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‘ DULDA tiyatro ’ logo tasarımı

 TAZIYE

 KIYI, 2021 Venedik Bieanali

  samsung / love story of fingers

ifac

The Children’s Limyra

Görsel Sanatçı / Visual Artist
Müzisyen / Musician
Mimar / Architect



Kısa bir süre sonra ekipçe kayıtlarına girip çıkartacagımız
enstrümantal albüm öncesinde, bu albümde yer alacak
bir parçamın ‘ ana temasını ’, 17. Venedik Bienali Uluslararası
Mimarlık Sergisi’nin Arsenale bölümünde sergilenecek
Han Tümertekin&Collaborators projesi için çaldım ve kaydettim.

Dünyanın dört bir yanından seçilen 114 ismin arasında ilk kez
Türkiye’den bir mimar, Han Tümertekin yer alıyor. Türkiye’den bir mimar, Han Tümertekin yer alıyor. 

https://open.spotify.com/track/57yXZa8ts4NEDy7ubaGl17?si=opyiZaFtTGa6sQZUUQLBDg

K I Y I , 2020 

https://open.spotify.com/track/57yXZa8ts4NEDy7ubaGl17?si=opyiZaFtTGa6sQZUUQLBDg


T A Z I Y E, 2020
2’29’’, 3840 × 2160, siyah beyaz video

Taziye, insanın dogayı algılayısını ve bu algılayısın
sonucundaki davranıslarını sorgulayan bir video
çalısmasıdır. Insan için doga nedir ve kendisini
düsünsel ve eylemsel baglamda ne denli doganın
parçası kılabilmektedir ya da doga insanın ne 
kadar parçası olabilmektedir ?

Insan bu gök kubbenin altını ve üstünü nasılInsan bu gök kubbenin altını ve üstünü nasıl
kavramaktadır ?

‘’Insan iz bırakmak ister. Tarih ‘’yapar’’, sanat 
yapıtları koyar ortaya anısı kolay kolay silinmeyen
iyilikler ya da kötülükler eder. Yazı bırakır, çizi
bırakır, üremeyi soya dönüstürür, kanlı ( ya da
boyaya, çamura bulanmıs ) elini
basar bir duvara, bir tasa, bir kagıda. ‘’ *basar bir duvara, bir tasa, bir kagıda. ‘’ *

Mendilde yazılı Vergilius’a ait söz, insan varlıgının
kendi nedeni oldugu yarada yok olusuna, bıraktıgı
‘iz’de canlarının yitisine bir taziyede bulunduguna
vurgu olarak, bu agaca gelmis herkesin ardından
rüzgarda savrulmaktadır.

‘’Nasıl ki arı baskasını sokunca kendisine daha
fazla zarar verir : çünkü ignesi ve gücü elden fazla zarar verir : çünkü ignesi ve gücü elden 
gider.

‘ Vitasque in vulnere ponunt.’ * *
‘Açtıkları yarada canlarını bırakırlar. ‘’ * * *

* Bilge Karasu, Narla Incire Gazel, Metis Yayınları, 2016
* * Publius Vergilius Maro
* * * Montaigne, Denemeler, çev. Sabahattin Eyüboglu ,
          Is Bankası Yayınları, 2019          Is Bankası Yayınları, 2019

https://www.mertpekduraner.com/audio-visual-works


Yeni kurulan ‘DULDA tiyatro’
için LOGO  tasarımı.

D U L D A  Tiyatro



LITTLEMAKER, 2019

Çocuklar için oyuncak üretimi yapan ‘ LITTLEMAKER’
sırketinin piyasada bulunan ürünlerinden birine
diyagram tasarımı.

Ürün tanıtımları için video çekimleri devam etmektedir.



 61 million of views 

Winner Visual promotion project for Samsung 

https://www.youtube.com/watch?v=vDmgeqo0jMw


‘One of us’ is a serie of audio visual work created by Mert Pekduraner.
The main idea of this audio visual work is to try to visualize anyone who is one of us.

The first character of the serie 

The second character of the serie 
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ALTERNATIVE MUSIC and RE-EDIT  BY MERT PEKDURANER

https://vimeo.com/254587964
https://vimeo.com/254575424


Birileri bakar geçer, birileri bakar içer, birileri ise girmek için gelir . . 
Ali Pasa Han’ın kelebekleri her yudumla eksilir giderler, geriye
yalnızca çaycı ve çay kalır. 

Demirbası çay dolu bir ince bellidir buranın. Duvarda asılı bir listesi
yoktur, bundan ötürü kimse bilemez nedir günlük kelebek sayısı. 

*devam eden ısıtsel - gorsel video 

https://www.mertpekduraner.com/audio-visual-works
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Sergilenis eylemi kendine en hakiki anlamı
dısarda bulur. Anlamları ile birbirine erismis
ve tek vücut olmus kavramlar, orda burda 
durmus göz kırpmakla mesguldürler.

C İ H A N G İ R’ DE    A K S A M Ü S T Ü













' IFAC is the acronym for International festival of Art and 
Construction, an initiative originally born in Spain five years
ago,that has since developed anually in different 
places in Spain (2012, 2013, 2014, 2016) and Holland (2015).
Every year, artists and architects, designers, creators and 
craftsmen, researchers and students from all over the world
gather to explore together contemporarity in rural environments.gather to explore together contemporarity in rural environments.
This nomad festival, sparkly and reflexive, develops during 
10 days full of workshops, speeches, installations, music, food 
and party and aims to ask questions and explore answers to
contemporary problems. '



http://cocuklarinlimyrasi.tumblr.com/

I carried out  ‘sound and rhythm’ 
workshop with my tutor friend.

It was a valuable experience that think
and create with children in the context
of ‘sound and rhythm’.These villager kids
contributed to my music philosophy and
character as uniquely.

We designed our musical instruments 
all together with materials from home and
environment.



www.mertpekduraner.com

https://soundcloud.com/mertpekduraner

https://vimeo.com/user58999798

https://www.instagram.com/mertpekduraner/?hl=tr

https://soundcloud.com/mertpekduraner
https://www.instagram.com/mertpekduraner/?hl=tr
https://vimeo.com/user58999798
https://www.mertpekduraner.com/

