Zonder documentaires te zijn, of louter beeldverslagen, leggen de films van Ali Kazma een ongepolijste realiteit bloot. Het gaat hem daarbij niet
direct over het aankaarten van politieke kwesties,
maar deze sijpelen wel degelijk door in de keuze
van zijn beelden en montage daarvan. Met een
voorkeur voor close-ups en geroutineerde gebaren, fragmentarisch, ritmische ruimtes—in plaats
van brede, meditatieve camerashots—(…) presenteert hij ons beeld na beeld een zinderende concentratie en energie. (Mo Gourmelon in ‘Obstructions: Tense, dense, and well-paced films’, 2009.)
Met trots presenteert AKINCI zes films van Ali
Kazma, waaronder zijn gelauwerde ‘Home’ en
‘Clerk.’ Ook enkele werken uit zijn Resistance serie
worden hier getoond, zoals de film ‘Tattoo,’ die hij
tevens presenteerde in het Turkse Paviljoen tijdens
de 55ste Biënnale van Venetië. AKINCI is bijzonder verheugd om de Nederlandse première van
Kazma’s nieuwe film ‘Safe’ aan te kondigen.
In deze film staat de Wereldzadenbank op Spitsbergen centraal, een bunker ontworpen om zoveel
mogelijk plantzaden op te slaan voor het geval
zich een catastrofe voordoet. De spanning in ‘Safe’
is om te snijden, bijna verstikkend. Zo’n fysieke
sensatie is kenmerkend voor de films van Kazma.
Hij filmt de werkende mens en zijn of haar lichaam
zó dicht op de huid dat het beeld al snel resoneert
met ons eigen lichaam. De condition humaine, met
al haar fysische en filosofische vraagstukken over
arbeid, economie, maakbaarheid, maatschappij en
tijd, wordt telkens weer tintelend voelbaar.

Safe, (film still), 2016, full HD video, 3:18 min.

“Ik ben begaan met het omslagpunt tussen
werkelijkheid en verbeelding,” zegt Ali Kazma. De
videokunstenaar is zich sterk bewust van de kracht
en betekenis van zijn medium in onze huidige,
verzadigde beeldcultuur. Hij begeeft zich graag
precies op het snijvlak tussen realistische verbeelding en verbeelding van de realiteit. “Verzadiging,”
zegt hij, “dat vind ik onethisch. (…) De kunstwerken die ik belangrijk vind zijn de werken die iets
toevoegen aan het enigma en de complexiteit van
onze wereld. Als een werk hier niets aan toevoegt,
dan zou het op zijn minst ruimte moeten creëren
om hierover na te denken en in gesprek te gaan.”

Calligraphy, (film still), 2013, full HD
video, 5:50 min.
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Crystal, (film still), 2015, full HD
video, 10:18 min.
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Ali Kazma, geboren in 1971, Istanbul, studeerde
kort fotografie in Londen om vervolgens, in 1995,
een filmstudie in de Verenigde Staten af te ronden. Hij behaalde zijn Master graad aan de New
School University in New York, waarna hij enige tijd
werkte als onderwijsassistent. Ali Kazma kreeg in
2011 de UNESCO prijs en in 2010 de Nam June Paik
prijs voor zijn Obstructions serie, waar hij sinds
2005 aan werkt. Kazma’s videowerken bevragen en
onderzoeken het ritme en wezen van de mens en
zijn of haar verhouding ten opzichte van de huidige
tijdsgeest. Zijn consistente oeuvre wordt internationaal geprezen. Zijn video-installaties en films zijn
vertoond in instituten, op festivals en biënnales
over de gehele wereld, waaronder de Istanbul Biënnale, Sao Paulo Biënnale, Tokyo Opera City, San
Fransisco Art Institute, Istanbul Modern, Havana
Biënnale, Lyon Biënnale, ARTER Istanbul, Hirshhorn
Museum en de 55ste Biënnale van Venetië (Paviljoen
van Turkije). In 2017 zal zijn werk worden tentoongesteld bij Jeu de Paume in Parijs. Kazma woont
sinds 2000 in Istanbul.

