. 
And so, in the work Kara-Kum, he applied an existing cluster of themes 
used by the American brand Camel, to create an exotic product with 
Turkish tobacco by means of visual identification, depicting pyramids 
and a camel. Alptekin appropriated these false associations to create 
an artistic falsification of the brand, the name of which (Kara-Kum), in 
turn, refers to a desert in Turkmenistan. 

One may make an attempt to read and translate the issue of transla-
tion in Alptekin’s practice according to the post-colonial interpretation by 
Homi Bhabha08. This concept, operationally applied to situate the artist’s 
work, assumes the possibility to deconstruct the essentialising binary 
politics of identity and hierarchies between imperial (hegemonic) and 
colonised, secondary and subaltern cultures. The translation is a kind 
of an adaptation that the latter undergoes (for example through imita-
tion) to acquire, as well as appropriate and modify according to their 
own needs, the values of the colonisers, which aspire to be universal. It is 
a relational situation which disturbs any strong position for either side of 
the encounter, because an imitation always assumes some crack, lack or 
excess in relation to the model, questioning its universal functioning (i.e. 
the validity of Western narratives of modernity). The effect is a forma-
tion of a so-called third, hybrid space, a field for subversion, camouflage, 
mimicry, slips, abuse, appropriation and articulation of ambivalences.

The “inferiority” that interested Alptekin is not any particular, his-
torically colonised time-space continuum. It is a conjunction of notions 
defined by constructions of peripheries, margins and low-rank real-
ity  — one that is poor, imitative, hybrid, vulgar, aspiring. A reality filled 
with meaningless, coincidental events and situations. Their characters 
are anonymous individuals excluded from the great historical narratives, 
living on the edges of attention, such as mobile garbage collectors, or 
a worker cutting down a tree in İstanbul, or certain residents of Rio de 
Janeiro’s suburbs, observed by Alptekin in their everyday situations and 
later documented in the Incidents series.

Working with material and symbolic ways to identify marginality 
and inferiority, Alptekin constructed universum in which these things 
cease to function as external categories dependent on any centre. If it is 
still impossible to free oneself from the categories of frontiers, bounda-
ries or things like the Balkan myth, Alptekin shows us in his formula of 
universality that there is a chance for a community in which all aesthet-
ics and forms of life are potentially creative, productive and equal. That 
one should balkanise the Baltic Sea, or any other place on Earth, even 
Łódź09, where Hüseyin Bahri Alptekin was interested in almost the same 
things as in Helsinki or Tirana (logos on packs of cigarettes, cheap ads 
and hotels...). 

Hüseyin Bahri Alptekin’s 
Suitcase

DUYGU DEMIR

Grup Grip-in, named after a Turkish painkiller available on the market 
since the 1930s, comprised of Hüseyin Bahri Alptekin and a trio of 

his former students01 — all of whom are now well-established designers. 
This year SALT invited surviving members of the group to reinterpret 
a display of Alptekin’s collection of books and ephemera located at SALT 
Galata. Having taken a course02 in the philosophy of art from Alptekin 
during their graduate years in the early 1990s, and having formed the 
collective with the artist, the members of Grup Grip-in are intimately 
familiar with Alptekin’s preference for collective work rather than indi-
vidual authorship, as well as his life-long fascination with kitsch and his 
refusal to distinguish products of high and low culture. They called their 
intervention Driftmentary: Index and Circulation. Theirs was the simple 
but telling gesture of listing all the materials collected by Alptekin on the 
glass panels in front of his permanently installed library. This ranged 
from old cameras to refreshment-towels collected from each and every 
restaurant and hotel he visited, from key-chains to plastic hands, from 
puzzles to pocket knives. It was a documentary presentation of a drifter 
in soul and a collector at heart. The only part of the collection missing 
from this presentation — because this is kept at his home at the fam-
ily’s request — is perhaps the strongest evidence of Alptekin’s itinerant 
nature: his collection of more than sixty thermoplastic terrestrial globes.

Starting in the early 1990s, Alptekin focused on an artistic pro-
duction that explored the effects of globalisation, cross-cultural image 

08 See H. Bhabha, The Location of Culture, Rout-
ledge Classics, London and New York, 2004.
09 Alptekin together with Lawrence D. “Butch” Mor-
ris participated in the exhibition Over the Treshold, 
Muzeum Książki Artystycznej, Łódź 1999. Alptekin 
exhibited his installation Cidade (1998), see p. 148 in 
this volume.
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circulation, immigration and exile. His multi-referential work — consist-
ing of photo-installations, collages, videos, and objects — express a mul-
ti-layered visual language. His choice of materials was always informed 
by the idea of mobility: be it the readymade objects he collected on his 
travels that found their way into his installations, the newly imported and 
degenerated technology of commercial lighting and outdoor signage 
systems that quickly entered and left the urban fabric, or the photo-
graphs taken on unfrequented streets with cameras bought from flea 
markets. Global junk was Alptekin’s treasure chest. He always chose the 
road less traveled: whether it was eating on or roaming the streets of the 
other side of the six-lane Tarlabaşı Avenue in his hometown rather than 
 the glittering pedestrian avenue İstiklal Caddesi, or using bunkers in 
Eastern Europe and Turkish baths in the Balkans for exhibition venues 
rather than the white-walled rooms of Western European museums. 
Alptekin may have been a drifter, but his destinations of choice were 
not coincidental; they were reflections of his hyper-awareness of an 
alternative affluence.

How much can you  

fit in a suitcase?

Michael Morris and Hüseyin Bahri Alptekin held their first collaborative 
solo show, which they called Tezgâh / Hierarchy, in Ankara just a year 
after the fall of the Berlin Wall. The end of the Communist era was the 
beginning of greater mobility, for people as well as for objects and goods 
of all kinds. This movement allowed for an unofficial influx of materi-
als into Turkey and the greater region around it, causing an undercur-
rent of change in the country’s visual culture. The concept of hierarchy 
referred both to their own way of working, which 
was a horizontal collaboration, and also to a denial 
of the distinction between “high” and “low” culture, 
which both of them embraced. In Turkish tezgâh 
means a stall, a shop counter or a makeshift shop 
or display-area on the street, marked out by a piece 
of fabric that goods are displayed on, and it became 
a key concept in describing their interests at the 
time. They approached exhibition-making as a kind 
of “setting-up shop”, a display of goods, a non-hier-
archical presentation of “things”.

It wasn’t just the conceptual proximity of an 
exhibition and the logic of the tezgâh set-up, but 
also the material quality of the bazaars, the Russian 
and Romanian markets in Beyazıt, or the stalls in 
Karaköy, that informed their practice. Goods from 
ex-Communist lives — cheap Vodka and caviar, 
cigarette packs, razor blades, matches, postcards, 
stamps and lead soldiers — found their way to these 
tezgâh in İstanbul, where they were then picked up 

by Morris and Alptekin, scavengers of these  “…endless mythologies”. 
Alptekin describes their visits to such markets:

 “We are befuddled by the hierarchical symmetry among the tezgâh 
and whatnot on them. The worlds in the infinite space among hori-
zontal strata and vertical layers mercilessly set us up… And be-
tween the two of us, there arises the hierarchy of working together, 
of sharing the work and producing. The only stall with two owners. 
We both own this tezgâh, and neither of us does”03.

These bazaars and stalls were intertextual libraries for Alptekin 
and Morris. I imagine them stuffing their findings into their suitcases 
at the end of their weekend trips, returning from İstanbul to Ankara 
where they taught04, keeping the empty bottles of vodka they drank 
the night before, the packs of the Russian cigarettes they smoked, the 
boxes of the matches they used, the tin containers of caviar they ate 
at dinner. These items would eventually find their way into their two-
dimensional and three-dimensional collages named after that non-place 
and the place for everything in flux, Foucault’s “heteretopia”; the places 
that  “are absolutely different from all the sites that they reflect and 
speak about…”05 The Heterotopia collages brought together all kinds of 
objects and ephemera, allowing for and inspiring multiple associations in 
various registers, as if they were dream-like mental spaces, where ideas 
unfolded not in linear time but simultaneously and disorderly, real and 
absolutely unreal at the same time.

Paper or plastic?

I never had the chance to meet Alptekin in person, let alone go shopping 
with him, but I have a strong inclination to believe he would choose  “plas-
tic”. His works often speak of “material poverty”06 and plastic is the ulti-
mate signifier of dirt-cheap production, instant circulation and rapid con-
sumption. “Alptekin’s works exist within the realm of exuberant poverty, 
and their seduction comes only from the uncanny alliances he produces 
from their unconnectedness”07.

The plastic bag was a semantic tool that bore the traces of a puz-
zle: it could be used in order to deconstruct the conditions of its exist-
ence, and hence was the perfect readymade. In 1995, for their final col-
laboration, Alptekin and Morris decided to enlarge a plastic bag that 
they came across during one of their archeological expeditions08. For 
them the bag, which featured the all-too-familiar imagery of the camel 
with pyramids in the background, “borrowed” (or in fact pirated) from 
Camel cigarette packs, with “Kara-Kum” written at the top, needed no 
more than the gesture of aggrandisement, like an Oldenburg piece. The 
object was already rich with Third World implications: the Camel-brand 
camel, which mistakenly connects Turkish tobacco to deserts and the 
Egyptian pyramids, the contraband appropriation of the false-imagery 
by its new brand KARA-KUM (which in Turkish means “Black Sand”), an 
actual desert in Turkmenistan.

What does it mean for the bag to claim some unknown thing as  “dis-
posed in Middle Asia” against the background of a fantasy Oriental dwell-
ing? We’ll never know. It was such examples of broken histories and 
unfinished sentences that Morris and Alptekin were after, visual co-
nundrums that didn’t make direct pronouncements but rather carried 
traces of other globalisms. For Alptekin, globalisation did not mean well-
orchestrated worldwide exchanges of national and cultural resources, 
but unmonitored motion and fortuitous collisions. “The ‘other’ globalism 
does not operate in linear time; it is truncated, coarse and thuggish”09.

In 1999, Alptekin had an exhibition that would be the only solo 
presentation of his work in İstanbul. The exhibition featured a row of 
photographs printed on vinyl (another printing technique that had made 

01 Ali Cindoruk, Eray Makal, Erhan Muratoğlu.
02 Hüseyin Bahri Alptekin and Vasıf Kortun co-
taught a graduate level class entitled Philosophy of 
Modern Art at the Department of Architecture, Fine 
Arts and Design at Bilkent University in Ankara dur-
ing the 1990–1991 academic term which analysed the 
1991 exhibition High & Low: Modern Art and Popu-
lar Culture, that took place at MoMA. Grup Grip-in 
organised the exhibition Popular Myths and Graphic 
Intertextuality at ANFA Altın Park in Ankara in 1992, 
which conceptualised their findings and discussions 
from this class.
03 Hüseyin Bahri Alptekin and Michael Morris, 
The Right to a Tezgâh, text from Alptekin’s archive, 
printed in I Am Not a Studio Artist. Hüseyin Bahri 
Alptekin, ed. Duygu Demir, published by SALT, 
İstanbul 2011, p. 44.
04 Morris and Alptekin were faculty members at the 
Department of Architecture, Fine Arts and Design at 
Bilkent University in Ankara in the early 1990s.
05 Michel Foucault, Of Other Spaces, Heterotopias, 
lecture notes published as Des Espaces Autres by 
the French journal Architecture / Mouvement / Conti-
nuité in 1984.
06 I borrow this term from Vasıf Kortun’s catalogue 
text for Alptekin’s only solo exhibition at Dulcinea 
Gallery, in İstanbul in 1999: Hüseyin Bahri Alptekin —  
Viva Vaia, reprinted in I Am Not a Studio Artist…,  
op. cit., p. 119.
07 Ibid.
08 For Morris and Alptekin, trips to shops, markets, 
bazaars and street stalls were the material source 
for most of their collaborations.
09 Vasıf Kortun in Kriz Viva Vaia, catalogue text, re-
printed in I Am Not a Studio Artist…, op. cit., p. 122.
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Alptekin’s work H-Fact: Hospitality / Hostility (2003–2007) began 
as a series of photographs he took of hotel signs, not necessarily on in-
ternational journeys, but also along the less traveled roads of İstanbul, 
those streets where decrepit hotels bore the names of faraway places, 
of Sarajevo, Berlin, Dallas, Padova and Florida. First shown under the 
title Capacity in 1998, the installation consisted of the title spelled out in 
red LED flex letters on top of cheaply printed and mounted photographs. 
The work spoke the language of side streets and alleyways rather than 
boulevards and main roads, of cities hostile to their own residents and 
guests. Over time, the work grew with international travels, new and 
unexpected encounters turned into immense photographic installa-
tions, and eventually, to plexiglass hotel sign installations. These signs, 
which found Alptekin (as in the case of the Jamaica bar in Bristol, or the 
Cosmos Hotel in Ulan Bator), as much as Alptekin found them, all over 
the world, not only signify heterogeneity and the reaches of mobility but 
also ideas of nomadism, translocation, longing for a place, and a sense 
of distance that is more psychological than physical.

Globe-trotting or  

self-imposed exile?

In 2004, Alptekin wrote an essay entitled “Traveler as Artist as Lost Lug-
gage in the Wrong Airport” when he was asked to give a talk on the notion 
of “Artist as Traveler”. In the text, he quotes William Gibson:  “Souls can’t 
move that quickly, are left behind, and must be awaited, upon arrival, like 
lost luggage”. Did Alptekin have time for his soul to arrive while he was 
traveling? The image of a dry fish hung around a suspended plastic globe 
appears in my mind (Geographical Intersection, in collaboration with 
Michael Morris, 1995). The fish, salted and dried so that it can withstand 
the effects of time and travel, is a signifier of a jaded, worn-out mobility. 
It reappears in his installation Winter Depression (1998), lying on the di-
agnosis table from his doctor-father, inevitably reading as a substitute 
for the artist himself. This acute attention brought to those on the move 
while at home, and the amount of travel to the destinations Alptekin 
chose to travel to, raise the question of whether his mobility was a form 
of self-imposed exile.

Working while on the run, penetrating the local essence of another 
culture you are visiting, maybe being a parasite, dislocation and 
displacement, engaging in production as a voluntary exile may be 
the romantic side to it. On the other hand, the emotional aspect 
infused into the works is not about romanticism. It’s a form of mel-
ancholy. This is something that is already intrinsic to the things 
and places I look at, the things I construct and turn into incidents 
by borrowing them from life13.

His work Heimat-Toprak (2001), is made out of large sequins and 
spells out the words Heimat and toprak with the colours of the Ger-
man flag (“heimat” means homeland in German; in Turkish, “toprak” 
means land, and can also be used to refer to a person that comes from 
the same place as you). The way that the sequins glitter faintly in the 
breeze provided by a fan point to a sense of heightened empathy, of 
being away from home, of longing, a certain melancholy and fragility. 
Another work that embodies an even bleaker sense of melancholy is 

its way to İstanbul’s streets in those days, the latest in technology and 
the cheapest in cost, immediately and naturally embraced by Alptekin), 
these included three studio portraits against a black background. One 
of them featured a pack of cigarettes, by now a signature referent for 
Alptekin, but the other two treated plastic bags as symbols in the style 
of classical Western portraiture. One of the portraits featured Vildan, 
Alptekin’s partner at the time, in a light blue velvet robe, holding a plastic 
bag that read  “Elit”. Vildan was an illegal immi-
grant in Turkey, who had to succumb to menial 
work despite her education, embodying the 
lives of all those economic refugees who are 
shortchanged, not able to perform their actual 
occupations, hence becoming embodiments 
of a relational social status. The other figure, 
the driver of one of Alptekin’s friends, carried 
a plastic bag printed with the word “dreams”. 
The plastic bags bearing the words “elite” and   
 “dreams” served as poignant regalia of their 
social, financial and psychological constric-
tions. Alptekin’s use of the mannerisms of 19th-
century European oil painting portraiture in 
studio photography, adapted to the conditions 
of the late 20th century, was perhaps a depic-
tion of the new elite with the available technol-
ogy: these floating, somewhat misfortunate 
characters, were themselves symbolic figures 
of the other globalism that Alptekin was so ad-
amantly tracing, “parallel yet distinct from the 
global capital circuit”10.

Distance: Physical vs. 

Psychological

One of Alptekin’s favourite novels was Jules 
Verne’s Kéraban-le-Tetu (Kéraban the Inflex-
ible) (1883). It is the story of a tobacco mer-
chant from İstanbul, who wants to take his 
agent, visiting from the Netherlands, out for 
a dinner in Üsküdar, on the Asian side of the 
city. When they find out that there is an extra 
tax for crossing the Bosphorus, Kéraban de-
cides that they will travel all around the Black 
Sea and get to the Asian side via this insensibly 
long route. In the end, they complete the jour-
ney  — paying a lot of money along the way  — 
and return to İstanbul on time for a wedding 

10 Ibid., p. 119
11 Inspired by Verne’s novel, Alptekin initiated the 
“Sea Elephant Travel Agency” with a group of fellow 
artists and art professionals, most of whom were 
already participants in his LOFT project. The first 
endeavour of the Agency was the Black Sea Project. 
Following the travels of Verne’s stubborn tobacco 
merchant Kéraban around the coast of the Black 
Sea, Alptekin intended to gather artists, curators, 
musicians, architects, historians and scientists to 
board a boat leaving from İstanbul, following the 
route of Kéraban and anchoring back in İstanbul 
again after making a full circle around the Black Sea, 
stopping at ports of Varna, Constanta, Odessa, Sev-
astopol, Yalta, Rostov, Novossibirsk, Sochi, Batumi, 
Trabzon and Sinop. “A laboratory of art, science, 
music and architecture”, Alptekin expected the boat 
to become a site of exchange and production, and 
planned for artistic interventions, events, panels and 
performances that would stimulate conversations at 
each port where the boat anchored. Alptekin envi-
sioned the project and thus the boat-lab “[to] first 
and foremost operate as a sign of solidarity among 
the unions by artists and artistic projects and the 
boat will be vessel for the embodiment of this soli-
darity”. For Alptekin there were two consequential 
aims of the project; first, the presenting the research 
undertaken via photographic and video documenta-
tion, and secondly, extending the spirit of Kéraban 
into other regions such as the Baltic Sea and the 
Barents Sea. It was planned for the boat to take off in 
August 2003, and sail for two months. Unfortunately, 
the project was never realised.
12 Hüseyin Bahri Alptekin, Mutual Realities, Re-
mapping Destinies, 2002.
13 Hüseyin Bahri Alptekin, from an interview with 
Vasıf Kortun, conducted for the brochure of the pa-
vilion of Turkey, 52nd  Venice Biennale, 2007.

they needed to attend. While Alptekin’s plans to trace this imaginary 
journey on a boat with other artistic and cultural collaborators was never 
realised11, his travels and hence the works informed by them embodied 
a similar sensibility:

 …The notion of distance is very important in Verne’s novel. The 
hero has no notion of distance. He promised dinner to his guest 
and they went all around the Black Sea, emphasising distance as 
an extremely paradoxical idea. For me, Sofia in Bulgaria is far and 
Bucharest is very far for some reason, yet going to Switzerland or 

to London is not far in terms of paper work such as visas, the opera-
tion of plane schedules or in terms of linking systems. This is also 
the same for people who are in constant migration and for whom 
there are many borders and difficulties through which they move. 
For them, the same notion of time does not exist. They might take 
a minibus from İstanbul and be in Moldavia in two or three days. 
And if somebody is sick they take the person to Siberia for a cure 
with a quite different conception of distance and time. This is very 
important in the novel — very important — that nomadism in re-
lationship to time and space is strange and impossible to conceive 
of when we try to understand its structure. Within the change of lo-
cality and the map of the movement, the model of space becomes 
a fugitive reality between hospitality and hostility. The notion of 
guest, visitor, outsider, or stranger, changes within and throughout 
the use of the root-term “hospes” (from the Latin)…12
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Mattresses to Imaginary Destinations (2003), which comprised of mat-
tresses with blankets on them (the colours and floral design of which 
invoke the same  “material poverty” as earlier works), scattered on the 
floors of public buildings in Iaşi in Romania, inviting viewers to sit or lie 
on them. Was Alptekin inviting the viewers to sit down, to wait for the 
arrival of their souls?

We are familiar with the notion that the reality of travel is not what 
we anticipate.

…If we are inclined to forget how much there is in the world be-
sides that which we anticipate, then works of art are perhaps a little 
to blame, for in them we find the same process of simplification or 
selection at work as in the imagination. Artistic accounts involve 
severe abbreviations of what reality will force upon us.

…Which explains the curious phenomenon whereby valuable 
elements may be easier to experience in art and in anticipation 
than in reality. The anticipatory and artistic imaginations omit and 
compress, they cut away the periods of boredom and direct our at-
tention to critical moments and, without either lying or embellishing, 
thus lend to life a vividness and a coherence that it may lack in the 
distracting woolliness of the present.

…A dominant impulse on encountering beauty is the desire to 
hold on to it: to possess it and give it weight in our lives. There is an 
urge to say, ‘I was here, I saw this and it mattered to me’14.

Alptekin saw artistic practice as a way of attaining knowledge: 
his interest was in objects that themselves took unintended trips and 
arrived at unforeseeable locations, and along the way took on unantici-
pated meanings through their dislocation. He made work with materials 
that traveled easily, utilising technologies that were quickly adopted. 
Alptekin’s choice of materials traced these voyages and registered shifts 
in their meaning as signifiers of capitalist deterritorialisation, specifi-
cally as they became vectors in peripheral locations, bearers of other 
globalisms. His life and practice was of being on the road, of observing, 
and welcoming what he saw into his work. He traveled far, in the way 
he conceived distance, to psychologically distant lands. His works that 
were inextricably intertwined with his life produced a new sensibility, 
a sort of knowledge about nomadic, dislocated, peripheral aspects of 
globalisation. He found the global underbelly in cigarette packs, plastic 
bags, blankets and hotel signs.

Travel opens an added and complementary aspect to art as knowl-
edge. An artist deals with another kind of cognitive experience and 
action. What is happening when we travel: the changes of mood, 
mode and motion, displacement, decontextualising things, the 
self and referring again to the situation. Travel urges the artist to 
develop an act of positioning, a critical view so as to hand back 
things and ideas. This instant construction of situation / s provides 
critical knowledge, another knowledge, a different knowledge, but 
also the same knowledge captured and experienced differently 
than how we practice it in dealing with life and living. The structure 
and chemistry of the artist and travel: Travel is an escape from 
habit and everyday life. The artist is constantly escaping. Travel 
is a marginal experience; the artist stays in the margin to reach the 
real universal centre15.

14 Alain de Botton, The Art of Travel, quoted by 
Alptekin in the text for his artist’s talk titled Traveler 
as Artist as Lost Luggage in the Wrong Airport given 
in Cork, during his residency in Kellerberrin, Aus-
tralia in 2004. Quoted in: I am Not a Studio Artist…, 
op. cit., p. 276.
15 Hüseyin Bahri Alptekin, Traveler As artist As 
Lost Luggage in the Wrong Airport, quoted after 
ibid., p. 282.
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I am not a studio artist.
I like site-specific works.

I feel myself exiled everywhere,
I am nomadic and urban shaman.
I make art to heal my criminal instincts.
I believe in art. I hate artists.
I investigate the beauty and the vulgar and the relationship between them.
I try to transform kitsch into the serious and the serious into kitsch.
I like neglected elegance, spontaneous; bad-taste and meticulous aesthetic.
I am an ecstatic hedonist.
Have stories, like talking.
I suffer a lot when I’m creating. When the work is done, I feel empty.
I like the progress of the work rather than the finished product.
Actual work carries the trace, the post-factum of the precedent work.
I like simple and mundane material to make art. Such as coal, soap, sugar.
Most of the works I have done were unphotographable, that’s why a port-folio 
hardly represents the spirit and the tension of my work.
I am interested in working internationally.
I like to collaborate with other artists and other people from different professions 
and cultures.
I am constantly depressed. Therefore my recent works have titles like Artist in 
Depression, Artist in Summer Depression, and I have attributed the title to  
a jazz piece Spring Depression. I have managed of an acid-jazz band among  
other things.
I would like to work on a project called Manager in Depression for the 5th İstanbul 
Biennial.
I believe depression is another way of perceiving and conceiving life. Through  
depression we can reach new modes of consciousness and only art can decode 
and transform it into a joyful cognition.

H
üseyin B

ahri A
lptekin w

rote these lines in 
1996 to the curator R

osa M
artinez.  

 It w
as one the m

ost poignant 
m

essages from
 an artist to curator.

HÜSEYIN BAHRI ALPTEKIN

V ASIF KORTUN: We first met in Au-
gust of 1990, at Bilkent Hotel on 

the steppes of Ankara. I am not famil-
iar with the details of what you were 
up to until then. Should we put the 
pieces together?

HÜSEYİN BAHRI ALPTEKİN: Is that re-
ally necessary?

Well, I first came to know you as 
a teacher, a philosopher. I am aware 
of the works you made independent-
ly at Bilkent01, your collaboration with 
the students whom you also guid-
ed, as well as the works you instigat-
ed or convinced others to do, and 
your three to four years of collabora-
tion with Michael [Morris]. Let’s try to 
trace a few steps back.

Fine. I was planning to start from the 
1990s onwards. Do we really have to go 
back that far?

Yes, because unlike most people, you 
did not receive a classic art educa-
tion or follow traditional paths. I know 
that you made drawings, sketches or 
watercolours, among other things, 
though I’ve never seen any of them. 
Was photography a part of that ear-
ly period?

Yes, of course. Okay, let me briefly sum-
marise those years. Let’s put it this way, 
I’ve been taking photographs since 
1973. After that, as of 1974–75, I paint-
ed. Next, between 1975 and 1977, the 
phenomenon called İlhan Koman02 en-
tered my life, when I was still painting.
You were in Sweden at the time, right?
Yes, I was in Sweden. I would go back 
and forth.

College?

No, not college… Not then anyway. 
Afterwards around 1976, I returned 
to Hacettepe [University]03. Then the 

Last Interview
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whole thing got prolonged, I studied 
philosophy. There was Bilge Karasu04, 
among others. Things like that. A new 
team was formed. There is only paint-
ing and photography after that.

How about poetry, writing?

I was writing, yes. After that… In fact, 
I was also involved in magazine pub-
lishing between 1983 and 1988, during 
my time in France. Followed by philoso-
phy and then nothing else.

When you say philosophy during that 
period, are you referring to philoso-
phy of art?

Philosophy of art. Well, the department 
was called “Philosophy of Art and Aes-
thetics”.

Is that when you were introduced to 
French philosophy?

No, I was studying at the Sorbonne. It 
was affiliated with the Frankfurt School. 
There, in 1983, Foucault’s last seminar, 
but always Derrida… I mean, there were 
other things, odds and ends for ex-
tra income… Then, literature took over 
from 1987 onwards.

Meanwhile, you were flying here and 
there, doing an array of other things, 
working at [the agency] SIPA Press.

There was SIPA Press. There was also 
Editions Autrement. A number of mar-
ginal names. While at SIPA Press — 
which was serious — I worked both as 
a photographer and an archivist. That 
ended eventually. In 1989, I cut loose 
on the anniversary of the French Rev-
olution.

What happened?

I made an installation at home.

From photographs?

No, from everything! The whole house 
became an installation. It was the instal-
lation phase. That’s all, not much else.

Were you reading as much then as you 
do now?

Of course I was reading. Reading was 
my thing. Reading and gallivanting 
about. Philosophy, art, things like that… 
but just Immatériaux05, Jean François 
Lyotard. Lyotard’s famous exhibition 
that roused a rabble, at the Pompidou.

Other than that, any interests?

No, none whatsoever. Not consciously 
anyway. Zero. I was visiting exhibitions 
like a normal person. Classic, modern… 
I would go and see everything, without 
being at all selective or critical.

Why did you return to Turkey?

Just by coincidence… Anyway, I ran 
into Erdağ [Aksel]06 in Çeşme. He was 
at Bilkent at the time. In the meantime, 
we organised something, when did 
Beuys die?

1987.

Right, in 1987 I was in İzmir. Together 
with Cengiz Çekil07 and Erdağ Aksel. 
I canceled my plane ticket. I put togeth-
er the exhibition. Joseph Beuys. With 
Ayşe Erkmen08, Füsun Onur09, we invit-
ed everyone we could think of. Three or 
four of my works were included.

How did you run into Erdağ?

Erdağ was in İzmir. He had just come  
back from the States. He had a studio  
and everything. We were doing all kinds  
of odd, crazy things together. He was 
working on some interesting stuff. Then, 
Cengiz Çekil recruited him for the school. 
Then Erdağ said, “They invited me to  
Bilkent University, I’m supposed to write 
a report but I can’t, why don’t you write 
it?” I was about to leave, so I drafted it 
before the plane took off in the morning, 
ten or twenty pages, more or less. When 
I came back for the summer I saw Erdağ 
on the way. They were looking for an 
English-speaking, well-off guy [laughs]. 
“No way”, I said, “I’m not coming”, then 
the Dean called. So, I packed and went 
there. Stuff like that happened.

We did the exhibition and I was in-
trigued, because I executed a number 
of works, collages, etc.

Was it all of sudden?

Anyway, they were things that I was al-
ready doing on my own. I’ve always 
been making collages, ever since I was 
a kid. In fact, when I look at them now, 
I feel like I was making better things 
then. Because you are free, there is 
nothing standing in your way. I was writ-
ing, concrete poetry and stuff. I wrote, 
I translated. Michel Serres, Deleuze 
translations, magazine publishing. Let’s 
just say that these were the continuation 
of the Bilge Karasu effect. I did things like 
installations throughout my life. Even on 
the beach… I don’t know what’s ever be-
come of them though.

The pre-1980 period is when you were 
in Ankara, one of the worst times in 
Turkey…

Oh, my… Can we not go into that? 
Torture and everything, it was all so 
dreadful.

Did you run away? You didn’t run away, 
but you left.

No, I didn’t run away, but I got the 
worst of it. I was tortured and every-
thing. I was thrown in jail. Even though 
I had nothing to do with what was go-
ing on. I was beaten by the leftists, beat-
en by the rightists, beaten by the Mao-
ists, beaten by the fascists. They all beat 
me up.

Why?

Because I was an outsider.

Were you like that back then?

I wore an earring. The hair, the beard, 
I was walking around like a madman.

How about the fall of the Berlin wall in 
1989… You were in France at the time, 
weren’t you?

Yes, but that’s important as well, 
Erdağ found you, hand-picked you 
among so many people, despite the 
fact that you’re a precarious guy…

He was truly an artist then. He was do-
ing a bunch of things, having fun, all by 
himself.

Do you know Ali [Akay] from France?

Ali used to frequent my house in 
France. He was attending Deleuze’s 
lectures. I attended his classes a few 
times as well, but I couldn’t keep it up. 
I needed a diploma for military service. 
Deleuze wouldn’t give it. First, I went 
to meet with him, but it was just too far 
and I was working at the time. The lec-
tures were early in the morning and 
were full by the time I got there. I only 
read Deleuze. Though I never missed 
Derrida, for example, because his lec-
tures were always held in the Sorbonne 
neighbourhood. Then he founded 
Collège International de Philosophie. 
Good things were going on there. I was 
continually in and out.

When you first came back in 1988, you 
organised that exhibition with Cen-
giz Çekil.

01 Vasıf Kortun and Hüseyin Bahri Alptekin 
co-taught classes on visual arts and theory at 
Bilkent University in Ankara.
02 İlhan Koman (1921–1986), Turkish sculp-
tor known for his geometrical forms and 
kinetic sculptures. Hüseyin Bahri Alptekin 
met Koman in Sweden during Alptekin’s high 
school years.
03 Hüseyin Bahri Alptekin received his BA 
from Hacettepe University in Ankara, Turkey.
04 Bilge Karasu (1930–1995), Turkish fiction 
writer and theorist. Taught at Hacettepe Uni-
versity when Alptekin was a student there.
05 Les Immatériaux, Jean-François Lyotard, 
Centre Pompidou, Paris, 1985.
06 Erdağ Aksel (b. 1953), Turkish visual art-
ist, contemporary of Alptekin.
07 Cengiz Çekil (b. 1945), Turkish visual art-
ist, known for his political conceptual works.
08 Ayşe Erkmen (b. 1949), Turkish visual art-
ist, known for her site-specific installations.
09 Füsun Onur, (b. 1938), Turkish visual 
artist.

Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
Tezgâh / Hierarchy, Siyah Beyaz, Ankara 1991
M.D. Morris’s archive

Michael Morris, Hüseyin Bahri Alptekin and Vasıf Kortun in the centre and on the right
photo: Güven İncirlioğlu
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10 Çağdaş Düşünce ve Sanat [Contem-
porary Art and Thought], Plastik Sanatlar 
derneği yayın dizisi 1, [Fine Arts Association 
Publication Series no:1], 1991.
11 Turkish monthly magazine, published 
since 1989, focusing mainly on architecture 
and design.
12 Kriz Viva Vaia, catalogue that accompa-
nied Alptekin’s solo exhibition at Dulcinea 
gallery, İstanbul, 1999.
13 Anı / Bellek 1, collaboration between 
Hüseyin Bahri Alptekin and Michael Morris, 
curated by Vasıf Kortun, Taksim Municipality 
Art Gallery, İstanbul, 1991.

Pastoral, Post-it painting. Everybody 
was a painter and I painted ferociously. 
I made money, too.

So they were selling…

They were, for whatever reason.

Do you have any left?

No. Even if I had, I must have either 
burned them or torn them apart. 
They were landscapes that eventu-
ally evolved into naïve paintings. Just 
yesterday, I was thinking chronologi-
cally about the people who influenced 
me. İlhan Koman of course, then there 
is Erdağ, Mehmet Uygur, and after that 
Michael Morris. He was professional-
ly doing the things that I enjoyed doing 
for fun and carried out seriously on my 
own. It was highly self-gratifying. I didn’t 
even know that it could be a profession. 
I was accustomed to master paint-
ers, grand sculptors, etc., heavy, heavy 
things. His work was like some kind 
of a game. I was intrigued by the play-
ful aspect of it. I hardly knew any other 
artists, but I was familiar with names in 
literature or philosophy.

What changed in the 90s?

What changed in the 90s… The idea of 
[art] instead of a bank robbery came 
to the fore. In other words, the notion of 
taming the criminal instinct emerged 
with Michael. Once the idea of col-
laboration was born, the subsequent 
changes were inevitable.

You used change as material?

We all used the same thing. It was exot-
ic. A Turkey we didn’t really know, lib-
eralism, etc. Turkey undergoes a crisis 
every 8–9–10 years, as you know… Now, 
you and I did three works together. One 
is more or less an article-cum-inter-
view, say between 90 and 91, that inter-
view you and Michael partly conduct-
ed on what was called deraillement or 
desorbitation, and the second that was 
printed in PSD10.

When the Berlin wall came down, I was 
more or less finished with France. I was 
on my way to Berlin. Before 1988, in fact 
from 1985 onwards, I would always flee 
Paris for Berlin. In the 1980s, there was 
just Berlin…

How was it?

In the utopian sense, freedom and all. 
Anyone who got away was there. All the 
young people were there. All the draft 
dodgers were there. It was something 
like that. Berlin was the New York of 
the 1980s. There was also the Barcelo-
na phenomenon in the 80s. After Ber-
lin came Madrid in the 90s. But, every-
thing was in Berlin, always… Paris was 
so boring, in every respect. In terms of 
art, there were no decent exhibitions. 
Only Immatériaux was of any signifi-
cance. Not that I understood anything 
much about the exhibition.

Neither did I, but I still went to Paris, 
just to see the exhibition.

It hit me later. Plus, he was an interest-
ing fellow. What we studied was very 
classic. I mean, the school was classic, 
so I got that spirit from Derrida. There 
were a bunch of guys who were better. 
Like Castoriadis. Or a number of others 
like him, but my passion was the shift 
from ethics to aesthetics. I was partic-
ularly interested in music at the time. 
And I also discovered Joseph Beuys. 
He was intriguing in every respect. 
At the time, neither Andy Warhol, nor 
Marcel Duchamp appealed to me; they 
were not exactly my cup of tea. Of new 
music, there was John Hassell, David 
Sylvian, and someone else whose name 
escapes me. My area of interest was 
the Shamanic element and the Beuys 
issue. My famous thesis was on “The 
Shamanic Element in Works of Art”. 
That was the theoretical side of it all. 
Then, there is my painting phase be-
tween 1975 and 1980 in Bodrum.

What was that about? I vaguely 
remember that.

It was published in Arredamento11.

There was something marginal about it. 
The interview I conducted with Michael 
Morris was quite similar to what I did 
for PSD. One was theoretical, whereas 
the other was more unrestrained. See, 
that was 1990… or 1990–91, around that 
time. There was the Kriz catalogue in 
199912. By the time the Kriz Viva Vaia 
exhibition opened in 1999, two other 
events had already taken place. One 
was the İstanbul Biennial of 1995, and 
the 1998 São Paulo Biennial. After that 
came the İstanbul and Venice Bienni-
als in 2005 and 2007, respectively. You 
see, again, 2007. So, there are three  
8 to 9-year, or almost 10-year episodes.

Right, 1990–91… You opened your first 
exhibition in Ankara.

There were three. One at Siyah-Beyaz 
[gallery in Ankara]: Hierarchy (Tezgâh-
-Hiyerarşi). The second was Hetero-
topia at Ars [gallery in Ankara], and 
the third was organised here, Blind 
Spot, with coal, soap, etc., during the 
[İstanbul] Biennial you curated in 1992.

Yes. You showed S / Z before that…

Anı / Bellek 1 [The Recollection / Memo-
ry] exhibition in December 199113. After 
that, we displayed numerous collabo-
rative works during the exhibitions, but 
either Michael was not there and I was, 
or I was not there and he was… There is 
that whole period dating back to 1995. 
We produced quite a bit together, par-
ticularly in 1995.

What about the Hierarchy / Tezgâh 
exhibition? Tezgâh was something 
else all together. The material was so 
distinctive. The lead…

Metal and glass.

Metal and glass. Razor blades, lead. 
The next one, Heterotopia, was very 
different.

Heterotopia was a collage.

Collage, yes. And then the big Hetero-
topia work.

That too was a collage, a three-dimen-
sional collage, after that…

You define it as collage?

Kind of a collage, a three-dimensional 
version of the ones made out of paper. 
An installation, in other words.

Yes, but the ones made out of paper 
can not exactly be considered collage.

Fine, a décollage then. That’s what we 
called it. I described it as a sort of dé-
collage. Michael would give me certain 
things and I would give him other things 
in return.

It was the Salı Pazarı era. The Roma-
nian market… Everything came from 
that market, in fact.

Yes, you can call it a kind of Art Deco if 
you like. That was the material availa-
ble then. A kind of transition.

Well, it wasn’t a question of availabil-
ity; you had deliberately chosen that 
material. It could have been some oth-
er material.

But that was the exotic aspect of it all. 
It was exotic because between caviar 
and vodka within 5 minutes, you could 
go downstairs from your apartment 
in Galata and take knick-knacks that 
had been in someone’s living room and 
kitchen that would look completely dif-
ferent.
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During the same period, you were si-
multaneously involved with the prob-
lematic High and Low14 question, we 
had brought the book and the cata-
logue from the States.

High and Low, yes. That whole question 
of popular culture and myths.

Yes, and Grip-in evolved out of High 
and Low; Rodchenko, Kosmos ciga-
rette packs…

Image traveling. That too disappeared 
in a peculiar way. The razors, caviars, 
boxes, alligators… Oversized oilcloths 
just vanished. What happened still re-
mains a mystery. Someone just picked 
them up in a truck and took them away. 
We don’t know who did it, nobody 
knows.

Those projects and Heterotopia were 
done concurrently. There were also 
similarities between them.

The day after Grip-in opened, Hetero-
topia opened also at Ars. There were 
similarities naturally, because they in-
volved local myths, being a scavenger, 
and putting things under a magnifying 
glass. They also incorporated a kind of 
critique of optimism.

When did you first travel to the Bal-
kans?

I don’t really remember… It was after 
1995. André Rouillé had come.
He came in 1998.

Halil [Altındere]15 and I first went to 
Sofia. Sofia, th  en Romania, Bucha-
rest…

Ukraine was later.

Ukraine was precisely in 1999.

When it was exotic! Then the story 
changed, I remember that very well…
First they were coming here, out of cu-
riosity; afterwards we began to trav-
el there.

Nedko [Solakov] had visited earlier.

Luchezar [Boyadjiev], Irina [Cios]… 
Later, I invited Irina here, for the Jules 
Verne project. That was also in 1999. 
There was a Jules Verne exhibition 
here in 199916.

I’m curious about the period between 
1995 and 1998. You left Bilkent in 1995.

You went to the U.S. in 1993. I arrived in 
1994. Art in General17.

Before that we traveled to the Nether-
lands. That was in 1993.

1995 was the year of the İstanbul Bien-
nial, as well as the exhibition in Ephe-
sus18, and the Devlet, Şiddet, Sefalet… 
group show19. My works were also be-
ing displayed in Hungary, Budapest at 
the same time… Many things went on 
simultaneously in 1995.

When did they make you run away 
from Bilkent?

I left in 1994.

Did you move directly to Bilgi Univer-
sity?

No, I went to junk. Direct transfer. In the 
final days of 1994, when Kurt Cobain 
died, I was in Ankara, I clearly recall. 
When Kurt Cobain died, I was on my 
way to the cargo office to pick up some 
stuff. A young kid, identical to Kurt Co-
bain, was hitchhiking; he got into my 
car. The resemblance was uncanny! He 
was with a girl. The same day, we heard 
about [Cobain’s] death. Later, I wrote 
an article in Arredamento in memory 
of Kurt Cobain and anyone who com-
mitted suicide using a gun or a rifle. 
Since Ömer Madra was working there, 
he would publish everything I wrote. 
The things I wrote on Susan Sontag, the 
stuff I wrote from New York… He pub-
lished everything, calling them “fasci-
nating”; he was a real editor after all. 
Then he was fired as well.

There was no money, an eco-
nomic crisis was well underway, and 
I had bank loans. Debts in US Dollars 

because of this house and everything. 
The situation was disastrous. On top 
of that, I had just bounced back from 
junk. Between junk and Prozac, I pulled 
myself together. In 1996, I coordinated 
the Habitat [Summit] in İstanbul, as the 
NGO director of Habitat… Meanwhile, 
I also did Artist in Depression.

How did the Habitat20 job come 
about?

I was depressed at the time. I escaped 
from Habitat and did Artist in Depres-
sion21 in the room of a Brazilian female 
artist at Art Depo who worked with 
mastic gum. Next came Artist in Sum-
mer Depression, Cyprus22. Donald 

14 High and Low: Modern Art and Popular 
Culture, the Museum of Modern Art (MoMA), 
New York, 1990, curators: Kirk Vernedoe and 
Adam Gopnik.
15 Halil Altındere (b. 1971), Turkish visual 
artist. Together with artist Bashir Borlakov, 
Altındere and Alptekin collaborated on 
a performance titled Nişantaşı Promenade, 
(2002), for Yaya Sergileri [Pedestrian Exhibi-
tions], Nişantaşı, İstanbul, 2002. Altındere 
was also an instrumental participant of 
Alptekin’s LOFT project and published the 
magazine Art-ist, which operated in close 
conjunction with LOFT at the time.
16 Sur les Traces de Jules Verne: A Propos 
de Kéraban [Tracing Jules Verne], Institut 
Français, İstanbul, 2000.
17 Little Things, Art in General, New York, 
1994.
18 Ephesus: The Imagination of History, with 
M.D. Morris, Ephesus, Aydın, 1995.
19 Küreselleşme: Devlet, Şiddet, Sefalet 
[Globalization: State — Misery —Violence], 
Devlet Han, İstanbul, 1995.
20 HABITAT II — Second United Nations 
Conference on Human Settlements, İstanbul, 
3–14 June 1996. Organised in İstanbul, this 
UN conference was one of the biggest in-
ternational organisations that took place in 
the city. It involved various parallel events, 
including activities relating to the visual 
arts. Alptekin was employed as an organiser 
for the visual arts projects funded by the 
summit.
21 Artist in Depression was shown during 
the exhibition The Other that took place as 
part of AIAP, HABITAT II — City Summit in 
Antrepo, İstanbul, 1996.
22 Artist in Summer Depression was shown 
during an exhibition Azınlıklar, curated by Ali 
Akay in Northern Cyprus, 1996.
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Hotel Balkan: Honey  
and Yogurt.  

Unconditional Hospitality,  
Instant Hostility

HÜSEYIN BAHRI ALPTEKIN

B alkan Hang-over, strolling in Helsinki, in search of thousand pieces 
of Kosovan porcelain. Or just a smell, an ordinary Sunday in Biteka. 

Broken Haïku betweendead-line and border-line, between Vienna 
and Helsinki.

Hotel Bristol in Skopje, İstanbul, Odessa, Sarajevo. Hotel Mos-
cow in Belgrade, Casablancafish restaurant in Ulcinj and Varna, Lido 
and Trocadero in Budva, Hotel Berlin in İstanbul, Sofia, Bucharest. 
The whole of Italy in Tirana, Durres, Ouzeri Symrna in Salonika, Ho-
tel Beograd in Umag, Dubrovnik everywhere… Semi-Sad, Demi-Sec 
Balkan global-exotica.

Where is the Balkan, where are the Balkans? Rhythm, color, 
sound, smell, fight… Gypsy mapping, from Italy to Georgia, Cossack 
trace from Black Sea to Baltic Sea. From Slavia to Mediterranean, from 
Bessarabia, Moldavia to Albania. From Rumeli to Budapest, from Tra-
kiato Trieste. From Lithuania to Ukraine, from the Western bordellos 
to Ulaan Baatar, from one bazaar to the other.

Hotel Vienna, everywhere you go. Garlic, paprika, meat in the 
morning, rakija in the afternoon, fire-works in the evening. Same ac-
cordion, same dusty air, full of tubas in the lobby. Hospitality, uncon-
ditional, hostility instant. İstanbul Hotels: Zagreb, Sarayevo, Kosova, 
Balaton, Dubrovnik, Odessa, Yalta, Prag, Bakü in Aksaray: Arnavutköy 
on the Bosphorus. Balkans threshold in Tarlabaşı› Hotels: Viyana, 
Bonn, Bristol, Venedik, Washington, Zurich, Davos, Alberg, Lozan, 
Wiesbaden, Tokyo, Rio, Milano, Kazablanka…

Salt and pickle, acrylic blankets, drunk drivers, turbo weddings, 
cheap melancholia, toughrough dolce-vita.

Honey makes blood, Blood makes spin for damned cross-bind 
stories. Bal: The sweet movie, Kan: The tic of old neuralgia. Balkan is 
the other, the famous alter-ego of Europa: Abandoned Hotel Evropa, 
the extension of Mitropa. Where is the threshold, where is the center? 
Belgrade? İstanbul?

Balkan is a bloody honey, good for Western hangover after com-
pletion party of over-cooked cartographic folklore crime symposium, 
recommended with yogurt.
 
April 1st 2003, Helsinki
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Duck Syndrome23 followed suit. And 
after that I did Winter Depression24. 
I think I was the first one to use digital 
vinyl print in Turkey with Artist in De-
pression. There was only a single coun-
ter. That was the story.

It was more or less 10 meters long.

More than 10 meters. However long the 
gallery was, 10 to 12 m. There was the 
neon, the black light, my father’s diag-
nosis table, which changed in the sec-
ond phase, a fish… That’s how it hap-
pened. Of course, it was also post-junk 
because of the nonsense that went on 
in Habitat in 1996. I earned the high-
est amount of money. I made a deal for 
$ 20,000. A few weeks later, I hand-
ed in my resignation, saying that’s not 
how things work. MIT25, the police, the 
CIA, German feminist associations, 
sabotages, NGO gimmicks, all kinds 
of incidents… I was going berserk. Af-
ter that, I made bundles of money no 
matter what kind of work I did… Dur-
ing the years of the Depression [series]. 
1998 was the Depression year and the 
São Paulo work… Things like Boredom 
came out of that exhibition. They were 
executed with the same technique. 
With that electrical cable, cold neon…

Did you begin working on hotels fol-
lowing that?

No, I started that the same year, in 
1998. Because I began walking around, 
from Tarlabaşı to Aksaray. There was 
also the whole question of Derrida. His 
whole hospitality deal coincides with 
that period… the theories. He [Jacques 
Derrida] came here and did the Pera 
Peras Poros26. That had a profound im-
pact on me, but I had already initiated 
my work with the hotels.

I vaguely recall a backdrop to the ho-
tel story, when you were working with 
Michael — I’m not sure which year —
there was this İstanbul bath, a number 
of photographs were taken there.

İstanbul Oteli (Hotel), right, that was 
in 1992. There were only a few ho-
tels back then. We executed the coal 

23 Global Depression & Donald Duck Syn-
drome, performance, Assos, 1997.
24 Winter Depression, Galeri Nev, İstanbul, 
1998.
25 Turkish National Intelligence Organisa-
tion (T.N.)
26 A workshop / conference that Derrida or-
ganised during his visit to İstanbul in 1997.
27 Vahap Avşar (b. 1965), Turkish visual art-
ist, the assistant of Cengiz Çekil in his sculp-
ture studio. After a break in 1998, he came 
back to his practice in 2008.

work for the exhibition at Nev in a hotel. 
The famous İstanbul Oteli was locat-
ed above a nightclub. We were at the 
club every night; I had fallen in love with 
a singer or dancer. The coal work was 
being made upstairs and all the dust 
would sprinkle down below. The sing-
er / dancer Yasemin Hanım would be on 
stage at three or four in the morning. 
She had three kids; I even volunteered 
to take her kids to the park. With Vahap 
Avşar27, during the time you had that 
apartment in Doğan Apartmanı, the fa-
mous studio in the adjacent flat.

The three of you were living together 
then, right?

We never lived there; we were always 
at your place. When you weren’t home, 
we’d sneak in through the balcony. We 
went through the balcony once and 
threw a party.

Come on, I don’t know anything about 
this.

Nobody knew, but the party was for 
20–30 people. We made pasta, had 
caviar, and left no trace. Crazy times. 
You could do stuff like that back in 
those days. Anyway, as far as résu-
més go, this is it, but I think it should be 
named from 1990 onwards because 
the time before that is a little… I used to 
create Kandinsky-esque paintings out 
of bed sheets in Sweden, huge works 
like this. Whatever the relevance was. 
Seriously, just like Kandinsky. 



Another discourse on Nietzsche’s  
columbarium might well begin here.

“I have forgotten my umbrella” **

Hüseyni Twist: The Work of  
Art as Ideological Reconfiguration*

SEZGIN BOYNIK

In his conversation with Edi Muka in 2003, Hüseyin Alptekin clarified 
some lyrical etymology concerning the geographical area where both 

of them were once active: “I remember a nice conversation with Harald 
Szeemann in Ljubljana during the 3rd Manifesta, in Metelkova after that 
[Arteast Collection] 2000+ show, when he asked me what Balkan is, 
I told him when we deconstruct the word Balkan in Turkish, we have 
two words: bal and kan, meaning honey and blood. Honey is ‘bal’ and 
blood is ‘kan’. However as far as I know there is no legend, but that was 
my concern. The honey part is all the good things in the Balkans, joyful 
life, ceremonies, food, drink, music and hospitality. The blood part is all 
the neurosis, neuralgia and wars, endless conflicts of bizarre hostility. 
Synthetic blankets with blood. I heard that Szeemann is making a Balkan 
show entitled Honey & Blood. That’s very good appreciative listening to 
artist’s lyrical visions”01.

Indeed in 2003 Harald Szeemann curated a show on the Balkans 
in Austria with the title Blood and Honey: Future’s in the Balkans in which 
Alptekin also took part02. This show, one of the three main exhibitions 
on Balkan contemporary art in that period, did not pass without criti-
cism and discussions with overt political and ideological connotations03. 
The core of these discussions was actually the lyrical etymology which 
Alptekin was underlining; one which imagines the Balkan as a symbiosis 
of two irrecoverable tendencies in a timeless form. The consequences of 
this imaginary to understanding the relation between art and politics is 

obviously significant (considering the influence of Emir Kusturica); but 
insisting that “there is no legend” about this etymology today would be 
a dubious claim. Ahmet Ögut and Sener Özmen, artists from Turkey, pub-
lished an art-book in 2004 with the telling title Kan Baldan Tatlidir / Blood 
Sweeter than Honey, and in which Szeemann is among the heroes of the 
book; Visiting Belgrade in 2005 Abdullah Gül, then foreign minister of 
Turkey, said in a press conference with the foreign minister of Serbia 
Vuk Drašković, that: “The Balkans have been until now blood, it is time to 
turn them to honey”; recently, Hollywood star Angelina Jolie made a film 
about the Balkans which she called In the Land of Blood and Honey. The 
question is, how can such an incorrect and “lyrical artistic” claim about 
the origin of the Balkans’ name spread to such an extent, that it is even 
possible to hear it in scientific conferences dealing with issues of Balkan 
politics and ideology, as the author of these lines witnessed at a confer-
ence organised by the Peace Institute in Ljubljana in 2011. As has been 
shown by Maria Todorova, the origin of the nomen Balkan is Turkish, 
and its meaning is “chain of mountains”. However as she has put in very 
convincing way, “Balkan” is loaded with an excess of meanings which 
do not have anything to do with a range of mountains; the real question 
then is “why has it been turned into a linguistic weed?”04

Or more precisely why has “Balkan” became something that com-
fortably rests in an ideological field which Renata Salecl has perceived 
as  “phantasm”, and Slavoj Žižek described (referring to Emir Kusturica) 
as a “phantasmatic whirlpool of historical myth” and “spectacle of time-
less, incomprehensible, mythical cycle of passions, in contrast to deca-
dent and anemic Western life”05. If we follow the thesis of Louis Althusser 
that ideological apparatuses have forms that are overdetermined by 
contradictions which, in the last instance, are about the “reproduction 
of the conditions of the production”06 — it is possible to claim that Hü-
seyin Alptekin’s “lyrical artistic” abstraction is ideological reflection in 
its most obvious form. It is ideological both because it reproduces the 
myth of Balkan as a “cycle of passions”, and also because it executes it 
by performing it through an illocutionary speech act that does not have 
any correspondence to the real etymological meaning of the place07 . This 
also explains why, Alptekin’s etymological formula spread so quickly and 
so widely; it has spread because it is, as is any ideological claim, based 
on an epistemology of recognition, not of cognition, one which everyone 
is in accordance with and one which evoke the most intimate, deep and 
spontaneous feelings, with the usual and immediate “ah, yes”, or “now 
I get it” astonishment. Something like this: “of course ‘blood and honey’ 
is Balkan; just look at Kusturica’s films where you can simultaneously 
see a wedding and funeral scene in the same frame”.

Even if we assume that Alptekin was first to come up with this 
mythology, which by now has proliferated even into the most silly and 
sticky Hollywood spectacle, he is not the one who invented it. The myth, 
as Alptekin has claimed, did not exist before him; but also he didn’t invent 
that myth. The Balkan myth, as ideological form, existed before, and per-
sists still today in many different fields. Alptekin has recognised it and 
put it on the right track of Balkanist configuration; both as a language 
game and ideological form. In this case it would be possible to claim that 
the heuristic quality of Alptekin’s work is based on recognition of things 
yet to take shape as viable forms of widely acknowledged facts; or that 
he was an artist who successfully detected the deep roots of things, as 
a sensitive seismograph of ideological truths beneath an apparent re-
ality. For sure, Alptekin believed in what the Situationists called “ideas 
that are in everybody’s mind”, such as “beaches under the pavements”, 

* Hüseyni Twist is a song by the band İstanbul Blu-
es Kumpanyasi from İzmir, Turkey, who blend oriental 
sounds with blues-rock music; something that Hüseyin 
Bahri Alptekin would have hated. He was against any 
kind of appropriation based on affirmation of national 
identity, especially those based on affirmation of Turkish 
identity. But since his artistic device is based on a fierce 
use of change, and transformation, and detournement, 
and deconstruction, then I think it is logical to call this 
device a “twist”. As for a first term, the noun, I have to 
repeat Louis Althusser who often wrote that “one has 
to be born somewhere”. Louis Althusser, “Marx in his 
Limits”, in Philosophy of the Encounter: Later Writings 
1978–1987, Verso, 2006, p. 26.
** Jacques Derrida, Spurs: Nietzche’s Style, The Uni-
versity of Chicago Press, 1979, p. 123.

01 Edi Muka and Hüseyin Alptekin, “Being Homeless at 
Home”, art-ist: contemporary art magazine no. 6, 2003, 
İstanbul, p. 151.
02 Blut & Honig: Zukunft Ist Am Balkans [Blood and 
Honey: Future’s in the Balkans] (Essl Museum, Klostern-
euburg, 16.05.2003–28.09.2003.
03 The book Balkan as Metaphor (MIT Press, 2002), 
edited by Obrad Savić and Dušan Bjelic, was the result 
of this interest purposed by Roger Conover, Eda Čufer 
and Peter Weibel’s exhibtion on the Balkans (In Search 
of Balkania, Neue Gallerie Graz, 05.10. 2002–01.12.2002); 
texts by Boris Buden (“The Madman is Sleeping with 
the Lunatic”, Springerin No.2, 2003, www.springerin.
at / dyn / heft.php?id=35&pos=0&textid=0&lang=
en) and Branka Stipancić (“Balkanac, Mirno!  /  Balkan, 
Attention!”, Frakcija: magazine za izvedbene umjetnosti, 
no. 33 / 34, 2004 / 05, pp. 142–147) are some of the first at-
tempts to critically deal with the ideology of “Balkanism”.
04 Maria Todorova, Imagining the Balkans — updated 
version, Oxford University Press, 2009, p. 36.
05 Renata Salecl, The Spoils of Freedom: Psychoanaly-
sis and Feminism after the Fall of Socialism, Routledge, 
2004; Slavoj Zizek, “Multiculturalism, Or, the Cultural 
Logic of Multinational Capital”, New Left Review 225, 
September-October, 1997, p. 38.
06 Louis Althusser, “Ideology and Ideological State Ap-
paratuses (Notes Towards an Investigation)”, in Lenin 
and Philosophy and Other Essays, NLB, 1971, pp. 127–186.
07 An illocutionary act differs from a locutionary act in 
the fact that it works through a force, or as J. L. Austin 
has described; first it involves the securing of uptake, 
and second, it takes effect in a “normal way”, i.e. through 
changes in the natural course of events. J.L. Austin, How 
to Do Things With Words, Oxford University Press, 1975, 
p. 117. Considering Austin’s claim that “to perform a lo-
cutionary act is (…) eo ipso to perform an illocutionary 
act” (Austin, 1975: 98–99) then it is almost impossible 
to differentiate ideological from un-ideological from the 
perspective of performative acts.
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and he performed, or “deconstructed” and “appropriated”, the two most 
common French philosophico-political procedures. These were often 
used by Alptekin himself, in many different forms, as various constel-
lations of facts (such as B-fact, V-fact, H-fact, etc.). But one thing is for 
sure, Alptekin, through the use of these common images, ideas and facts, 
did not pave the way for their common and ordinary appreciation. To 
make it clear, Alptekin’s “Balkan”, whatever it was, did not correspond 
to identity-based configurations; as such, it was different from Emir Kus-
turica, Abdullah Gül and Angelina Jolie08. In order to demonstrate this 
claim, it would be enough to look at the various elements and materials 
which Alptekin used in his work, and to delineate the distinctiveness of 
their nature. But it would be difficult to perform such an inquest, because 
the kitsch materials which Alptekin often used in his installations are the 
terrain where Kusturica, Gül and Jolie are strongest09.

But I am not interested in a sociological explanation of Alptekin’s 
artistic elements, their genesis, or origin10; my aim is to propose a thesis 
that the intelligibility of art has a distinct set of elements which are pos-
sible to grasp only when the approach to this procedure is realised as 
a specific mode of organisation, configuration, and construction of vari-
ous elements. With this, it is possible to propose a formal theory of the 
artistic device, which will differentiate the “Balkan” of Kusturica’s, Gül’s 
and Jolie’s from Alptekin’s.

This formalism presupposes a differentiation of language of arts 
from a language of everyday communication. As such it is in line with 
Russian Formalists, such as Jurij Tynjanov, Viktor Shklovsky, Boris Eix-
henbaum, Roman Jakobson and V.N. Voloshinov, who claimed that art 
is not a reflection of reality; but deformation of the 
reality through a specific device, which is constitu-
ent to art works11. Through this device, as a proce-
dure of construction and configuration, it is possi-
ble to differentiate art from non-art. A few things 
have been underlined repeatedly by the Russian 
Formalists; one of these was regarding the nature 
of the language of art, claiming that art does not 
work as everyday language, which has the function 
of communication; and the second, related to the 
function of art, as the negation of the social utility 
of the arts. If we take this seriously, and there are 
plenty of reasons to do so, we are required to dif-
ferentiate the “Balkan” of Jolie from the “Balkan” of 
Alptekin, already at the level of formal configuration 
provided by the nature of art itself. But this differen-
tiation does not happen through the mediation of 
an artistic institution which names and affirms the 
difference; it happens through the work of art itself.

Now we have arrived at the core of what is 
problematic about Alptekin’s device: what kind of 
work was Alptekin performing when he was dealing 

with available social, historical, and political materials? The answer is 
obvious from the title of this text: he was “twisting” things and reconfig-
uring them as a different set of realities12. But this twist did not happen 
as a mirroring of the extrinsic materials available for the use of artistic 
work. Even if we assume that the mirror he was using was a special one, 
the “broken mirror” which Pierre Macherey spoke of, still his device was 
not operating in the field of geography, or spatiality, but in the field of 
modernity and temporality13. This is a very useful distinction which will 
help us to grasp Alptekin’s relation to what has often been described 
as an interest in the marginal, lost, vanished, disappeared, crushed, op-
pressed, forgotten and unwanted; all of which refer to elements which 
do not have necessarily topographic connotations. This in fact means 
that certain elements are not marginalised, lost, vanished, etc. in certain 
places of the world; but rather they are marginalised, lost, vanished, etc. 
in certain configurations of temporalities and forces. These forgotten 
things appear to be an effect of time that corresponds to the different 
constellations of their formations. As such, even the mirror, which is 
broken, cannot reflect these various configurations of temporalities. 
For that reason it is necessary to detach from the metaphorical con-
ception of reality in art  — even if it is a deformed reality — in order to 
understand devices such as Alptekin’s. The philosophy of temporality 
which Alptekin has been using in his art work is a Benjaminian concept 
of non-historicist interruptive breaks, or cuts. To make things approach-
able from the perspective of art, I will call these “interruptive moments”, 
moments of modernism, and, referring to Peter Osborne, “as the name 
for the cultural affirmation of a particular temporal logic of negation (‘the 
new’, the temporal logic of the modern), modernism is the cultural condi-
tion of possibility of a particular, distinctively future-oriented series of 
forms experience of history as temporal form”14.

08 As I have attempted to explicate in another text, due 
to differences of the artistic devices which I have named 
as “social surrealism”, Alptekin’s “Balkan” is different 
also from Ahmet Ögut’s seemingly similar “Balkan”. 
Sezgin Boynik, Social Surrealism: Historical-Materialistic 
Theses on the Mystery of Art, www.openspace-zkp.
org / 2013 / en / journal.php?a=3.
09 Example of this kitsch-material could be Alptekin’s 
work Može, Može which gained him a UNESCO prize 
in the 4th Cetinje Biennial in 2002. Common to “Bal-
kanised” expressions, something such as “javašluk”, 
these kinds of words make the upmost use of performa-
tivity in the language. It is not coincidental that “može, 
može” is now used as a motto by Raiffeisen Bank in many 
different countries of the formerYugoslavia.
10 I would not claim that the sociology of art is a reduc-
tion of the artistic device to a simple issue of genesis; but 
if we look at one of the most elaborated versions of the 
sociology of art, proposed by Pierre Bourdieu, still we 
can detect a certain tendency of evading the distinctive-
ness of artistic intelligibility: “The names of the schools 
or groups which have proliferated in recent painting (pop 
art, minimal art, process art, land art, body art, concep-
tive-art (sic), arte povera, Fluxus, new realism, nouvelle 
figuration, support-surface, art pauvre, op art, kinetic 
art, etc.) are pseudo-concepts, practical classifying tools 
which create resemblances and differences by nam-
ing them”, in Pierre Bourdieu, “The Production of Belief: 
Contribution to an Economy of Symbolic Goods”, The 
Field of Cultural Production: Essays on Art and Litera-
ture, Polity Press, 1993, p. 106.
11 For those interested in the Russian Formalists many 
English language translations of the writing of the origi-
nal protagonists are available now. Books by Fredric 
Jameson (The Prison House of Language: a critical ac-
count of structuralism and Russian Formalism, Princeton 
University Press, 1974) and Tony Bennett (Formalism 
and Marxism, Methuen & Co., London, 1979) could also 
be very useful.
12 For a formalist understanding of realist art I strongly 
recommend Roman Jakobson’s text On Realism in Art, 
written in 1922, when he was twenty five years old, at the 
zenith of politicisation of the arts in revolutionary Soviet 
Russia, with a radical claim that one of the meanings of 
“realism” is: “the requirement of consistent motivation 
and realisation of poetic devices”. Roman Jakobson, “On 
Realism in Art”, in Readings in Russian Poetics: Formalist 
and Structuralist Views, (eds.) L. Matejka and K. Pomor-
ska, Dalkey Archive Press, 2002, p. 45.
13 “We can hardly call a ‘mirror’ that which does not 
give a precise reflection of the world. Thus the mirror 
is only superficially a mirror, or at least, it reflects in its 
own special way. …Could it be a broken mirror?” Pierre 
Macherey, “Lenin, Critic of Tolstoy”, A Theory of Literary 
Production, Routledge & Kegan Paul, 1978, p. 120.
14 Peter Osborne, “Modernism as Transition”, Philoso-
phy in Cultural Theory, Routledge, 2000, p. 57. It is very 
important to underline the futurist aspect of this seem-
ingly nostalgic nature of modernist temporal configura-
tion, especially because Alptekin as well Benjamin were 
accused of being nostalgic toward the “outmoded”; but 
Osborne clearly indicated that the only distinctive thing 
about modernism is that it “involves the rupturally futur-
al sense of the present as an transition to a new order”. P. 
Osborne, op. cit., p. 61.
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What else is the “work of art” in this condition of modernist tem-
porality than the configuration and classification of these moments, or 
paraphrasing Osborne’s wonderful observations, the work of art is to 
find: first, what is modern here and now (in this place — city, province, 
nation, region, continent?); and second, what is modern now, tout court 
or globally15. Continuing from this, it is possible to claim that Alptekin was 
not reflecting reality as leftovers of fetishised objects; but as leftovers of 
modernist promises, and ruptural potentialities. Now, when we arrived at 
this conceptual model, it is important to correct another claim regarding 
Alptekin’s artistic device, namely that it is about Foucauldian  “other spac-
es” (or heterotopias) that are palimpsests of the homogenising progress 
of capitalist commercialisation. It is true that Alptekin’s objects, those 
he has used in various installations, such as Heterotopias, are things 
related to capitalist circulation; but he has a philosophy, so to speak, of 
configuring them. If we take one more step and try to conceptualise the 
heterotopias as temporal configurations; then we are required to re-
name Alptekin’s installations “heterochronias”, as various and heteroge-
neous configurations of temporalities existing in coercive installations16.

With this we make one great “twist” from spatial to temporal un-
derstanding of the art device. Now there is need for one last “twist”, one 
which will turn us back to Balkans.

Maria Todorova, after delineating various etymologies reserved 
for the meaning of Balkan, “as an abstract demon …of linguistics weeds”, 
tried to systematise these uses as extrapolative and intrapolative syllo-
gisms. The latter is something which designates the real ideological form 
of the Balkan, as Todorova explains: it is essentially interpolative.  “Bal-
kan” is a harmful attribute; there exist somewhere a little or insufficiently 
known reality designated as Balkan; this reality must correspond to the 
loaded designation, thus projecting back to it the autonomous work-
ing of the signifier”17. This intrapolative syllogism, which works as an 
autonomous signifier, is precisely the “Balkan” of the “bal” and “kan” as 
two separate signifiers. These two separate and conflicting signifiers of 
the “bal” and “kan” constellation, cease to be ideological components 
only at the moment when we stop imagining art as a reflection of reality. 
Once we arrive at this position and conceptualise the art work as a de-
vice which deforms reality and translates a component of that reality 
into a temporal realm; then we can talk about “bal” and “kan” as two 
different, uneven, contradictory, and coercive temporalities18. Still, this 
approach does not make an art-work unconditionally non-ideological; 
but it gives us the conceptual tools to delineate the intelligibility of art as 
a position which is formally in discord with ideological representations.

15 P. Osborne, op. cit., p. 62.
16 In fact Michel Foucault has also pointed at heteroch-
ronias: “Heterotopias are most often linked to slices in 
time — which is to say that they open onto what might 
be termed, for the sake of symmetry, heterochronies. 
The heterotopia begins to function at full capacity when 
men arrive at a sort of absolute break with their tradi-
tional time”. Michel Foucault, “Of Other Spaces”, Diacrit-
ics 16:1, 1986, p. 26.
17 M. Todorova, op. cit., p. 37.
18 Of course there is question to be answered here 
regarding the psychological connotations of these com-
ponents, such as neuralgia, or joyful life. But in the last 
instance these configurations in Alptekin are linguistic 
constructions; as “language games” in strict Wittgen-
steinian sense. Similar to “bal-kan” in a world of Alptekin 
there are many similar configurations, such as “soap-
stone”, which he describes as: “The soapstone is only an 
intermediary used to transfer a memory with the aim of 
remembering a possible shape. In fact, there is no such 
thing as soapstone (it is just the most solid state, the 
stone-state of soap that wears itself out as it cleans: the 
hardest state of soap and the softest state of stone). The 
soapstone creates its own semantic discourse because 
of its own nature and function (Wittgenstein)” Hüseyin 
Alptekin and Michael Morris, “Tabula Zimpara”, in: (ed.) 
Duygu Demir, I Am Not a Studio Artist. Hüseyin Bahri 
Alptekin, SALT, İstanbul 2011, p. 51.

8988 HÜSEYNI TWIST: THE WORK OF ART AS IDEOLOGICAL RECONFIGURATIONHÜSEYNI TWIST: THE WORK OF ART AS IDEOLOGICAL RECONFIGURATION

H
üs

ey
in

 B
ah

ri 
A

lp
te

ki
n 

| 
M

ož
e 

M
ož

e 
| 

20
0

2
S

eq
ui

ns
 m

ou
nt

ed
 o

n 
pl

as
tic

 p
an

el
s

in
st

al
la

tio
n 

vi
ew

 fr
om

 th
e 

4th
 C

et
in

je
 B

ie
nn

al
e,

 2
0

0
2

H
üs

ey
in

 B
ah

ri 
A

lp
te

ki
n

ar
tis

t’s
 a

rc
hi

ve



T he corner of the street, below my window. A rubbish bin across the 
street, on the corner, cross-street. A meeting point of the mobile 

garbage collectors, ambulant city solution people and a stop-over 
place for the district domiciled people.

A black man occurs in the corner, he works on that garbage 
spot which becomes his living room with an abandoned blue car. He 
is homeless, black and mute, he doesn’t speak any language. Around 
him along the seasons incidents happen, daily, cyclic. He becomes 
sedentary and lives in the corner, he does order on the site. Other 
mobile garbage men come and go.

That speechless, rootless, homeless black man dominates the 
corner, a myth occurs with him. An urban economics functions, a com-
munity of marginals meet up and communicate. A filtering, selecting, 
recycling system works out. An ephemeral contemporary history hap-
pens without any remark and record. Time and seasons pass away, 
winter comes and garbage man disappears. One day he comes back 
as a visiting garbage man to his ex-file, he is alive, he works as the other 
ones and leaves from, until his next visit. Numbered dates unveil the 
incidents. Digital history.

 

Broken Flowers  
(dedicated to Can Altay)

HÜSEYIN BAHRI ALPTEKIN

The essence of reality is meaning. That which has no  
meaning is not real for us. Every fragment of reality lives due  

to the fact that it partakes of some sort of universal meaning.

Bruno Schulz, Mythologization of Reality *

Imagined geographies, fragile  
communities, and the secret life of 

things. Hüseyin Bahri Alptekin’s  
Republic of Dreams

KRZYSZTOF PIJARSKI

I. the real

Hüseyin Bahri Alptekin’s genius is a narrative one. In his works, the 
world is posited as replete with meaning, both inscribed in its sur-

face, ready to be read, and repressed or withdrawn, waiting to be brought 
forth. The work’s character can be said to be syntactic: what each does 
is channel these meanings into narratives that can be shared. The way 
they achieve this is, firstly, associative: the artist choses basic materi-
als and / or technologies, such as soap(stone), coal, neon and later LED 
neon flex, but above all readymade objects — plastic shopping bags 
and footballs, keys, advertisements, even Albanian bunkers and Finn-
ish hay barns — bespeaking the associative horizon of the given work. 
Secondly, their structure is additive, montage-like, one might say: detail 
(added color, neon signage, inscription) develops the meaning of the 

* Bruno Schulz, Mythologization of Reality, trans. John 
M. Bates, accessed September 1, 2013, www:2.arts.gla.
ac.uk / Slavonic / schulz’s.htm [access: 01.09.2013].
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(readymade) objects while those in turn make sense in relation to the 
materials used, etc. In his artist statement Alptekin aptly summed this 
up by saying: “[I][h]ave stories, like talking” — a phrase hiding as much 
as it discloses. For it doesn’t at all follow that the works in question are 
readily available for (a) “reading”. Rather, they confront the beholder as 
hieroglyphs.

Of course, there are a few possibilities of making sense from the 
word “Capacity”, inscribed in glowing letters over a grid of photographs 
depicting a number of illuminated signs of rather obscure “resorts” (Ca-
pacity, 1998). Their names especially catch the eye — Hotel Dallas, Hotel 
Lima, Hotel Sarayevo (sic) — constructing an imagined geography of 
sorts. At the same time it is only when we are given the information that 
most of the photographs were taken in the Laleli district of İstanbul that 
the work starts to unfold its power over our imagination. Let me turn to 
Vasıf Kortun, Alptekin’s friend and curator, for some help here:

Laleli is the main hub for ‘baggage travel’ and a bizarre micro-
cosm of the East-East Europe. What is the logic of this bizarre potpourri 
of names of towns, how are they imagined or named, and who do they 
appeal to? Are they unlived memories; which mythologies do they sub-
scribe to in these seedy hotels that constitute the gutters of East-East 
Europe?01

In this short paragraph Kortun seems to have drawn together all the 
chief traits of the artist’s imaginary. His interest in marginal phenomena 
like baggage travel, the idea of establishing a certain situation as micro-
cosm of a larger reality, and his commitment to the mythical dimension 
of lived reality, will be at the centre of what follows.

My interest will lie above all in this very specific understanding of 
myth, not as something to be deconstructed or done away with, but as 
a means of understanding the world and of dealing with it, a power that, 
belonging to the imagination, is in constant need of being (re)appropri-
ated, (re)constructed, made (a)new. And what makes it real, what gives 
it its power, is the fact that it can be shared. As Michał Paweł Markowski 
remarked of Polish interwar writer Bruno Schulz, he  “decidedly declares 
that what is unreal is that which human beings can’t share among them-
selves. What falls outside of this partaking, finds itself beyond the sphere 
of human affairs, beyond the threshold of human theatre, beyond litera-
ture”02 . Beyond art, one might want to add. Below I will attempt to show, 
what this might mean.

II. the mythic

Needless to say, the appearance of Bruno Schulz is not accidental, as 
I would like to intimate a certain affinity — in sensibility, but also in ar-
tistic strategy  — between Hüseyin Alptekin and the writer from Droho-
bych. As much as the world Schulz inhabited is distant from that of to-
day, both artists shared a common interest in the common, everyday 
materiality  — and narrative power — of things, in everything marginal 
or unacknowledged, but also — both living in local centres but global 
peripheries  — in trying to rethink this hierarchy of spaces, positing the 
periphery as centre, and constructing models, on a micro scale, of the 
world as they would have it. To take an example, we have, on the one 
hand, Alptekin expressing his interest in all things low:

I investigate the beauty and the vulgar and the relationship be-
tween them. I try to transform kitsch into the serious and the 

serious into kitsch. I like neglected elegance, spontaneous; bad 
taste and meticulous aesthetic03.

On the other, there is a magnificent piece in Schulz’s Cinnamon 
Shops, where he has the narrator’s father deliver the famous Treatise 
on Tailor’s Dummies:

The Demiurge was in love with consummate, superb, and com-
plicated materials; we shall give priority to trash. We are simply 
entranced and enchanted by the cheapness, shabbiness, and in-
feriority of material. “Can you understand”, asked my father, “the 
deep meaning of that weakness, that passion for colored tissue, 
for papier-mâché, for distemper, for oakum and sawdust? This 
is”, he continued with a pained smile, “the proof of our love for 
matter as such, for its fluffiness or porosity, for its unique mystical 
consistency. Demiurge, that great master and artist, made matter 
invisible, made it disappear under the surface of life. We, on the 
contrary, love its creaking, its resistance, its clumsiness. We like to 
see behind each gesture, behind each move, its inertia, its heavy 
effort, its bearlike awkwardness”04.

My emphasis on this mythology of the common, especially in 
Schulz, might be seen as contributing to a romantic reading of Alptekin’s 
practice, a possibility he himself was aware of:

I think it is connected to a form of escaping, running away. Run-
ning away from yourself, your culture, your dwelling, […] engaging 
in production as a voluntary exile may be the romantic side to it05.

The artist, however, opposes the idea of his stance being that of 
a romantic. Rather, he claims, “It’s a form of melancholy. This is some-
thing that is already intrinsic to the things and places I look at, the things 
I construct and turn into incidents by borrowing them from life”06. We 
have already looked at things, it is to these spaces that we shall now turn.

III. cinnamon shops

The “cinnamon shops”, those “strange and most attractive shops”, are 
privileged sites — heterotopias, one might be tempted to say — in 
Schulz’s narrative. They are portals to the world at large, places where 
it is wholly represented by the object it yields:

Dimly lit, their dark and solemn interiors were redolent of the smell 
of paint, varnish, and incense; of the aroma of distant countries and 
rare commodities. You could find in them Bengal lights, magic box-
es, the stamps of long-forgotten countries, Chinese decals, indigo, 
calaphony from Malabar, the eggs of exotic insects, parrots, tou-
cans, live salamanders and basilisks, mandrake roots, mechanical 
toys from Nuremberg, homunculi in jars, microscopes, binoculars, 
and, most especially, strange and rare books, old folio volumes full 
of astonishing engravings and amazing stories07.

What is more, these sites partake in a peculiar othering of the per-
ception of the city, an othering that was called by a later generation of 
artists, derive:

01 Vasıf Kortun, “Hüseyin Bahri Alptekin — Viva 
Vaia”, in I Am Not a Studio Artist. Hüseyin Bahri 
Alptekin, ed. Duygu Demir, İstanbul: SALT, 2011, p. 137.
02 Michał Paweł Markowski, “Repulika 
marzeń”, Tygodnik Powszechny, October 
29, 2009, access: 15.09.2013, tygodnik.onet.
pl / kultura / republika-marzen / f1vng.
03 Hüseyin Bahri Alptekin, “Artist Statement”, in  
I Am Not a Studio Artist…, p. 12.
04 Bruno Schulz, Street of Crocodiles, trans. Celina 
Wieniewska, Penguin 1977, p. 94 (The original title 
of the book, from 1934, was Sklepy cynamonowe — 
Cinnamon Shops).
05 “A Conversation between Hüseyin Bahri Alptekin 
and Vasıf Kortun”, in I Am Not a Studio Artist…, p. 330.
06 Ibid.
07 Bruno Schulz, Street of Crocodiles, op. cit., p. 139.

Hüseyin Bahri Alptekin |  Incident-s Blankets |  2004–2007
video, 03’ 23’’

Hüseyin Bahri Alptekin |  Incident-s Ipanema |  2004–2007 
video, 08’ 20’’ 
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There open up, deep inside a city, reflected streets, streets which 
are doubles, make-believe streets. One’s imagination, bewitched 
and misled, creates illusory maps of the apparently familiar dis-
tricts, maps in which the streets have their proper places and usual 
names but are provided with new and fictitious configurations by 
the inexhaustible inventiveness of the night08.

Analogously, during Hüseyin Alptekin’s collaboration with Michael 
Morris in the early 1990s, they posited the tezgâh — the Turkish street 
merchant’s stall — as such a microcosm, and experience of a similar 
othering of the city’s space:

It is true that Michael and I keep falling under the strange spell of the 
slums and digress from our route. But who can know how we find 
endless mythologies even in such remote and out-of-time places 
and get lost, and how we manage to get lost all over again. Shops 
where time stops and where you are immersed into their own time, 
underneath the eaves, in front of the walls. Endless counters. Tea 
stalls, kebab stalls, tailors’ stalls. Makeshift habitats with their own 
charm, habits, ways, morals, their own tricks of the trade. On them, 
anonymous collages that construct a reverse-glass world all on 
their own. Suddenly I run into Michael here, looking at a tezgâh, lost 
in thought, having forgotten why we went there in the first place. 
As if lost in a kaleidoscope. I am there because I caught him there. 
The secret of the counter is a reverse-glass microcosm. Postcards, 
photographs, stamps, notes09.

Of course, the character of these microcosms 
couldn’t be more different. While Schulz lives at 
a high point of colonialism, where exotic items tell 
tales of remote, distant lands, Alptekin’s world is em-
phatically post-colonial and post-cold-war, marked 
by a steadily growing migration of people and things; 
things that to an ever larger degree speak of (self)
sameness rather than difference. In addition, in 
Alptekin’s world more and more things are produced 
offshore, allowing for the collective fantasy of a ser-
vice economy in the so-called developed world, and 
the positing of the artist as a symbol of the new crea-
tive class — something the artist was well aware and 
couldn’t be more critical of.

IV. incidents

In a series of short video-slideshows Alptekin 
further developed his interest in the overlooked 
and the marginal, this time allowing for glimpses of 
real lives that pass unacknowledged in the greater 
scheme of things, but at the same time create their 
own, autonomous life-worlds, something the artist 
would call different “ontologies”:

Running in intervals, the films I have named 
Incident-s consist of studies and collections 
that spontaneously come about in life and 

with its four sides representing the four parts of the world, with all veg-
etation coming together in “this sort of microcosm”14. The idea of such 
a microcosm would be to posit a different “ontology”, alternative forms 
of sociality and collaboration, of sharing a space. In Alptekin’s own for-
mulation:  “I believe there are different networks, different ontologies 
and specific productions. I’m very optimistic for the possibilities and 
potentials of other communities and constellations, which produce 
different resonances with solidarity and real exchange”15.

Indeed, if according to Foucault one role of heterotopias is “to 
create a space that is other, another real space, as perfect, as meticu-
lous, as well arranged as ours is messy, ill constructed, and jumbled”16, 
we shouldn’t have any problems in recognising this very character in 
all the spaces Alptekin created or marked out — either as models for 
new life-worlds, or places of therapy. (Of course, I am thinking here of 
all his installations and performances involving a therapist’s divan.)

V. a ship of fools as a 

republic of dreams

Towards the end of his lecture Foucault most interestingly designated 
the ship as the example of heterotopia, even to the point of granting it 
a certain utopian dimension. “The ship — he claims — is the heterotopia 
par excellence. In civilizations without boats, dreams dry up, espionage 
takes the place of adventure, and the police take the place of pirates”17.

Given this fact, it should come to as no surprise that Hüseyin 
Alptekin’s probably greatest and most imaginative work involved a ship. 
(Maybe this is why — or rather, because? — it remained a work on paper.) 
The idea behind the Sea Elephant Travel Agency, based on one of Jules 
Verne’s novels, Kéraban the Inflexible, was to take a ship, transform  
it into an itinerant artists’ republic of sorts, and navigate the Black  
Sea with it, establishing new, lateral relationships where there had been 
none:

This project in the Black Sea aims at investigating the possibilities 
and researching the co-existence and co-habitation of different 
ontologies in contemporary art in the region. In the region every-
thing is far apart spiritually, although things are very close to each 
other in terms of actual distance. The artists from these countries 
and from Turkey go to the West. They travel a lot and it is very easy 
to go to the West, but it is not so easy for us to communicate and 
work in the Black Sea region. There is no exchange and almost 
no solidarity and nobody is interested in [common] projects or in 
understanding what is going on in the region. But ordinary people 
who exist outside these global, mediatic and political networks are 
constantly on the move and they make a living from this mobility. 
[…] We cannot make sense of this reality with economic and global 
theories alone. All moves and movements reshape the map, like 
a kind of punch bag. You cannot draw it; you cannot simply explain 
how borders work18.

Indeed, the project’s aim was to work on those borders. Yet in the 
end, Alptekin’s republic of dreams failed — like the “dictatorship of the 
seven seas”, the vast, “stateless association of seafaring and waterfront 
proletarians of all nations” described by Allan Sekula19. Furthermore, 

08 Ibid., p. 136.
09 Hüseyin Bahri Alptekin, “The Right to a Tezgâh”, 
in   I Am Not a Studio Artist…, p. 44.
10 “A Conversation between Hüseyin Bahri Alptekin 
and Vasıf Kortun”, op. cit., p. 319. Most of these films 
come with a soundtrack that creates a connotative 
layer on top of the fleeting aspect of the inscribed 
incidents.
11 Ibid., pp. 319 –322.
12 For more on this topic, cf. “B-Fact: Barn Research 
Group, Cheap Finnish Labour (CFL), V-Fact: Vaasa, 
Venice, Vasıf”, in  I Am Not a Studio Artist…, p. 337.
13 “A Conversation between Hüseyin Bahri Alptekin 
and Vasıf Kortun”, op. cit., p. 322.
14 Michel Foucault, “Of Other Spaces, Heteroto-
pias”, in  I Am Not a Studio Artist…, p. 90.
15 Hüseyin Bahri Alptekin, “Mutual Realities, Re-
mapping Destinies”, in  I Am Not a Studio Artist…,  
p. 237.
16 Foucault, op. cit., p. 95.
17 Ibid.
18 Hüseyin Bahri Alptekin, “Mutual Realities, Re-
mapping Destinies”, op. cit., p. 231.
19 Allan Sekula, “Dismal Science, Part II”, in Fish 
Story, Düsseldorf: Richter Verlag, 1995, p. 118. There 
are more relationships to be found between the Sea 
Travel Agency and Sekula’s Dismal Science, above 
all in their reliance on Jules Verne in delineating an 
imaginary of the sea.

stay unregistered, outside the historical and mediated context. 
Events, myths, mythologies that go on for a year, for four seasons, 
on a street corner or at a beach by a city for three to five hours; 
where they are reconstructing “history” by entirely bracketing it, 
breaking the linear and joining the broken pieces10.

What Alptekin was most interested in while working on the Inci-
dents, was to uncover a “history without heroes, the invisible, insignifi-
cant history of the present, so to speak”11. These invisible histories  — of 
the life-world of a homeless person outside the artist’s studio in İstanbul, 
or a beach in Bombay, the history of a tree being cut down, of photo-
graphs of missing people in the streets in Kosovo and Chechnya, of a Bra-
zilian suburb and the famous Ipanema beach — he later made part of 
probably his most elaborate installation, Don’t Complain /  Georgia on 
My Mind, for the Turkish Pavilion at the 52nd International Art Exhibition 
in Venice in 2007. There he inserted them into a structure — made out 
of former Finnish hay barns12 — resembling the layout of a restaurant 
in Georgia the artist had visited. That restaurant, divided into sepa-
rate,  ‘private’ compartments gathered around a common space, “small 
discrete spaces within this somewhat imaginary space”13, brought the  
whole metaphor of the microcosmic character of Alptekin’s work to 
a head.

Much has been said about the fact that Michel Foucault’s lecture 
Of Other Spaces from 1967 — where the French philosopher develops 
the idea of heterotopia — has had an immense effect on Alptekin’s un-
derstanding of space. (While studying in Paris, he attended Foucault’s 
last seminar). One of Foucault’s crucial recognitions was that a hetero-
topia is able to juxtapose, in the confines of a single place, many, often 
contradictory, sites. His deciding example was the traditional garden, 

Hüseyin Bahri Alptekin |  Black Sea Map |  1999
digital print on vinyl
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his idea was appropriated by an agency of the Council of Europe, and 
transformed into publicity, a ‘cultural intervention’20, tinting Alptekin’s 
original vision with melancholy.

It seems that for artists like Alptekin or Sekula, who have a sense 
for social structure (its hierarchies, inequalities and deficiencies) and 
political issues, and at the same time tend toward the allegorical in their 
art, this melancholic underpinning is inevitable. However, it is not of 
a defeatist kind. Rather, it stems from a recognition of the highly me-
diated relationship between art (or thought21), and reality, hence their 
insisting on imagination as a source of agency, of dreaming up different 
life-worlds, however small and fragile they be. It is exactly this imaginary 
aspect that lends their works their power. Again, it is Bruno Schulz who 
delivers a compelling evocation of that power:

The possibility suggests itself that no dreams, however absurd or 
senseless, are wasted in the universe. Embedded in the dream is 
a hunger for its own reification, a demand that imposes an obliga-
tion on reality and that grows imperceptibly into a bona fide claim, 
an I.O.U. clamoring for payment22.

If we think about Hüseyin Bahri Alptekin’s practice as a constant 
conjuring up of such “republics”, we might get a feeling for why it does 
seem to be the beginning of something else.

20 Cf. www.apollonia-art-exchanges.com / apol-
lonia.php?cs=0&idm=265&id=667&rub=1&type=
1&idmGen=265#12, [access: 15.09.2013].
21 It seems important to remember here that, for 
Alptekin, “making art is an intentional and distinct 
production of a form of knowledge” (Vasıf Kortun, 
“Hüseyin Bahri Alptekin — Viva Vaia”, op. cit.,  
p. 110).
22 Bruno Schulz, “The Republic of Dreams”, trans. 
Walter Arndt, Chicago Review Vol. 40, No. 1 (1994), 
p. 70, acessed August 30, 2013, www.jstor.org / sta-
ble / 25305807, [access: 30.08.2013].

“Mine is a kind of, close to an old romantic  
voyager state of being” *

HÜSEYİN BAHRİ ALPTEKİN: 
Displacements 

ALI AKAY

1. To Start

Paris in 1984, I met a guy in my friend Lemi’s print shop located at the 
Sorbonne Square. Small, fattish and stocky, his slanted eyes laughing, 

it is obvious he is smart. While giving the change to a customer from the 
cash register, he talks about game theory with me. As such, I learn that 
he came to Paris from Sweden to do his masters at Sorbonne University. 
He has lived in İzmir and in Ankara. His French is not very fluent by now, 
but at reading level; then again his English seems to be much better. We 
start the conversation by discussing a book by Huizinga who writes about 
game theory and the Middle Ages01. 

At that time, I am doing my PhD at Paris VIII University and I have 
been studying, living in Paris since 1976. At the notoriously marginal 
Paris VIII University, I have been taking classes from famous, celebrat-
ed teachers and in time left over from writing my thesis, I follow a lot 
of seminars. Different and heterogeneous seminars: At Sorbonne Phi-
losophy department, Olivier Revault D’Allonnes’s seminars about ‘The 
Frankfurt School’. A lecturer at the same department, Etienne Balibar is 

* Hüseyin Bahri Alptekin, interview with Evrim Altuğ 
in I Am Not a Studio Artist. Hüseyin Bahri Alptekin, ed. 
Duygu Demir, İstanbul: SALT, 2011, p. 352.

Hüseyin Bahri Alptekin |  Capacity |  1998
LED mounted on 36 prints on Dibond, 158.5 � 354 � 7 cm (all), 39 � 39 cm (each)
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giving classes about Rousseau. I follow that. During this time he is doing 
Foucault’s critique and he is trying to underline that in Foucault’s book 
The Order of Things published in 196602, putting [John] Smith, [David] 
Ricardo and [Karl] Marx at the same 19th century episteme — which 
I was not convinced by at all  — is not accurate. Meanwhile, I am also 
taking Ottoman language classes and we are doing old text readings 
from [Jean-Louis] Bacque-Grammont and modern Ottoman literature 
readings from Jacque Shalom. Furthermore Alain Badiou is giving his 

‘Crisis of Marxism’ classes in those days. As an author on many topics, 
like mathematics, theory of the subject and ideology, Badiou is wrestling 
with the crisis of Marxism. And of course, Deleuze. As the philosopher 
who influenced me the most in Paris VIII University, he is continuing his 
Cinema classes. He is progressing his studies, which he started from 
Bergson, to a more science fiction platform, through the inter-temporal 
layers of Alain Resnais over New Wave and Margueritte Duras. Derrida 
is giving seminars at the Ecole Normale Supérieure concurrently. There 
are others of course, like the famous Marxist anthropologists of the pe-
riod, Pierre-Philippe Rey’s dialectic anthropology seminars, or the post 
modernism lectures of [Christian] Descamp, who explains it through 
Nietzsche’s claim that ‘the true world ultimately became a fable’, and cer-
tainly Jean-François Lyotard and his Kant and the Sublime seminars, as 
well as his Les İmmatériaux (1985)03 exhibition which he prepared after 
his book The Postmodern Condition (Edition Minuit 1979)04. At this time, 
there are equations he tries to build between post-technology, informa-
tion society and Kant with contemporary art. His most influential one is 
the approach of Wittgenstein on ‘language games’ within the worldly 
condition, which emerged after the state of incongruity and the loss of 
legitimacy of the authorities, as cited in his book Le Différend (Edition 
Minuit 1983)05. And my Greek teacher [Elie] Theofilakis, who gave his 
heart and soul to this exhibition. Post-modern theory and information 
society, as well as post-Marxism thinking are being argued and discussed. 

I meet with Hüseyin Alptekin in this environment. Smiling through 
his eyes, this intelligent guy is busy with game theory and is engaged 
with two important philosophers: He tries to follow Foucault and is at-
tending to Derrida’s seminars, even if only now and then. He says “for the 
moment, we, with a few friends, take a look at them,” in a funny way  — 
as French is new to these guys from İzmir. They are looking, therefore, 
at the seminars of these two famous philosophers. There is also the 
excitement of catching the glimpse of Foucault; Derrida is a philosopher 
that Hüseyin will later follow and read. However our intersection point is 
not only these two. After Foucault mentioned this new book in his latest 
seminar, Hüseyin develops a passion for Georges Dumézil’s ‘tripartite 
ideology’. I am also deeply involved with the same Georges Dumézil. In 
this intimacy of philosophy and sociology and literature, we warm up 
to each other and start to talk and hangout. He mentions to me about 
the seminars in Ankara; I, in turn, tell him about the power of Deleuze’s 
seminars. We talk about Dumézil; he tells me Bilge Karasu06 mentions 
Dumézil in his seminars; I, in turn, tell him about shamans and Ottoman 
Ahis. I tell him about Siberian Shamans that I have studied and listened 
to at the Sorbonne Religious Studies Chair; he, in turn, tells me that the 
word ojun means shaman in Yakut Turks. We build together correlations 
between game theory and Shamanism. During this time I do not know 
Oruç Aruoba yet. He talks about his relationship with Bilge Karasu, and 
tells me about his article on [Stanley] Kubrick’s movie The Shining re-
garding the ‘spirit of space’. Then the topic turns into [Andriej] Tarkovsky. 
Le Cosmos theatre, showing Russian movies at that time, is showing 
Tarkovsky films; we watch them together. We talk after we leave. Hüseyin 
tells me about Tarkovsky and Shamanism, air, water, fire and wind. I, in 
turn, talk about the subjectivity of wind in Deleuze. We talk about the 
differences between the Brontë sisters and Tarkovsky. 

And so many other things… drinks, coffees, chats, other friends… 
I guess Hüseyin returns back to Turkey from Paris in 1989. I hear a Uni-
versity called Bilkent just opened and that he started to give classes 
there. And later I learn that he is giving classes together with Vasıf Kortun, 
whom I met at another friend’s house, towards the end of 1980’s when 
I came to İstanbul from Paris to spend the summer. 

By the end of 1990, when I was invited to İstanbul Mimar Sinan 
University Sociology Department, I start giving classes there and invite 
experts who come to İstanbul. A sociologist, a historian or an artist who 
has written a new book or done a new research, and so on. I also invite 
Hüseyin Bahri Alptekin (Bahri name comes up during that time. I hear 
it for the first time. He was not using the name Bahri in Paris much) and 
Vasıf Kortun. We give a seminar all together. Curated exhibitions such 
as; Lyotard’s Les İmmateriaux, Jean-Hubert Martin’s Magiciens de la 
Terre07 exhibition in Beaubourg Paris, Derrida’s Memories of the Blind08 
exhibition, Kirk Varnedoe and Adam Gopnik’s High and Low Show (1990) 
exhibition in MoMA09, etc. We mostly talk about Deleuze and Guattari 
and Lyotard. After all, I give my class on post-modern theory. Later on, 
Hüseyin Bahri Alptekin invites me and another friend to Bilkent to give 
a conference. I give a seminar on Deleuze and Guattari. During our visits 
back and forth to İstanbul and Ankara, Vasıf, Hüseyin and I get together, 
restaurants, drinks, chats, etc. Vasıf at that time has moved to the old 
city neighborhood of İstanbul. He is living in the Tünel area. He gives par-
ties at his apartment. A new friend joins to our group: Arhan Kayar10. He 
organises underground parties. He is very creative and finds odd loca-
tions for his parties. He has already organised the Serotonin exhibitions11. 
Hüseyin and Arhan will later exhibit together at Nev Galeri. Hüseyin is 

01 Johan Huizinga, The Waning of the Middle Ages, 
Edward Arnold & Co, 1924.
02 Michel Foucault, The Order of Things. An Ar-
chaeology of the Human Sciences, Pantheon Books, 
1970.
03 See the footnote no. 5, p. 76 in this volume.
04 Jean-François Lyotard, The Postmodern Condi-
tion. A Report of Knowledge, Manchester University 
Press, 1984.
05 Jean-François Lyotard, The Differend: Phrases 
in Dispute, Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 1988.
06 See the footnote no. 4, p. 76 in this volume.
07 Magiciens de la Terre, Centre Georges Pompi-
dou, Grande Halle de la Villette, Paris 1989, curator: 
Jean-Hubert Martin
08 Mémoires d’aveugle. L’autoportrait et autres 
ruines, Louvre, Paris 1990–1991, curator: Jacques 
Derrida.
09 See footnote no. 14, p. 81 in this volume.
10 Arhan Kayar (b. 1960) — a designer, collaborated 
on few projects with Hüseyin Bahri Alptekin like 
performance realised at the Global Depression and 
the Donald Duck Syndrome, 3 International Assos 
Performance Art Festival, Assos, 1997.
11 Serotonin, İstanbul Yedikule Gazhanesi’nde, 
İstanbul, 1989.
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using his doctor father’s psychoanalysis divan, which he will later exhibit 
on my Globalization: State — Misery — Violence12 (1995) exhibition. Like 
a coffin, they carry the divan up the hill in a symposium held in Bozcaada, 
as if The Passion of Christ. It seems impossible not to think of Hüseyin’s 
relationship with a mystical, metaphysical and religious Tarkovsky. The 
Passion on the one hand, night life on the other: Russian vodkas are pour-
ing to İstanbul. Shuttle trade and Natashas (at that time Russian women 
working in Turkey were called Natashas) are in rage. Like the Russian 
influence on the entertainment scene of İstanbul during the 1920s, a new 
Russian and dispersed Eastern Block wave was passing through the 
city during this time. Hüseyin Bahri Alptekin is deeply interested in the 
Eastern European culture. During the establishment of Russia and the 
dissolution of USSR, Hüseyin seems to be making the effort to catch the 
history at that very instant. And some time later he will dive into this world. 
The Balkan world, the wind of the Balkan mountains is interspersing with 
the mystical winds of Tarkovsky. Hüseyin’s family name is Alptekin: His 
ancestor is a Russian-born Jewish Turkish Nationalist. Together with 
Ziya Gökalp13, he is one of the significant founding ideologists of the 
Republican period. The name Alptekin appears to be dragging Hüseyin 
into this Russian world. 

2. Exercises

One day, Hüseyin tells me that he is going to İzmir to participate in an ex-
hibition. At first, I am stunned a little bit, actually, with the idea of someone 
participating in an exhibition, coming from a philosophy background. He 
tells me that a symposium will be held about Beuys in İzmir, and an exhi-
bition will be set in this context, that he will participate in this exhibition. 

On his return he brings to Paris to show me: the Beuys edition of the 
Art Studio magazine and the poster of the exhibition in İzmir. We start 
talking about Beuys and his rescue by the Siberian shamans. At that 
time, there are not many contemporary art books in Paris. Mostly it is 
possible to find books on French artists up to 1960s; 
but there are magazines, of course. And Beaubourg 
is a place offering many research opportunities. It is 
possible to find catalogues and publications in Eng-
lish. The correlations we build between Shamanism 
and Beuys are rooted from our proximity to Shaman-
ism. I tell Hüseyin about my political battle, that I es-
tablished between the Middle Asian shamans called 
kam and monarchs called kaan. Then, again, he wan-
ders among Beuys, Tarkovsky, Yakuts and the game 
theory. We talk about the magician and Dumézil’s 
relationship from Deleuze and Guattari’s A Thou-
sand Plateaus book14. Our conversations about the 
relationship of Dumézil and Tefik Esenç15 (who was 
trying recreate the Ubykh16 language together with 

Barthe’s Mythologies18. Hüseyin Alptekin, together with an American art-
ist Michael Morris, (who is also a lecturer at the Bilkent University during 
that time, and they give joint classes at the Graphics department found-
ed by Erdağ Aksel19) organise an exhibition about mythological objects. 

Hüseyin’s interest continues to focus on Beuys and the German art, 
as well as Beuys’s shamanism. Although he thinks that art is a matter or 
energy overflow, the concept of a ‘visionary’ eddies in Hüseyin’s mind 
in a Shamanistic formation. While touching the concept of an artist as 
a visionary within the changing world, Hüseyin adopts, I guess from Bilge 
Karasu, a new concept: visionary, which is uzgörü (foresighted in Turkish: 
the one, who can see afore). This concept, in the end, is a concept which 
traverses through German Romanticism and reaches up to Beuys. It is 
a part of Caspar David Friedrich’s concept of art; because, according to 
him, the artist, with his blind eyes, is compelled to envision the painting 
and has to create whilst seeing a vision of the objects reflected onto him. 
Thus possessing uzgörü means to follow what is happening in nature, to 
look, to see and afterwards to enter into the dark studio and to go into 
the process of painting with the image of colours, which are reflections 
left over from one’s vision. As a continuation of German Romanticism, 
installed in a mystical and natural mood, when we think about Beuys’s as-
sociation with ecology, we can appreciate Hüseyin’s uzgörü relation, built 
between nature and its objects. So much so that even his immediacy to 
the Eastern Block rests on changes in the world during 1990s and Beuys’s 
concept of Eurasia. The artist with uzgörü, in this case, turns into an ‘eye 
of the sun’ in the eyes of Hüseyin. He is combining fire, water, wind and 
Tarkovsky, with the fundamentals of classical philosophy. With uzgörü 
beyond the orientalist relationship between the East and the West, Hü-
seyin Alptekin perceives everything as he imagines in his mind, by look-
ing afore. Because of this reason, we could say that he started to develop 
a view of comparing the mystical with conditions during the 2000s by 
relying on ‘constant complaint’ and ‘appropriation’. This thought under-
goes, through Jules Verne (Sur les traces de Jules Vernes20,) and Ah 
Odessa travel. And uzgören artist’s (artists who can see afore) travel, in 
the view of physical and physiognomic perception, intertwine. On one 
hand, the material world and objects and on the other hand, a spiritual 
world and it’s metaphysical and mystical aspects. The equation Hüseyin 
Alptekin built between the appropriation concept, which he borrowed 
from Guy Debord, and the mystical point of view, transpires from bilater-
ally combined heterogeneity. The Uzgören artist, by appropriating social 
objects in nature, creates imagery through them, such that the imagery 
itself should combine with the physiognomic. This concept from the 18th 
century has found great repercussions in [Johann Caspar] Lavater’s 
work21. In 1775 and 1778 this approach finding its origins from German 
Romanticism, tried to combine nature with science. Hüseyin Alptekin’s 
complaint moved across the exploration of love between the mystical 
one and the scientific one: From his works called Love Lace, it is possi-
ble to see how this dual approach is interwoven, each with each other; 
because the uzgörü of art, what might be called scientific (we always 
claimed that it is a type of knowledge) and the Shamanist view, which 
might be called mystical, is working side by side and together with each 
other. Creation of knowledge, of knowledge through art. 

In a sense, he is re-experimenting with the idea of producing anony-
mous art together with Grup Grip-in and Mythologies (Barthes), in the 
course of the post Foucault and Barthes period (Authors death). This 
exhibition upon lack of hierarchy develops around old graphical ob-
jects belonging to Turkey. It evolves from the packaging design of Grup  

12 See no. 19, p. 81 in this volume.
13 Ziya Gökalp (1876–1924) — Ottoman sociologist, 
poet, writer and activist.
14 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Capitalisme et 
Schizophrénie 2. Mille Plateaux, Paris, Éditions de 
Minuit, 1980.
15 Tefik Esenç (1904–1992) — Circassian exile in 
Turkey and the last known fully competent speaker 
of the Ubykh language.
16 Ubykhs — a Caucasian tribe.
17 Özgür Uçkan (b. 1961) — Turkish philosopher, 
studied philosophy in İzmir, lecturers of various uni-
versities in Turkey.
18 Roland Barthes, Mythologies, London, Paladin, 
1972.
19 See footnote no. 6, p. 76 in this volume.
20 Sur les traces de Jules Vernes, French Cultural 
Center, İstanbul, 2000.
21 Johann Caspar Lavater, L’art de connaitre les 
hommes par la physionomie, Paris, 1806.

Dumézil), about the studies of Dumézil’s assistant, Georges Charachidzé, 
about Caucasia following his death, about Ubykhs, about the revival of 
lost languages, these lead both of us toward Dumézil’s ‘tripartite Ideol-
ogy’ theory. Accordingly, the duality of power is carrying the conversa-
tion to the discussion and the mythology of the pole of dominance, to 
the unipolar state of the warrior and to both cultivation of the soil and 
productivity, or fertility, and as well as to the fertility of women in crea-
tion. At one point we even help a Turkish cinematographer to show his 
documentary, shot in Sapanca about Ubykhs, in the Cinéma du Reel 
in Beaubourg. Consequently we do an interview with Georges Chara-
chidzé to be broadcast at a later date, together with Hüseyin Alptekin 
and Özgür Uçkan17.

3. His art days

We break ties with Hüseyin; now and then, when he comes to Paris he 
tells me that he has returned back to Turkey and started to give classes 
in Ankara. In the 1990s I also decide to accept an invitation I received 
from Mimar Sinan University, and give İstanbul a shot. And hence, the 
İstanbul and Turkey adventure starts. During this time, Hüseyin con-
tinues to think about mythology, if not about Dumézil; in a way about 

Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
Turk Truck, 1995, drawing 
artists’ archive
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Grip-in, the infamous medicine for headache, toothache and fever. And 
of course the articulated graphic design is the design of Russian Caviar. 
(Passage to the Balkans). Black lady figure on Mabel chewing gum or Lido 
toothpicks are both reminders of the Büyük Ada years in Turkey, as well 
as reclining onto the westernisation theories of an Eastern land. It also 
ties with the historical relationship between the Lido-Venice world and 
the Turkish-Ottoman world. (Hüseyin’s Venice adventure continued in 
the İstanbul Biennale at Platform Garanti Contem-
porary Art Space in 2005 with the horses he brought 
from Venice — H-fact: Horses and Heroes — and 
in 2007 with the Venice Biennale). The cover de-
sign of Rodchenko’s On Mayakovsky book and the 
exhibition poster of Grup Grip-in’s Myths Graphic 
Symbols/Images, coincides with the Eurasia theory 
joining the East with the West. The relationship be-
tween the symbolism in the mind of Hüseyin Bahri 
Alptekin and German Romanticism is obvious from 
his Beuys-associated speeches. 

4. Returning from present  

tense to past tense

The present tense I used from the beginning of this 
process and narration will turn from now on into past 
tense. The closer we get, we return to past tense. 
Hüseyin’s death seems to be as if it was in the past 
tense to me. His past on the other hand, merges 
with the present tense and memories. His death 
becomes distant, where as his youth comes closer. 

On one hand, hermeneutic reading influenc-
es, on the other hand the effects of one of the most 
talked about exhibitions of 1990s, High and Low 
show, drove Hüseyin Bahri Alptekin to contemplate 
them together. Both his works with Michael Morris 
and Heterotopia collage exhibition22 were devel-
oped through Foucault’s article about heterotopi-
as. The balls used in Turk Truck work shown in the 
İstanbul Biennale in 1995, were about to continue in 
two other exhibitions: One of the exhibitions was the 
Geographical Intersections group exhibition at the 
Ujlak Gallery23, which we did together. A piece of the 
exhibition was a gigantic bag-sack called Kara-Kum 
designed together with Michael Morris, displayed in 
a Turkish Bath: Middle Eastern and Arabic worlds24. 
Again the question is Beuys, Eurasia theory and no-
madic life. 

Appropriating [Daniel] Buren’s “artist without an atelier” proposi-
tion onto himself, Hüseyin Alptekin was saying that as “an artist with-
out a studio”, he was a nomad; however he was using the term not like 
Deleuze’s and Guattari’s understanding of a nomad but more so like in 
the meaning of a traveler; because real nomads were usually people 
moving from one point to the other between their winter shelter to their 
summer shelter. Nonetheless, as a globe-trotter Hüseyin Bahri Alptekin 
felt himself more like a nomadic-traveler. He was going everywhere and 
he worked by traveling and living. For that reason, actually he was closer 
to the thought of 19th century German Romanticism which was working 
on the idea of metaphors and symbols. He was far away from Deleuze’s 
and Guattari’s thoughts, deprived of metaphors, representations and 
symbols. Hüseyin Bahri Alptekin wanted to sculpt ‘a semantic sculpture’; 
however for Deleuze and Guattari, not a semantic but an agrammatical 
work was concerned. As a matter of fact, the exhibition Living Room25  
was explicating settlement and nomadism issues. Against depression, 
Prozac and Viagra. The hotel signs from the 1998 work Capacity, on the 
other hand, were introducing us to the world of the act of traveling, in-
stead of nomadism. Focused onto the Balkans and the Black Sea and last-
ing from the fall of 2000, to the summer of 2003, even LOFT Sea Elephant 
Travel Agency project stood as if it was a part of this indicator. Indeed, Hü-
seyin Bahri Alptekin was not a nomad but a traveler. Like the travelers of 
 the 19th century. A traveler who strolled about here and there and who 
passed through many hotel rooms. 

In another exhibition I curated a collective exhibition called Minor-
ity26 in which plastic balls reappeared in his work called The Artist in 
Summer Depression: a round, ball-like object, to depict globalisation in 
a spherical form (Supertitle of my 1995 exhibition called State, Misery, 
Violence was Globalization): What is round and global is actually the 
world’s transitivity. When his works were exhibited in the context of the 
Minority exhibition, at the Desiring Machines exhibition27, at the Asos 
Festival and at Galeri Nev in 1998 (Artist in Winter Depression) there 
were balls, eyeglasses and this time his father’s divan was present. At 
the 1995 State — Misery — Violence exhibition, now we saw the divan 
covered with a Bosnian Herzegovinian flag (Diagnosis Depression). As 
if implying that the depressive stage of psychoanalytic process was over, 
the covered divan was also giving hints about his upcoming exhibitions. 
The Russian made band aid and the first-aid kit were being associated 
with geographies. 

Balls would reappear in a group exhibition I curated in Florence, 
in 1998: Ecology and Periphery. Here, the issue of ecology was tackled 
in Western and non-Western lands. In this exhibition Hüseyin Bahri  
Alptekin was handling the correlation between consumption culture 
and cleaning, as well as polluted nature (An evaluation, which would 
continue up until the installation Don’t Complain in 2007). Baudril-
lard has told us about the Tibetan monks who tried to write the  
9 billion names of God. When this process was over, the world would come 
to an end. The monks, who could not finish this task by hand, had applied 

to the technicians of the IBM Company, who completed the job within 
a few months: In this sense the world would come to an end in real time. 
Unfortunately, this does not mean that the world would perish in real 
time. In order to handle the correlation between the popularity of the soc-
cer ball with the sacred tablecloth in his work, Hüseyin Bahri Alptekin got 
the table cloth from Maraş Bazaar, a place where the sacred was bought 
and sold as a popular culture material and was combining this with the 
soccer ball. He was incorporating different lands and cultures heteroge-
neously, not homogeneously. And this, in a sense, meant the same thing 
as the slaughter of the sacred and transgression: Popularisation and the 
consumption of the sacred were submerging as concurring processes. 

5. Toward the 2000s 

Kriz VİVA VAİA [The Crisis: Long Live the Irony] is the name of Hüseyin 
Bahri Alptekin’s exhibition at Dulcinea Art Gallery in 1999. The other 
name of this exhibition was The Crisis. Here; the crisis was interpreted 
socially, culturally, economically, as well as the individuals crisis; because 
while Hüseyin Bahri Alptekin was referencing his previous exhibitions, he 
was also the messenger of his upcoming ones. Additionally, he realised 
a process of study, since, instead of attending the exhibition throughout 
its duration, he preferred to travel and to make additions to it. 

The same situation appeared before us at his Galeri Nev exhibition. 
Addressing the art on the road and in a nomadic state with a rhizomatic 
approach, Hüseyin Bahri Alptekin, above all, is an artist who carries his 
life and his individuality towards art and instead of opening up himself, 
he stages his self-image and the external view of his inner being: An 
artist carrying the style of disciplines/extremities, he was bringing his 
subjective processes to the exhibition halls; and, at the same time, he 
possessed an art understanding where he placed the objects that he 
exhibited into a traveling process. 

I guess he started his Depression exhibitions in the Globalisation:  
State — Misery — Violence exhibition; initially by carrying his father’s 
divan in a video, shown at Galeri Nev and later by bringing the same divan 
to the exhibition hall in the Devlet Han in 1995 and by laying the Bosnian 
flag on it: Here the divan he inherited from his father, as a therapy object, 
was handled in correlation to the Bosnian events and duly exhibited: In 
the procession, fed by violence, this was related to an association of 
psycho-analytical violence with war and with the motionless display of 
the intellectual crime device. 

As can be seen, the process of one single work continued in differ-
ent exhibitions with minor changes and while “process studies”, on one 
hand, displayed the artist’s understanding of exhibiting, on the other 
hand it was pointing to the itinerancy of the process of “moving”: dried 
fish carried from one exhibition to the other transnationally, the divan 
performance transported to the exhibition hall, additions to the displays 
in the duration of the exhibition, the contributions of other artists with 
new objects, all showed us how Hüseyin Bahri Alptekin handled his art 
together with social processes. 

Another indicator related to the transnational process was how the 
artist designed the exhibitions: He was using both local elements and 
transnational elements. In the Globalisation: State — Misery — Violence 
exhibition he was transporting the therapy issue by bringing forward 
the Bosnian problem via his father’s divan. However at his Dulcinea gal-
lery exhibition, this time it was designing the exhibition via associating 

22 Heterotopia, together with Michael Morris, Gal-
lery Ars, Ankara, 1992.
23 Geographical Intersections, group exhibition, 
Ujlak Gallery, Budapest, 1995.
24 Unicum-Kara-Kum, Special Edition Portfolio, 
Leopold, Bloom Gallery, Budapest, 1996.
25 Living Room, Pi Artworks, İstanbul, 1998. Special 
Edition Portfolio, Leopold, Bloom Gallery, Budapest, 
1996.
26 Minority, Famagusta, North Cyprus Turkish 
Republic, 1996.
27 Desiring Machines, Turkish-Macedonian group 
show, Y. Sabanci Culture Center, Yildiz University, 
İstanbul, 1997.  
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Don’t Complain rested on the dialectic relationship between the 
global and the local. It was a combination of the Theory and the Practice; 
the intersection of low and high cultures, as always. Economy, home econ-
omy, between the low light and consumption equation was connected the 
low culture as a material (oikos — cabanas). Urban renewal, new imple-
mentations, changes in the understanding of kitsch and displacements, 
do not urban ornamentations bring together the questions of why we 
should not complain? This is almost the displacement of chic towards 
kitsch. Why did the constantly complaining Hüseyin Bahri Alptekin come 
up with such a proposition? Was he being grandiloquent? As if with the 
information coming from Michel Serres, he was thinking like La Fontaine’s 
the wolf and the lamb story in the philosopher’s Hermes series. Here 
comes forth a new proposition that we should stop complaining and 
break away by passing through hierarchy for the sake of new opportuni-
ties, new challenges. A non-complaint state of optimism, modesty and 
suffering. In that case, was he going to stray away from Beuys and the 
uzgörü of his first period, and from now on was he going to look at the 
world pragmatically, without complaining? Hüseyin dedicated his Don’t 
Complain exhibition to Vasıf Kortun and Camila Rocha. He wanted to 
continue this trace; no longer, ever, may be? He wanted to maintain, it was 
necessary to maintain, he got off of the symmetry… what belonged to the 
war stricken world, was a minor art after all… he took it toward finiteness.

Gustave Courbet’s The Origin of the World painting with the exhibition 
process. He was establishing a relevance to the censoring of The Origin 
of the World painting in France on a book cover, to the processes of mov-
ing and circulating. The fact that this painting was commissioned by an 
Ottoman Pasha and was owned by Jacques Lacan, who was considered 
to be the founding father of structural psychoanalysis, enabled Hüseyin 
Bahri Alptekin to build a correlation between structural anthropology 
and his exhibition: In this way, the link between Claude Lévi-Strauss 
giving the title The Raw and the Cooked to one of his Mythologiques 
books and the re-appropriation of the enlarged digital print of Courbet’s 
painting by the artist became evident: The process of appropriation and 
re-appropriation. While on one wall a cropped version of the “raw” vagina 
was covered with tulle, which made the image appear by passing by it, on 
the other wall an “un-cropped” digital photograph of the same painting 
was displayed again behind tulle. One of them could 
be considered as Punk, and the other as Hippy or 
Pop. The symmetrical placement of the two could 
also be associated with the paintings of the history 
of art: Symmetry principal and Viagra. 

On the other walls, there were paintings trans-
ported from many different parts of the world, which 
were covered with writings, woven with neon cables. 
These writings were also associated with a poem 
by a Brazilian poet, again woven with neon cables. 
Hard to comprehend it’s meaning, the poem wrote 
ATROCADUCAPACA…”28, but it was easy to assert 
that it had a correlation with a schizophrenic and 
rhizomatic reading. Photographs were coloured in 
blue and green. This suggested the individual dia-
lectic between Viagra and Prozac. On one side blue 
Viagra gave a signal towards the future, on the other 
side the colour green was referencing the depres-
sive state of the Prozac culture. 

Hüseyin Bahri Alptekin’s works could be ana-
lysed more with continuations, rather than discon-
nections. Somewhat procedural continuation of 
a work, might suggest a relationship between Mal-
larmé, who advocated that “the world is a single 
book” and the works of Hüseyin Bahri Alptekin. An 
artist who sees art as a course of living and hardly 
accepts the difference between them, Hüseyin Bahri 
Alptekin, while perceiving social phenomenon and 
artistic thinking as a whole, dealt with structural nov-
elties and mental experiments as one. In this way, he 
was minimising the relative difference between art 
and the social sciences. Even though he was associ-
ating artistic process with the individual condition of 
the artist, living and travelling in society, he was also 

28 Poem of Augusto de Campos, Cidade, City, Cité, 
1963.
29 Small Brother, National Gallery of Modern Art, 
Tirana, 2002, curator: Edi Muka.
30 Catching up — India, Urban Rural, Partapur/
Gahri, Rajasthan, 2006.

combining components of a rhizomatic art into his works. In this sense, 
the works of Hüseyin Bahri Alptekin, in relation to Nietzsche’s thinking, 
by combining philosophy to his art and art to philosophy, were associ-
ating geographies while traveling to art spaces. Or, he was transporting 
spaces to each other: Displacements. 

In the 2002 exhibition, called Small Brother29 organised under Edi 
Muka’s curatorship, he suggested to carry a bunker left behind by Enver 
Hoxha to the National Art Gallery in Tirana. Here we could stress that 
Hüseyin Alptekin was a traveller and he transformed objects into travel 
items. Or in the exhibition held in Kassel (In the Gorges of the Balkans, 
2003), when he carried a bunker to the courtyard of the Kunsthalle Fri-
dericianum, the same displacement idea was dictating. The bunker was 
used metaphorically again. Alptekin always continued to use symbols 
and metaphors; I have always thought his initial German Romanticism 
influence remained with him at all times. Functionality and mythology 
(Dumézil), heterotopia (Foucault), low culture and loss of aura (Benja-
min): Far East-made LED usage, light strands, neon Hotel signs (aes-
thetics of kitsch), design (transitivity between arts), art as knowledge 
(Lyotard), metaphors and symbols (German Romanticism, Beuys, even 
[Anselm] Kiefer), all linked components of Hüseyin Alptekin’s art. His 
sequinned Heimat-Toprak billboard stands as another symbol of this: 
it shows the correlation between German Romanticism and the earth, 
the mother land. However, it seems like their common thread is their 
displacement while they are traveling. 

6. Complaint

The forelock of his long hair always in his mouth and with his depres-
sive looking expression, Hüseyin Bahri Alptekin constantly complained. 
He complained about life, highways, cities, people, abundance of cars, 
lack of books, globalisation, not being completely in the command of 
the Eastern Block, his friends, women, and men. When Vasıf Kortun se-
lected him de facto for a solo exhibition for the Venice Biennale in 2007 
(Aydan Mürtezaoğlu had withdrawn), he presented a quite interesting 
work combining all those travels and he named the exhibition Don’t 
Complain. Was Hüseyin finally coming out of complaint? From his de-
pression world, was he taking a new path together with his wife Camila 
Rocha and his son Marino? The work he showed in 2005 together with 
Camila in Australia called Catching Up, and the 2006 India experience30 
could be considered among these. 
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Alptekin studied aesthetics and philosophy of art and sociology at the 
University of Haceteppe in Ankara (1977–1981), he earned a degree in 
game theory at the Faculty of Philosophy, University of Paris 1 Panthéon-
Sorbonne in Paris (1983), where he continued his education at doctoral 
studies (1984-1988). 

Alptekin was a lecturer at Bilkent University, Ankara (1990–1994), and 
Bilgi University in İstanbul (1999–2003).

Residences:

2007
 — Platform, Vaasa

— Air Cruse, Dunaújváros / Graz / Usti nad Labem / Leipzig

2006
— Capacete, Rio de Janeiro

— Sandarbh, Gahri-Partapur, Rajasthan

2004 – 2005 
IASKA: International Art Space Kellerberrin

2003
— IASPIS, International Artists’ Studio Program in Sweden, Stockholm

— Fixing the Bridge: An International Workshop on Artists Initiatives, 
Yogyakarta 

— HIAP: Helsinki International Artist Program, Cable Factory, Helsinki

2002
— International Mobility and Transnational Cultural Production,  

Res Artis Meeting, Helsinki 
— NIFCA: Nordic Institute for Contemporary Art, Suomenlinna, 

Helsinki 

Biography 

Hüseyin Bahri Alptekin (1957–2007)

artist, writer, art critic, lecturer, curator
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List of works exhibited

COURTESY ESTATE OF 
HÜSEYIN BAHRI ALPTEKIN AND 
RAMPA İSTANBUL: 

Hüseyin Bahri Alptekin
Translation | 2007
20 pieces of neon, 4 adapters
dimensions variable

Hüseyin Bahri Alptekin
Contemplation | 1999
print on Dibond
114 × 84 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Dreams | 1999
print on Dibond
153 × 82 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Elit | 1999
print on Dibond
153.5 × 82 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Incident-s (Fact-s , Incident-s, 
Circumstance-s, Accident-s, 
Situation-s) | 2007
5 pieces of framed, embroidered 
used hotel sheets
14 × 55 × 4 cm (each)

Hüseyin Bahri Alptekin
Heimat-Toprak | 2001
sequins mounted on plastic panels
300 × 500 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Elite | 1999
Matti Pellonpää photograph by 
Moune Jamet
print on Dibond, neon, adapter
80 × 60 × 8 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Capacity | 1998
LED mounted on 36 prints on 
Dibond
158.5 × 354 × 7cm (all), 39 × 39 cm 

Hüseyin Bahri Alptekin
I’m Dreaming About Bombay 
2006
4 Jackets and 4 found images
approx. 157 × 279 cm (installation 
size)

Hüseyin Bahri Alptekin
H Fact: Hospitality / Hostility
(HOTEL REJKYAVIK) | 2003–2007
hotel sign
34 × 75 × 12 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
H Fact: Hospitality /  Hostility
(MOTEL BEIRUT) | 2003–2007
hotel sign
28.5 × 70 × 12 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
H Fact: Hospitality /  Hostility
(MOTEL YALTA) | 2003–2007
hotel sign
58 × 75 × 14 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
H Fact: Hospitality/  Hostility
(HOTEL ODESSA) | 2003–2007
hotel sign
62 × 82 × 12 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Out of Season | 1999
print on Dibond
106.3 × 70.3 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Capacity | 1999
print on Dibond
80 × 110 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Incident-s Blankets | 2004–2007
video, 03’ 23’’

Hüseyin Bahri Alptekin
Incident-s Cihangir II | 2004–2007
video, 35’ 49’’

Hüseyin Bahri Alptekin
Incident-s Ipanema | 2004–2007
video, 08’ 20’’

Hüseyin Bahri Alptekin
Incident-s Bombay | 2006
video, 08’ 05’’

Hüseyin Bahri Alptekin
Incident-s Cutting Trees 
| 2004–2007
video, 07’ 10’’

Hüseyin Bahri Alptekin
Incident-s  Suburbio | 2004–2007
video, 02’ 23’’

COURTESY: M.D. MORRIS, ESTATE 
OF HÜSEYIN BAHRI ALPTEKIN AND 
RAMPA İSTANBUL: 

Hüseyin Bahri Alptekin  
& M.D. Morris
Soap /  Coal | 1992
47 soaps and objects
15 × 6 cm (each)

Hüseyin Bahri Alptekin  
& M.D. Morris
Kara-Kum | 1995
plastic bag with digital print,  
4 metal sticks
approx. 230 × 148 × 57 cm

Hüseyin Bahri Alptekin  
& M.D. Morris
Heterotopia | 1991–1992
mixed media on paper
64.5 × 49.5 cm

Hüseyin Bahri Alptekin  
& M.D. Morris
Heterotopia | 1991–1992
mixed media on paper
72 × 52 cm

Hüseyin Bahri Alptekin   
& M.D. Morris
Heterotopia | 1991–1992
mixed media on paper
98 × 59.5 cm

Hüseyin Bahri Alptekin  
& M.D. Morris
Heterotopia | 1991–1992
mixed media on paper
64 × 49.5 cm

Hüseyin Bahri Alptekin  
& M.D. Morris
Heterotopia | 1991–1992
mixed media on paper
64.5 × 49.5 cm

Hüseyin Bahri Alptekin  
& M.D. Morris
Heterotopia | 1992–2013
mixed media installation
dimensions variable
approx. 248 × 165 cm (installation 
size)

Hüseyin Bahri Alptekin  
& M.D. Morris
Turk Truck | 1995–2013
Turkish licensed red truck with 
counterfeit soccer balls

 

COURTESY CAMILA ROCHA: 

Camila Rocha
Sipa Story | 2011
video, 18’ 31’’

Camila Rocha
Trunk Story | 2004–2005
video, 11’ 18’’
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Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie zdjęcia zostały zamieszczone dzięki uprzej-
mości Estate of Hüseyin Bahri Alptekin i galerii Rampa w Stambule. Nie wszystkie 
zamieszczone zdjęcia są reprodukcjami dzieł sztuki; publikacja zawiera również zdjęcia 
dokumentacyjne i fotografie wykonane w trakcie podróży. 

Unless otherwise indicated, all images are courtesy of the Estate of Hüseyin Bahri 
Alptekin and Rampa İstanbul. Please note that not all images are of final works of 
Alptekin, as the book includes images of documentations of versions of works and 
photographic research.



Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
Turecka ciężarówka | 1995
czerwona radziecka ciężarówka na tureckiej licencji, wypełniona 
podróbkami piłek do piłki nożnej
widok instalacji na 4. Biennale w Stambule, 1995

Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
Turk Truck | 1995
Turkish licensed red Russian made truck, counterfeit soccer balls
installation view 4th İstanbul Biennial, 1995
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Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
detal pracy Mydło / węgiel, studio artysty  
w nowojorskim Village, wczesne lata 90.
archiwum M.D. Morrisa

Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
details of working on Soap / Coals, artist’s studio 
in the Village, early 1990s New York
M.D. Morris’s archive
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Studio Hüseyina Bahriego Alptekina 
& M.D. Morrisa w trakcie prac nad 
Heterotopią, wczesne lata 90., Ankara

Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris 
working in the studio on Heterotopia, 
early 1990s, Ankara

Studio Hüseyina Bahriego Alptekina 
& M.D. Morrisa w trakcie prac nad 
Heterotopią, wczesne lata 90., Ankara

Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris 
working in the studio on Heterotopia, 
early 1990s, Ankara
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Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
detal pracy Mydło  /  węgiel
studio artysty w nowojorskim Village, wczesne lata 90.
archiwum M.D. Morrisa

Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
details of working on Soap / Coals
artist’s studio in the Village, early 1990s New York
M.D. Morris’s archive

Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
kömür / sabun, g-izlemek
Galeri Nev, Ankara 1994

Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
kömür / sabun, g-izlemek
Galeri Nev, Ankara 1994
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Hüseyin Bahri Alptekin przed jedną z prac
wystawa Popularne mity i graficzna intertekstualność, 
ANFA, Altınpark, Ankara 1992 

Hüseyin Bahri Alptekin in front of the work
preparation for the exhibition Popular Myths and Graphic 
Intertextuality, ANFA, Altınpark, Ankara 1992

Widok wystawy Popularne mity i graficzna 
intertekstualność, ANFA, Altınpark, Ankara 1992

Exhibition view Popular Myths and Graphic 
Intertextuality, ANFA, Altınpark, Ankara 1992
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Hüseyin Bahri Alptekin, Ali Cindoruk, 
Erhan Muratoğlu
okładka magazynu „Gösteri Sanat 
Edebiyat Dergisi”, nr 139, czerwiec 1992

Hüseyin Bahri Alptekin, Ali Cindoruk, 
Erhan Muratoğlu
the cover of the magazine “Gösteri Sanat 
Edebiyat Dergisi”, no. 139, June 1992
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Hüseyin Bahri Alptekin
Domowa Heterotopia | 1999
widok instalacji w domu artysty

Hüseyin Bahri Alptekin
Home Heterotopia | 1999
view from the apartment of the artist
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Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
Heterotopia | 1991–1992 
różne media, papier | 63 × 49 cm
fot. Reha Arcan

Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
Heterotopia | 1991–1992 
mixed media on paper | 63 × 49 cm
photo: Reha Arcan

Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
Heterotopia | 1991–1992 
różne media, papier | 64,7 × 49 cm
fot. Reha Arcan

Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
Heterotopia | 1991–1992 
mixed media on paper | 64.7 × 49 cm
photo: Reha Arcan
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Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
Heterotopia | 1992–2013
instalacja, technika mieszana | ok. 248 × 165 cm

Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
Heterotopia | 1992–2013
installation, mixed media | ca. 248 × 165 cm

Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
Heterotopia | 1991–1992
różne media, papier | 76 × 52 cm
fot. Barış Özçetin

Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
Heterotopia | 1991–1992
mixed media on paper | 76 × 52 cm
photo: Barış Özçetin
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Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
Heterotopia | 1991–1992
różne media, papier | 98 × 59,5 cm
fot. Barış Özçetin

Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
Heterotopia | 1991–1992
mixed media on paper | 98 × 59.5 cm
photo: Barış Özçetin

Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
Heterotopia | 1991–1992
różne media, papier | 64,5 × 49,5 cm
fot. Reha Arcan

Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
Heterotopia | 1991–1992
mixed media on paper | 64.5 × 49.5 cm
photo: Reha Arcan



Hüseyin Bahri Alptekin
Nuda, granica, przegrany | 1999
neon, materiał, hafty, divan 
wystawa Kryzys: niech żyje ironia, galeria Dulcinea, 
Stambuł 1999

Hüseyin Bahri Alptekin,
Boredom, Border, Loser | 1999
neon, fabric, embroidery hoops, diagnosis divan
exhibition view Kriz Viva Vaia, Dulcinea Gallery, 
Istanbul 1999
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Hüseyin Bahri Alptekin
Auto-heterotopia, doganiając siebie | 1991–2007
instalacja | ok. 300 × 800 cm
widok wystawy Play Van Abbe, Van Abbemuseum, 
Eindhoven 2009
for. Peter Cox

Hüseyin Bahri Alptekin 
Self-Heterotopia, Catching Up with Self, 1991–2007
installation | ca. 300 × 800 cm
exhibition view Play Van Abbe, Van Abbemuseum, 
Eindhoven 2009
photo: Peter Cox
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Hüseyin Bahri Alptekin
Pojemność | 1999, 1 wersja 
20 barwnych fotografii 

Hüseyin Bahri Alptekin
Capacity (1st version) | 1999
20 colour photographs
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Hüseyin Bahri Alptekin
notatka artysty

Hüseyin Bahri Alptekin
artist’s notes

Hüseyin Bahri Alptekin
detal, instalacja fotograficzna  
Śladami Juliusza Verne’a
Instytut Francuski, Stambuł 2000

Hüseyin Bahri Alptekin
detail from photo installation Sur le Traces 
de Jules Verne: A Propos de Kèraban
Institut Français, İstanbul 2000

139138 PRACE / WORKSPRACE / WORKS



Hüseyin Bahri Alptekin
notatka artysty

Hüseyin Bahri Alptekin
artist’s notes

Hüseyin Bahri Alptekin
Pojemność | 1998
panel LED-owy zamontowany na 36 wydrukach 
na Dibondzie
158,5 � 354 � 7 cm (całość) | 39 � 39 cm (każdy)

Hüseyin Bahri Alptekin
Capacity | 1998
LED panel, mounted on 36 prints on Dibond
158.5 � 354 � 7 cm (all) | 39 � 39 cm (each)
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Hüseyin Bahri Alptekin
detal, Pojemność, wersja czwarta | 2003
wydruk cyfrowy, Forex
ok. 139 � 847 cm (instalacja) 

Hüseyin Bahri Alptekin
detail from Capacity, 4th version | 2003
digital prints mounted on forex
ca. 139 � 847 cm (installation size)

Hüseyin Bahri Alptekin
detal, Pojemność, wersja trzecia — Balkans I | 2002
wydruk cyfrowy, Forex
ok. 97 � 81,5 cm (instalacja) 

Hüseyin Bahri Alptekin
detail from Capacity, 3rd version — Balkans I | 2002
digital prints mounted on forex
ca. 97 � 81.5 cm (installation size)
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Hüseyin Bahri Alptekin
archiwum artysty

Hüseyin Bahri Alptekin
artist’s archive

Hüseyin Bahri Alptekin
archiwum artysty

Hüseyin Bahri Alptekin
artist’s archive

Hüseyin Bahri Alptekin
detal, Pojemność, wersja czwarta, 2003
wydruk cyfrowy, Forex
ok. 139 � 847 cm (instalacja)

Hüseyin Bahri Alptekin
detail from Capacity, 4th version, 2003
Digital prints mounted on forex
ca. 139 � 847 cm (installation size)
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Hüseyin Bahri Alptekin
archiwum artysty

Hüseyin Bahri Alptekin
artist’s archive

Hüseyin Bahri Alptekin
archiwum artysty

Hüseyin Bahri Alptekin
artist’s archive
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Hüseyin Bahri Alptekin
archiwum artysty

Hüseyin Bahri Alptekin
artist’s archive

Lawrence D. „Butch” Morris w Łodzi
archiwum artysty

Lawrence D. “Butch” Morris in Łódź
artist’s archive
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Hüseyin Bahri Alptekin
detal, Pojemność, wersja czwarta | 2003
wydruk cyfrowy, Forex
ok. 139 � 847 cm (instalacja) 

Hüseyin Bahri Alptekin
detail from Capacity, 4th version | 2003
digital prints mounted on forex
ca. 139 � 847 cm (installation size)
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Hüseyin Bahri Alptekin
Mapa Morza Czarnego | 1999
wydruk, Dibond

Hüseyin Bahri Alptekin
Black Sea Map | 1999
print on Dibond

Hüseyin Bahri Alptekin
KERABAN-LE-TETU | 1999
wydruk, Dibond
114,9 � 143,2 cm
fot. Serkan Taycan

Hüseyin Bahri Alptekin
KÉRABAN-LE-TETU | 1999
print on Dibond
114.9 � 143.2 cm 
photo: Serkan Taycan
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Hüseyin Bahri Alptekin
Poza sezonem | 1999
wydruk, Dibond | 106,3 × 70,3 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Out of Season | 1999
print on Dibond | 106.3 × 70.3 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Pojemność | 1999
wydruk, Dibond | 80 × 110 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Capacity | 1999
print on Dibond | 80 × 110 cm
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Studio Hüseyina Bahriego Alptekina 
LOFT, Stambuł

The studio of Hüseyin Bahri Alptekin
LOFT, İstanbul
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Hüseyin Bahri Alptekin
H-Fakt: Gościnność / Wrogość | 2003–2007 
znaki hotelowe
widok instalacji, LOFT | (Hommage dla Haralda Szeemanna), 
Stambuł 2005

Hüseyin Bahri Alptekin
H-Fact: Hospility / Hostility | 2003–2007 
hotel signs
installation view, LOFT | (Hommage to Harald Szeemann), 
İstanbul 2005
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Hüseyin Bahri Alptekin
H-Fakt: Gościnność / Wrogość | 2003–2007
znaki hotelowe 
widok instalacji, Manifesta 5, San Sebastian 2004

Hüseyin Bahri Alptekin
H-Fact: Hospility / Hostility | 2003–2007
hotel signs 
installation view, Manifesta 5, San Sebastian 2004
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Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
Kara-Kum | 1995
torba plastikowa z  cyfrowym nadrukiem
wystawa Pustynia w łaźni, Török Fürdo, Budapeszt 1995

Hüseyin Bahri Alptekin & M.D. Morris
Kara-Kum | 1995
plastic bag with digital print
installation view from Desert in the Bath exhibition, 
Török Fürdo, Budapest 1995

Hüseyin Bahri Alptekin
Heimat-Toprak | 2001
cekiny zamontowane na plastikowych podkładach 
300 � 500 cm
wystawa Neresi? Burası? Sztuka turecka dzisiaj, 
Saitama Modern Art Museum, Saitama 2003

Hüseyin Bahri Alptekin
Heimat-Toprak | 2001
sequins mounted on plastic panels, 300 � 500 cm
installation view from Neresi? Burası? Turkish Art 
Today exhibition, Saitama Modern Art Museum, 
Saitama 2003
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Hüseyin Bahri Alptekin
Može Može | 2002
cekiny na plastikowym podłożu, widok instalacji, 
4. Biennale w Cetinje, 2002

Hüseyin Bahri Alptekin
Može Može | 2002
Sequins mounted on plastic panels, installation 
view from the 4th Cetinje Biennale, 2002
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Hüseyin Bahri Alptekin
Translacja | 2007
20 sztuk neonu | wymiary zmienne
widok instalacji, Babylon Lounge, Stambuł 2007
fot. Sıtkı Kösemen

Hüseyin Bahri Alptekin
Translation | 2007
20 pieces of neon | various size
view of the installation, Babylon Lounge, İstanbul 2007
photo: Sıtkı Kösemen
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Hüseyin Bahri Alptekin
Sny | 1999
wydruk, Dibond | 153 × 82 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Dreams | 1999
print on Dibond | 153 � 82 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Elit | 1999
wydruk, Dibond | 153,5 × 82 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Elit | 1999
print on Dibond | 153.5 × 82 cm



Hüseyin Bahri Alptekin
Elite | 1999
fotografia Mattiego Pellonpää autorstwa Moune Jamet
etap pracy nad dziełem
wydruk, Dibond, neon, | 80 × 60 × 8 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Elite | 1999
photograph of Matti Pellonpää by Moune Jamet
work in progress view 
print on Dibond, neon | 80 × 60 × 8 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Kontemplacja | 1999
wydruk, Dibond | 114 × 84 cm

Hüseyin Bahri Alptekin
Contemplation | 1999
print on Dibond | 114 × 84 cm
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Hüseyin Bahri Alptekin
archiwum artysty

Hüseyin Bahri Alptekin
artist’s archive
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Hüseyin Bahri Alptekin
Materace dla wymarzonego kierunku | 2003
15 różnych materacy
widok instalacji, wystawa Prorocze zakątki,  
6. Periferic biennale, Iaşi

Hüseyin Bahri Alptekin
Mattresses to Imaginary Destinations | 2003
15 pieces of various mattresses
installation view, exhibition Prophetic Corners,  
6. Periferic Bienniale, Iaşi
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Hüseyin Bahri Alptekin
Marząc o Bombaju | 2006
4 kurtki i 4 znalezione fotografie | ok. 157 × 279 cm 
(wymiar instalacji)
widok wystawy Cztery miasta, Dunaújváros Centrum 
Sztuki Współczesnej, Budapeszt 2006

Hüseyin Bahri Alptekin
Dreaming about Bombay | 2006
4 jackets and found images | ca. 157 × 279 cm 
(installation)
exhibition view Four Cities, Dunaújváros 
Contemporary Art Center, Budapest 2006
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Hüseyin Bahri Alptekin
Zajście (-a), zdarzenie (-a), okoliczność (-ci),  
przypadek (-dki), sytuacja (-e) | 2007
5 oprawionych w ramy, zużytych haftowanych 
prześcieradeł hotelowych | 14 × 55 × 4 cm (każde)
widok wystawy Hüseyin Bahri Alptekin,  
SESC Pompeia, São Paulo, 2013
photo: Ed Figueiredo

Hüseyin Bahri Alptekin
Fact(-s), Incident(-s), Accidents(-s),  
Circumstance(-s), Situation(-s) | 2007
5 framed, embroidered and used hotel  
sheets | 14 × 55 × 4 cm (each)
exhibition view Hüseyin Bahri Alptekin,  
SESC Pompeia, São Paulo, 2013
photo: Ed Figueiredo

Hüseyin Bahri Alptekin
Cidade | 1999
neon 

Hüseyin Bahri Alptekin
Cidade | 1999
neon

179178 PRACE / WORKSPRACE / WORKS



Hüseyin Bahri Alptekin
Zdarzenie (-a) Ipanema | 2004–2007
wideo, 08' 20''

Hüseyin Bahri Alptekin
Incident (-s) Ipanema | 2004–2007 
video, 08’ 20’’

Hüseyin Bahri Alptekin
Zdarzenie (-a) Ipanema |  2006
wideo, 08’ 20’’

Hüseyin Bahri Alptekin
Incident (-s) Ipanema | 2006
video, 08’ 20’’

Hüseyin Bahri Alptekin
Nie narzekaj | 2006–2007
LED
widok instalacji, Pawilon Turcji, Arsenale,  
52. biennale w Wenecji, 2007

Hüseyin Bahri Alptekin
Don’t Complain | 2006–2007
LED sign 
installation view, Pavillon of Turkey, Arsenale,  
52. Venice Biennial, 2007

  

Hüseyin Bahri Alptekin
Gruzja w moich myślach | 2007
drewniane chaty

Hüseyin Bahri Alptekin
Georgia on My Mind | 2007
barns, compartments
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Hüseyin Bahri Alptekin
Zdarzenie (-a) Dywany | 2004–2007
wideo, 03' 23''

Hüseyin Bahri Alptekin
Incident (-s) Blankets | 2004–2007
video, 03’ 23’’

183182 PRACE / WORKSPRACE / WORKS



185PRACE / WORKS

Hüseyin Bahri Alptekin
Zdarzenie (-a) Przycinanie drzew | 2004–2007
wideo, 07’ 10’’

Hüseyin Bahri Alptekin
Incident(-s) Cutting Trees | 2004–2007
video, 07’ 10’’

Hüseyin Bahri Alptekin
Zdarzenie (-a) Cihangir II | 2004–2007
wideo, 35’ 49’’

Hüseyin Bahri Alptekin
Incident(-s) Cihangir II | 2004–2007
video, 35’ 49’’

Hüseyin Bahri Alptekin
Zdarzenie (-a) Cihangir II | 2004–2007
wideo, 35’ 49’’

Hüseyin Bahri Alptekin
Incident(-s) Cihangir II | 2004–2007
video, 35’ 49’’

Hüseyin Bahri Alptekin
Zdarzenie (-a) Cihangir II | 2004–2007
wideo, 35’ 49’’

Hüseyin Bahri Alptekin
Incident(-s) Cihangir II | 2004–2007
video, 35’ 49’’
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Podziękowania za pomoc przy przygotowaniu 

wystawy oraz katalogu niech zechcą przyjąć /  

We are very grateful to the following 

individuals and institutions for their invaluable 

assistance in organising the exhibition and 

publishing the catalogue:
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