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Sibel Horada ile ilk karşılaşmamız yerinden edilmiş bir ağaçtan geriye kalan parçaların 
arasında olmuştu, deyim yerinde ise bir ağaç kalıntısının içinde tanışmıştık. Kendisi ile 
konuşurken yüzündeki müthiş karakteristik çiller, az rastlanır bir kahverengi; sonbahar 
yaprağı saç rengi ile yerdeki ağaç parçaları ilginç bir uyum gösteriyordu. Sözünü ettiğim 
29. Günümüz Sanatçıları sergisinde galerinin orta yerine yaydığı Hiç Var Olmamış Gibi 
adlı o iş, konuşmasında dikkate değer bir hassasiyet ile dikkate değer bir kendinden 
eminliği barındıran bu kişinindi. Bugün, içinde onun sanatına dair pek çok anlam 
taşıdığına emin olduğum kahverengi, gerçekten de o karşılaşmada yapıt ile sanatçının 
ortaklaşa yaydığı bir titreşimdi. O günden sonra süregelen dostluğumuzda onun 
toprağın rengi ile ne denli barışık biri olduğunu hep düşünmüşümdür. Günlük hayatında 
olduğu kadar Sürerli Anıt, Kayın Ormanından Empresyon, Topuz, Yangın Günlükleri, 
Boşluğu Düşünmek başta olmak üzere Horada’nın sanatında kahverengi dikkate değer 
bir olgu kanımca. Toprağın, ağacın olduğu kadar doğada çürüyen, başkalaşan her şeyin 
bir yerinden büründüğü bu renk bana öyle geliyor ki onun için yere; temel olana, yerleşik 
olana ve diğer yandan da süreli olana; dönüşen ve başkalaşan unsurlara denk düşen bir 
anlam taşıyor. Malzemeyle ve onun zaman ve fiziksel koşullar içindeki başkalaşımıyla 
ilişkisi bu denli belirgin olan bir sanatçı içinse bu hiç de şaşırtıcı durmuyor.    

Bir süredir Massachusetts’ten Sibel Horada’nın ilk önce Büyük Çayır Sergileri 2018 
kapsamında Komşuköy’de yetiştirdiği fasulyelere, ki Horada bu bitkinin yayılıp 
büyümesi için tasarladığı form ile o bahçede şüphesiz bir anıt fikrini de ortaya 
koymuştu, şimdi ise Depo’daki Bir İç Mekân Bahçesi başlıklı toprağı, umutla yeşertmeyi 
ve kuşkusuz çürümeyi de doğallığından içinde taşıyan sergi hazırlıklarına pür dikkat 
tanık oluyorum. Henry David Thoreau’nun doğduğu ve doğaya ilişkin sayısız kitaba 
imza attığı şaşırtıcı zenginlikte bitki dünyası olan bu eyaletin doğasını hayretle 
keşfetmem ile Sibel Horada’nın İstanbul’da yetiştirdiği fasulyelerin büyümesini izlemem 
ve son olarak Depo’daki sergi mekânına yine anıtsal formda bir toprak ve kompost 
düzeneği yerleştirip hem ekim hem geri dönüşüm alanı yaratacak olmasını öğrenmem 
aynı zamana denk geldi. 

Thoreau’nun, doğum yeri Massachusetts’e bağlı Concord şehrinin bitki ve ağaçlarının 
mevsimsel hareketlerine ilişkin gün ve gün yazdığı notları içeren 2016 yılında Yale 
Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanan Thoreau’s Wildflowers adlı kitap ile bir 
süre önce tanıştım. Toprakta olup bitenleri dikkatle izleyip günlük tutan Thoreau ile 
Horada’nın uzun zamandır evinin bahçesinde bitki yetiştirme çalışmaları, paralelinde bu 
son iki sergide bitkilerle olan uğraşı ve bu uğraşın kendisini onun terimleriyle söylersem 
‘süresiz anıt’a, yaşayan bir hafızaya dönüştürme çabası arasında bir bağ görmeye 
başladım. Sibel Horada bahçenin ayrık otlarını da faydalı bularak onlarla savaşmayı 
reddettiği enginar yetiştirme sürecini anlatırken “Diktiğimiz enginar fideleri birkaç ay 
büyüdüler, sonra küçüldüler ve öylece kaldılar... Bütün yaz meyve veremeden, aynı 
boyda direndiler. Enginarlar hâlâ yaşıyor ve sağlıklı görünüyorlar” diyor. Thoreau ise: 

16 Mayıs 1854
Kabak yarın çiçeklenir. Defnenin çevrelediği büyük eğrelti, muhtemelen bir 
Osmunda Claytoniana, şimdi 60 cm. Koyu başlı eğrelti çok yakında yeşille 
kaplanacak.  
18 Nisan 1858  
Bir karahindiba açtı - yarın polen döker.

Bitkilerin hallerini gün ve gün izlemek toprağın potansiyellerine olan inancın bir uzantısı. 
Fakat Thoreau ne kadar yalnız bir gözlemciyse Horada bir o kadar davetkâr. Depo’daki 
sergiyi tüm detaylarında ve sürecinde bitmiş bir sunum değil ziyaretçilerin katılımına 
açık bir bahçe-atölye, paylaşım ve üretimle yaşayan bir bellek mekânı olarak tasarlama 
arzusu bunun göstergesi. Daha önce Yangın Günlükleri sergisi İzmir yangınına ilişkin 
söyleyecekleri olanlarla nasıl bir sözlü tarih belleğine dönüşmüşse, bu sergide de 
paylaşıma açık bir toprağın etrafında bir hafıza birikecek. Aynı eksende sergisine başka 
sanatçıları da davet etmesi, Horada’nın kişisel sergi formatını nasıl cömertçe yeniden 
şekillendirdiğinin de bir örneği. Bu sergiye davet ettiği Gülşah Mursaloğlu’nun, 
bulunduğu ortamda bitkilerin ömrünü uzatacağını öngördüğü silika jellerden oluşan 
çukuru hem kendi fantastik gerçekliğinde hayat bulacak hem de onun bitkileriyle 
ilişkilenecekken, Cevdet Erek’in halihazırda mekânın dış pencere demirine tutturulmuş 
içerisi-dışarısı olgusunu sorunsallaştıran Parmaklıklarda İki Çift Taraflı El 
yerleştirmesinin içeriden daha iyi görülebilmesi adına pencere önündeki geçici duvarı 
kaldırması, yani bu işi de sergiye bir anlam olarak katması oldukça jestüel. Açılışta ise 
KeKeÇa’yı beklemek konulu bir performans için sergisine davet eden Sibel Horada’nın 
sergi alanında yer açtığı kitap projesi ise aylar içinde tamamlandığında tüm belleğin 
‘süresiz anıt’ı olacak kuşkusuz.  

Bir İç Mekân Bahçesi, diğer canlıların ihtiyaç duyduğu besinleri vermede hâlâ çok 
cömert olan toprağın, doğanın her gün hunharca yok edilmesine bir yaşam etiği olarak 
da karşı duran, o iyi yaşam etiğinin sınırlarında nefes alan bir sanatçının sergisi. Depo 
gibi bellek çalışmalarıyla eşsiz önem taşıyan bir mekânda katılımcı anlayışta bir 
toprakla diyalog sergisini gündeme getirmesi de bu açıdan Sibel Horada’nın yaşamı ile 
sanatının ortak bir damarı olarak okunabilir. Bu sergide yeşertme, verim alma kadar 
toprağın ve bitkinin öngördüğü bir çürümeyi de mekâna yerleştireceği kompost 
makinası fikriyle sahiplenen Horada, malzemenin başkalaşmasına, dönüşmesine olan 
merakını yine açık bir biçimde bize gösteriyor. Topraktan alınanın tekrar toprağa iade 
edileceği kompost düzeneği burada işleyen şiirsel bir makina; toprağın ve bitkilerin 
ondan sonsuz verim almak isteyen insanoğlunun boyunduruğuyla değil, kendi 
gerçeklikleriyle de var olduklarını hatırlatan... Daha önce Bir Mekânın Tüketilme 
Denemesi adlı sergide tarihe karışacak bir makinanın sesine nasıl kulak vermemizi 
istedi ise Horada burada da doğanın tüm hallerini kucaklayan bir hareket ve yeniden 
üretim alanı tasarlamış gözüküyor.

Seda Yörüker 

BİR YAŞAM ETİĞİNİN İÇİNDEN

Sibel Horada (1980) çalışmalarında kişisel ve kolektif olanın tarihine odaklanır ve yok olmakta 
olanın belleğini tuhaf ve rastlantısal örgüler etrafında sorgular. Metinsel, anlatısal içeriği 
damıtarak üç boyutlu malzemenin olanaklarını kullanan sanatçı, kişisel ve kolektif bellek 
araştırmalarını şiirsel ve dokunaklı heykel formlarında anıtsallaştırır. Yakın dönem sergileri 
arasında Büyük Çayır Sergileri, Zwei Positionen - Kunstverein Ludwigsburg, Bir Batık Ada ve 
Yüzeyde Kalma Taktikleri - Daire Sanat ve Anarchitecture - Ariel Sanat yer alıyor. İstanbul’da 
yaşıyor ve çalışıyor.

Lara Fresko-Madra (1986) Türkiye’nin uzun toplumsal şiddet tarihinin güncel sanat 
pratiklerindeki yansımalarını araştırdığı doktora çalışmalarına Cornell Üniversitesi’nde devam 
ediyor. New York’ta yaşıyor ve çalışıyor.

Seda Yörüker (1980) Sanat tarihçi ve editör. Boston’da yaşıyor ve çalışıyor.

Sibel Horada’nın kişisel sergisi Bir İç Mekân Bahçesi, Tütün Deposu’nun giriş katında 
kurduğu bir düzenek içerisinde gerçekleşecek kompost süreci ve ürettiği toprak etrafın-
da şekilleniyor. Toprağın sağaltıcı canlılığı, kendini yenilemekle kalmıyor, duvarda 
filizlendirilen, köklenen bitkilerin doğaya dönebilmeleri için bir zemin oluyor. Sergi 
süresince doğranan günlük gazeteler bir yandan kompost sürecine katkıda bulunurken 
bir yandan da atölye çalışmalarıyla saksı haline getirilerek, kompost toprağı ve duvar-
daki bitkilerle bir araya gelecek; böylece bitkiler sergi sonunda mekândan dışarı çıkmaya 
ve ekilmeye hazır olacaklar. Sıklıkla ölümle özdeşleştirilen toprağın içinde barındırdığı 
canlılığı, dönüşümünün gerektirdiği zamanı ve itinayı hem fiili hem de mecazi olarak ele 
alan sergi bir yandan güncel halet-i ruhiyemizin hızla ilişkisini sorguluyor, bir yandan da 
yavaş ama esaslı bir toplumsal kültivasyon mekânı haline gelen Depo’yu selamlıyor.

Antropolog Rob Nixon Yavaş Şiddet adlı kitabında, Benedict Anderson’un Hayali 
Cemaatler’de ulus devletlerin yayıncılık, ulusal dil, haritalama ve hatta müzecilik gibi 
kurumların oluşumuyla olan ilişkisi hakkında öne sürdüğü kavramsallaştırmasına bir ek 
yapar. Nixon’a göre bir topluluğun tahayyülü ve sürdürülebilmesi için bu kurumların 
gelişimi ve yarattıkları ortak zaman algısı kadar, diğer birtakım toplumların aktif olarak 
tahayyül edilemez kılınması da rol oynar. Günümüzde, ekolojik dünyaya yönelik bir 
tahayyül edilemezlik benzer şekilde insan merkezci, neoliberal bir topluluğu ayakta 
tutmakta. Bu sergideki pratikler estetik ve politik açıdan bu tahayyül edilemezliği sorgu-
luyor. Topraktaki canlılığı düşünerek, zirai ve kültürel alandaki süreçsel uzamların, 
yavaşlığın ve belirsizliğin potansiyellerini araştırıyor. Horada, sergi boyunca mekânda 
vakit geçirerek toprağın zamanıyla kapitalist iş gününün zamanı arasında yaşayacak; 
gözlemlerini günlük tutarak sergiye ekleyecek.

Toprağı merkeze almanın getirilerinden biri insan zamanı dışındaki bir ölçekte zamanla 
ilişkilenmeyi beraberinde getirmesiyse, bir diğeri de yine bu ölçekte topluluk 
oluşturabilmek. Horada’nın sergi boyunca serpilecek süreçsel pratiği, sergiye davet 
ettiği sanatçılar ve kültür çalışanlarıyla mekânın hafızası üzerine gerçekleştireceği 
söyleşilerle, performans ve atölyelerle katmanlanacak. Bir İç Mekân Bahçesi için, Cevdet 
Erek'in 2009 yılında Rodeo Galerisi'ndeki El Ele adlı sergi kapsamında, heykeltraş Emre 
Özcaylan'ın emeğiyle gerçekleştirdiği ve o zamandan beri mekânın pencere 
demirlerinde duran Parmaklıklarda İki Çift Taraflı El adlı işin içeriden de görünmesini 
engelleyen geçici duvar kaldırıldı. Bu iş bugün, belki de ilk gerçekleştirildiği dönemden 
daha kuvvetle içerisiyle dışarının sert ayrımını imliyor. Dışarıya ait bir sürecin bir iç 
mekân bahçesinde gerçekleştirilmesinin sebeplerini, koşullarını ve sonuçlarını düşün-
memize katkıda bulunuyor. Gülşah Mursaloğlu Ölçülü Uğraşları Olan Bir Operatör 
(2018) adlı zaman büken yerleştirmesinde deneysel bir şekilde bir araya getirdiği malze-
melerin etkileşimlerini, birbirini imha ve muhafaza potansiyellerini ve süreçlerini izliyor.

Açılış gecesinde KeKeÇa’nın katılımıyla toprakla ve bitkilerle hemzamanlılığın nasıl 
duyumsanabileceğini deneyimlemeye çalışacağız. Toprağın yavaş, döngüsel zamanını 
kendine temel alan bu sergi, bu yavaş zamanı algılamak için temsil ve görsellikten başka 
hassasiyetlere hitap etmeye teşebbüs edecek.

Bu sergi koşullara rağmen içine kapanmayan, düşünmeye, desteklemeye ve yaratmaya 
devam eden, sarımsak ve turp filizlendirmekte değer görenler sayesinde gerçekleşmiştir.

Lara Fresko-Madra

BİR İÇ MEKÂN BAHÇESİ AN INTERNAL GARDEN
Sibel Horada’s solo exhibition An Internal Garden is set up around a central compost 
mechanism that will produce soil throughout the exhibition. The healing vitality of the 
soil regenerates itself as well as offering ground for other life to flourish. Horada will 
sprout and root vegetation on the walls of the exhibition space and shred daily newspa-
pers – which, while providing carbon for the composting soil, will also be molded into 
planters that will serve as water soluble vessels. By the end of the exhibition, these 
three components, the soil, the vegetation, and the newspaper vessels will come 
together to prepare our internal garden for dissemination and further cultivation 
outdoors. The exhibition deals with soil -which is often associated with death- as a 
living entity and stresses the time and care its transformation requires both literally and 
metaphorically. While questioning our relationship with the speed of contemporary life, 
it pays homage to Depo as a slow, and yet rooted space of social cultivation.

In his book Slow Violence, anthropologist Rob Nixon follows up on Benedict Anderson’s 
claim in Imagined Communities that the origin of the modern nation state is inherently 
bound to the advent of institutions such as publishing, literature, maps, and museums 
and their production of a common temporality. According to Nixon, the sustenance of 
imagined communities “also involves actively producing unimagined communities” that 
lie outside of these temporalities (p. 150). Similarly, our inability to imagine the 
time-scale and vitality of the ecological world sustains an anthropocentric, neoliberal 
community today. Through contemplating the vitality of soil, the practices of this exhibi-
tion consider the nature of this failure of imagination aesthetically and politically and 
investigate the potentials of slowness and contingency of cultural and agricultural 
processes.

Focusing on soil, Horada simultaneously aims to experiment with and experience a 
non-human time scale, and foster a community on this scale. Her practice will thus 
unfold throughout the exhibition with contributions from invited artists and art workers, 
conversations on the memory of the building, and workshops. Horada’s daily notes will 
reflect on her experiences of multiple temporalities. Remaining on the window grills of 
Depo since the exhibition Hand in Hand at Rodeo Gallery (2009), is a work named Two 
Double Sided Hands on Grille, created by Cevdet Erek with the help of sculptor Emre 
Özcaylan. For An Internal Garden, the temporary wall in front of it was removed, making 
it visible from the inside once again. Today, it marks the stark separation between inside 
and outside, even more forcefully than before. Revived for this exhibition, it helps us 
contemplate the state of exception that has confined an outdoor activity to an indoor 
space. Gülşah Mursaloğlu’s time bending installation, An Operator with Measured 
Endeavors (2018), deals with the conservation and destruction potentials of the 
materials she brings together.

A sound performance by KeKeÇa will attempt to create an experience of the temporality 
of soil and vegetation on the opening night. Taking the slow, cyclical time of soil as its 
basis, the exhibition explores the sensibilities of imagination that may lie beyond visuali-
ty and representation.

This exhibition is realized with gratitude to people who refuse to withdraw; persist in 
their commitment to imagination, contemplation, and solidarity, and find value in 
sprouting garlic and radishes despite the circumstances.

Lara Fresko-Madra

My first encounter with Sibel Horada was among scattered parts of a dislocated tree. If 
it’s the right way to put it, we met inside the remnants of a tree. I realized as I was 
talking to her that the very characteristic freckles on her face in the rare tone of brown, 
her hair the color of an autumn leaf, and tree parts on the floor were in a strange 
harmony. The piece I’m referring to, As If It Never Existed, was spread out on the floor 
of the 29th Contemporary Artists Exhibition. It belonged to this person whose way of 
talking had a remarkable sensibility and self-confidence. The color brown, which I’m 
sure today has a variety of meanings in her practice, was really a vibration that was 
emanating from both the artwork and the artist in that encounter. Throughout our 
friendship, which started that day, I’ve always thought that she was at peace with the 
color of earth. Brown is a notable presence in her daily life as much as it is central to her 
work, primarily in pieces such as Continuous Monument, Impression from the Beech 
Forest, Topuz, Fire Chronicles and A Void in Retrospect. This color is as integral to earth 
and nature as it is to everything that decays and transforms in nature. It occurs to me 
that for Horada, it embodies references to the ground, the foundational, and the settled; 
as well as to the ephemeral and the elements that are in flux. This doesn’t come as a 
surprise since she is an artist whose interests in materials and their transformation 
through time and physical conditions are quite distinct.
I have been following from Massachusetts, the beanstalks Sibel Horada has grown as 
part of the Large Meadow Exhibitions 2018 – a piece in which she definitely brought out 
the idea of a monument with the forms she built for the plants to grow on. Currently I’m 
witnessing the preparations for her exhibition, An Internal Garden at Depo, which 
revolves around hopeful sprouting and regenerative decay, both intrinsic aspects of 
soil. I have been discovering with awe the natural landscape of Massachusetts, which 
has an intriguing diversity of plant life and also in which Henry David Thoreau was born 
and has written countless books on nature. Simultaneously, I have been following Sibel 
Horada’s beanstalks grow and the process through which she built a compost 
mechanism in Depo, again in a monumental form, which will function both as a space 
for planting and recycling at Depo. 
I recently came across the book Thoreau’s Wildflowers, published by The Yale 
University Press in 2016, which includes the daily notes Thoreau took on the seasonal 
movements of the plants and trees of the city of Concord, Massachusetts. I started to 
see a connection between the processes of Thoreau watching the soil attentively and 
writing in his journal and Horada growing plants in her home garden and working with 
plants in her last two exhibitions in an effort to transform plants into a living memory, a 
‘discontinuous monument’ to use her terminology. When Sibel Horada was describing 
her process of growing artichokes, noting that she refused to fight the weeds around 
them, thinking that they are also useful, she said: The artichokes we have planted out 
grew for a few months, then shrank and stayed that way… All summer long they 
haven’t born any fruit and remained the same size. The artichokes are still alive and 
they seem to be healthy. Whereas Thoreau wrote: 

May 16, 1854
Butternut will blossom tomorrow. The great fern by sassafras begins to bloom, 
probably Osmunda Claytoniana, two feet high now. Interrupted fern, its very dark 
heads, soon surmounted with green.  
April 18, 1858
A dandelion open - will shed pollen tomorrow. 

Observing the state of plants day by day is an extension of the belief in the potential of 
soil. Though as solitary an observer as Thoreau was, Horada is inviting. Her desire to 
design the exhibition not as a finished presentation but rather as a garden-studio open 
to the visitors’ contribution, a memory space that lives through sharing and production, 
is a testament to this. Previously her exhibition Fire Chronicles had become a repository 
of oral history of those who had things to share about the great fire of Smyrna. 
Similarly, in this exhibition memories will accumulate around the bountiful soil. Horada’s 
invitation of other artists is an example of how she is generously reshaping the format 
of the solo exhibition. Gülşah Mursaloğlu’s piece, a hole of silica gels, which she 
foresees will extend the lives of plants, will both live in its own fantastical reality and 
communicate with Horada’s plants. She removed the temporary wall from in front of a 
window to make Cevdet Erek’s piece, Two Double Sided Hands on Grille, which has 
been there since 2009, visible. The fact that she is adding this piece to the exhibition is 
a conceptual gesture, reinviting Erek’s problematization of the duality of inside and 
outside. As for the opening night, Horada invited KeKeÇa to do a performance, touching 
on the theme of waiting. Finally, a book project will emerge from the exhibition that will 
undoubtedly be the ‘timeless monument’ of all this memory when completed. 
An Internal Garden is reflective of Horada’s life ethic, standing against the predatory 
destruction of the earth and nature, which are still generous in their provision of 
nourishment to life forms in need. The fact that she is presenting a participatory 
exhibition in dialogue with soil at Depo, a space uniquely important for its contributions 
to memory studies, is indicative of a common vein in Sibel Horada’s practices of life and 
art. Along with the processes of sprouting and yielding fruit, she embraces the idea of 
decay -which the soil and plant worlds readily anticipate; and through composting she 
once again manifests her interest in the change and transformation of materials. The 
compost mechanism is a poetic machine that functions to return what is taken from the 
soil back to it; reminding us that the soil and the plant world exist in their own reality 
outside of the human demands for endless fertility. Just like when she asked us to lend  
an ear to the sounds of a machine that was to recede into history in An Attempt at 
Exhausting a Place, here, Horada has designed a space for movement and 
reproduction that embraces all stages of nature.

Seda Yörüker

FROM WITHIN A LIFE ETHIC

Sibel Horada (1980) investigates memories of absent things through sweeping personal and 
collective histories. Through an affective relationship with traces and narratives, her process is 
usually one of continuous recreation, translation and transposition. She chooses to present 
and monumentalize a woven experience in three-dimensional forms. Recent exhibitions 
include Large Meadow Exhibitions, Zwei Positionen - Kunstverein Ludwigsburg, Floating 
Tactics After a Sunken Island - Daire Gallery and Anarchitecture - Ariel Sanat. She lives and 
works in Istanbul.

Lara Fresko-Madra (1986) ) is a PhD candidate in art history at Cornell University where she 
continues to work on her dissertation which focuses on the reflections of Turkey’s long history 
of social violence in contemporary art practices. She lives and works in New York.

Seda Yörüker (1980) is an art historian and editor. She lives and works in Boston.
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