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İnsanın Yeni Gündemi, insan zihni, onun becerileri, 

güdüleri, sosyal ve doğal besin zincirleri içindeki 

konumlanışı ve bununla nasıl baş ettiği gibi insana dair 

sorular üzerine spekülatif sanatsal ve bilimsel araştırmalar 

içeriyor. 

Yeni teknolojilerin desteğiyle katılıma ve oyuna 

davet eden ve dijital alanın izleyiciyi içine alan tasavvur 

olanaklarını kullanarak üretilen işler, tüm araçlarıyla besin 

zincirinin en üst halkasına oturmuş olan ve dünyaya 

hükmeden insanın, istikrarlı sosyal sistemler inşa etmek, 

kendi türü ve diğer türlerle küresel çevre içinde bir arada 

var olmanın sürdürülebilir koşullarını oluşturabilmek 

konusundaki sarih yetersizliklerini de ele alıyor.

Adını ve ilhamını Yuval Noah Harari’nin “Homo 

Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi” adlı kitabından alan sergi, 

insanın olası geleceğinin tasarımı üzerine spekülasyonlar 

ve bundan sonra çabasının ne için olacağı gibi temel bir 

konuyla ilgileniyor. İnsanın yeni gündemi bu bağlamda 

insanın küresel politik arena içindeki güç savaşı ile 

ilgilenmekle kalmıyor, dijital sanat teknolojilerinin ve 

insan davranışını temel alan sosyal medya ve bilgisayar 

oyunları gibi bilgisayar tabanlı platformların, mevcut 

güç mekanizmalarını anlamak ve dönüştürebilmek 

için nasıl kullanılabileceğine dair sorular soruyor. 

İçinde bulunduğumuz, kimilerince “Antroposen” olarak 

adlandırılan bu çağda bu teknolojiler kültürel, ekonomik 

ve ekolojik değişim açısından nasıl bir fayda sağlayabilir? 

Sanatsal ve bilimsel araştırmalar nasıl böyle bir değişim 

için nasıl mobilize edilebilir? Ve daha önemlisi, bu 

teknolojilerin beraberinde getirdiği toksik fiziksel ve 

psikolojik yan etkileri ve potansiyel suiistimali ile yine bu 

teknolojileri kullanarak nasıl baş edebiliriz? 
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The New Human Agenda reflects upon living 

conditions and politics of co-existence in our time, not 

only among humans, but also in our relation to other 

organisms and ecosystems, creating a playful discursive 

podium to interrogate prevailing power mechanisms.

As natural habitats are translated into digital 

landscapes, we gain new perspectives of the animal 

in the forest, the micro-organism populating our world, 

pushing the frontiers of humans outwards to space 

and inwards into our bodies. The works in this exhibition 

explore how our human mind copes with, and influences, 

these shifting social and natural food-chains in the quest 

for understanding and battling some of the obvious 

failures of humanity building stable social structures and 

establishing enduring modes of co-existence with the 

global environment.

The exhibition title is borrowed from Yuval Noah 

Harari’s inspiring book, “Homo Deus: A Brief History 

of Tomorrow”, who dares to engage in well-informed 

speculations about the possible futures of humanity, and 

poses the central question, “What will humanity strive for?” 

The new human agenda in this context not only refers to 

struggles for dominance in the global political arena, but 

also asks how digital art technologies and computer-

enabled platforms for human behavior (such as social media 

and computer games) can be used to twist the prevailing 

power mechanisms. To what extent can these technologies 

be employed for a cultural, economic, and ecological 

change in the era of the so-called “Anthropocene”? How 

can artistic and scientific research be mobilized for such 

change? And, most importantly, how do we cope with the 

toxic side-effects and enormous potential for abuse that 

great, potent technologies bring along?
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Atıl Zamanlar Idle Times (2011 - 2015)
İnteraktif Video Yerleştirme Interactive Video Installation
Sanatçının izniyle Courtesy of the Artist

Karakter Çalışmaları Character Studies

Alex Verhaest



Atıl Zamanlar Idle Times (2011 - 2015)
Akşam Yemeği Sahnesi Dinner Scene



Atıl Zamanlar Idle Times (2011 - 2015)
Masa Dekorları Table Props



Dalganın İzinde In Search of the Wave (2013)
Video, 6’11’’, HD format, 16:9, renkli, stereo ses
Video, 6’11’’, HD format, 16:9, color, stereo sound
Sanatçının izniyle Courtesy of the Artist

Gaëtan Robillard







Gelecekte En İyi Porselenden Yemek Yediler 
In the Future, They Ate From the Finest Porcelain (2015)
Video, 29’, Larissa Sansour and Søren Lind
Sanatçının izniyle Courtesy of the Artist

Larissa Sansour







2065 (2018)
HD Video, surround ses, 5’ HD Video, surround sound, 5’
© Lawrence Lek, Sanatçı ve Sadie Coles HQ, London izniyle
Lawrence Lek, Courtesy The Artist and Sadie Coles HQ, London

2065 (2018)
Açık Dünya Video Oyunu Open-World Video Game
© Lawrence Lek, Sanatçı ve Sadie Coles HQ, London izniyle
Lawrence Lek, Courtesy The Artist and Sadie Coles HQ, London

Lawrence Lek







ITEOTA (Bir Hayvanın Gözünden
In the Eyes of the Animal) 2015
Çok kanallı video, 5’ Multichannel video 5’
Sanatçının izniyle Courtesy of the Artist

Marshmallow Laser Feast







Saklı Mekandan Anılar - Çalışma I
Memoirs from Latent Space - Study I, 2018
Yapay Zeka Algoritmaları verilerinden resim ve heykeller
AI Data Paintings and Sculptures
Sanatçının izniyle Courtesy of the Artist

Refik Anadol 







Geçici Hayat Impermanent Life, 2017
Dijital eser, 4 kanal, 10’ (loop)
Digital Work, 4 channels, 10’ (loop) 
Sanatçı ve Ikkan Art International Pte Ltd. izniyle
Courtesy of the Artist and Ikkan Art International Pte Ltd.

teamLab
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