
 

 

 
ANIMAL FARM 
FERHAT ÖZGÜR 
Opening Reception September 9.th, 5-8 pm 
09.09.2017 – 04.11.2017 
 

"All animals are equal but some animals are more equal than others". 
 

"Twelve voices were shouting in anger, and they were all alike. No question, now, what 
had happened to the faces of the pigs. The creatures outside looked from pig to man, 
and from man to pig, and from pig to man again; but already it was impossible to say 

which was which". 
 

George Orwell 
"Animal Farm", 1945 

 
The Pill is pleased to announce Ferhat Özgür's solo show "Animal Farm” opening in 
parallel to the 15.th Istanbul Biennale. The exhibition showcases, in a critical manner, the 
doctrines we need as a way of deliverance within today's social and political turmoil and, 
in fact, surmises how useless they are in our current realities. Based on George Orwell’s 
allegorical novella Animal Farm and entirely composed of animal and bird figures as 
leading characters, Özgür converts our own socio-political environment into a multi-
dimensional fictional journey.  
This spatial fiction, consisting dominantly of decommissioned Government ballot boxes, 
is a kind of socio-political deconstructive challenge. Dismantled and subsequently 
reassembled, the ballot boxes besiege the entire gallery space with a large-scale wolf 
sculpture alongside a group of somewhat beleaguered and indecisive sheep. Deriving 
from the folk tales of "wolf and sheep" which feature in almost every cultural tradition, 
the artist re-evaluates this structure as a sign of individual and social paradigms, 
including his own personal messages and advice. 
Ferhat Özgür - whose practice has been focusing on social and political issues- has been 
collaborating on several projects with poet and historian Efe Murad*, who this time 
contributed to the exhibition with a fable added as another layer to the work, especially 
written for this show.  
The fable makes the animals speak the truth through their own voices.  Leaving all the 
political meanings produced by the ballots aside, the quest for democracy will not be 
sufficient to sustain the human species. The true catastrophe has not come yet. Climate 



 

 

change, and the thousands of bacteria and viruses that will be released by the ice 
melting, the upcoming interplanetary migration flux, the proliferation of methane gas 
emissions due to cow overpopulation… All of these put the Anthropocene at the heart 
of this fable.   
A wall to wall site-specific photograph designed for this exhibition, brings together 
various bird illustrations taken from two volumes of the "Rare Birds Atlas", which the 
artist found in a rubbish bin at a bus stop in Bern in 2012, alongside some property 
adverts taken from airline magazines collected during his travels. As a 'guerrilla' tactic, 
another large-scaled mural painting (applied with a stencil technique) features the 
penguin family to mark the neutralized or depoliticized human society. 
By inviting us on a multi-layered journey and bringing forward many crucial ongoing 
issues, such as nature, animal rights, gentrification and environmental destruction, the 
artist with his new site-specific installation emphasizes the deadlock of our current 
situation. Interspersing his aesthetic negotiations over the past four years since his last 
solo show, throughout "Animal Farm" Ferhat Özgür helps to focus our attention on the 
three most outstanding issues which strengthen and embellish our social togetherness 
namely: Curiosity, Ethics and Aestheticism. 
 
Ferhat Özgür is one of the most influential multimedia artists of his generation. His work 
focuses on socio-political issues such as identity, gender, historiography, ethnicity. He 
has participated in numerous international biennials and exhibitions such as the 6.th 
Berlin Biennial curated by Kathrin Romberg (2010), the 10.th Istanbul Biennial curated by 
Hou Hanru (2007), and his works has been exhibited in several institutions worldwide, 
including MoMA PS1 (curated by Klaus Biesenbach, 2013), Zabludowicz Foundation 
(2016), and is included in many public and private collections among which Museum der 
Moderne Salzburg (Austria), Centre Pompidou (Paris-France), FRAC-Bordeaux (France), 
Istanbul Modern (Turkey), Vehbi Koc Fondation (Istanbul-Turkey), Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo (Torino-Italy). 
 
Efe Murad studied philosophy at Princeton and is working towards his PhD in Ottoman 
History and Arabic Philosophy at Harvard. He has published five books of poetry and five 
books of translations from the Iranian poets M. Azad and Fereydoon-e Moshiri and from 
the American poets C. K. Williams, Susan Howe, and Lyn Hejinian in Turkish. Together 
with Sidney Wade, he prepared a selection from the œuvre of Turkish poet Melih 
Cevdet Anday (Talisman Press, 2017). His poems, writings and translations in English 
have appeared in a wide range of journals and exhibitions including the 
thirteenth Istanbul Biennial. He is currently working on the complete Turkish translation 
of Ezra Pound’s Cantos. 



 

 

                                                  

HAYVAN ÇİFTLİĞİ 
FERHAT ÖZGÜR 
Açılış, 9 Eylül saat 17.00 – 20.00 
09.09.2017 – 04.11.2017 

 “Bütün hayvanlar eşittir. Ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir” 
 

“İçeride on ikisi de öfkeyle bağırıyor, on ikisi de birbirine 
benziyordu. Artık domuzların yüzlerine ne olduğu 

anlaşılmıştı. Dışarıdaki hayvanlar, bir domuzların yüzlerine, 
bir insanların yüzlerine bakıyor; ama onları birbirlerinden ayırt edemiyorlardı.” 

 
George Orwell, Hayvan Çiftliği, 1945 

 

THE PILL, 9 Eylül’den itibaren Ferhat Özgür’ün “Hayvan Çiftliği” adlı kişisel sergisine ev 
sahipliği yapacağını duyurmaktan mutluluk duyar.  Sergi günümüzün sosyal ve politik 
karmaşasının içinde kurtuluş yolu olarak ihtiyaç duyduğumuz doktrinlerin aslında mevcut 
gerçekler dünyasında ne kadar çaresiz kaldığını eleştirel bir tutumla ortaya koyuyor. 
George Orwell’in alegorik anlatısı “Hayvan Çiftliği”ne dayanan ve çoğunluğunu hayvan 
figürlerinin oluşturduğu bu sergide Özgür, mevcut sosyo-kültürel ortamı çok boyutlu bir 
mekansal kurguya dönüştürüyor.  
Ağırlıklı noktasını, tedavülden kaldırılmış ahşap seçim sandıklarının oluşturduğu bu 
mekansal kurgu, bir anlamda sosyo-politik bir yapı söküm çalışması. Parçalara ayrılıp 
sonra yeniden birleştirilen bu sandıklar galeri mekanını büyük boyutlu bir kurt ve ona 
eşlik eden endişeli ve kararsız koyun heykelleri grubu olarak kuşatıyor. Sanatçı, hemen 
her kültürün dokusunda bulunan kurtla koyun hikayelerinden hareketle, kişisel öğütler ve 
öğretilerden oluşan bu yapıyı, bireysel ve toplumsal paradigmaların birer göstergesi 
olarak yeniden yorumluyor.  
İşlerinin ağırlıklı noktasını toplumsal ve politik meseleler oluşturan Ferhat Özgür’ün uzun 
süredir işbirliğinde olduğu şair ve tarihçi Efe Murad’ın kaleminden çıkan ve bu sergiye 
özel olarak yazılmış bir “fabl” da serginin diğer katmanlarından birini oluşturuyor.  
Fabl gerçekleri söyler, gerçekleri doğrudan hayvanlara söyletir. Sandığın tetiklediği tüm 
siyasi yan anlamlar bir yana, demokrasi arayışı, insanın soyunu devam ettirmesine 
yetmeyecek. Asıl büyük felaket henüz başımıza gelmedi. Büyük iklim değişiklikleri, yüz 
binlerce yıldır uyuyan ve buzulların erimesiyle ortaya çıkacak kadim bakteri ve virüsler, 



 

 

çölleşen dünya ve yakın zamanda gerçekleşecek gezegen ölçeğindeki göç dalgaları, 
sağlıksız koşullarda seri olarak üretilen aşırı sayıdaki ineklerin geğirmesiyle yayılan metan 
gazı… İşte bunların hepsi, insan etkili ilk iklim değişikliği olan “Antroposen” dönem, bu 
fabl’ın merkez noktasını oluşturuyor.  
Özgür’ün bu sergiye özel olarak hazırladığı büyük boyutlu duvar kağıdı fotoğrafı, 
sanatçının 2012 yılında Bern’de bir otobüs durağına atılmak üzere bırakılmış halde 
bulduğu “Nadir Kuşlar Atlası” adlı iki ciltlik bir kitaptan topladığı kuş illüstrasyonları ile 
sanatçının uçak yolculukları sırasında biriktirdiği dergilerin içinden koparılmış emlak 
ilanlarını iç içe geçiriyor. Sanatçının bir gerilla taktigi olan stensil tekniği ile 
gerçekleştirdiği bir başka büyük boyutlu duvar uygulaması ise nötralize olmuş apolitik 
toplulukları imleyen penguen ailelerinden oluşuyor. 
Doğa, hayvan hakları, şehirleşme, çevresel tahribat gibi birçok konuyu gündeme getiren 
bu düzenlemesiyle bizleri farklı katmanlarda yolculuğa davet eden sanatçı, içinde 
bulunduğumuz durumun çözümsüzlüğüne vurgu yapıyor. Son kişisel sergisinin ardından 
geçen dört yıllık estetik araştırma sürecini “Hayvan Çiftliği”nde bütünleştiren Özgür, 
toplumsal birlikteliği güçlendiren, geliştiren ve “güzel”leştiren üç önemli öğeye dikkat 
çekiyor: Merak, Etik ve Estetik.  
 
Ferhat Özgür, jenerasyonunun en etkili multimedia sanatçılarından biri olarak işlerinde 
kimlik, cinsiyet, tarih yazımı ve etnisite gibi sosyo-politik kavramlar üzerinde duruyor. 
Katıldığı bienaller arasında 6. Berlin Bienali-Kathrin Romberg küratörlüğünde (2010), 10. 
İstanbul Bienali-Hou Hanru küratörlüğünde (2007) ve uluslararası sergiler ile kurumlar 
arasında MoMA PS1-Klaus Biesenbach küratörlüğünde (2013) ve Zabludowicz 
Foundation (2016) sayılabilir. Özgür’ün eserleri Museum der Moderne Salzburg 
(Avusturya), Centre Pompidou (Paris-Fransa), FRAC-Bordeaux (Fransa), İstanbul Modern 
(Türkiye), Vehbi Koç Vakfı (Türkiye) ve Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Torino-
İtalya)  gibi önemli müze ve kurum koleksiyonlarının yanı sıra birçok özel koleksiyonda yer 
almakta. 
 
Efe Murad, Princeton Üniversitesi’nde felsefe eğitimi aldıktan sonra Harvard 
Üniversitesi’nde Osmanlı Tarihi ve Arap Felsefesi alanında sürdürdüğü doktora 
çalışmasına başladı.  Bugüne dek beş şiir kitabı yayınlanan Murad, İranlı şairler M. Azad 
ve Fereydoon-e Moshiri ile Amerikalı şairler C. K. Williams, Susan Howe ve Lyn Hejinian’a 
ait beş kitabı Türkçe’ye kazandırdı. Sidney Wade ile birlikte şair Melih Cevdet Anday’ın 
yapıtlarından oluşan bir seçki hazırladılar (Talisman Press, 2017). Şiirleri, yazıları ve 
çevirileri ile 13. İstanbul Bienali’nin de aralarında olduğu sergiler ve yayınlarda yer aldı. 
Murad son aylarda Ezra Pound’un The Cantos’unun Türkçe çevirisi üzerinde çalışmakta. 
 


