
Winter Wonderland 
25.12.14 – 31.01.15 
 
Sanatçılar: Murat Durusoy, Cem Turgay, Dieter Mammel, Murat Germen, Nihal Martlı, Ayşen 
Urfalıoğlu, Sinan Tuncay 
 
Küresel ısınmanın, doğa tahribatının, kentsel değişim/dönüşüm ve  yozlaşmanın her geçen 
gün daha çok hissedildiği günümüzde, dünyanın idealimizdeki haline ihtiyaç duyduğumuz 
gerçeğinden yola çıkarak Aralık sergimizi “kişisel ütopyalar” kavramı üzerine kurguladık.  
Doğaya dair neredeyse hiçbir şeyin korunamadığı günümüz ortamında izleyiciyi hayali bir 
yolculuğa çıkaracak bir “harikalar dünyası” sunmak istedik. Sosyo-ekonomik durumu ne 
olursa olsun tüm insanların yeni umutlar ve beklentiler içinde olduğu yeni yıl dönemlerinde, 
yağan kar ile birlikte çirkinliklerin, kötülüklerin üzerinin kapanacağı, her anlamda 
mikroplarin yok olacağı, yeni kararların alınacağı ümidi yeşerir içimizde…  
 
Harikalar Diyarı’ndaki Alice gibi artık neredeyse yabancısı olduğumuz ortamlarda; 
mücadeleden vazgeçmeden kendimize göre bir harikalar dünyası yaratırız.  
 
Unutmayarak, hatırlatarak ve direnerek… 
 
Kendi dünyalarını farklı medyumlarla ortaya koyan sanatçıların  
kişisel ütopyalarını 25 Aralık 2014 - 31 Ocak 2015 tarihleri arasında  
C.A.M. Galeri’de izleyebilirsiniz.  
 
Winter Wonderland 
25.12.14 – 31.01.15 
 
Artists: Murat Durusoy, Cem Turgay, Dieter Mammel, Murat Germen, Nihal Martlı, Ayşen 
Urfalıoğlu, Sinan Tuncay 
 
Today, in the time of global warming, environmental destruction, urban transformation and 
degeneration, we dream of an ideal world. Due to this demand, we form the context of C.A.M. 
Gallery’s new group exhibition on the idea of “personal utopias”; we aim to present a 
“wonderland” that takes the viewers to an imaginary journey during the days of extreme 
environmental devastation.  Every winter, with a new year’s approach, everyone is fulfilled 
with new hopes and expectations for a better world with less deformity.  
 
As the Alice in Wonderland, in an alienated place, we never give up striving and our urge to 
create a wonderland for ourselves.  
 
Never forgetting, always reminding and struggling… 
 
The personal utopias of artists from various mediums will be on view between the dates 
December 25, 2014 – January 31, 2015 at C.A.M. Gallery.  
 
 
 


