
Qaçılmaz quraqlıq

2-11 iyun tarixlərində rəssam İşai Şapira Kalter Azərbaycanda
“Qaçılmaz quraqlıq” adlı debüt sərgisini YARAT Emalatxanalarında
təqdim edəcək.

Son illərdə, Şapira Kalterin layihələrinin diqqəti çalışdığı 
cəmiyyətlər çərçivəsində müasir incəsənətin roluna təsir göstərən 
mənfi amillərə yönəlmişdir. 

Şapira məhz bu sərgi üçün Sühail Malikə açıq məktub1 
göndərmiş, onun “ənənəvi incəsənətin müasir incəsənətdən 
ayrılmasının zəruriliyi”2 ilə bağlı arqumentini bədii formada ifadə 
etmək arzusunu bildirmişdir. 

Malikin yanaşmasından bir qədər fərqlənən və rəssamdan 
əhəmiyyətli dərəcədə uzaqlaşan Şapira Kalter ötən il ərzində Nyu-
Yorkun demək olar ki, bütün art qalereyalarını addım-addım 
gəzmiş sənətsevər kimi, peşəkar marağını öz şəxsi təcrübəsindən 
irəli gələrək əsaslandırmağı üstünlük verir. Onun “gözlərinə 
hopmuş” incəsənətə qarşı bilavasitə reaksiyası, incəsənətin daim 
“burada və indi” vəziyyətinin həqiqi yanaşmalarını əks etdirə 
bilməməsindən qaynaqlanan paradoksal mesaj ilə əlaqəlidir. 

Öz təcrübəsi sayəsində, Şapira Kalter, nə estetik nəzəriyyələrin 
piliqrimi, nə də “utopik qələbələr” adlanan ideologiyaları 
araşdırmaq arzusunda olan incəsənət fəalı kimi deyil, daha çox 
müasir incəsənət ilə hələ ki, büsbütün “çirklənməyə” macal 
tapmamış xarici məkana cəmi bir dəqiqə gecikməyə çalışan 
səyyah kimi, uzaq incəsənət praktiklərinə yardım əlini uzatmağa 
ümid etmişdir.

Qarğıdalı zəmilərindən tutmuş, mühafizə olunan milli kartof 
parkınadək, köhnə Lada maşınını yepyeni Whole Foods* filialının 
yanında dayanacağa qoymaq arzusu da daxil, kənd təsərrüfatı 
həyatını bütləşdirən, hansısa həyəcanlı qaçışı xatırladan “Qaçılmaz 
quraqlıq” üzvi şəkildə fəaliyyət arzusunda bizim kimi sənət 
sevərlərin qeyri-üzvi roluna formal don geyindirməkdə israrlı olan 
bir heykəltəraşlıq kompozisiyasıdır. 

Sərginin açılış günü: 2 iyun, saat 19:00

Sərgi 11 iyun 2016-cı il tarixinə qədər davam edəcəkdir.

Məkan: YARAT Emalatxanaları

Ünvan: Akademik Həsən Əliyev küç.,1061, Nəsimi rayonu

Əlaqə nömrə: +99412 505 1414

Giriş sərbəstdir

 Inescapable Droughts

 Ishai Shapira Kalter presents Inescapable Droughts
 in his Azerbaijani debut at YARAT Studios. In recent
 years, Shapira Kalter’s projects focused on issues
 affecting contemporary art’s role within the societies
 . it operates

 For this exhibition Ishai Shapira Kalter sent an open
 letter to Suhail Malik, willing to artistically elaborate
 Malik’s argument “on the necessity of art’s exit from
 . “contemporary art

 Slightly different from Malik’s approach and rather
 separated from the artist he is, Shapira Kalter
 chooses to base an agenda out of his own personal
 experience as an art observer who paced New York’s
 art galleries through the last year or so. His
 immediate reaction to the art his eyes absorbed is
 related to the paradoxical message driven from the
 constant failure of art to represent authentic attitudes
 . of here and now conditions

 As a result of this experience, Shapira Kalter hoped to
 reach out faraway art practitioners, not as a pilgrim of
 aesthetic theories, neither as an art activist who
 wishes to explore ideologies of so called utopic
 victories, but rather as voyager aspiring to arrive in a
 minute late to a foreign place that is not yet fully
. contaminated by contemporary art

 From corn fields to a protected potatoes national
 park, through a desire to park an old Lada car by a
 brand new Whole Foods branch, fetishizing
 agriculture, remembering some great escape,
 Inescapable Droughts is a sculptural agglomeration
 set to give formal expression to the inorganic roles
 the art observers we are, wishing to organically

 . perform

 . The exhibition will open from 2 June til 11th June

Venue: YARAT Studios

 Location: Academic Hasan Aliyev str., 1061, Nasimi
district

Contact number: +99412 505 1414

Admission is FREE
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