ALBENA MARTINOVA
Dismantled Self
09.03 – 11.04.2020
Vision Art Platform, Albena Martinova’nın ‘Dismantled Self’ başlıklı ilk kişisel sergisinin
ev sahipliğini gerçekleştirmekten mutluluk duyuyor. 9 Mart – 11 Nisan 2020 tarihleri
arasında 42 Maslak’ta izleyiciyle buluşacak olan Vision Art Platform’un ikinci proje
sergisinin açılışı 9 Mart Pazartesi günü 14:00 – 20:00 saatleri arasında gerçekleşiyor.
Londra merkezli fotoğraf sanatçısı Albena Martinova’nın Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk
kişisel sergisi ‘Dismantled Self’, sanatçının kendi içine yaptığı yolculuğun hikayesidir.
Sanatçı; masallar, mitler ve onların sağduyu sınırlarının ötesine geçen paradoksal
mantık bileşenlerinden etkilenmekte, hafıza kavramı ve algı sargılarını çalışmalarının
merkezine almaktadır.
Yer değiştirmelerle ‘yersiz yurtsuzlaştırılma’nın doğurduğu aidiyetsizlik bağlamı, ne
orada ne başka bir yerde olabilmenin çatışması ile sanatçı kendini çoğalmış ve
dönüştürülmüş, sökülmüş bir benlik olarak tanımlamaktadır.
Martinova, gerçeklik ve hayal gücü arasındaki kaygan sınırda, iki benlik arasında
gerçekleştirdiği yolculuğu fotoğraflar yoluyla estetik boyuta taşımaktadır.

İki ülke, iki kimlik arasında apayrı iki anlayışın arasında ne biri ne öteki olarak ‘hiç’liğin
ruhumda yarattığı hafifliğe sığınırım. Sorgulamam. Eleştirmem. Bana dönen
bakışlardan, göremediğim renklerden, tanımadığım kokulardan saklanırım. Bilirim ki
yanıtlarım tanımlayamadığım o anlayışın içinde olamaz. Yargıların, yakıp yıkan
değerlerin kalabalığından çıkıp, dışımdaki biçime değil içimdeki boşluğa sığınırım.
Yeşil bir fanus yaratıp yavaşça içine girerim. Bedenimden kopup, dönüp dolaşıp,
toprağa düşüp yok olurum. O zaman bütün perdeler tek tek kalkar ve ruhumdan tekrar
oluşup, yeni boşluklarda kendi tanımlarımı yaratırım.
(Albena Martinova-2020)

Sergi, 11 Nisan 2020 tarihine kadar Vision Art Platform’un 42 Maslak 5. Kat’ta bulunan
mekanında 10:00 – 20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Albena Martinova
1983 yılında Bulgaristan'da doğan Albena Martinova, Londra merkezli bir sanatçıdır. 6
yaşında Türkiye’ye göç eden sanatçı, lisans eğitimini 2012 yılında İzmir Dokuz Eylül
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde tamamladıktan sonra,
yüksek lisans eğitimini 2015 yılında Londra’da bulunan Central Saint Martins
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde tamamlamıştır. 2004 –
2012 yılları arasında Türkiye ve Çek Cumhuriyetinde farklı üniversitelerde istatistik,
grafik tasarım ve fotoğraf bölümünde eğitim alan sanatçı, 2012 yılından beri yaşamına
ve çalışmalarına Londra’da devam etmektedir.
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