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André Carvalho
 Görmenin Sınırları
 Limits of Seeing
 
 June 2 Haziran - July 16 Temmuz 2016
 Açılış / Opening: June 1 Haziran 2016

André Carvalho
Untitled, 2009-10
Dijital renkli baskı / Dijital color print
80 x 80 cm (31,5 x 31,5 inches)

André Carvalho’nun (Lizbon, 1978) çalışmaları Rampa’nın cadde üzerindeki proje alanında Görmenin Sınırları 
adlı sergisi ile izleyiciyle buluşuyor.

Sergide yer alan fotoğraflarda insan varlığına rastlanmıyor. Bunun yanında sergilenen fotoğraflar kendi 
başlarına bir varlığa, fotoğrafçının dışında ve ona rağmen var olan bir mevcudiyete sahipler. Karamsar bir ruh 
halini yansıtsalar da içten içe köpüren bir karakterleri var. Bakılan, görülen ve incelenen şeyler oldukları kadar, 
sanki onlar da bizi gözlüyorlar. Cansız olan şeyler nefes alır gibi dururken, bazen hayaletsi, hatta insan-sonrası 
bir boyut kendini hissettiriyor. Fotoğraflarda tanıdık bulduğumuz nesnelere rastlasak da, bunların kavramsal 
bir nitelik kazandığını, algılanabilirliklerinin yapıbozuma uğradığını hissediyoruz.

Carvalho’nun fotoğraflarında mizansen bir niteliğe rastlanır ve bu da aslında sanatçının üslubunun ve 
çalışma sürecinin bir yansımasıdır. Gördüklerimiz basitçe yakalanmış, basitçe görüntülenmiş anlardan ibaret 
değildirler. Bir sahnenin derinlemesine ve bir sarmal gibi içine çeken şekilde –ve görmenin sınırlarına dair 
doğrudan bir kavrayış ile birlikte- araştırılmasından alınan kareler gibidirler. Bunun yanında fotoğrafların soyut 
karakteri, renkleri, çizgileri Carvalho’nun dikkate aldığı kıstaslardır. Fotoğrafın biçimsel nitelikleri ve fotoğrafın 
kendisi üzerinde dururken sanatçının yaklaşımı bir ressamın, heykeltraşın çalışma sürecine yaklaşır. Bu imgeler 
çekildikleri mahalde geçirilmiş uzun saatlerin ürünüdür ve sanki öncesi ve sonrası da işin içine giriyormuş gibi 
bir his uyandırırlar –böylece izleyici de bir tür bilmeme haliyle, bir askıya alınmışık haliyle başbaşa bırakılır. 
Kavrayış ile soyutlama arasında gezinen bu yapıtlar beklemeyi, seyretmeyi ve bunlara eşlik eden döngüleri, 
salınımları konu edinirler.

André Carvalho’nun (1978, Lizbon) katıldığı bazı sergiler: Fotonoviembre 2013, Atlántica Colectivas, Tenerife 
(İspanya); Ödül Kazananlar ve Finalistler Sergisi, 2009, Ar Co (Portekiz); Villa Franca de Xira Fotoğraf Bienali, 
2008, Ar Co (Portekiz); IX Vespeira Prize – Birinci Montijo Plastik Sanatlar Bienali, 2008; Yaz Sergisi, Quinta de 
São Miguel, Almada, 2008, Ar Co (Portekiz); ALLGARVE Articulações [Eklemlemeler], Serralves Müzesi, 2008 
(Portekiz); Paisagens [Peysajlar], Grup Sergisi, Escola Superior de Dança, Instituto Politécnico de Lisboa [Dans 
Akademisi, Lizbon Politeknik Enstitüsü), 2008, (Portekiz). Ayrıca sanatçının çalışmaları Wallpaper Magazine, 
Domus, Ondiseno Magazine, Arq/a gibi pek çok dergide yer aldı.

Görseller: http://www.rampaistanbul.com/press/Andre_Carvalho_2016.zip
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Rampa is pleased to present’s Limits of Seeing, a solo exhibition of André Carvalho’s (Lisbon, 1978) work in the 
gallery’s Project Room.

The photographs that comprise this exhibition are without people. Yet, they have a presence, and a presence that 
exists outside of and despite the photographer. The works are moody and effervescent. They seem to be something 
watched, seen, and studied as much as they seem to observe and look back at us in kind. The inanimate appears to 
have a breath and in the instances when nature is pictured, it is ghostly, post-human even. And, when recognizable 
objects appear in the photographs they can feel conceptual, an everyday thing deconstructed. 

There is a mise-en-scene quality to Carvalho’s photographs, a reflection, too, of his style and his process. These are 
not simply moments captured or moments seen. Rather, they are like stills from a more immersive and in depth 
study of a scene with a direct understanding of the limits of seeing. The abstract quality of the photographs, their 
color, their lines are more the point for Carvalho though. As he considers the formal qualities of photography and 
the photographs themselves his process is similar to that of a painter or a sculptor. The photographs are the product 
of several hours spent in a location, and they beg the feeling of a before and after---leaving you with a sense of 
unknowing and suspense. Billowing between recognition and abstraction the photographs are about waiting, 
watching and the cycles and vacillations that exist therein. 

André Carvalho (1978, Lisbon) has exhibited work at Fotonoviembre 2013, Atlántica Colectivas, Tenerife (Spain); 
Grant Holders and Finalists Exhibition, 2009, Ar Co (Portugal); Villa Franca de Xira Photography biannual, 2008, 
Ar Co (Portugal); IX Vespeira Prize – First Montijo Biannual Exhibition for Plastic Arts, 2008; Summer Exhibition, 
Quinta de São Miguel, Almada, 2008, Ar.Co (Portugal); ALLGARVE Articulações [Articulations], Produced by 
Museum Serralves, 2008 (Portugal); Paisagens [Landscapes], Collective Exhibition, Escola Superior de Dança, 
Instituto Politécnico de Lisboa [Dance Academy, Lisbon Polytechnic Institute), 2008, (Portugal), among others. 
His works have been published in several journals and magazines including Wallpaper Magazine, Domus, Ondiseno 
Magazine, Arq/a.
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