Bergama Stereotip
Cevdet Erek’s solo exhibition Bergama Stereotip consists of a
sounding architecture conceived by the artist for the gallery
space at Arter. Taking its cue from the Great Altar of Pergamon,
a Hellenistic edifice presumably built around the second
century BC following the victory of the Pergamon Empire
over the Galatians, Bergama Stereotip provides the audience
with an interpretation of the edifice’s history and political
role, its architectural form, and its reception in different
periods. Cevdet Erek conceived this site-specific work as a
continuation and a variation of Bergama Stereo, a prior version
which he presented at two different locations in Germany
in 2019: first at Turbinenhalle as part of the Ruhrtriennale in
Bochum, and then at the museum Hamburger Bahnhof in
Berlin, as part of the series Works of Music by Visual Artists.
Referring both to the historical altar and to the work Bergama
Stereo, Bergama Stereotip maintains a distance from both
of these sources. It is a material construction presenting the
possibility of many layers of interpretation, bringing different
temporalities and spaces together.
Unearthed during 19th-century archaeological excavations
conducted at the ancient city of Pergamon in the town centre
of present-day Bergama in İzmir province, the Great Altar of
Pergamon, also known as the Zeus Altar, was an open-air
monument where sacrificial ceremonies are believed to have
been held in antiquity. The Grand Frieze that encircled the
edifice depicts the battle between the underground Giants
and the celestial Olympian gods. Falling into ruins over time, it
remained partially underground until German archaeologists
excavated its remains at the turn of the 20th century. In the
1880s, the remains were transported from their original site
in the Ottoman Empire to Berlin, capital city of the newly born
German Empire. There, a museum specially designed for the
altar, Pergamonmuseum, was constructed, and the monument
was reimagined and assembled. The historical displacement
of the altar feeds an ongoing debate upon the terms of its
acquisition by the German state.
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The fact that Cevdet Erek has never seen the Great Altar of
Pergamon at the Pergamonmuseum, closed to the public
until 2023 due to ongoing renovations, has shaped the way
he takes the monument as a conceptual and architectural
basis for his work. This impossibility of accessing the
historical monument directly confirms that distance is a

symmetry of the stereo sound in Bergama Stereo, indicates
the transformation that the work underwent as it became
Bergama Stereotip. Combining the Greek words “stereós”
and “τύπος” (typos: impression), the term “stereotype”
designates an “image perpetuated without change”. In printing
technique, a stereotype designates a duplicate printing plate
that is used instead of the original. With this term, the title
Bergama Stereotip highlights the visceral relationship of the
work with reproduction and iteration, its allegiance to sound
reproduction and to formal repetition. The work also evokes
the common meaning of the term which refers to a widely held
oversimplified image or idea.
The Great Altar of Pergamon | Büyük Bergama Sunağı
North risalit of the west side, staircase | Batı cephenin kuzey risaliti, merdivenler
© bpk-Bildagentur, Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin,
Preußischer Kulturbesitz
Photo | Fotoğraf: Johannes Laurentius

major constituent of Bergama Stereo and Bergama Stereotip.
Proceeding by means of variation and differentiation, both
works connect from afar with the source they share; each one
takes a step further away from it, and every spacing they both
make creates space for interpretation. In place of the “original”
edifice, Erek has given shape to his work by referring to the
textual and iconographic sources he had within reach: models
and plans of the antique edifice, small-scale souvenir objects,
and archival photographs that document the altar’s odyssey,
its political role in the course of history, and its perception here
and abroad.
The title of the work presented at Arter, Bergama Stereotip,
introduces references and layers of interpretation embodied
by the work. Bergama Stereotip, a work whose title echoes
its previous version (Bergama Stereo) while at the same time
differing from it, expresses all of this at once. “Stereo” stands
as the short version of the term “stereophony” (“στερεός”
[stereós: solid] + “φωνή” [phōnē: voice, tone] in Greek). Based
on the human ability to retain the location of sound sources,
primarily through the use of both ears, and producing an
almost real impression of natural hearing by means of multiple
loudspeakers, the stereophony method commonly makes
use of symmetrically placed dual-loudspeaker systems since
the mid-20th century. The word “stereo”, which relates the
architectural symmetry of the historical altar to the acoustic

Installed in Arter’s first-floor gallery, Bergama Stereotip enters
into dialogue with the architectural characteristics of its given
space. As it was already the case in Bochum and Berlin with
Bergama Stereo, Erek conceived the dimensions, outline
and body of his work according to the proportions and
perspectives of the space – with the wish to give the audience
the possibility of adjusting their distance from it. Featuring
a portion of Bergama Stereo’s structure by preserving the
dimensions of its modules, while subtracting some, Bergama
Stereotip stands as a relic in the first instance: a reminder
of the Great Altar, and a remainder of Bergama Stereo, the
work’s prior version. Bergama Stereotip also stands firm on
the ground as a work in its own right, as a sounding structure
which seizes its autonomy by transforming its models and by
making its own mix of sound patterns and beats resonate.
The space is occupied by the 13-channel sound composition
consisting of very short, repetitive rhythmic patterns. The
sounds emitted directly by the speakers and the echoes
of these sounds from the surrounding surfaces merge
in different ways throughout the space. In contrast to the
prior version, the Arter version of the work makes the inner
structure of the construction and the sound generating system
visible, and leaves its architectural symmetry in Berlin. The
two-stepped base of the structure that surrounds the work
spreads to the walls of the gallery space and the curtains in
the background also function as a sound-absorbing surface.
Fuelled by stories of displacement that are constitutive of the
altar’s history, the work also echoes actual issues of diasporas
around the world. Bergama Stereotip questions the possibilities
of dwelling in a foreign place, of making oneself a home in a
land where one’s native country is out of sight. In Bochum, a
city with a mining and industrial past, Bergama Stereo took on

the black colour reminiscent of coal’s darkness and dullness.
In İstanbul, the work not only makes the inner structure of the
construction and the sound generating system visible, but also
adopts the ochre colour of the traditional wooden houses of
İstanbul, where the artist was born, works and lives. In addition
to being reminiscent of the city’s past, this colour is associated
by Cevdet Erek with ideas of shelter, soil, home and warmth.
As in Bergama Stereo, sound, architecture and historicity play
a central role in Bergama Stereotip. The auditory components
of the work assume the function that visual elements played
in the historical altar. Erek has interpreted the Grand Frieze,
featuring the battle between giants and gods, as a loudspeaker
frieze that projects a sound composition into the gallery
space. This composition interprets the battle of the gods and
the giants as a competition between beats: feel, measure and
tempo. Made of several models of Funktion-One loudspeakers
well known in the clubbing/festival scene and empty
loudspeaker casings that imitate the form of the loudspeakers,
this acoustic frieze emits sounds that are indicative of
contemporary sound culture, such as electronic dance music
and clubbing. Most of the bass drum sounds are sampled
from Davul (2017, Subtext), a solo album that he produced with
the traditional bass drum, the davul, accompanied by guttural
and animal-like voices that are also used in certain subgenres
of metal music. The sounds of Bergama Stereotip remind us
that every act of repetition implies an alteration, and that this
is the very possibility of change and novelty. Positioned at the
junction of many points of view and sounds, Cevdet Erek’s
resounding edifice presents itself as a site from which the
present looks at the past and reconsiders it anew – as a place
to be listened to, looked at, stepped on and its rhythms even
danced along with.
Instead of attempting to compensate for an absence or to
remedy it, Bergama Stereotip preserves the gaps and distances
necessary for things far-flung or foreign, past or gone, to
arrive, and graft themselves onto our lives. With the help of the
mobile and transient aspects of sound, it offers the possibility
of experiencing the proximity of distance. If Cevdet Erek’s work
makes a form of return possible for things gone or past, it is
only on condition that the notion of “return” is redefined; that
we consider it an open process rather than a fait accompli;
that we perceive it as the coming of the different rather than
the arrival of the identical at its point of departure.
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izlenim üreten stereofoni yöntemi, 20. yüzyılın ortalarından
bugüne simetrik biçimde yerleştirilmiş iki hoparlörlü sistemleri
yaygın olarak kullanmaktadır. Bergama Stereo’da akustik
simetriyi mimari simetri ile de ilişkilendiren “stereo”, Bergama
Stereotip sergisinin ismindeki kullanımıyla işin geçirdiği
dönüşüme işaret eder. “Stereós” ve “izlenim” anlamına
gelen “τύπος” (typos) kelimelerinden oluşan “stereotip”,
“değişmeden tekrar edilen bir imge” öngörürken; matbaacılık
bağlamında ise orijinalin yerini tutmak üzere kullanılan
baskı kalıbı anlamına gelir. Böylelikle “stereotip”, Erek’in
yapıtının yeniden üretim ve tekrar özelliklerini, sesin yeniden
üretim yöntemi ve biçimsel tekrar kavramıyla kurduğu örtük
bağı vurgular. Bergama Stereotip, “stereotip” kelimesinin
yaygın olarak bilinen, indirgemeci bir imge ya da fikir olarak
tanımlanabilecek anlamını da hatırlatır.

Bergama Stereotip
Cevdet Erek’in Bergama Stereotip başlıklı kişisel sergisi,
sanatçının Arter’deki galeri mekânı için yeniden tasarladığı
sesli bir mimari yerleştirmeden oluşur. Bergama Stereotip,
Pergamon Krallığı’nın Galatlara karşı kazandığı savaşın
ardından MÖ 2. yüzyılda inşa edildiği düşünülen,
Pergamon’daki Helenistik dönem yapısı Büyük Bergama
Sunağı’nın tarihsel ve siyasi rolünün, mimari formunun ve
farklı dönemlerde alımlanma biçimlerinin bir yorumunu
sunar. Almanya’nın Bochum şehrindeki Turbinenhalle’de
Ruhrtriennale kapsamında ilk kez 2019 yılında sergilenen ve
aynı yıl Berlin’deki Hamburger Bahnhof Müzesi’nde Works
of Music by Visual Artists [Görsel Sanatçıların Müzik İşleri]
serisi kapsamında gösterilen Bergama Stereo isimli yapıtın
devamı ve farklı bir versiyonudur. Öte yandan, bu mekâna
özgü yerleştirme her iki kaynağına –Büyük Bergama Sunağı
ve Bergama Stereo– belli bir mesafe koyar. Çeşitli yorum
katmanlarına imkân tanıyan Bergama Stereotip, farklı
zamanları ve mekânları birbirine eklemler.
Günümüzde İzmir’in Bergama ilçesinin merkezinde yer alan
antik kent Pergamon’da 19. yüzyılda yürütülen arkeolojik
kazılarla bulunan ve Zeus Sunağı olarak da bilinen Büyük
Bergama Sunağı, Antik dönemde içinde kurban törenlerinin
gerçekleştirildiği düşünülen bir açık hava anıtıdır. Anıtı
çevreleyen Büyük Friz üzerinde, yeraltı devleri Gigantlar ile
gökyüzündeki Olimpos tanrıları arasındaki savaşın tasvirleri
yer alır. Zaman içinde fiziksel bütünlüğünü kaybeden yapının
bir bölümü, Alman arkeologlar tarafından 20. yüzyılın başında
tamamıyla gün yüzüne çıkarılana dek yerin altında kalır.
Sunağın kalıntıları, 1880’lerde Osmanlı İmparatorluğu’nun
sınırları içindeki Bergama’dan genç Alman İmparatorluğu’nun
başkenti Berlin’e taşınır. Berlin’de sunak için özel olarak inşa
edilmiş bir müze olan Pergamonmuseum kurulur ve Büyük
Bergama Sunağı yeniden kurgulanır. Bu tarihi yer değişikliği,
Alman Devleti’nin sunağın kalıntılarını hangi koşullarda
edindiğini konu alan tartışmaların da canlılığını korumasına
hizmet eder.
Cevdet Erek’in, devam eden restorasyon çalışmaları sebebiyle
2023’e kadar ziyarete kapalı olan Pergamonmuseum’da
bulunan Büyük Bergama Sunağı'nı hiç görememiş olması,
kendi yapıtını kavramsal ve mimari olarak bu anıt üzerine
temellendirmesinin biçimini belirler. Tarihi anıta doğrudan
erişimin imkânsız olması, hem Bergama Stereo hem de
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Thomas Struth
Pergamon Museum 1, Berlin 2001
© Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin
Sanatçının Prof. Dr. Wolf-Dieter Heilmeyer onuruna armağanı
Gift of the artist in honour of Prof. Dr. Wolf-Dieter Heilmeyer, 2004

Bergama Stereotip’te mesafenin kurucu bir unsur olarak
öne çıkmasını sağlar. Çeşitlilik ve farklılaşma fikrine dayanan
her iki versiyon da ortak kaynaklarıyla ancak belli bir
mesafeden bağlantı kurar ve bu kaynaklardan giderek daha
da uzaklaşarak yorum için yeni bir alan açar. Erek, yapıtını
şekillendirirken “orijinal” sunak yerine, bu antik yapının
modelleri ve planlarını, küçük ölçekli hatıra nesnelerini,
yolculuğunu, tarih içinde üstlendiği siyasi rolü ve gerek
Türkiye’deki gerek yurtdışındaki alımlanma biçimlerini
gösteren arşiv fotoğrafları gibi metinsel ve ikonografik
kaynakları temel alır.
Arter’deki sergi için seçilen Bergama Stereotip başlığı, Cevdet
Erek’in aynı isimli yapıtında cisimleşen referanslara ve yorum
katmanlarına işaret eder. Serginin başlığı, bir yandan yapıtı bir
önceki versiyonun başlığından (Bergama Stereo) uzaklaştıran
farklılıkları, bir yandan da aralarındaki akrabalığın altında
yatan ortaklıkları vurgular. “Stereo”, “stereofoni” (Yunancadaki
“στερεός” [stereós: katı] + “φωνή” [phōnē: ses, ton]) teriminin
kısaltmasıdır. İnsanın öncelikle kulaklarını kullanarak
mekândaki seslerin konumlarını tespit edebilme yetisini temel
alan ve birden fazla ses kaynağı aracılığıyla gerçeğe yakın bir

Arter’in birinci katında sergilenen Bergama Stereotip,
bulunduğu mekânın mimari özellikleriyle diyalog kurar. Erek,
Bochum ve Berlin’de sergilenen Bergama Stereo’da olduğu
gibi, Bergama Stereotip’in de boyutlarını, mimari çerçevesini
ve yapısını sergilendiği mekânın oranlarına ve sunduğu
perspektiflere göre belirleyerek izleyiciye yapıtla mesafesini
ayarlayabilme özgürlüğü tanır. Bergama Stereo’nun bir
bölümünü modüllerinin boyutlarını değiştirmeden, ancak
eksilterek içinde barındıran yapıt, hem Büyük Bergama
Sunağı’nın hem de yapıtın önceki versiyonunun mirasına işaret
eden bir kalıntı rolü üstlenir. Öte yandan bu durum, yapıtın
sesli bir konstrüksiyon olarak kendi ayakları üzerinde sağlam
bir şekilde durmasına engel olmaz: Bergama Stereotip kaynak
olarak yöneldiği modelleri dönüştürerek ses örüntüleri ve
ritimlerinin kendine özgü miksiyle de özerklik kazanır. Mekânı,
tekrar eden çok kısa süreli ritmik örüntülerden oluşan
13 kanallı bir ses kompozisyonu doldurur. Hoparlörlerden
direkt gelen sesler ile çevrelerindeki tüm yüzeylerden
yankılanmaları, mekânın farklı noktalarında farklı şekillerde
birleşir. Yapıtın Arter’de sergilenen versiyonu, kullandığı ses
üretim sistemini ve iç yapısını görünür kılarak Berlin’de sahip
olduğu mimari simetriyi arkasında bırakırken, bir önceki
hâlinde yapının çevresini sarmalayan ikili basamak sırası,
sergi mekânındaki iki duvara sirayet eder ve arka plandaki
perdeler aynı zamanda ses yutucu yüzey işlevi görürler.
Sunağın tarihini oluşturan yerinden edilme hikâyelerinden
yola çıkan Bergama Stereotip, dünyanın farklı yerlerindeki
diasporaların güncel meselelerine de işaret eder. İnsanın
yabancı bir yerde yaşamasının ve gözden ırak bir yeri kendi

evi saymasının imkânını sorgular. Madencilik faaliyetinin
ön planda olduğu endüstriyel geçmişe sahip Bochum’da,
Bergama Stereo kömürün karalığını anıştıran siyah bir renk
alırken, sanatçının doğup büyüdüğü, yaşamını ve çalışmalarını
sürdürdüğü şehir olan İstanbul’a yerleşirken hem yapının iç
katmanlarını ve ses sistemini sergiler hem de şehrin geleneksel
ahşap evlerinin aşı boyası rengini benimser. Bu renk, şehrin
geçmişini anımsatmasının yanı sıra sanatçı için ev, toprak,
yuva ve sıcaklık çağrışımlarıyla da öne çıkar.

örneklenen bas davul sesleri, metal müziğin bazı alt türlerinde
de kullanılan gırtlak seslerini ya da hayvan sesini andıran
işitsel öğelerle bir arada duyulur. Bergama Stereotip’te işitilen
sesler, her tekrar eyleminin bir başkalaşmayı da içerdiğini,
değişim ve yenilik imkânının tam da bu başkalaşmada yattığını
hatırlatır. Erek’in farklı perspektif ve seslerin kesişim noktasına
yerleştirdiği bu yankılanan yapı, şimdinin geçmişe bakıp onu
baştan ele aldığı, dinlenebilir, bakılabilir, üzerinde yürünebilir
ve hatta ritimleriyle dans edilebilir bir yapıya dönüşür.

Bergama Stereotip, Bergama Stereo’da da olduğu gibi,
sesi, mimariyi ve tarihselliği merkezine alır. Büyük Bergama
Sunağı’nda görsel unsurların üstlendiği işlevi, Erek’in bu
yapıtında işitsel unsurlar yerine getirir. Cevdet Erek, devler
ile tanrılar arasındaki savaştan sahnelerin betimlendiği
Büyük Friz’i, sergi mekânına farklı sesler yayan bir hoparlör
frizi olarak yeniden yorumlar. Tanrılar ile devler arasındaki
savaş, Erek’in kompozisyonunda ritimler, ölçüler ve tempo
arasında bir rekabete dönüşür. Müzik kulüpleri ve festivallerde
sıklıkla kullanılan Funktion-One marka hoparlörün çeşitli
modellerinden ve bu modellerin formlarını taklit eden boş
hoparlör kasalarından oluşan bu akustik friz, içinde çağdaş
ses kültürünün elektronik dans müziği ve kulüp kültürü gibi
unsurlarını andıran sesler yayar. Çoğu, sanatçının asma
davul ile kaydettiği Davul adlı (2017, Subtext) albümden

Bergama Stereotip, bir boşluğu doldurmaya ya da telafi
etmeye çalışmaktansa, uzakta ya da yabancı olan, geçmişte
kalmış ya da yitip gitmiş şeylerin yaşamlarımıza yeniden
eklemlenebilmesi için gerekli olan aralıkları ve mesafeleri
ortaya koyar. Sesin devingen ve geçici niteliklerinden yardım
alarak, uzak olanın yakınlığını deneyimlemenin önünü açar.
Geçip gitmiş şeylerin geri dönmesinin mümkün bir biçimini
öneren yapıt, “geri dönüş” kavramının kendisinin de yeniden
tanımlanmasını gerekli kılar. Bergama Stereotip izleyicileri
geri dönüş eylemini bir olgudan ziyade açık bir süreç olarak
düşünmeye; aynı olanın başlangıç noktasına varması olarak
değil, farklılaşarak çıkagelişi olarak görmeye davet eder.

Cevdet Erek
Bergama Stereotip, 2019-2020
Mimari konstrüksiyon ve 13 kanal ses
Architectural construction with 13-channel sound
Hoparlörler, amfiler, bilgisayar, ses arayüzü, ahşap, metal, molton perde
Loudspeakers, amplifiers, computer, audio interface, wood, metal, molton curtain
Değişken boyutlar ve süreler | Variable dimensions and durations
Fotoğraf | Photo: flufoto
Yapım koordinasyonu | Production coordination:
Gizem Uslu (Arter)
Yapım koordinasyonu asistanı | Production coordination assistant:
Cihan Küçük (Arter)
Mimari uygulama koordinasyonu | Architectural execution coordination:
Duygu Doğan (Arter)
Uygulama projesi çizim | Execution project drawing:
Selin Şentürk (Stüdyo+)
Konstrüksiyon | Construction:
Sabri Yanık, Adil Beyaz, Selami Türk, Ahmet Kılıç, Volkan Şahin, Fahrettin Eten,
Serkan Topkara (S & G Yapım); Metin Öztürk, İbrahim Öztürk, Akın Karaçur
(Çur Dekor); Rahman Yılmaz, Durgut Mutlu, Emre Karaaslan (Arter)
Ses sistemi | Sound system:
Markus Marquardt (In-One Audio, Funktion-One Deutschland)
Sanatçı asistanı | Artist assistant:
Inez Piso

Cevdet Erek
Bergama Stereo, 2019
Yerleştirme görüntüsü | Installation view: Hamburger Bahnhof – Museum für
Gegenwart – Berlin, tarihi salon | historic hall
Fotoğraf | Photo: Mathias Völzke

Sanatçının özel teşekkürü | Special thanks from the artist
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