
Zilberman Gallery is proud to announce Alpin Arda Bağcık’s solo exhibition “Red Prescription”. The artist’s second solo 
exhibition at Zilberman Gallery is on show from November 11 to December 30, 2017 at the gallery’s main exhibition 
space in Mısır Apartmanı, Istanbul.

The so-called ‘red prescription’ was introduced by the Ministry of Health to prevent abuse of addictive medicines. This 
prescription is issued if a medication is considered to be beneficial in treatment of severe psychiatric symptoms, cancer 
patients, and treatment of aggravated forms of certain diseases. Certain active ingredients of these medications can be 
addictive.

The stories that the media shares without any such red prescription are among the top factors creating addiction in our 
time. Continuous repetition and detailed narration of news from unspecified sources goes hand in hand with a numbing 
of society’s conscious mind. When bringing to life the thoughts they want to impose through manipulation, the proprietor 
of power perpetuates events that never happened as existing within an artificial reality. As Hitler’s propaganda minister 
Goebbels once put it: “The longer you repeat something, the more people will believe it.”

Within the exhibition, the possible consequences of the deterioration of information manifest themselves in narcotic, 
anesthetic effects. Here, the exhibition pursues concepts such as reality, representation of reality, and perceptions of 
constructed reality. Parallel to his previous works, this time Bağcık matches his works’ titles with the names of sleeping 
pills prescribed against anxiety-induced sleeplessness. The exhibition opens with Bağcık’s self-portrait titled “Sleeping 
Child”, depicting the artist drifting into sleep over the news he is listening to.

Bağcık applies a new technique in this exhibition in order to create a perception of reality that deteriorates through 
multiplication. By depicting original news images and copying them onto canvas, the artist references today’s information 
pollution. The 35 canvases created with this technique depict the moment when Tijen Karaş read the coup announcement 
on television. This moment—a turning point for Turkey—is repeatedly echoing along the walls of the gallery to the point 
where it is almost erased from the canvas.

An image of a cormorant covered in petrol created with the same technique represents the “fake news” phenomenon. 
The image’s original version shows the result of a tanker accident in Alaska, and was later presented as evidence that 
Saddam Hussein bombed oil fields during the Gulf War, and thus inflicted permanent damage to the environment. 
Bağcık captures a projection of the original image by holding it on a second canvas, and in a way emphasizes our 
distorted perception of reality.

Besides these fictional and manipulated images, two separate works represent the perception of the constructed reality. 
These works stand out as proof of a belief that notions like ”hidden powers ruling the world” in theory holds us captive 
with ease but if we were to claim the opposite, we also would not be able to prove it. On the other hand, they invite the 
audience to reflect on the normalization of a phenomenon whose reality needs to be questioned in the first place.

For more information about the exhibition, please contact Serhat Cacekli: serhat@zilbermangallery.com

Alpin Arda Bağcık (1988, İzmir) graduated from the Painting Department at Dokuz Eylül University in 2007. He currently 
works in İzmir. His solo exhibitions and presentations include Ambivalence (Zilberman Gallery, 2015), Volta Basel 
(Basel, 2016), and New Proposals section at Zona Maco fair, curated by Mirjam Varadinis in New Mexico in 2014. He 
has participated in various group exhibitions including Young Fresh Different-3 (Zilberman Gallery, 2015), Rotary 
Art Competition (Proje 4L, Istanbul, 2015), Borders and Orbits 13 (Siemens Sanat, Istanbul, 2013) and Violence(?) 
(Rethymnon Contemporary Art Museum, Crete, 2013). Some of his works are part of private collections in Middle East, 
Europe and North and South America.

Further Exhibitions: 
Zilberman Gallery–Berlin - Beauty of Bigotry , Memed Erdener, November 25, 2017 - January 27, 2018
Zilberman Projects–Istanbul - A, Gülçin Aksoy, November 11 - December 30, 2017

Fairs:
Art Düsseldorf, November 17-19, 2017
Untitled Miami Beach, December 6-10, 2017

Zopiklon, 2017
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Zilberman Gallery–İstanbul, Alpin Arda Bağcık’ın “Kırmızı Reçete” başlıklı kişisel sergisini duyurmaktan mutluluk 
duyar. Sanatçının Zilberman Gallery’deki ikinci kişisel sergisi “Kırmızı Reçete”, 11 Kasım – 30 Aralık 2017 tarihleri 
arasında galerinin Mısır Apartmanı’ndaki ana sergi mekanında izlenebilir.

Kırmızı reçete, Sağlık Bakanlığı tarafından bağımlılık  yapıcı ilaçların kötüye kullanımını engellemek amacıyla oluşturuldu. 
Bu reçete, ağır düzey psikiyatrik semptomlarda, kanser hastalarında ve bazı hastalıkların ağırlaşmış formlarında, yarar 
sağlayacağı düşünülürse veriliyor. Bazen ise sebep bağımlılık yapıcı maddeler içermesi olabiliyor. 

Medyanın kırmızı reçeteye bile gerek duymadan paylaştığı haberler ise günümüzde bu bağımlılık yaratan etkenlerin 
başında geliyor. Kaynağı belli olmayan haberlerin sürekli tekrarı ve detaylı anlatımı toplumda bir bilinç uykusu 
durumunu da beraberinde getiriyor. Erk sahibi empoze etmek istediği düşünceleri manipüle ederek hayata geçirirken, 
hiç gerçekleşmemiş olaylar yapay bir gerçeklikle varlığını sürdürüyor. Hitler’in propaganda bakanı Goebbels’in dediği 
gibi, “Bir şeyi ne kadar uzun süre tekrarlarsanız insanlar ona o kadar fazla inanıyorlar.”

Sergide bilginin çoğalarak bozulmasının olası sonuçları, uyutucu, uyuşturucu bir etkiyle kendini gösteriyor. Gerçeklik, 
gerçekliğin temsili ve inşa edilmiş gerçeklik algısının peşine düşen bu sergide, Bağcık daha önceki çalışmalarına paralel 
şekilde, çalışmaların isimlerini bu defa anksiyeteye bağlı uykusuzluk için verilen uyku ilaçlarının isimleriyle eşleştiriyor. 
Sergi, Bağcık’ın “Uyuyan Çocuk” isimli otoportre işiyle açılıyor. Bu çalışmada, sanatçının kendisini dinlediği haberler 
karşısında uykuya dalmışken görüyoruz. 

Bağcık, çoğalarak bozulan gerçeklik algısını yaratmak için bu sergide yeni bir teknik de uyguluyor. Orijinal haber 
görsellerini resmeden ve başka tuvallere kopyalarını alan sanatçı günümüzde yaşanmakta olan bilgi kirliliğine 
bir referansta bulunuyor. Bu teknikle oluşturulan 35 adet tuval, Tijen Karaş’ın ekranlarda darbe bildirisini okuduğu 
anı görselleştiriyor. Türkiye için bir dönüm noktası haline gelmiş olan bu an galerinin duvarlarında tekrarlanarak 
yankılanırken neredeyse tuval üzerinden silinip yok olma noktasına geliyor. 

Aynı teknikle oluşturulmuş, petrole bulanmış karabatağın görüntüsü, “fake news” (sahte haber) hareketinin temsili 
olarak karşımıza çıkıyor. Orijinali Alaska’da bir tanker kazası sonucu ortaya çıkmış olan bu imaj, Körfez Savaşı sırasında 
Saddam Hüseyin’in petrol tesislerini bombalayarak doğada kalıcı hasarlar bıraktığına dair bir kanıt olarak sunulmuştu. 
Bağcık, bu imajın orijinalini ikinci bir tuvale baskılayarak orijinal resmin bir izdüşümünü yakalıyor, bir anlamda 
günümüzün bozulmuş gerçeklik algısının altını çiziyor.

Tüm bu kurgusal ve manipüle edilmiş imajların yanı sıra iki ayrı çalışma da yeniden yaratılmış gerçeklik algısını temsil 
ediyor. Bu çalışmalar, “dünyayı yöneten gizli güçler” düşüncesi gibi bizleri algıda kolaycılığa sürükleyen fakat aksini iddia 
etsek dahi kanıtlayamayacağımız bir inanışın kanıtı gibi ön plana çıkarken izleyicileri en başta gerçekliği sorgulanması 
gereken bir olgunun normalize olması üzerine de düşünmeye davet ediyor.

Sergi ile ilgili daha fazla bilgi için Serhat Cacekli ile iletişime geçebilirsiniz: serhat@zilbermangallery.com 

Alpin Arda Bağcık (1988, İzmir), 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun oldu ve çalışmalarını 
İzmir’de sürdürmektedir. Kişisel sergi ve sunumları arasında Ambivalence (Zilberman Gallery, 2015), Volta Basel 
(Basel, 2016), ve 2014 yılında Mexico City’deki Zona Maco fuarında, küratörlüğü Mirjam Varadinis tarafından yapılan 
New Proposals bölümündeki solo sunumu yer almaktadır. Aralarında Genç Yeni Farklı-3 (Zilberman Gallery, 2015), 
Rotary Sanat Yarışması (Proje 4L, İstanbul, 2015), Sınırlar Yörüngeler 13 (Siemens Sanat, İstanbul, 2013) ve Violence(?) 
(Rethymnon Çağdaş Sanat Müzesi, Girit, 2013)’ün de bulunduğu karma sergilerde çalışmaları sergilenmiştir. Bağcık’ın 
çalışmaları Ortadoğu, Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika’daki özel koleksiyonlarda bulunmaktadır. 

Diğer Sergiler: 
Zilberman Gallery–Berlin - Beauty of Bigotry , Memed Erdener, 25 Kasım, 2017 - 27 Ocak, 2018
Zilberman Projects–Istanbul - A, Gülçin Aksoy, 11 Kasım - 30 Aralık, 2017

Fuarlar:
Art Düsseldorf, 17-19 Kasım, 2017
Untitled Miami Beach, 6-10 Aralık, 2017
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Tuval üzerine yağlıboya, 140 x 300 cm
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