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Contemporary Istanbul, geçti!imiz yıl fuar alanında ba"lattı!ı sanat 
inisiyatifleri projelerine bu yıl da 10 inisiyatifin katılımıyla devam ediyor. Bu yıl 
inisiyatifler bölümüne 5533, AmberPlatform, Apartman Projesi #stanbul ve 
Berlin, Collectorspace, P#ST, Press to Exit Project Space (New Horizons), 
Protocinema, Recollective, Spot ve Triade (New Horizons) katılıyor. 
Katılımcıların ço!u fuarda ilk kez sergilenecek projeler gerçekle"tirecekler. 
1999 yılında Selda Asal tarafından kurulan Türkiye’nin ilk ba!ımsız sanat 
mekanlarından Apartman Projesi, bu yıl ikinci mekanını #stanbul’un yanı 
sıra Berlin’de açtı. Sanatçılarla birlikte ortak çalı"ma ve üretme platformu 
olarak çalı"malarını yürüten Apartman Projesi fuarda, Berlin’deki çalı"ma 
süreçlerini gösteren bir video sergileyecek. 
Küratör Filiz Avunduk, Volkan Aksoy ve Nancy Atakan tarafından 2008 
yılında kurulan 5533 için bir proje gerçekle"tirecek. Sanat izleyicisine 
odaklanan bu proje, 5533’ün sanatı ara"tırma, dü"ünme ve tartı"manın 
oda!ına koyma prensibini yansıtıyor. 
2007 yılında Ekmel Ertan tarafından kurulan amberPlatform, bir sanat ve 
teknoloji platformu. Yeni medya alanında çalı"malarını kuruldu!u günden 
bu yana sürdüren amberPlatform, Kasım ayında Paratactic Commons 
ba"lı!ıyla bir festival gerçekle"tiriyor. 
Didem Özbek ve Osman Bozkurt tarafından 2006 yılında kurulan P#ST, 
kendi bünyesinde sürdürdü!ü misafir sanatçı programını 2011 yılından 
bu yana PIRPIR adı altında gerçekle"tirmeye ba"ladı. Uluslararası fuarlara 
ve festivallere de katılan P#ST, ba!ımsız proje mekanında misafir sanatçı 
programına devam ediyor.

Contemporary Istanbul, continues its art initiative projects, begun last year, 
with the admission of 10 initiatives this year, namely, 5533, AmberPlatform, 
Apartment Project #stanbul and Berlin, Collectorspace, P#ST, Press to Exit 
Project Space (New Horizons), Protocinema, Recollective, Spot and Triade 
(New Horizons). Most of the the projects prepared for CI by these initiatives 
is going to be exhibited for the first time. 
Apartment Project, initiated in Istanbul in 1999 by Selda Asal as one 
of the first independent art spaces in Turkey,  has set up its second 
space this year in Berlin. Cooperating with artists as a collaborative work 
and production platform, Apartment Project is going to exhibit a video 
documenting the work process in Berlin for CI. 
5333, established by curator Filiz Avunduk, Volkan Aksoy and Nancy 
Atakan, is showcasing a project for CI.  Focusing on the art viewer, the 
project reflect’s 5533 fundamental principle of making art the focus of 
research, thinking and discussions.. 
Founded in 2007 by Ekmel Ertan, amberPlatform is an art and technology 
platform. Continuing its endeavors on New Media since its inception, 
amberPlatform is going to realize a festival in November, with the title 
‘Paratactic Commons’. 
P#ST was established in 2006 by Didem Özbek and Osman Bozkurt, and 
the visiting artist program it has been conducting on its own has been 
denominated PIRPIR beginning with 2011.  Partaking in international 
fairs and festivals, P#ST is continuing with its visiting artist program in its 
independent project space. 
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Makedonya’dan CI’ya katılan Press to Exit Project Space Eylül 2004‘te 
iki sanatçı, Yane Calovski ve Hristina Ivanoska tarafından, görsel sanatlar 
ve küratöryel çalı"malara dair ara"tırmaları ve bu alanlardaki üretimleri 
desteklemeye yönelik kuruldu. Kollektif, program bazlı bir sanatçı inisiyatifi 
olarak çalı"malarına devam ediyor. 
Protocinema, #stanbul ve New York’ta faaliyet gösteren ba!ımsız bir 
sanat mekanı. Mari Spirito tarafından kurulan, kar amacı gütmeyen kurum 
sergilerin yanı sıra e!itim programlarına yer verir. Protocinema CI’da Can 
Altay’ın Barricade isimli i"ini sergileyecek.
Sevim Sancaktar, Serkan Taycan, Selim Süme, Merve Önel tarafından 
kurulan Recollective foto!raf odaklı çalı"malarını 2009 yılından bu yana 
sürdürüyor. Kollektif, CI’da sanatçı kitabı çalı"malarından bir bölüm 
sergileyecek.
Spot, sanat e!itimi ve programlarının yanı sıra sanatçı projelerini de 
desteklemektedir. CI’da #z Öztat ile bir küratöryel proje sergileyecekler. 
Haro Cümbü"yan tarafından kurulan Collectorspace’in direktörlü!ünü 
Özge Ersoy yürütüyor. Collectorspace, sanat koleksiyonculu!u hakkındaki 
ele"tirel tartı"maları desteklemeyi ve sanat koleksiyoncularına kaynak 
sunmayı amaçlamaktadır. 
Interart Triade Derne!i 2000 yılında, Romanya sanat çevresinin önemli 
isimlerinden heykeltıra" Peter Jecza’nın kurucu üyeli!iyle hayatına ba"ladı. 
Triade, CI’da Michele Bressan’ın eserleri sergilenecektir. 

Joining CI from Macedonia, Press to Exit Project Space was established 
in September 2004 by two artists, Yane Calovski and Hristina Ivanoska, 
to support research on, and productions in the field of visual arts and 
curatorial studies. The collective continues its pursuits as a program-based 
artist initiative.
Protocinema, is an independent, non-profit art space operating in 
#stanbul and New York. Founded by Mari Spirito, the institution organizes 
exhibitions and educational programs. Protocinema is going to show Can 
Altay’s Barricade at CI. 
Recollective, established by Sevim Sancaktar, Serkan Taycan, Selim Süme 
and Merve Önel, has been functioning in the sphere of photography since 
2009. The collective will be exhibiting part of their works in the format of 
artist’s book at CI.  
Spot supports art-oriented education and programs together with artist 
projects. They are going to be exhibiting a curatorial project at CI by #z 
Öztat .
Collectorspace is founded by Haro Cümbü"yan and directed by Özge 
Ersoy,  and endeavors to reinforce critical discussions on collecting art, and 
provide resources for art collectors.
Interart Triade Derne!i started off in 2000, with sculptor Peter Jecza, a 
prominent name in Romanian art circles, as its founding member. Triade is 
exhibiting Michele Bressan’s works at CI.
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