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unEXPOSED?
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Müzeler, Hafıza Mekanları, Hatırlama Pratikleri – I. Asya ve Avrupa Kadın Müzeleri Konferansı kapsamında, İKM tarafından hazırlanmıştır.
The exhibition unEXPOSED? was produced by İKM within the context of the conference Feminist Pedagogy: Museums, Memory Sites, Practices of Remembrance –
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Kvinnemuseet
Norway

Kadın Müzesi
Norveç

Susturulan. Kürtajın Tarihi
Silenced. The History of Abortion
(2004 – 2015)

Serginin amacı, tabu addedilen kürtaj
konusunda diyalog ve düşünme alanı
açmaktı. Kürtaj aslında kişisel bir deneyimdir, buna rağmen yine
de toplumun bütününü etkiler. Çağlar boyunca, toplum kadınların
tercihlerini yönetmeye çalışmıştır. Bu tutum kadına
yönelik şiddeti arttırmıştır.

Sergi

Hiçbir kadının durumu bir diğerine benzemez. Kadınların kürtaja
karar verme nedenleri en az bireyler kadar kendine mahsustur.
Sergi, bu gerçeği vurgulamak için çeşitli kişisel öyküler sunmuştur.
Resimde el yazısı alıntıların yer aldığı bir duvar görülmektedir.
Tüm bu ifadeler, 1930’larda annelere yardım için açılan bir Norveç
kurumuna gönderilen mektuplardan alıntılandı. Çaresiz kadınlar ve
erkekler, başka bir çocuğa daha bakmak mecburiyetinde kalmamak
için yardım arıyorlardı.
İşçi sınıfı kökenli yaşlı ziyaretçiler,
bu konunun sunulduğunu görmekten
memnun oldular. Genellikle kendi gençlik zamanlarından anlatacak
hikayeleri vardı. Çok çocuklu fakir ailelerden ve çocukları
doyurmanın ve giydirmenin zorluklarından bahsettiler.

Ziyaretçi tepkisi

Üst orta sınıf kökenli ziyaretçiler ise, genellikle kürtaj konusuna
daha mesafeliydiler. Anlatacak daha az öyküleri vardı ve birçoğu
hoş olmayan bir konuyu gündeme getirmeyi gereksiz bulduğunu
söyledi.
Gençler, genellikle konunun etik cephesini, özellikle seçici kürtaj
denilen kusurlu bebeklerin düşürülmesi hakkında konuşmak
istediler. Sadece sağlıklı bebekler mi dünyaya gelmeliydi? Bu grup
ayrıca doğum kontrolü hakkında da bilgilenmek istedi ve doğum
kontrol ürünlerinin sergilendiği bölümde çok zaman harcadı.
Fotoğraf  Photo: Arthur Sand/Kvinnemuseet

The exhibition’s purpose was to create
a room for dialogue and reflexion
about the taboo topic, abortion. An abortion is a truly personal
experience, but it still affects the whole community. Throughout
history, society has tried to regulate women’s own choices. This
has led to much violence.

The exhibition

No woman’s situation is alike. The reasons for wanting an
abortion are as unique as the individual. The exhibition presented
a diversity of personal stories to underline this fact.
The picture shows a wall with handwritten quotes. All are from
letters sent to a Norwegian aid institution for mothers in the
1930’s. Desperate women and men wrote to seek help to avoid
having to raise another child.

Older visitors with a working-class
background were generally content to
see this topic presented. They often had stories to tell from their
own youth. They told about poor families with numerous children
and difficulties in feeding and dressing them.

Visitor’s reaction

Visitors from the upper middleclass were often more reluctant.
They had less stories, and quite a few said they found it
unnecessary to bring up such an unpleasant subject.
The young visitors often wanted to talk about ethics, in particular
concerning selective abortion. Should only healthy babies be
born? In addition, they wanted to learn about birth control, and
spent much time in front of the display of contraceptives.
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Frauenmuseum Bonn
Germany

Bonn Kadın Müzesi
Almanya

Seks Ticareti
Sex Trade
2006

The reason for the exhibition «Sex
Trade» was, on the one hand,
the implementation a new law concerning prostitution in
Germany, which aimed at improving the legal security of female
sex-workers, on the other hand, the global sex trade, which
leads to a growing market of female slaves all over the world.

The exhibition

The exhibition wanted to draw the attention to the sexual
abuse of millions of women living illegally.
The installation with the bed and different skins getting «under
one’s skin» shows how exposed, unsheltered and vulnerable
the sex slaves are.
They shed their skin to leave their sorrows behind and continue
their lives.

At first visitors felt irritation and
disgust. After some reflection they
understood the situation of the women is more disgusting than
their own initial feeling of disgust.

Visitor’s reaction

They read or heard the explanation about the «outside-skin» of
the women, which they left on the bed, and their pure «insideskin», which was always with them. The visitors understood that
the women tried to protect themselves.

Almanya’da kadın seks işçilerinin
yasal güvenliğini iyileştirmeyi
amaçlayan fuhşa ilişkin yeni bir kanunun uygulanmaya
başlanması ve aynı zamanda da dünyanın her yerinde büyüyen
bir kadın köle pazarına yol açan küresel seks ticareti «Seks
Ticareti» adlı serginin yapılmasının nedeniydi.

Sergi

Sergi, yasadışı yaşayan milyonlarca kadının cinsel istismarına
dikkat çekmek istedi.
Yatak ve farklı derilerden oluşan «tedirginlik veren»
yerleştirme, seks kölelerinin ne kadar açıkta, korumasız ve
kırılgan olduğunu göstermekteydi.
Kadınlar, acılarını geride bırakmak ve hayatlarına devam
etmek için derilerinden soyunuyorlardı.

Yerleştirme  Installation: Marlen Seubert
Ordu genelevi  Wehrmachtsbordell

Başlangıçta ziyaretçiler rahatsızlık ve
tiksinti hissettiler. Fakat bu konuda
biraz düşününce, aslında kadınların içinde bulundukları durumun,
yerleştirmeye bakarlarken hissetikleri tiksintiden daha rahatsız
edici olduğunu anladılar.

Ziyaretçi tepkisi

Ziyaretçiler, kadınların yatak üzerinde bıraktıkları «üst derileri»
ve her zaman onlarla birlikte olan saf «iç derileri» hakkında
açıklamalar okumuşlar veya duymuşlardı. Sergideyse, kadınların
kendilerini korumaya çalıştıklarını anladılar.
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Museum Frauenkultur Regional –
International. Fürth, Almanya

Yerel ve Uluslararası Kadın Kültürü
Müzesi. Fürth, Germany

Hayatta Kalma Sanatı
The Art of Survival
1995

Sığınmacıların Almanya’da karşılaştıkları
yapısal şiddet hakkında nasıl konuşmalı?
Yerinden edilmiş, yalnızlaştırılmış kadınların seslerini duyurabilmek
için hangi yöntemler geliştirilebilir?

Sergi

Ermenistan, Çin, Osetya, Moğolistan, Romanya ve Vietnamlı
mülteci kadınlar yaşadıkları yıkık dökük köy otelinde, müzemizin
üyesi Ragnhild von Studnitz'le († 2002) birlikte yorgan (quilt)
oluşturdukları bir yaz geçirdiklerinde bu soruları sormuşlardı.
Kadınların ortak bir dili yoktu, ama işlemeli ve aplike resimleriyle
kendilerine ve birbirlerine geride bırakmak zorunda oldukları
şeylere ve Almanya’da yaşadıkları hayal kırıklıklarına dair hikâyeler
anlattılar.

Bu çalışma 1995'ten beri birçok kez
sergilendi. Ne yazık ki, çalışmanın
Almanya’da yaşayan sığınmacı kadınların deneyimlerini anlatan
konusu halen güncelliğini korumakta. Yıllar içerisinde somut
engeller değişti, ama azalmadı. Yalnızlaştırılma, korkular,
kaybedilenlere özlem ve başkalarının kararlarına tabi olma hissi,
kadınların hepsinin ortak duygularını oluşturuyor.

Ziyaretçi tepkisi

Yorgan (Quilt) ve özgün imgelerle üzerine işlenen hikâyeler,
yaşanılan duygular hakkında ziyaretçilerin fikir sahibi olmasını
sağlıyor. «Almanya’da, her yerde duvarlar var: evlerin etrafında,
ofislerde, pek çok insanın içinde». Fark ettik ki, naif bir nakışta dile
gelen duygular, ziyaretçileri bu konularda düşünmeye davet ediyor.

How can the issue of structural violence
against asylum seekers in Germany
be broached? What strategies can be found to give a voice
to isolated women in exile?

The exhibition

These were the questions, when Ragnhild von Studnitz (†2002),
a member of our organisation, and women from Armenia, China,
Ossetia, Mongolia, Romania and Vietnam spent one summer in
a shabby village hotel for refugees, where they produced a quilt
together.
The women had no common language, but with their embroideries
and appliqués they told themselves and each other stories about
what they had to leave behind and what disappointments they
had experienced in Germany.

Since 1995 we have been presenting the
quilt multiple times. Sadly enough its
topic – the experiences of women seeking asylum in Germany is as
relevant as it was back in 1995. Concrete barriers have changed
throughout the years, but they have not become less. Isolation,
fears, longing for the lost and the impression to be at the mercy
of someone else’s decisions is something they all know.

Visitor’s reaction

The quilt and the stories that are told by the unique images allow
the viewers to gain some insight into the emotions:
«In Germany walls pile up everywhere: around buildings, in
agencies, inside so many human beings». We realized that these
feelings – expressed in innocent embroidery – invites visitors to
reflect upon the issue.
Quilt Hormersdorf mülteci kadın grubu  Hormersdorf group of refugee women
Kaybolan yurtlar ve Almanya’daki duvarlar  Lost homes and walls in Germany
İşleme ve aplikasyon, 132×200 cm, 1995  Quilt with embroideries and applications
132×200 cm, 1995
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Görmek ve Görülmek
To See and Be Seen
2012

Arjantindeki askerî diktatörlük sırasında
(1976–1983) anneleri kaybettirilen ve de
öldürülen yaklaşık 400 çocuktan biri olan «128 numaralı torun»
Temmuz 2018’de anneannesi tarafından bulundu.

One of about 400 children whose
mothers were lost and killed during the
Argentine military dictatorship (1976–1983), «Grandson No. 128»
was found in July 2019 by his grandmother.

Plaza de Mayo anneleri ve büyükanneleri, kaybedilen ve
katledilen çocuklarının yasını ve isyanını dile getirmek için beyaz
başörtüsü takarlar. Taktıkları beyaz başörtüsü, diktatörlüğe
karşı dirençlerinin ve devletin işlenen suçları açıklığa kavuşturma
yükümlülüğünün sembolü olmuştur.

The mothers and grandmothers of the Plaza de Mayo put on
white headscarves to express their sorrow and protest about their
kidnapped and killed children. The white headscarves became the
symbol of their resistance against the dictatorship and the state’s
obligation to solve those crimes.

1977’den 2005’e kadar Buenos Aires’teki Başkanlık Sarayı’nın
önünde, Plaza de Mayo meydanında toplandılar. Kaçırılan
oğullarını ve kızlarının canlı olarak getirilmesini talep ettiler.
Zulme, tehditlere, tutuklamalara ve işkenceye rağmen
susturulamadılar. Orduyu koruyan yasalar yürürlükten
kaldırıldığında düzenli gösterileri sona erdi. Sembolleri kaldı.

From 1977 till 2005 they gathered in front of the presidential
palace on Plaza de Mayo, Buenos Aires. They claimed that their
kidnapped sons and daughters should be brought back alive. Even
persecution, threats, imprisonment and torture could not quieten
them. The regular demonstrations stopped as soon as the laws to
protect the military got repealed – the symbol persists.

Sesini yükseltmek, susturulmuşların
sesi olmak, davası için sebatla direnmek
ve şiddet kullanmamak… Annelerden ve anneannelerden gelen
bu mesajlar; adaletsizliğe karşı koymak için direniş biçimleri ve
bireysel cesaret konularında yoğun tartışmalara ve derin
düşüncelere yol açtı.

To raise one’s voice, give voice to the
silent ones, insist on your cause, act
without violence... These messages of mothers and grandmothers
lead to intensive discussions and reflections about forms
of resistance and the individual courage to stand up
against injustice.

Sergi

Ziyaretçi tepkisi

«Yaşlı kadınların sembolü» olarak görülen
başörtüsü, yeni bir anlam kazandı.
Ziyaretçiler, büyükannelerin ve barışsever
insanların protestolarının daha nice
sürüp gideceği sorusunu tartıştı. Birçok
ziyaretçiye kendilerinin de böyle
cesur ve sebatkâr olup olamayacakları
soruldu. Annelerle belli bir toplumsal
dayanışmanın olup olmadığı tartışıldı.

The exhibition

Visitor’s reaction

The headscarf, «the symbol of old women»,
received a new meaning.
Visitors discussed the question how long
the protest of these grandmothers and
people of the peace movement might go
on? Many visitors asked whether they
would have been just as courageous
and persistent as the protesters.
It was asked if there was a
particular solidarity of the
society with mothers.
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Asker Çorapları ve Barış Yapan Kadınlar
War Socks and Peacemaker Women
2015

Kadınların eylemi, insanların vahşice
öldürülmelerini belgelemektedir. Bu
eylemler aynı zamanda başarılı bir stratejiyle terör ve ölümle
dolu meydan ve sokakları yeniden hayatla buluşturarak estetik
kavramını da yeniden tanımlıyordu.

Ziyaretçi tepkisi

Büyükannelerimizin yaptığı gibi nakışla mesajlar işlemek, ilk
bakışta parmak ısırtan haberlerle dolu bir dünyada çağdışı bir
hareket gibi görünebilir.
Nakış eylemi, bizim de sergi sürecinde izleyebildiğimiz gibi,
Meksika kentinin sokaklarında çok çeşitli özel ilişkiler
oluşturmuştu. Birçok ziyaretçi geleneksel «el işi» konusunda
karmaşık duygular içindeydi. Ancak ölmüş bir insana ait birkaç
basit bilginin işlendiği mendili gördüklerinde, bu geleneksel
el işi ziyaretçiler için yeni bir anlam kazandı ve bu da kişileri
öğrendikleri hakkında düşünmek için motive etti.

In Mexico the women are embroidering
handkerchiefs, silently, on public squares
all over the country against political violence. It is a movement
against the concealment of mass murder and enforced
disappearance.

The exhibition

Embroidering which is traditionally done in privacy, becomes
a moral weapon in a nonviolent campaign to reclaiming public
space and to remember the victims of violence. The installation
was an important action to inform about the activities of human
rights and peace activists and the situation in Mexico, which are
hardly known in Germany
The activities of the women document
the violent deaths of people. They are,
at the same time, a new definition of aesthetics, a successful
strategy to revitalize public spaces and streets marked by death
and terror.

Visitor’s reaction

Asker Çorapları ve Barış Yapan Kadınlar sergisi, dünya kadın barış hareketinin 100.
yılını anmak için düzenlenmişti  The exhibition «War Socks and Peacemaker Women»
was shown to commemorate 100 years of women’s peace movements around the world

Sergi

Meksika’da kadınlar tüm ülkenin
kamusal alanlarında, yaşanan politik
şiddete karşı sessizce mendiller işliyorlar. Bu eylem kitlesel
katliamların ve zorla kaybetmelerin gizlenmesine karşı bir hareket.
Geleneksel olarak özel alanlarda işlenen nakış, kamusal alanı
yeniden ele geçirmek ve şiddet mağdurlarını anmak için yapılan
şiddetsiz eylemin ahlakî bir silahı haline geliyor. Sergideki bu
yerleştirme, Almanya’da neredeyse hiç bilinmeyen Meksika’daki
durum ve oradaki insan hakları ve barış aktivistlerinin faaliyetleri
hakkında bilgi veren önemli bir etkinlikti.

At first sight, embroidering messages – as used by our
grandmothers– seem to be an anachronistic act in a world filled
with sensational news.
The embroidering creates multiple personal connections in
the streets of Mexico, which we could also realize in our
exhibition. Many visitors have an ambivalent attitude
towards embroidery, but when they looked at the
handkerchiefs with the few and simple data of somebody’s
death on them, the traditional manual craft received a new
relevance for the viewers and they motivated people to
discuss and analyze the situation.
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Hayatta Kalma Sanatı
The Art of Survival
1995

Hayatta Kalma Sanatı sergimiz için
tekstil sanatçılarından ve tekstil sanatçı
kolektiflerinden kendileri için önemli konularla sergiye katkıda
bulunmalarını istedik.

For our exhibition The Art of Survival
textile artists – individual and
collectives – were asked to contribute to the exhibition with
topics of their concern.

Maire Masson’ın İstiridye aplikesi (tifaifai) eseri, doğanın tahrip
edilmesine karşı bir tavırdı. 1984’ten bu yana doğal çevre
harap olduğu için ızdırap duyan ve yaşam alanlarını korumak için
endişelenen Bora Bora sakinleri, doğayı korumak amacıyla Atuatu
te Natura isimli derneği kurmuşlardı.

The oyster tifaifai by Maire Masson, is a claim against the
destruction of nature. Since 1984, inhabitants of Bora Bora,
disturbed by the deterioration of the environment and concerned
about the preservation of their surroundings and living environs,
had formed an association for the protection of nature named
Atuatu te Natura.

Sergi

1994 yılında Bora Bora’daki mercan kayalıkları tehlike altındaydı.
Pahuas’ların (istiridye) aşırı büyümesi, lagünün ateş kırmızısı
rengini yok etmişti.

Bu tifaifai, sergimizin yetişkin ve çocuk
ziyaretçileri için Polinezya'daki durum
konusunda ve Bora Bora kültürü hakkında araştırma yapmak ve
bölgenin çevre sorunları hakkında düşünmek için bir başlangıç
oluşturdu.

Ziyaretçi tepkisi

Tifaifai işlerinin yapılmasını etkileyen toplumsal faktörler, Bora
Bora kadın kültüründen beslenmektedir. Bir çevre aktivisti olan
Maire Masson için Tifaifai
yapmak, doğanın korunması
ve bunu talep etmek anlamını
içeriyordu.
Sergide; sözel olmayan
kültürlerarası ve uluslararası
dili sayesinde tüm dünyada
anlaşılabilen bu büyüleyici kumaş
sanatının, toplumsal veya çevresel
sorunlar hakkında düşündürecek
«isyankâr» bir araç olduğunu
gözlemledik.

The exhibition

In 1994, the coral reefs in Bora Bora were in danger. The excessive
growth of the pahuas – oysters – have robbed the lagoon of its
scarlet-red colour.

This tifaifai was the starting point for
our visitors – adults and children – to
start researching the situation in Polynesia, the culture of Bora
Bora and reflect environmental topics.

Visitor’s reaction

The social factors that influence tifaifai are deeply embedded in
women’s culture of Bora Bora. For Maire Masson, an environmental
activist it has become a means to concern for the environment and
demand that it be protected.
We found that fabric art
that is fascinating as such
because of the intercultural
and international nonverbal
language, and therefore
understood all over the world –
is a «subversive» tool to
reflect social or environmental
problems.

Sanatçı  Artist: Maire Masson
Tifaifai: Pahua: Pamuklu kumaş  Cotton, 2,40×2,30 m
Hiti Tau (Harekete geçme vakti) Ağı’nın Kadın
Koordinasyonu işbirliği ile yapıldı
 Created in collaboration with the Women’s
Coordination of the Network Hiti Tau (Time to act)
Vaitope de Povai, 1995
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Müzesi. Fürth, Germany

Hayatta Kalma Sanatı
The Art of Survival
1995

In’ash El Usra grubu, Filistinli kadınları
güçlendirmek ve Filistin geleneklerini
korumak, kadın ve kız çocuklarının ekonomik bağımsızlıklarını
kazanmalarını destekleyen eğitim gibi insani hizmetleri sağlamak
amacıyla Sameeha Khalil (1923–1999) tarafından kuruldu.

Sergi

1995 yılındaki Hayatta Kalma Sanatı sergimize özel, In’ash El
Usra grubu üyeleri geleneksel bir kanaviçe işi yaptılar. Zulüm
yaşanan zamanların üstesinden gelebilmek için, kadınlar
eserlerindeki nakışların dönüştürücülüğünden faydalanıyorlardı.
Sameeha Khalil gruptaki kadınların yaşam felsefelerini şöyle
özetlemişti: «Karanlıği 100 yıl lanetlemektense, her gün bir
mum yakmak daha iyidir. ‘Olmaz’ diye bir sözcük yoktur. İstek
olursa, çare de vardır. Tüm yetenekler, çabalar ve fikirler bir araya
getirilirse, işte o zaman çok şey başarılmış olur».
Bu özenli kanaviçe sanatı çalışması,
ziyaretçilere Filistin’deki yaşam
alanlarının tahribini gösteren çarpıcı resimlerden daha fazla
dokunabildi. Ve bu zengin kültür mirasına sahip bölgedeki tüm
toplulukların, karşılıklı anlayış ve barış içinde birlikte yaşamanın
yolunu nasıl bulabilecekleri konusunda tartışmalara yol açtı.

Ziyaretçi tepkisi

The group In’ash El Usra was founded
by Sameeha Khalil (1923–1999) to
empower Palestinian women and preserve Palestinian traditions,
to provide humanitarian services: education and training offered
to women and girls to help them to economic independence.

The exhibition

In 1995 women of In’ash El Usra embroidered a piece of cloth in
the traditional cross-stitch method for our exhibition «Art of
Survival». To be able to overcome times of oppression, women
made use of the transformative power of their embroidery in their
artwork.
Sameeha Khalil sums up the philosophy guiding the women in the
following words: «It is better to light a candle a day than to curse
darkness for 100 years»; «the word ‘impossible’ doesn’t exist»;
«where there is a will there is a way»; «if all talents, efforts
and ideas are brought together, a lot is achieved».

Filistin kanaviçe işi  Palestinian Embroidery, 1995
In’ash El Usra, Al Bireh  Al Bireh, Filistin  Al Bireh, Palestine

More than any picture showing
destruction of the world Palestinians
live in did the meticulously performed cross-stitch embroidery lead
to consternation. It initiated discussions about the rich cultural
heritage of the region: How can all groups of the population living in
this region find a way to live together in harmony and peace?

Visitor’s reaction
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Museum Frauenkultur Regional –
International. Fürth, Almanya

Yerel ve Uluslararası Kadın Kültürü
Müzesi. Fürth, Germany

Orta Franconia’nın Kadın Tarihi
Women’s History in Middle Franconia
2003

1884’te doğmuş
ve 1942’de İzbika
gettosunda öldürülmüş Teresa Jakob’un
adının baş harflerini işlediği yastık kılıfının
üzerine yerleştirilmiş, parçaları yapıştırılmış
bir fincan tabağı, sağlam kalmış Meissen
marka kahve fincanı ve tabağı ve kırık bir
sürahi.

Sergi

Porselen kırıkları, hem Nazi rejiminin
şiddetini hem de kadınların hatırlama
kültürünü simgeliyordu.
İlerlemiş yaşına rağmen barış eylemciliğini
sürdüren Eva Rössner, gündelik yaşamın bu
nesnelerini, kırık porselen parçalarını,
büyükannesini ve Nazi döneminin suçlarını
hatırlamak için hep muhafaza etmişti.
9 Kasım 1938’de Yahudi’lere saldırıldığı,
evlerin, iş yerlerinin, sinagogların
tahrip edildiği gece (Kristallnacht),
büyükannesinin evi tümüyle tahrip
edildiğinde Eva Rössner 12 yaşındaydı.

Kırık porselen  Broken Porcelain
Eva Rössner, 1938–2003

Sergilediğimiz
objeler, Nazi
rejiminin canavarca şiddetini, en acı
netliğiyle sembolize ediyor. Kız evlatlara ve
kız torunlara geçmesi gereken kentsel
yaşam kültürünün bu kalıntıları, aynı
zamanda kadınların günlük hayatındaki
değişimlerin de temsilcisi: Meissen
porselenlerini halen toplayan ya da
monogram işli eski yastık kılıflarını halen
saklayan var mı?

A saucer, glued
together, a
Meissen mocha cup with its saucer, not
broken, a broken carafe placed on a pillow
with initials, embroidered by Therese Jakob,
born 1884, murdered 1942 in Izbica.

Serginin ziyaretçilerinin çoğu Nazi dönemi
ile meşgul olmak istemiyordu, çünkü, eğitim
kurumlarında ve toplumsal hafıza kültürü
çerçevesindeki kamusal tartışmalarda
bu konudaki her şeyi zaten duyduklarını
düşünüyorlardı.

Eva Rössner is a peace activist regardless
of her old age. She keeps these objects of
daily life, broken fragments, in memory of
her grandmother and the crimes committed
during the Third Reich.

Ziyaretçi tepkisi

Fakat, kırık porselen parçaları yeni
düşünme biçimlerine yol açan duygusal
empatiye vesile oldu.

The exhibition

The broken porcelain symbolizes
the violence of National Socialism and,
at the same time, women’s culture of
remembrance.

Her grandparents’ apartment was
completely destroyed during the Progrom
Night, 9th of November 1938. Back then
Eva Rössner was 12 years old.

These objects
symbolize the
bestial violence of National Socialism in
heartbreaking clarity. The shattered
remains of a bourgeois culture – which
should be passed on to daughters and
granddaughters – also refers to a change in
women’s daily life: Who in the world still
collects Meissen porcelain or keeps old
pillowcases with monograms?

Visitor’s reaction

Not all of the exhibitions visitors wanted
to deal with this particular time, assuming
they had heard enough about it visiting
educational institutions and through
the public discourse in society about the
culture of remembrance.
But: the broken objects lead to emotional
concern, which opens up new ways of
reflection.
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Global Fund for Women
San Francisco, USA

Küresel Kadın Fonu Müzesi
San Francisco, ABD

#KızkardeşiniSavun: Adalet İçin Beraberlik
#DefendHer: Standing Together for Justice
Sanal Sergi 2015 Online Campaign

Miriam Miranda, leader of OFRANEH in
Honduras, risks her safety and freedom
to protect the Garifuna community’s rights to land and territory,
cultural rights, and spiritual rights.

The exhibition

The Honduran government takes a harsh and violent approach
to activists, with Miriam and others experiencing death threats,
kidnappings, attacks, and imprisonments. Despite this, she resists
the injustices the Garifuna community has endured: sieges by
mining companies and the militarization of ancestral Garifuna
land that is being taken by large corporations.
Miriam’s efforts, despite what they have cost her, embody
the #DefendHer spirit: staunch and relentless, pushing
through violence in defense of human rights.

Honduras’taki Siyah Kardeşlik Örgütü
OFRANEH’in lideri Miriam Miranda,
Garifuna halkının toprak hakkını, kültürel haklarını ve inanç
özgürlüğünü korumak için, kendi güvenliğini ve özgürlüğünü
tehlikeye sokmuştu.

Sergi

Honduras hükümeti; ölüm tehditleri, kaçırmalar, saldırılar ve
tutuklamalarla Miriam ve diğer aktivistlere karşı acımasız ve şiddet
içeren bir yaklaşım sergiliyordu. Tüm bunlara rağmen, Miriam
Garifuna halkının yaşadığı adaletsizliklere – maden şirketlerinin
onları kuşatmasına, büyük şirketler tarafından ele geçirilen Garifuna
halkının ata topraklarının militarizasyonuna rağmen – karşı
koymaya devam ediyor.
Miriam için ödediği bedel ne olursa olsun, çabaları #DefendHer
ruhunu taşıyor: Yaşanan şiddete rağmen insan haklarını savunmak
için güçlü durmak ve vazgeçmemek.

Visitor’s reaction

#DefendHer, presented as a digital
campaign, allowed for unique audience

participation and scope.
Reaching nearly 100,000 visitors, the international audience
engaged with the deeply personal stories of each of the
14 featured women human rights defenders in their efforts to
safeguard human rights.
The strength that characterized each woman’s narrative connected
and inspired viewers, as seen in their messages of support (a feature
of the online campaign that allowed visitors to write a personal
message to defenders): 1,125 voices from all the corners of the
world were personal despite distance, clamoring «thank you,
we are with you», bound by the hope for a brighter future.

Ziyaretçi tepkisi

Sanal bir kampanya olarak sunulan
#DefendHer benzersiz bir ziyaretçi

katılımı ve alanı yarattı.
Yaklaşık 100.000 ziyaretçiye ulaşan uluslararası hedef kitle; insan
haklarını korumak için verdikleri çabayla öne çıkan 14 insan hakları
savunucusu kadının son derece kişisel hikâyeleriyle yakından
ilgilenmeye başladı.
Her bir kadının kendi öyküsünün anlatısındaki güç, gelen destek
mesajlarında görüldüğü üzere izleyenleri birleştirdi ve esinlendirdi.
Ziyaretçiler için, hak savunucularına hitaben kişisel mesaj yazma
olanağı bulunan sanal kampanyadaki özellik nedeniyle, dünyanın
her köşesinden gelen 1.125 mesaj, aradaki mesafeye rağmen
samimiydi ve daha iyi bir gelecek umuduyla «Teşekkürler, seni
destekliyoruz» diye haykırıyordu.

İfşa Etmeden? sergisi, 18–20 Ekim 2018’de İstanbul Kadın Müzesi (İKM) ve Su Gender ortaklığı ile İstanbul’da yapılan Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekanları, Hatırlama Pratikleri – I. Asya ve Avrupa Kadın Müzeleri Konferansı kapsamında, İKM tarafından hazırlanmıştır.
The exhibition unEXPOSED? was produced by İKM within the context of the conference Feminist Pedagogy: Museums, Memory Sites, Practices of Remembrance – 1th Asian and European conference of women's museums
organized by Women’s Museum Istanbul (İKM) and the SU Gender on 18–20 October 2018 in Istanbul.

Global Fund for Women
San Francisco, USA

Küresel Kadın Fonu Müzesi
San Francisco, ABD

#KızkardeşiniSavun: Adalet İçin Beraberlik
#DefendHer: Standing Together for Justice
Sanal Sergi 2015 Online Campaign

Azra Causevic, an activist and
trans and queer person, has been
subject to violence and discrimination as a member of the
LGBTQI community in Bosnia, given the country’s patriarchal
culture informed by conservative Catholic, Orthodox, and Muslim
religious beliefs.

The exhibition

Her personal experience fuels her passion for defending the rights
and freedoms of LGBTQI persons. Azra is the co-founder Okvir,
the first women-led LGBTQI Association in Bosnia, establishing
awareness about issues of sexuality and creating a safe space for
the LGBTQI community.

Visitor’s reaction

#DefendHer, presented as a digital
campaign, allowed for unique audience

participation and scope.
Reaching nearly 100,000 visitors, the international audience
engaged with the deeply personal stories of each of the
14 featured women human rights defenders in their efforts to
safeguard human rights.

The strength that characterized each woman’s narrative
connected and inspired viewers, as seen in their messages of
support (a feature of the online campaign that allowed visitors
to write a personal message to defenders): 1,125 voices from
As a human rights defender and a member of the #DefendHer
all the corners of the world were personal despite distance,
campaign, Azra holds steadfast in the belief: «Once I lived through
clamoring «thank you, we are with you», bound by the hope for
injustice, it’s my duty to react and to do right against the injustice». a brighter future.

Aktivist, trans ve queer birey Azra
Causevic; LGBTQI topluluğunun
Bosna’daki üyelerinden birisi olarak ülkedeki muhafazakâr Katolik,
Ortodoks ve Müslüman inançlardan beslenen ataerkil kültür
nedeniyle şiddete ve ayrımcılığa maruz kalmaktaydı.

Sergi

Kişisel deneyimleri nedeniyle, LGBTQI bireylerin haklarını ve
özgürlüklerini savunmaya özel önem veren Azra, Bosna’da
kadınların yönettiği ilk LGBTQI derneği olan Okvir’in eşkurucusu
sıfatıyla cinselliğe dair konularda farkındalık oluşturuyor ve
LGBTQI topluluğu için güvenli bir alan yaratıyor.
İnsan hakları savunucusu ve #DefendHer kampanyasının da bir
üyesi olan Azra «Adaletsizlikler yaşadığım için tepki vermek ve
adaletsizliğe karşı, adaleti savunmak benim görevimdir» sözleriyle
dile getirdiği inancını sebatla koruyor.

Ziyaretçi tepkisi

Sanal bir kampanya olarak sunulan
#DefendHer benzersiz bir ziyaretçi

katılımı ve alanı yarattı.
Yaklaşık 100.000 ziyaretçiye ulaşan uluslararası hedef kitle;
insan haklarını korumak için verdikleri çabayla öne çıkan 14 insan
hakları savunucusu kadının son derece kişisel hikâyeleri konusunda
düşündü.
Her bir kadının kendi öyküsünün anlatısındaki güç, gelen destek
mesajlarında görüldüğü üzere izleyenleri birleştirdi ve esinlendirdi.
Ziyaretçiler için, hak savunucularına hitaben kişisel mesaj yazma
olanağı bulunan sanal kampanyadaki özellik nedeniyle, dünyanın
her köşesinden gelen 1.125 mesaj, aradaki mesafeye rağmen
samimiydi ve daha iyi bir gelecek umuduyla «Teşekkürler, seni
destekliyoruz» diye haykırıyordu.
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Women’s Museum
Meran, Italy

Kadın Müzesi
Merano, İtalya

Kader – Famida, Marlene, Ingrid
Destiny – Famida, Marlene, Ingrid
2007

Sergi, kadınların
insan hakları
ihlalleri ve çoğu zaman bu durumla
bağlantılı olarak gelişen kendini
aşağılanmış hissetme ve çaresizlik duyguları
konusundaydı. Serginin adı olan üç kadın
ismi «Famida, Marlene, Ingrid», farklı
kültürlerden ve devirlerden kadınların
hayat hikâyelerini temsil ediyordu.

Sergi

Yorganı (Quilt) yapan sanatçılar için
kumaş malzemeler, kadınların duygusal
dünyalarını, yaşam koşullarını ve
duyarlılıklarını temsil etmek için uygun bir
araç olarak görüldü.
Yorgan (quilt), çoğu zaman bu dünyaların
birbiriyle ne kadar çelişkili olabileceğine
dair bir örnek. İlk bakışta, yorganın
rahatlık ve güvenlik duygusu vereceği
düşünülüyor. Ancak yorgana verilmiş olan
isim olan «Saldırı», bu özel dünyaya şiddet
kullanılarak girildiğini ifade ediyor.

Ziyaretçiler
sergiye aktif
olarak katıldılar. Birbirleriyle ve müze
personeli ile sergideki eserler hakkında
konuştular. Ziyaretçilerin tedirgin oldukları
da gözlemlendi, çünkü sergi günlük
yaşamda hakkında konuşulmayan bir
konuya işaret ediyordu.

Ziyaretçi tepkisi

Kadınların insan haklarının ihlallerinin
arkasında, kişisel ve acı dolu deneyimler
bulunur. Kadınlar genellikle bu deneyimleri
hakkında, yakın zamandaki #metoo
eyleminde olduğu gibi, toplumsal bir
tartışmaya neden olabilecek şekilde açıkça
konuşmazlar.
Bu nedenle, ziyaretçilerin çoğu, bu konuyu
tüm yönleriyle ele almanın, özellikle bir
kadın müzesi için önemli bir görev olduğu
konusunda fikir birliği içindeydiler.

The exhibition
addresses human
rights violations against women and the
often-connected feelings of inferiority and
helplessness.

The exhibition

The three women’s names in the title of
the exhibition «Famida, Marlene, Ingrid»
stand for life stories of women from
different cultures and epochs. For the
artists of the quilt the textile materials
represent a suitable means of expression
to convey female emotional worlds, living
conditions and sensitivities.
The quilt is an example of how
ambivalent these worlds often can be.
At first glance a quilt is supposed to
give a sense of coziness and security.
But the title «Assault» stands for
the violent intrusion in this private world.

Visitors
participated
actively in the exhibition and got into
conversations with each other and with
the staff of the museum on the basis
of the art works. A sense of concern
among visitors could be noticed, especially
as the exhibition addresses a topic that is
not talked about in the everyday context.

Visitor’s reaction

Behind human rights violations against
women stand personal and painful
experiences. Relatively few people talk
about their experiences publicly and
trigger a social discourse as it has been
done in the wake of the recent movement
#metoo.
Therefore, most visitors agreed, that it
remains an important task, especially
for a women’s museum, to address this
topic in all its facets.
Sanatçılar  Artists: Christine Sieß, Irmgard Hofer-Wolf, Monika Köck
Saldırı – Bir quilt ve 48 çeşit zorlama  Assault: A quilt with 48 times intrusiveness
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Women’s Museum
Meran, Italy

Kadın Müzesi
Merano, İtalya

Tecavüze Uğrayanlar İçin Anıt
Memorial to Victims of Rape
2013

Anıt, yalnızca geçmişi hatırlatan bir heykel
olmayı değil, aksine çoğu kez günümüzde
de genellikle sır kalan bu konunun önemine
dikkat çekmek istiyordu.
Bu tür konular korku, öfke, utanç,
suçluluk duygusu ve aynı zamanda da
böylesine ciddi bir suçu kolektif hafızaya
yerleştirme ve bunu bir suç olarak
nitelendirme konusundaki toplumsal acizlik
nedeniyle genellikle gizli kalıyor.

Beş bağımsız
kadından oluşan
bir grup, bu anıtı gerçekleştirecek girişimi
başlattı. Anıtın konseptini belirlediler ve
sanatçı Sieglinde Tatz Borgogno heykeli
oluşturu.

Ziyaretçi tepkisi

Projenin bağışlarla finanse edilmesi
gerektiğinden, daha önceden bilgilendirme
etkinlikleri yapıldı. İnsanlar bu nedenle
anıtın yerleştirilmesinden çok önce, onunla
ilişki kurmuşlardı. Destekleyiciler, bağışçı
olarak, projenin etkin bir parçası olabildiler.
İnsanlar, tecavüz konusu bağlamında şok,
üzüntü ve öfke gibi duygularını tekrar
tekrar dile getirdiler. Fakat aynı zamanda
destekleme arzularını belirttiler ve böyle
bir anıtın gerekli olduğunu da ifade ettiler.

The memorial
was installed in
the publicly accessible entrance area of
the Women’s Museum on 8 March 2013.
The monument’s purpose is to make visible
what is not talked about. It commemorates
the countless, unknown women who
were and are victims of rape in wartime,
occupation or lawless times, but also in
peacetime.

The exhibition

The memorial not only wants to be a
monument to remember the past, but
rather draws attention to the relevance of
this often-secretive topic today.
These issues often remain hidden, because
of fear, anger, shame, guilt, and also
because of the social inability to place this
serious crime in the collective memory and
to identify it as such.

A group of
five independent
women formed the initiative for the
realization of this memorial. They came
up with the concept for it and the artist
Sieglinde Tatz Borgogno designed the
memorial artistically.

Visitor’s reaction

Informational events have taken place
beforehand, as the project had to be
financed by donations. So even before
the installation of the memorial, the public
came in contact with it and supporters
could actively participate by a donating
for the project.
In connection with the issue of rape,
people have repeatedly expressed feelings
of shock, sadness and anger. But they also
expressed their eagerness to help and the
necessity of such a memorial.
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Sanatçı  Artist: Sieglinde Tatz Borgogno
Anıt – Bu Konuda Düşün  Memorial – Think about it

Anıt, 8 Mart
2013’te, Kadın
Müzesi’nin halka açık olan giriş bölümüne
olan giriş bölümüne yerleştirildi. Amacı
konuşulmayanı görünür kılmak, savaşta,
işgalde, hukukun işlemediği zamanlarda ve
de barış dönemlerinde tecavüze uğramış,
sayısız adı bilinmeyen kadınları anmaktı.

Sergi

Group Women and Museum
Switzerland

Kadın ve Müze Grubu
İsviçre

Ren Vadisi’nde Nakış Endüstrisi ve Kadınlar
Women in the Embroidery Industry in the Rhine Valley
2017

Sergi

Sergi, Doğu İsviçre’de Ren Vadisi’nde
Birinci Dünya Savaşı’ndan önce ve sonra
nakış endüstrisinde çalışan kadınlar hakkındaydı. Savaş sırasında
ve sonrasında bu sektörün çökmesi, insanların orduya katılmasına
veya işsizliğe yol açtı. Erkeklerin hakimiyetinde olan nakış
endüstrisindeki küçülmeyle kadınlar büyük oranda işsiz kaldılar ve
yaşamlarını sürdürebilmek için başka çareler aramaya zorlandılar.
Emeklerini sebze çiftçiliğinde yoğunlaştırdılar. Büyük miktarlarda
ham madde ürettiler ve yeni bir endüstriyel sektör oluşturdular:
Konserve kutusunda sebze! İçine düşülen zor durum, istikrarsız
ekonominin üstesinden gelmek için yeni fikirler ve çözümler
yarattı.
Fotoğraf, savaşın yıkıma yol açtığını
ama aynı zamanda kadınların gücünü ve
direncini de harekete geçirdiğine işaret ediiyor.

Ziyaretçi tepkisi

Yaşlı nesil genel olarak savaş olgusunu kabul edilmesi gereken,
değiştirilemeyecek bir durum olarak algılamaktaydı. Sunduğumuz
yerleştirme, ziyaretçileri savaşın halk üzerindeki özellikle de
(fabrika yasasına tabi olmayan) küçük aile işletmelerinde çalışan
çekirdek ailelerin yaşamlarındaki etkisini anlamaya davet ediyordu.

The photograph
illustrates
the fact that war was responsible for
destruction, but also for calling into action
the strength and resilience of women.

Visitor’s reaction

In general, the older generation perceived
the war simply as an unalterable fact
which had to be accepted. The installation
invited visitors to realize the impact of the
war on the population, especially on the
lives of the nuclear families, who worked in
the small embroidery industries as family
businesses (which was not subject to
factory law).
Visitors mentioned that only after visiting
the exhibition they realized that the
violence of the war included the civilian
population.

Ziyaretçiler, savaşın yıkıcılığının sivil nüfusu nasıl etkilediğini
ancak sergiyi gezdikten sonra anladıklarını ifade ettiler.

The exhibition focused on women in the
embroidery industry before and after
the first world war in Eastern Switzerland´s Rhine Valley. The
crash of that sector during and after the war brought recruitment
for military service and unemployment. In the business largely
dominated by men, women were caught up in the massive
downsizing. Women were forced to search out
opportunities in order to survive.
They stepped up their efforts in vegetable
farming and produced mass quantities of
raw material and created a new industrial
sector, automated canning! The challenge
created new ideas and solutions to
overcome the precarious economic
situation.
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18–20 Ekim 2018’de İstanbul Kadın
Müzesi ve Sabancı Üniversitesi
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender)
organizasyonu ile İstanbul’da yapılan
Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza
Mekânları ve Hatırlama Pratikleri
Konferansı’nda, feminist pedagojinin
müzelere, hafıza mekanlarına ve hatırlama
pratiklerine yaptığı, yapabileceği katkılar;
araştırmacılar, müze yetkilileri, müze
eğitimcileri ve aktivistlerle birlikte tartışıldı.

İfşa Etmeden? sergisi, 18–20 Ekim
2018’de İstanbul Kadın Müzesi
(İKM) ve Su Gender ortaklığı ile İstanbul’da
yapılan Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza
Mekanları, Hatırlama Pratikleri – I. Asya
ve Avrupa Kadın Müzeleri Konferansı
kapsamında, İKM tarafından hazırlanmıştır.

At the conference Feminist
Pedagogy: Museums, Memory Sites,
Practices of Remembrance between 18 and
20 October 2018 in Istanbul organized by
Women’s Museum Istanbul and Sabancı
University Gender and Women's Studies
Excellence Center (SU Gender) researchers,
museum administrators, educators and
activists analyzed the existing and
potential contributions of feminist
pedagogy in museums, memory sites and
practices of remembrance.

Konferans çerçevesinde İstanbul Kadın
Müzesi’nin organizasyonuyla İfşa Etmeden?
başlıklı sergi sunuldu. Dünya kadın
müzelerinin ortak ürünü olarak tasarlanan
bu projeye, geçmiş sergilerinde şiddet
içeren bir hikâyenin, şiddet fotoğrafları
kullanılmadan nasıl anlatıldığını belgeleyen
metin ve görseller göndermeleri için kadın
müzelerine çağrı yapıldı.

For the time of the conference Women’s
Museum Istanbul organized an exhibition
with the title unEXPOSED? This exhibition
is a joint effort of women’s museums
which were asked to send in photos and
texts from previous exhibitions featuring
the question of how to remember violent
history without reproducing images
of violence.

ABD, Almanya, İsviçre, İtalya ve
Norveç’ten altı kadın müzesi; doğal
çevrenin tahribi, şiddet, zulüm süreçleri,
kitlesel katliamlar, insanların zorla
kaybedilmeleri ve sığınmacılara yönelik
yapısal şiddet gibi konularda düşünen onüç
örnek gönderdi.

Six women's museums from Germany, Italy,
Switzerland, Norway and the USA have
sent 13 documents remembering violence,
destruction of nature, times of oppression,
mass murder and enforced disappearance
and structural violence against asylum
seekers.

Başkalarının deneyimlediği acıları anlatmak,
özel çaba gerektirir. Kadın müzelerinden
gelen katkılar; acıtan anılar hakkında nasıl
saygıyla, empati duyarak ve dayanışma
içinde konuşulabileceğini örnekliyor.
İnsanların birbirine dokunabilmesini
sağlayan, isyan ve umuda yeni anlamlar
kazandıran, kalıcı semboller yaratan,
ortak dil oluşturan hatırlama pratikleri
için somut örnekler içeren İfşa Etmeden?
sergisi, uygulamalı feminist müze pedagojisi
için bir örnek teşkil ediyor.
Katkılarıyla bu anlamlı sergiyi oluşturan
tüm kadın müzelerine müteşekkiriz.

The exhibition unEXPOSED? was
produced by İKM within the
context of the conference Feminist
Pedagogy: Museums, Memory Sites,
Practices of Remembrance – 1st Asian and
European conference of women's museums
organized by Women’s Museum Istanbul
(İKM) and the SU Gender on 18–20
October 2018 in Istanbul.

It is a special challenge to report on
people's painful experiences. The examples
sent by the museums demonstrate how
to speak about hurting memories with
respect, empathy and solidarity.
Creating consternation, using subversive
ways, finding persisting symbols, opening
up ways of communication – the exhibition
unEXPOSED? gives concrete examples of
practices of remembrance and exemplifies
applied feminist museum education.
The contributions of women's museums
made this revealing exhibition possible.
We are grateful to all of them.
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