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The fourth edition of Istanbul Youth and Children art biennial has been disrupted by the censorship of art works. 
Here is the declaration of PASAJ Artist Initiative who did the curatorial work of the visual arts part of the biennale
and left their job shortly after the opening of the biennial in protest against censorship :

The fourth Istanbul Youth and Children art biennial that we have curated has been censored by Beyoğlu Municipality 
shortly before the opening. The Biennial Committee has chosen not to respond to this censorship. We at PASAJ Artist 
Initiative have decided to make our voice heard by withdrawing from the biennial. Considering our responsibility towards 
the participants, we fulfilled our commitment to prepare the work for the biennale opening on the 20th April, before 
terminating our involvement.

In their press release, the Biennial Committee have declared PASAJ artist Initiative to be responsible for the removal of 
art works and that PASAJ have failed to make a selection according to Biennial Committee’s expected criteria. We at 
PASAJ are concerned that our withdrawal has been publicized and regarded in this way. We, together with the invited 
artists, withdraw our work as of the 3rd of May from the fourth İstanbul Children and Youth Art Biennial.

The artists who are withdrawing their works are the following: Anna Borghi, Ekmel Ertan & Seçil Yaylalı, Esin Turan, 
Geocyclab, Grete Aagrad & Lars Henningsen, Local A.(Felice Hapetzeder& Jenny Bertnsson), Stefan Endewart & Julia 
Brunner.

Bu yıl dördüncüsü yapılmakta olan İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, sansürlenen işleriyle gündeme 
gelmişti. Görsel sanatlar bölümünün küratörlüğünü üstlenen ve uygulanan sansürden rahatsızlık duyarak, 
açılıştan hemen sonra geri çekilen PASAJ sanatçı inisiyatifinin basına duyurusudur.

PASAJ Sanatçı İnisiyatifi olarak küratörlüğünü yapmış olduğumuz 4. Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, Beyoğlu Belediyesi 
tarafından açılıştan kısa süre önce sansürlendi. Bienal Komitesiyse sansüre karşı sessiz kalmayı tercih etti. Biz PASAJ 
Sanatçı İnisiyatifi olarak sesimizi Bienal'den çekilerek duyurmaya çalıştık. Ancak bunu görev bilinciyle yerine getirmeyi 
uygun bulduk. Bu nedenle bienal katılımcılarına karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirip Bienal’i açılışa hazırladık ve 
20 Nisan’da görevimizi sonlandırdık. 

Bienal Komitesi tüm bunlardan sonra yayınladığı basın bülteninde sansürlenen işlerden dolayı, PASAJ Sanatçı 
inisiyatifini, Bienal komitesinin beklenti kriterlerine uygun secim yapmadığı için islerin kaldırıldığını öne sürmüş ve 
sorumluluğu PASAJ

sanatçı İnisiyatifine yüklemiştir. Sansüre karşı "geri çekilerek" gösterdiğimiz duruşun başka mecralara çekilmesinden 
rahatsızız. Tüm bunlara tepki olarak davet ettiğimiz sanatçılarla birlikte aldığımız karar doğrultusunda islerini 4. İstanbul 
Çocuk ve Gençlik Sanat Bienal’inden 3 Mayıs günü çektiğimizi bildiririz.

İşlerini çeken sanatçılar: Anna Borghi, Ekmel Ertan & Seçil Yaylalı, Esin Turan, Geocyclab, Grete Aagrad & Lars 
Henningsen, Local A.(Felice Hapetzeder& Jenny Bertnsson) , Stefan Endewart & Julia Brunner.

      


