
 

 

UGO SCHIAVI 
Uprising 

 
April 13 - May 27, 2017 

Opening Reception, April 13, 6 – 8 pm 
 

 

“Obedience was dull, revolt impossible, struggle hazardous”  

Honore de Balzac, Le Père Goriot 1835 

 

“The rising is an endless gesture, ceaselessly renewed, sovereign as, perhaps, desire itself, or that 
drive, that 'impulse of freedom', what Sigmund Freud called Freiheitsdrang. That is why the field 
of uprisings is potentially infinite.” 

George Didi-Huberman, Soulèvements – Essays 2016 



 

 

 

T H E  P I L L is pleased to host Ugo Schiavi’s  solo show  Uprising. 

For his first exhibition in Turkey, the artist -known for his interventions in public spaces,  
will present a body of new sculptural works resulting from a form of activism within his 
practice as well as a site-specific installation. 

The exhibition will oppose two types of representations of forces both enabling the 
artist to establish what he calls a ‘contemporary archeology’. On the one hand, the 
anthropomorphic force will be articulated around a body of fragmented sculptures 
representing people climbing on monuments during mass-movements, protests or 
insurrections, enabling the artist to confront two representations and deal with civil 
society claiming its rights, and its manifestation in the public space. In order to make 
these sculptures, Ugo Schiavi travels in places with recent insurrectional history and 
takes imprints of monuments without authorization, finding ways to avoid local 
authorities. 

On the other hand, the artist will perform a site-specific intervention, related to the 
notions of territory, sampling and conservation and how nature takes over its rights in 
the Anthropocene era, by sampling and implementing soil from different parts of 
Istanbul to show how nature overcomes construction.  

 

Ugo Schiavi (b.1987) lives and works in Marseille.  

He gratuated from the prestigious  Villa Arson and attented several residencies such as 
Dos Mares in Bogota, Villa Garikula in Tbilissi, Cite internationale des Arts in Paris. He 
has exhibited in several countries from the USA to Ireland, Colombia and France.  

He was recently shortllisted fort he Emerige Prize.  

 
 

 

 

 



 

 

UGO SCHIAVI 
Uprising 

 
13 Nisan – 27 Mayıs 2017 

Açılış: 13 Nisan, saat 18.00 – 20.00 

 

“İtaat sıkıcı idi, isyan imkânsızdı ve mücadelenin vereceği netice belli değildi.”  
 

Honore de Balzac, Goriot Baba, 1835 
 
“Yükseliş sonu gelmeyen bir oluştur, durmaksızın yenilenir, hakim güç olarak, belki de kendi 
kendini arzular, yönlendirir; Sigmund Freud’un Freiheitsdrang olarak adlandırdığı, özgürlük 
arzusunun kendisidir. Bu sebepledir ki, yükselişe dair alan potansiyel olarak sonsuzdur.” 
 

George Didi-Huberman, Soulèvements – Essays 2016 

 



 

 

 

 

 

T H E  P I L L, Ugo Schiavi’nin Uprising isimli Türkiye’deki ilk kişisel sergisine 13 Nisan 27 
Mayıs tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. 

Kamusal alan müdahaleleri ile tanınan sanatçı, bu sergide, aktivizmin bir formunun 
sonucu olan heykeller bütünü ve alana özgü bir yerleştirme sergileyecek.  

Bu sergi, sanatçının “çağdaş arkeoloji” olarak tanımladığı yaklaşımdan hareketle, iki farklı 
güç temsilini karşılaştırmasına olanak tanıyan bir içeriğe sahip. Antropomorfik hissin 
hakim olduğu ve sosyal olaylar, protestolar veya ayaklanmalarda, insanların anıtsal 
heykellere tırmanışları sırasında oluşan görüntüden kesitler sunan heykeller, sivil 
toplumun kamusal alanda hak arama durumu ile kamusal alana yerleştirilmiş abideler 
arasındaki zıtlık ilişkisini ortaya koyuyor. Ugo Schiavi, bu heykelleri yaparken, yakın 
dönemde gösterilere sahne olmuş meydanları ziyaret ederek yerel yönetimlerin 
yaptırımlarını atlatıp, buradaki abidevi heykellerin kalıplarını alıyor. 

Diğer yandan Schiavi, İstanbul’un farklı yerlerinden aldığı yüzey parçaları ile doğanın 
nasıl kendi yöntemiyle yükseldiğini gösteriyor. Sanatçının alana özgü bir müdahaleyle 
oluşturduğu araziye ilişkin nosyonları ele alan yerleştirme, Antropojen dönemde, 
doğanın kendi hakkını nasıl geri aldığına ilişkin bir örneklem sunuyor.   

 

Ugo Schiavi (d.1987) yaşamını ve çalışmalarını Marsilya’da sürdürüyor.  

Sanatçı prestijli Villa Arson okulundan mezun olduktan sonra aralarında Dos Mares 
(Bogota, Kolombiya), Villa Garikula (Tiflis, Gürcistan) ve Cite internationale des Arts 
(Paris, Fransa) gibi rezidanslara kabul edildi. Sanatçı ABD, İrlanda, Kolombiya ve Fransa 
gibi birçok ülkede sergiler açtı.   

Schiavi son olarak Emerige Ödülü için kısa listeye kalan isimler arasındaydı.  

 


