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Två eller tre saker jag vet om Turkiet
Mike Bode kommer att presentera sin utställning "2 or 3 things I know about Turkey" som
visades på DEPO i Istanbul i april och maj 2018.
Projektet, som påbörjades genom en stipendievistelse vid Svenska Forskningsinstitutet i
Istanbul 2014, för samman två vitt skilda ämnen i en och samma utställning: den turkiska
kompositören İlhan Usmanbaş och Istanbuls Formel 1 bana i Tuzla, Akfırat.
İlhan Usmanbaş, som idag är nittiosex år gammal, är en experimentell kompositör och tillhör
den andra generationen turkiska modernistiska kompositörer. Usmanbaş är intresserad av
universalistiska idéer och hans kompositioner utmärks främst för deras frihet och obundna
form. Hittills har Usmanbaş komponerat över etthundratjugo verk, men trots sitt produktiva
och ihärdiga arbete är Usmanbaş fortfarande förhållandevis okänd i Turkiet.
İstanbul Park Formel 1 banan i Akfırat invigdes den 21 augusti 2005 och har kallats en av de
bästa banorna i världen av Formel 1 auktoriteten Bernie Ecclestone. Banan stängdes dock
redan sex år efter sin invigning. De två delarna, kompositören och banan, blandas i
utställningsutrymmet och presenteras i en öppen essäistisk form. Båda ämnena kan ses som
framgångar och misslyckanden och båda har mer eller mindre fallit utanför den turkiska
allmänhetens intresse.
Genom att sammanföra berättelser om två vitt skilda ämnen i en utställning ställs frågor om
det turkiska sociala, kulturella och politiska landskapet och om känslan av förlust av
kulturella värden i en rastlös politisk och kulturell miljö.
Mike Bode (f. 1964) är en svensk bildkonstnär och forskare. Han disputerade på Göteborgs
universitet 2008 och hans arbeten har presenterats på bl.a. Kunst Werke i Berlin, Centrum för
samtidskonst i Vilnius, Secession i Wien, på Malmö Konsthall, Göteborgs Konsthall,
Yokohama Triennale och Aichi Triennale i Japan, på Institutet för samtida konst i Miami och
på Nobelmuseet i Stockholm.

