Berke Yazıcıoğlu
Bahar Ayini
22 - 31 TEMMUZ
RİTMO ZE YTİNO X D IRIMART
Dirimart ilk defa bu yıl Bodrum Yalıkavak’ta sıra dışı programıyla izleyici
karşısına çıkmanın heyecanını yaşıyor. 90’lı yıllarda, dönemin mimari
anlayışına göre ve bölgenin estetiği dikkate alınarak tasarlanmış sanatçı
misafirhanesi ve atölyelerinin zeytin ağaçlarının arasında konumlandığı
mekânda Dirimart, Ritmo Zeytino ile işbirliğini duyurmaktan mutluluk duyar.
Bodrum’da gerçekleşen gastronomi projesi Ritmo Zeytino, haftada üç gün
kapılarını ziyaretçilerine açarak her hafta değişen, çiftlikten sofraya menüsü
ve özel olarak seçilmiş müziğiyle eşsiz bir deneyim sunuyor. Dirimart 8
Temmuz-18 Eylül tarihlerinde bu mekânın geçmişine ve ritmine uyum
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sağlayarak her biri ikişer haftalık sürelerle gerçekleştirilecek beş sunumla
Perşembe’den Cumartesi’ye 17:00-22:00 saatlerinde ziyarete açık.
Berke Yazıcıoğlu’nun 11 halı dokumasından oluşan serisi, Igor Stravinsky’nin
Bahar Ayini eserinin her bir bölümünün görsel yorumlarıdır. Kıştan
bahara geçerken mevsim değişimini karşılamak için pagan bir Rus kabilesi
tarafından düzenlenen ritüel, konu alan Bahar Ayini balesi, Yazıcıoğlu’nun
ilham kaynağı olmuştur. Renkler ve objeler müzik tarihi ve felsefesinde ele
alınışları gözetilerek işlerin görsel tasarımlarına dahil edilir. Bu referanslar
Stavinsky’nin atonal müziğinin her bir bölümündeki ritim ve atıflar
gözetilerek ilişkilendirilmişlerdir. Grafik tasarımını gerçekleştirdikten sonra
eserlerinin dokuma olarak işlenmesini sanatçı, kendisinin çıkış noktası olarak
ele aldığı eserin ortaya çıkması için geniş bir orkestranın gerektirdiği çabanın
paralelinde bir organizasyon sonucu olarak ortaya çıkabilmesini sağlamak
amacıyla seçmiştir.

Berke Yazıcıoğlu (d. 1992, İstanbul). Güzel Sanatlar lisans eğitimini School
of the Art Institute of Chicago’da tamamladı. Çalışmalarına Londra’da
Alexander McQueen Vakfının desteğiyle devam etmektedir. Moda alanında
da çalışan Yazıcıoğlu, The New Yorker, Wired, Prada, Chanel gibi şirketlerle
ortak projeler yürütmektedir. Sanatçı, Londra’da yaşıyor ve çalışıyor.

Ayrıntılı bilgi için info@dirimart.com veya +90 212 232 66 66 üzerinden galeriyle
irtibata geçebilirsiniz. Tüm görseller telif hakkı yasası ile korunmaktadır, galerinin onayı
olmadan kullanılamaz
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