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ars viva 2010/11 yarışmasının teması Laboratuvar, deney 
yapma olgusunu irdelemeyi amaçlar ve sanatın 
sorunlarına, geleneksel olarak sadece bilimsel çalışmalar 
çerçevesinde görmeye alışkın olduğumuz sistemli 
deneme ve hata yapma eylemi üzerinden yaklaşmayı 
dener. Bu kapsamdaki sergi dizisi şunları sorgular: 
Sanatçılar işlerinde bilimsel yöntemleri kullanırlarsa ne 
olur? Sanatçının atölyesini laboratuvar ortamına 
dönüştürürsek, sanatsal üretim süreci, en az ortaya çıkan 
sanat ürünü kadar anlamlı olabilir mi? Hatta üründen 
daha anlamlı olabilir mi?  
 
ars viva 2010/11 Ödülünü kazanan  sanatçılar Nina 
Canell, Klara Hobza, Markus Zimmermann ve Andreas 
Zybach, bu bağlamda klasik bilim kavramını geliştiriyor, 
yeni keşiflerde bulunuyor ve hatta deneysel çalışmalar 
yoluyla sanat eserinin estetik sınırları içerisinde kalan, 
gözle görülür, elle tutulur hatalar üretiyorlar.  
 
Canell, Hobza, Zimmermann ve Zybach, SALT 
tarafından, kurumu ve yeni sergi mekânlarının 
bulunduğu alanı değerlendirmeye davet edildiler. 
Önerilen projeler arasında, Canell’in geçtiğimiz Ocak 
ayında İstanbul’da misafir sanatçı olarak kaldığı dönem 
sırasında deneyimlediği, SALT Beyoğlu’ndaki yenileme 
sürecinin farklı yönlerine gönderme yapan bir 
müdahalesi; Hobza’nın, İstanbul Boğazı’nı boydan boya 
uzunlamasına geçmek için yaptığı dalış araştırması 
üzerine düşünceleri ile Zimmermann ve Zybach’ın galeri 
mekânının uzamsal bileşimine yeni boyutlar katan 
enstalasyonları da bulunuyor.  
 

Laboratuvar ars viva 2010/11, Kulturkreis der detschen 
Wirtschaft im BDI e.V. ile ortaklaşa düzenleniyor ve bu 
kurul tarafından destekleniyor. ars viva Ödülü, 
Almanya’da yaşayan ve gelecek vadeden genç sanatçılara 
1953’ten bu yana veriliyor. Yarışma için her yıl, güncel 
sanattaki son eğilimleri dikkate alan farklı bir araştırma 
konusu seçiliyor. 
 
Yoğun bir jüri sürecinin ardından, ars viva 2010/11’de 
ödül alacak sanatçıların seçimi için üç aşamalı bir 
araştırma yapıldı. Seçilen sanatçıların işleri ilk olarak 17 
Ekim 2010 - 16 Ocak 2011 tarihleri arasında 
Kunstsammlungen Chemnitz’de sergilendi. SALT 
Beyoğlu’ndaki serginin ardından programın son durağı, 
Kunstmuseum Stuttgart olacak (18 Haziran - 23 Ekim 
2011). 
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