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İMPARATORLUKLAR ÖNCESİ  
Daniele Sigalot’nun İstanbul’daki ilk solo sergisi, “Empires Ago”, geçmiş imparatorlukların içimizde taşımaya 
devam ettiğimiz görkemli mirasına atıfta bulunur.   

İnsanın, geçmişinde ve bugününde kültüre bıraktığı izlerden yola çıkan sanatçı, şehirlerin silüetini, altın kaplama ve 
paslanmaz çelik haritalarda görselleştirir. 

İnsan potansiyelinin iyi ve kötü izlerini barındıran şehirler; yüzyıllardır ressamların, yazarların, seyyahların kendi düş 
dünyalarından süzerek aktarılmışlardır. Haritalar ise şehirlerin en gerçek hafızalarıdır. 

Şehirlerde kendi yansımalarımızı gördüğümüz gerçeğinden yola çıkan sanatçı, ayna etkisi verecek şekilde işlenmiş 
İstanbul ve Roma haritalarında, kendi portrelerimizi izlemeye davet eder. Kimliğimiz ve yaşadığımız yer arasındaki 
bağı sorgular.   

Sigalot’nun çalışmalarında; renk, malzeme, kompozisyon, başlık gibi elemanlar, öznel algıda çok anlamlılığı 
destekleyecek şekilde planlanmışlardır. Bu bakımdan onun sanatında malzeme seçimi, sadece estetiğe dayalı bir 
süreç değil; aynı zamanda algının ve maddenin yeniden keşfi ile ilgilidir.

Serginin ilk katında yer alan alüminyumdan yapılmış “kağıt uçaklar”, efemera bir malzeme olan kağıdın zayıf ve 
hassas doğasını, metalin sert ve soğuk habitatında eriterek, görünene ilişkin algılarımızla oynar.
 
‘Öz’lerin kırılganlığını birer metafor olarak kullanan Sigalot; uçağın oyuncu, çocuksu imgesi ile gerçek eylemsel 
doğasını yüzleştirerek, hafızamıza kodlanmış anlam çizgilerini bulanıklaştırır. Görünenin ötesini düşünmeye davet 
eder.

Sanatçının adeta imzası niteliğinde olan bu kağıt uçaklar, her kıtada her çocuğa ait olabilecek, materyalizmden 
uzak, düş gücü ve yaratıcılığa ait bir simge olarak düşünülebilir. Kağıt uçakların, Sigalot’nun sanatında böylesine 
sembolik bir güce ulaşmış olması, çocukluğumuzun temel bir anını canlandırma gücüne sahip olmasından 
kaynaklanabilir. 

Diğer taraftan sanatçının yapıtları; sınırları tanımlanmış, dayatılmış tek bir anlam sunmaz. İzleyicinin düş dünyasında 
çözümlenir. Bu nedenle, evrensel olarak kabul görmüş simgeler, onun sanatında farklı göstergelere dönüşür.
Kağıt uçakların alimünyum temsilleri de, görünen kişiliklerimiz ardındaki kırılgan doğamıza uzanarak, modern 
toplumun hayatımıza getirdikleri ve götürdükleri ile bir hesaplaşmaya dönüşür. 

Serginin ikinci katındaki çalışmalar, odağı insan olan derinlikli bir sanat söylemine ulaşır. Farklı malzemelerin 
sunduğu polifonik uyum, algımızı yönlendiren sanatsal bir edim oluşturur.

“If you show me your empathy, I will show you mine” isimli eser egolarımızı gösterir. Sanatçının otoportresi 
olarak tasarlanmış altın kaplama paslanmaz çelikten yapılmış bu eser, karşısına geçtiğimizde kendi yansımamızı da 
görebileceğimiz bir aynaya dönüşür. Biz bu aynada kendimize baktığımızı düşünürken gördüğümüz şey, aslında 
sanatçının portresi üzerinden bize ulaşan yansımamızdır. Onun benliğinin yansımalarında, -yani sanatında- bize ait 
parçalar buluruz. 

Toplumda kabul edilmiş değerler sistemine, kalıplaşmış normlara bağlandığımız; kendimizden uzaklaşıp, bizi 
yansıtmayan kimliklere bürünmek zorunda kaldığımız anlar vardır. “Ayna Benlik” teorisine de göndermede bulunan 
bu eser, kendimize bir adım yaklaşıp bakmamızı ve iç dünyamızda unuttuğumuz bir resimle bağlantı kurmamızı 
ister. Tüm egolarımızdan sıyrılarak, kendimizi okumamız için bir başlangıç sunar.

Sigalot’nun, sanatında sözcüklerle yaratılan kavramsal rezonans kültürel referanslardan faydalanır. İmge ile iletilen 
düşünce; dil ile yeniden inşa edilerek, izleyiciyi anlam üretimine davet eder. 

Dijital bir zaman sayacı olan “ENOUGH”, sergide tekrar temasının kullanılmadığı tek eserdir. Günümüze ulaşmış 
tüm ölümsüz yapıtlara atıfta bulunan eser, sanatçının esprili bir yaklaşımla, kendi sanatının ölümsüzlüğü için kafi 
gördüğü, 3016 yılından günümüze dek, geri saymaya devam edecektir.

Uzun yıllar, profesyonel olarak uluslararası reklam sektöründe çalışmış olan sanatçı, reklam dünyasının dilini ustaca 
kullanır. Medyanın ve çağdaş toplumun empoze ettiği klişelere ince bir ironi ile cevap verir.

Sanatçının İstanbul’da  ilk kez sergilediği “3900 sponges” isimli renkli ponponlardan oluşan enstalasyon, 
nesnelerin gerçek doğası ve toplumdaki algısı arasındaki anlam ilişkisine ilüzyonist bir tavırla yaklaşır. İlk bakışta 
doğadaki organik bir formu andıran, fakat insan yapımı olan bu endüstriyel ürünler, yarattığımız yapay yaşamları 
deşifre eder. Bir simülasyonda yaşadığımız gerçeğini hatırlatır. Sosyal medya hesaplarımız ve maskelerimiz 
ardındaki kimliklerimizi sorgular. 

Sigalot’nun sanatında malzeme seçimi, izleyiciyi oyuna davet eden sezgisel bir keşif içerir. 

Serginin üçüncü katında yer alan, buruşturup fırlatılmış kağıt görünümündeki alüminyum eserler, bizi, yaratıcı 
sürecin sancısıyla tanıştırır. Öyle birdenbire zihnimize düşmüş gibi görünen fikirlerin ardındaki upuzun sürece 
dikkat çeker. 

“16 good ideas above, between and under 467 bad ones, displayed in geometrical order”, tıkanmış, başarısız 
fikirleri zihinsel birer toteme dönüştürür. Bir fikrin ardında, bizi ilhama ulaştıran bir çok deneme olduğunu gösterir.

Sigalot’nun sanatında ustaca kullandığı çift anlamlar burada da, doğadaki “recycle” etkinliğini çağrıştırarak, eski 
fikirleri yeniden işleyip kullanılır hale getirme sürecine atıfta bulunur. Sigalot’ya göre kötü fikirler yoktur, tekrarlanan 
sezgiler vardır. Kararsızlıklar, çelişkiler, yaratıcı düşüncenin sürecidir. “Inconsistently Logical” isimli  eser, bu 
duyguyu fark etmeye başladığımız yerdir. Eserin lotus çiçeği formunda tasarlanmış olması sembolik bir anlam 
içerir. Çamurlu sularda yetişen bu tertemiz bitki, zihnin duruluğunu ve manevi aydınlanmayı temsil eder. 

Dil ve plastik etkileşim, Sigalot’nun sanatında tesadüfi bir karşılaşma değildir. İzleyiciyi aktif olarak düşünsel sürece 
dahil edecek göstergeler sunar. 

“The Universe is Growing So Should We” isimli eser, galaksi şeklinde bir spiralden oluşmaktadır. Eserin sarmal 
formu, izleyiciye iki farklı izlek sunabilir. İzleyici, sarmalın merkezinden dışarıya doğru açıldıkça buruşan bir kağıt 
veya sarmalın dışından merkeze doğru ilerledikçe düzleşen bir kağıt görebilir. İlki; yaratıcı süreçte tıkanmışlığı; 
diğeri ise, tam tersini ifade etmektedir.  

Çift anlamlar ve göndermeler Sigalot’nun sanatının temel şifrelerdir. Sanatçı, buruşturulmuş kağıtları ve spiral 
formu bir arada kullanarak, buruşuk bir halden evrimleşmiş olan evrene gönderme yapar. Evren, uzamsal bir 
boyutta genişlerken, insan ırkının da, düşünsel boyutta gelişmesi gerektiğini vurgular.

İstanbul’da üretilmiş olan, “Everything that Could Have Been But Wasn’t, Now Is” isimli eser, sanatçının en güncel 
çalışmasıdır. Sigalot’nun, tüm yaşamı boyunca ürettiği başarısız fikirlerin toplamını temsil eder. Eserin dev hacmi, 
bulunduğu mekanı daha da daraltarak, klastrofobik bir his yaratır. Yaratıcı süreçte, bireyin hissettiği tıkanmışlık ve 
gerilimi vurgular.

Kötü fikirlerin yan etkilerinden biri, tekrar deneme korkusudur. Oysa sanatta başarıyı getiren süreklilik ve 
tutarlılıktır. Sigalot, başarının ardındaki binlerce düşüşü, çember gibi kusursuz bir form ile görselleştirerek, hayata 
ince bir alaycılıkla dokunur.

Sergide, son olarak mektuplar ve post-itler serisinden çalışmalarla karşılaşırız. Sanatçının geleceğe, kadere ve 
sanata yazdığı mektuplardaki ironi, hem evrensel hem öznel bir duygunun gücünü taşır.

İçinde yaşadığımız zamanı tanımlayan post-itler, evrensel bir kültürün kodlarını çözümler. “Zamanın içinde olan”, 
“trend”i takip eden, “bir örnekliliğin içinde” kaybolup kendi “öznelliğini” yitiren toplumsal şemaya ayna tutar.

Daniele Sigalot’nun çalışmaları, kavramların içinin boşaltıldığı bir çağda, bizi anlamın çoklu/çoğul doğasını 
sorgulamaya yönlendirir. 

İrem Konukçu
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EMPIRES AGO  
“Empires Ago,” Daniele Sigalot’s first solo exhibition in Istanbul, refers to the magnificent heritage of empires past 
which we still carry within ourselves.

Taking the current and past traces humanity has left on culture as his starting point, the artist visualizes the city 
silhouettes on gold-plated and stainless steel maps. 

Cities, which contain within themselves both the benevolent and malignant potential of humankind, have been 
conveyed through the filter of the painters’, writers’ and travelers’ imagination for hundreds of years. And maps are 
the most genuine memories of the cities.

Starting from the fact that we see our own reflections in the cities, the artist invites us to observe our auto-
portraits in the maps of İstanbul and Rome, treated to give the impression of mirrors. He questions the connection 
between our identity and where we live.

In Sigalot’s works; elements such as color, materials, composition and titles are planned to support polysemy in the 
subjective perception. Therefore, in Sigalot’s art, the selection of medium is not just a process based on aesthetics, 
but also about the rediscovery of perception and matter. 

The aluminum “paper planes” on the first floor of the exhibition melt the weak and sensitive nature of paper, an 
ephemeral material, in the hard and cold habitat of metal and play with our perception of the visible. 

Sigalot, who uses the fragility of the ‘essence’ as a metaphor, blurs the lines of meaning coded into our brains by 
putting the playful, childish image of a plane into a confrontation with its actual operational nature. He invites us to 
contemplate what is beyond the visible.

These paper planes, the artist’s trademark, can be conceived as an unmaterialistic symbol of imagination and 
creativity which could belong to any child in any continent. The reason for the fact that paper planes have 
achieved such symbolic power in Sigalot’s art could be their ability to revive a moment from our childhood. 

On the other hand, the works of the artist do not present a single imposed meaning with defined borders. They are 
resolved in the observer’s imagination. 

This is why the universally accepted signals transform into different indicators in his art. 

The aluminum representation of paper planes reach out to the fragile nature behind our persona and turn into a 
reckoning: what has modern society brought into our lives and what has it taken from it?

The works on the second floor of the exhibition achieve an art discourse, the focus of which is the humankind.The 
polyphonic harmony offered by different materials constitute an artistic act that steers our perception.  

The work entitled “If you show me your empathy, I will show you mine” points to our egos. Designed as the artist’s 
auto-portrait, made of gold-plated stainless steel, it transforms into a mirror in which we can also see our reflection. 
As we think we are looking at ourselves in this mirror, what we really see is our reflection reaching us through the 
artist’s portrait. In his ego’s reflections–his art–we see parts of ourselves.  

There are moments when we get attached to generally accepted values and formulaic norms, wander away from 
our true self and assume identities which do not truly reflect us. The work, which also makes a reference to the 
“Looking-glass Theory,” asks us to get a step closer to ourselves and make a connection with a forgotten picture 
within each of us. It offers a starting point to leave our egos behind and read ourselves.

In Sigalot’s art, the conceptual resonance created by words makes use of cultural references. Thought communicated 
by an image is reconstructed through language and invites the observer to the production of meaning. 

“ENOUGH,” a digital time counter, is the only work in the exhibition which does not use a repetition theme. 
Addressing every immortal, extant work it will jokingly continue to count back from the year 3016 to today, a time 
period the artist finds sufficient for his immortality. 

The artist, who worked professionally in advertising internationally for long years, uses the language of that field 
skillfully. He responds to the clichés imposed by the media and contemporary society with irony.

“3900 sponges,” an installation of colorful pom-poms to be exhibited in Istanbul for the first time, approaches the 
relationship between the true nature of things and its perception by society in the manner of an illusionist. These 
man-made industrial products which, at first sight, resemble organic forms in nature decipher the synthetic lives 
we created. They remind us that we live in a simulation and also question our identities behind our social media 
accounts and masks.  

In Sigalot’s art, the selection of materials contains an intuitive discovery inviting the observer to play.

On the third floor of the exhibition, the aluminum works resembling scrunched and discarded paper introduce us 
to the pain of the creative process. It calls attention to the long process behind ideas that appear to have come to 
mind just like that.  

“16 good ideas above, between and under 467 bad ones, displayed in geometrical order” transforms blocked 
and failed ideas into a totem. It shows us that behind every idea, there are a lot of attempts that make us achieve 
inspiration.

The double entendres Sigalot uses skillfully in his art to address the process of reprocessing of old ideas to make 
them usable again, evoking the recycling process in nature.

There are no bad ideas according to Sigalot, but only repetitive intuition. Indecisions and contradictions are parts 
of the creative process. The work entitled “Inconsistently Logical” is where we start to recognize this feeling. The 
lotus flower form of the work has a symbolic meaning. This immaculate plant, which grows in muddy waters, 
symbolizes clarity of mind and spiritual enlightenment.

The encounter of language with plastic interaction is not a coincidence in Sigalot’s work. It offers indicators that 
involve the observer actively in the thought process. 

“The Universe is Growing So Should We” is a spiral shaped into the form of a galaxy. The helical form of the work 
may offer the observer two different views. Moving from the center to the outward parts of the helix, the observer 
can see a creased piece of paper or from the outward parts to the center, a flattened one. The first one represents 
the creative block; the other one represents just the opposite.

Double entendres and references are the basic codes of Sigalot’s art. By using creased paper and spiral form 
together, the artist makes a reference to the universe, which evolved from a creased state. He emphasizes that 
humankind should expand in the dimension of thought as the universe did on a spatial dimension. 

“Everything That Could Have Been but Wasn’t, Now Is” the most current work of the artist, was created in 
Istanbul. It represents all of the bad ideas Sigalot produced throughout his life. The giant volume of the work 
narrows down the space and creates a claustrophobic feeling. It emphasizes the blocks and tensions the individual 
experiences during the creative process.  

One of the side effects of bad ideas is the fear to retry. Yet, continuity and consistency are the factors that bring 
success in art. Sigalot touches life with nuanced sarcasm when he visualizes thousands of failures behind success 
in the perfect shape of a circle.  

Finally, we see selected works from the letter and post-it series in the exhibition. The irony in the letters the artist 
writes to art, future and destiny has the power of both a universal and subjective feeling.

The post-its which describe the times we live in decipher the codes of a universal culture. They hold a mirror to the 
social diagram which loses its “subjectivity” in “uniformity,” “trendiness” and “being à la mode.”

Daniele Sigalot’s work steers us towards questioning the multiple/plural nature of meaning in an age in which the 
concepts are eviscerated.
 

İrem Konukçu
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1110

OLABİLECEK OLAN AMA OLAMAYAN HER ŞEY, 
ŞİMDİ OLDU

Alüminyum üzerine akrilik cila
300 cm (çap) / 2018

EVERYTHING THAT CHOULD HAVE BEEN BUT 
WASN’T, NOW IS

Acrylic varnish on aluminum
300 cm (diameter) / 2018



1312



1514



1716



1918



2120

CHANTAL
DARIO



2322

İSTİKRARSIZCA MANTIKLI
Alüminyum üzerine akrilik cila

330 cm (çap)
2017

INCONSISTENTLY LOGICAL
Acrylic varnish on aluminum

330 cm (diameter)
2017



2524



2726





3130



3332

EVREN BÜYÜYOR, BİZ DE BÜYÜMELİYİZ 
Alüminyum üzerine akrilik cila

250 cm (çap)
2017

THE UNIVERSE IS GROWING AND SO SHOULD WE
Acrylic varnish on aluminum

250 cm (diameter) 
 2017



3534

ENSTALASYONUN SİYAH BEYAZ, ANKARA’DAKİ 
GÖRÜNÜMÜ

INSTALLATION VIEW AT SIYAH BEYAZ, ANKARA



3736



3938

179 KÖTÜ FİKRİN ARASINDA, ALTINDA VE 
ÜZERİNDE 6 İYİ FİKİR 

Alüminyum üzerine akrilik cila
Değişken boyutlar / 2017

6 GOOD IDEAS ABOVE, BETWEEN AND 
UNDER 179 BAD ONES

Acrylic varnish on aluminum
Variable dimensions / 2017 
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4342

ENSTALASYONUN 
BERNHEIMER CONTEMPORARY, BERLIN’DEKİ 

GÖRÜNÜMÜ

INSTALLATION VIEW 
AT THE BERNHEIMER CONTEMPORARY, 

BERLIN
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ENSTALASYONUN CASERTA KRALİYET 
SARAYI’NDAKİ GÖRÜNÜMÜ 

INSTALLATION 
VIEW AT THE ROYAL PALACE OF CASERTA



4746

ENSTALASYONUN 
POTENZA ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDEKİ 

GÖRÜNÜMÜ

INSTALLATION 
VIEW AT THE ARCHEOLOGICAL MUSEUM OF 

POTENZA
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SEVGİLİ SANAT
Alüminyum üzerine akrilik cila ve yağlı pastel

130 x 100 cm - 5 adet 
2017

DEAR ART
Acrylic varnish and oil pastel on aluminum

130 x 100 cm - Edition of 5
2017
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KIRMIZI
Alüminyum üzerine akrilik cila ve yağlı pastel

100 x 100 cm - 5 adet 
2017

RED
Acrylic varnish and oil pastel on aluminum

100 x 100 cm - Edition of 5
2017

SARI
Alüminyum üzerine akrilik cila ve yağlı pastel

100 x 100 cm - 5 adet 
2017

YELLOW
Acrylic varnish and oil pastel on aluminum

100 x 100 cm - Edition of 5
2017
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KEŞKE
Aluminyum üzerine akrilik cila ve yağlı pastel

70 x 70 cm
2018

I WISH
Oil pastel and acrylic vernish on aluminum

70 x 70 cm 
2018

SATILIK DEĞİL
Aluminyum üzerine akrilik cila ve yağlı pastel

80 x 80 cm
2018

NOT FOR SALE
Oil pastel and acrylic varnish on aluminum

80 x 80 cm 
2018
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DİDAKTİK
Alüminyum üzerine akrilik cila ve yağlı pastel

50 x 50 cm
2018

DIDASCALIC
Acrylic varnish and oil pastel on aluminum

50 x 50 cm
2018

SADECE RENKLİ BİR SANAT ESERİ
Alüminyum üzerine akrilik cila ve yağlı pastel

50 x 50 cm  
2018

JUST A COLORFUL ARTWORK
Acrylic varnish and oil pastel on aluminum

50 x 50 cm
2018
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BU KALEMİN YALNIZCA İYİ FİKİRLERİ VARDI
Bic tükenmez kalem, mürekkep, kağıt

20 x 30 cm 
2017

THIS PEN ONLY HAD GOOD IDEAS
Bic pen, ink, paper.  

20 x 30 cm
2017
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İKİ YÜZLÜ I
Paslanmaz çelik, korten

250 x 350 cm  
2017

DUPLICITOUS I
Stainless steel, corten

250 x 350 cm 
2017



6362

İKİ YÜZLÜ II
Paslanmaz çelik, korten

220 x 180 cm  
2017

DUPLICITOUS II
Stainless steel, corten

220 x 180 cm 
2017



6564



6766

İKİ YÜZLÜ III
Paslanmaz çelik, korten

330 x 300 cm  
2017

DUPLICITOUS III
Stainless steel, corten

330 x 300 cm 
2017
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İşlerine baktığımızda bir tür post-modern trompe-l’oeil gözlemleriz: görüntüde bir başka nesnenin taklidini 
betimleyen bir nesne vardır. Görünümünü tanırız fakat bir dakika içinde nesnenin yapımında kullanılan malzemenin 
alışılagelmiş olmadığını fark ederiz. Aslında tam zıt bir işlevi üstlenmişlerdir.
 
Sigalot’un dilinin doğrudanlığı malzeme seçiminde de tutarlı kalır: Hep Blue and Joy3 (Mavi ve Neşe) markasını 
taşıyan uçaklarında alüminyumun yerini kağıt almış ve alüminyumun kendi hali kazıyıp atılmıştır. Böylece çocukluk 
oyunumuz, dikkati içinde bulunduğu yerden uzaklaştırmadan ebedileşir. Uçaklar yandaki Astrea Salonu’nun 
zemininin bir reprodüksiyonu olan duvara çarparlar. Uçaklar aynı zamanda çelikten de yapılmıştır. Atölyesinde 
günler süren denemelerin sonunda sanatçı bu alaşımı ilk defa kullanmıştır. Hem alüminyum hem çelik kıymetli 
metal gibi görünseler de yetersiz malzemelerdir. Bu da bir başka Blue and Joy tarzı çift anlamlılıktır.    
 
Serginin tartışmasız kahramanları bir temaya dönüştürülmüş fikirlerin bizzat kendileridir: sanatçının yanlış olanlar 
dahil bütün sezgilerine değinmek için iki oda ayrılmıştır. Bulgularından memnun olmayarak kağıdı buruşturup 
atan akademisyenin modası geçmiş imgesi yeni bir biçimde tekrar canlanır. Bu kez de kağıtlar alüminyumla 
verniklenmiştir. Uzaktan bakıldıklarında kağıttan farkları yoktur. Kötü fikirlerin iyi fikirleri doğurması gerekir. İyi 
fikirlerse berbat edilmiş ve daha az ilginç olan fikirlerden kıl payı ayırt edilebilirler.  
 
Daniele hem avant-garde’ın hem de pop art’ın çocuğu, Genç İngiliz Sanatçıları’nın da yeğeni olduğunu 
göstermektedir (10 yıl boyunca reklam sektöründe çalışmış olması sadece tesadüf müdür?) Otopotresinde 
Pistoletto gibi bir Arte Povera ustasına yapılan göndermeleri fark etmemek imkansızdır. Tıpkı İsimsiz ile Hirst’e 
gönderdiği saygı gibi. Sanatçılar şunu iyi bilirler: hiçbir şey icat edilmemiştir; sanat döngüseldir, farklı biçimlerde 
geri gelir ve önemli olan kendi döneminizi ölümsüzleştirmektir. Daniel’in kapsüllerle tıka basa doldurduğu odada 
görüldüğü gibi hapların mutlulukla eşanlamlı olduğu bir dönem… Sonuçta haplar daima kaçışın ve özgürlüğün 
simgesi olmadı mı? Matrix’de ya da Alice Harikalar Diyarında’da (burada mantar biçiminde) haplar mutluluk 
kaynağı değiller mi? Belki de haplar sonsuz rol canlandırma oyununda gözlemciyi çekmek için sadece hızlı bir yol, 
anımsatıcı ve kişisel olabilen bir yorumdur.
 
Oysa Sigalot gerçekle temasını yitirmez: kadere ve geleceğe yazdığı mektuplar, geleceği öngörülemeyen bir işi 
olan herkesin kendisini bekleyen bilinmeze göndermek istedikleridir. Sanatçı Olimpos Dağı’nda sadece anlaşılamaz 
sanat eserleri yaratanları kabul eden “Sanat Tanrıçası”na da değinir: Kendisinin işleri bunların arasında yoktur. 

Sergi şu soruyla kapanıyor: Enstalasyonlar unutulmaya mahkum mu? Sadece resimler mi ebediliğe talip olabilir?
 
Enough (Yeter) adlı işiyle Sigalot meslektaşlarına, arkadaşlarına ve ressamlara enstalasyonların da zamana meydan 
okuyabileceğini göstermek istiyor: çift besleme devresine sahip, geri alınamaz bir kronometre sonuncu odada 
bizleri bekliyor. Nerede olursa olsun, 28 Nisan 3016 tarihine kadar çalışmaya devam edecek.  
 
Sonuçta, Daniele Sigalot’un işlerini gerçekten anlamak için kendinizi fazla ciddiye almamanız gerekir. Ve her şeyden 
önce, her şeyi öven ve anlaşılamaz her şeyi bir sanat eseri haline çeviren durumu fazla ciddiye almamanız gerekir. 
  
Sanatçının anlaşılması zor bir gücü mevcut değildir; sanat; gözlemcinin gözlerinde, kamuda oluşur.

Daniel zihnimizi hayrete düşürmek ve oyuna getirmek istiyor: hem anlamsal hem göstergesel çift anlamlılıklarla 
beslenen bu oyunun kuralları sadece budur.

Maria Letizia Tega

3 Daniele Sigalot 2005 yılından itibaren işlerini Fabio La Fauci ile birlikte Blue and Joy takma adını kullanarak imzaladı. Artık tek başına çalışıyor ve 
daha ünlü olan bu adın yanı sıra kendi adını da kullanıyor. 

HER ŞEY ZATEN SİZİNDİR 
Bu metin, Daniele Sigalot’un 2017 yılında Caserta Krallık Sarayı’nda gerçekleştirdiği sergi hakkında yazılmış katalog metnidir.

Sanat fuarlarını ve sergilerini ziyaret edenlerin sayısı her yıl katlanarak artsa da, bugün insanlar hala sanatçıyı 
acı çeken bir figür olarak kendi ıstırabının kurbanı ya da toplumun hatalarını vurgulayan otoriter bir ses olarak 
görüyorlar. 

Son seksen yılda bir çok şahıs ciddiyet ve ızdırabın sanat üretebilmek için kaçınılmaz özellikler olmadığını 
gösterdiyse de (akla hemen gelen isimler Andy Warhol, Salvador Dali, Marcel Duchamp ve bu açıdan önemli 
diğerleri) çağdaşlığın basit, ironik, neşeli işlerle temsil edilebileceği ve bu işlerin izleyiciyi aynı derecede 
düşünmeye yöneltebildiği konusuna daha açık biçimde dikkat çekmiş olanların Jeff Koons ve bizim Maurizio 
Cattelanımız gibiler olduğunu düşünüyorum.  

Daniele Sigalot’un profilini ve işlerini anlamak, ancak bir eserin değerini onu üreten insanın el hünerinden ayrılmaz 
olarak ele alan “Bunu Ben de Yaparım” saçmalığının ötesine geçerek mümkün olabilir.   

Daniele bir iletişimci, fikirler üreten yaratıcı bir kişi…  Burada “Üreten” sözcüğü tesadüfen kullanılmıyor; Sigalot 
sezgilerini somut (Dario Capodiferro ile yaptığı işbirliğine de teşekkür etmek lâzım) ve izleyicinin anında 
anlayabileceği bir şeye dönüştürüyor. Sanatçı bunu yapan değilse kimdir?
 
Kendisini Reffia di Caserta gibi bir bağlamda ifade etmek, Daniel Sigalot için çok değerlidir: burada, bir mekanı 
günümüzde çağdışı sayılacak provokasyonlarla kirletme arzusu olmadığı gibi kendini övme küstahlığı da yoktur. 
Bütün düşüncesi kendi dilini binanın uyumunu mahvetmeden ona katmaktır. 

Fakat sadece bu da değil… Eski ve modern arasındaki zıtlık tabii ki yeni bir şey olmadığı gibi sadece Sigalot’a ait 
bir özellik de değil. Sanatçıyla Reggia’nın tarihini birleştiren şey, daha çok yaratıcılık ve deneme arzusudur. 

Bugün İtalyan sanat tarihinin ana direği, bir geleneğin simgesi ve UNESCO mirası olan şey, tasarlandığı dönemde 
mutlak modernliğin vücut bulmuş hali olarak kabul ediliyordu. Caserta Kraliyet Sarayı, bu projesiyle aynı zamanda 
onu çevreleyen ve bitişiğindeki San Leucio kompleksinden geçen yeni bir su kemeriyle beslenecek olan kentsel 
bölgeyi de dönüştürmek isteyen avant-garde bir hükümdarın ilhamına dayanıyordu. Reggia güç ve ihtişam 
sergileyecekti fakat aynı zamanda verimli ve rasyonel olacaktı. Bu nedenle, kent ve sakinleri için sadece bir kutlama 
değil aynı zamanda somut ve pratik bir operasyondu. 

Daniele de işlerinde aynı “pragmatik” tavrı kullanıyor: sergi odalarıyla sergilenen işler arasında gerçek bir ayrım 
yok. Aslında sanatçı, serginin adını seçtiği andan itibaren Reggia ve kurucusu arasında karşılıklı bir etkileşim 
yaratarak çalışmış. 
 
Serginin adı Tutto è già vostro (Her Şey Zaten Senin) İspanya hükümdarı olduktan sonra Carlo III adını alan Carlo 
di Borbone’ye bir övgü. Antik kültürle ilgili belirleyici bir çalışma olan ve bu son derece aydınlanmış hükümdarın 
kurmuş olduğu Accademia Ercolanese’nin faaliyetlerinin ortaya çıkardığı Le Antichità di Ercolano Esposte 
(Ercolano’nun Ortaya Çıkartılan Eski Eserleri)’nin birinci cildinden bir alıntıya göndermede bulunuyor. Cildin birinci 
sayfasında Ercolanesi akademisyenlerinin krala hitap eden sözlerini okumak mümkün: 

“Majestelerine Ercolano ve çevresindeki resimlerle ilgili olarak Ercolano’nun Ortaya Çıkartılan Eski Eserleri’nin 
Birinci Cildini sunarken bizlere bahşettiğiniz nezaketten onur duyuyoruz. Size getirdiğimiz her şey zaten 
sizindir.”2  

Ercolano akademisyenleri gibi Daniele Sigalot da zaten her şeye sahip olan bir krala bir şey sunmanın cesaret 
gerektiren bir davranış olduğunu biliyor. Kralın sunulan şeye şaşırmasını ummak ise daha fazla cesaret gerektirir. 
1757’de bir Majeste varken bugun Reggia’yı binlerce kişi ziyaret etmektedir. Ve zaten başyapıtın güzelliğine  dalmış 
oldukları için onların dikkatini çekmek de zordur. Daniele’in enstalasyonları da hiç şüphesiz güzel bir manzara 
sunar: Vanvitelli’nin Onur Merdiveni (Scalone D’onore) orada dururken arka planda kalmamanın tek yolu bu!

1 Bonami F., Mondadori, 2009.
2 Le pitture antiche di Ercolano e contorni incise con qualche spiegazione’den alınmıştır. Cilt I, Napoli, Regia Stamperia, 1757.
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Majesty in 1757, today there are thousands of visitors to the Reggia, and capturing their attention is difficult because 
they are already immersed in a masterpiece of beauty. Daniele’s installations are without doubt scenic-the only way 
not to fade into the background in the presence of the Scalone d’Onore (staircase of honour) of Vanvitelli!

In observing his works, we are witnessing a sort of postmodern trompe-l’oeil: in the scene there is an object which 
portrays the imitation of another object, whose appearance we recognise, until we realise one moment later that 
the materials used to make it are not usual. Actually they assume the opposite function. 

The immediacy of Sigalot’s language also remains consistent in his choice of materials: in his aeroplanes, always of 
the Blue and Joy brand , aluminum has replaced paper, stripping it of its extemporary quality. Thus our childhood 
game becomes eternal, without distracting from the place it is in, so the aeroplanes jam into the wall reproducing 
the floor of the nearby Astrea Hall. The planes are also made of steel. For the first time the artist has taken on this 
alloy, spending many days in the workshop experimenting. Both aluminum and steel are poor materials, which 
however look like precious metals, another ambiguity in pure Blue and Joy style.

The undisputed protagonists of the exhibition are the ideas themselves, turned into a theme: two rooms are 
dedicated to worshipping all the intuitions of the artist, including the wrong ones. The now obsolete image of the 
academic scrunching up and throwing paper when he is not satisfied with his findings comes to life in a new form. 
Once again, the sheets are in varnished aluminum, indistinguishable from paper if seen from a distance. The bad 
ideas are needed to bring forth the good ideas which are only just distinguishable from those which have been 
screwed up and appear less interesting.

Daniele demonstrates that he is both a child of the avant-garde, and of pop art (is it just coincidence that he 
worked in advertising for ten years?), and undoubtedly a nephew of the Young British Artists. It is impossible not 
to notice references to a master of Poor Art like Pistoletto in his self-portrait, in the same way as his tribute to 
Hirst in Untitled. Artists know well: nothing is invented; art is cyclical; it comes back in different forms, and all that 
counts is being able to immortalise your own era-an era where pills are synonymous with happiness, as in the room 
which Daniele decided to flood with capsules. After all, haven’t pills always been a symbol of evasion and freedom? 
Weren’t they a source of happiness in Matrix or in Alice in Wonderland (in the form of mushrooms)? Or maybe the 
pills are only an expedient, to attract the observer, in an eternal game of role-play and an interpretation that can 
only be evocative and personal.

Sigalot does not lose touch with reality though: his letters to destiny and to the future are those which every 
worker with an unpredictable job would like to address to the unknown that awaits him. The artist also addresses 
the “Goddess Art,” who on Mount Olympus welcomes only those who create incomprehensible works of art. 
Certainly not his. 

The exhibition closes with this question: are installations destined to be forgotten? Can only painting aspire 
to eternity? With the work Enough, Sigalot wants to demonstrate to his colleagues, friends and painters that 
installations, too, can defy time: an irreversible stopwatch with a double power supply occupies the last room. It 
will continue to count up to the 28th of April, 3016. Wherever it may be. 

Ultimately, in order to really understand the works of Daniele Sigalot you simply need to not take yourself too 
seriously, and above all, not take too seriously a situation which acclaims and turns anything into art, as long as it is 
incomprehensible. The elusive power of the artist does not exist. The art happens in the eyes of the observer, in its 
public.

Daniele tries to astound and trick the mind: these are the only rules of this game which live on ambiguities, both 
semantic and semiotic.  

Maria Letizia Tega

3 Daniele Sigalot started signing his works in 2005 using the pseudonym Blue and Joy, in tandem with Fabio La Fauci. He now works alone and has 
decided to use his real name alongside the more famous one. 

ALL IS ALREADY YOURS
This text was written for the catalogue of Daniele Sigalot’s exhibition at Royal Palace of Caserta in 2017.

Despite the fact that the level of public attending art fairs and exhibitions is growing exponentially every year, it 
is still common today for people to imagine the artist as a tormented figure, victim of his own anguish, or as a 
solemn voice that highlights society’s faults. 

There have been numerous figures, over the last 80 years, who have shown how solemnity and torment are not 
inescapable characteristics for creating art (one name that immediately springs to mind is that of Andy Warhol, 
but also Salvador Dalì, Marcel Duchamp, and many others have been fundamental), but I believe it is those like 
Jeff Koons and our very own Maurizio Cattelan who have drawn attention even more clearly to the fact that it 
is possible to represent contemporaneity through simple, ironic and playful works, which are just as capable of 
prompting the observer to reflect. 

If it is possible to get past the absurd idea that still sees the value of a work as inseparable from the manual ability 
of the person producing it (“I could have done that,” Bonami docet)1, it is finally possible to outline a profile of 
Daniele Sigalot and understand his work.

Daniele is a communicator, a creative person who produces ideas. The term “produces” is no coincidence: 
Sigalot manages to translate his intuitions into something tangible (thanks also to his collaboration with Dario 
Capodiferro) and immediately comprehensible for the observer. Is this not what an artist is?

For Daniele Sigalot expressing himself in a context such as that of the Reggia di Caserta is worth a great deal: 
there is no desire to defile a place with provocations which these days would be anachronistic, nor is there any 
presumption for self-praise. If anything, the idea is to incorporate his language into the building without ruining 
the harmony of it. 

But it is not only this. The contrast between ancient and modern is certainly no novelty, nor is it a peculiarity 
exclusive to Sigalot. Rather, it is the creativity and the desire to experiment which unites the artist and the history 
of the Reggia. 

What is today a pillar of Italian art history, symbol of tradition and part of UNESCO heritage, was considered to 
be the incarnation of absolute modernity when it was designed. The Royal Palace of Caserta was based on the 
inspiration of an avant-garde sovereign, who, in his project, also wanted to re-develop the surrounding urban 
area, powered by a new aqueduct which crossed the adjoining complex of San Leucio. The Reggia was meant to 
show power and grandeur, but it had also been designed to be efficient and rational. This was thus a tangible and 
practical operation, not only celebratory, for the city and its inhabitants. 

The same “pragmatic” attitude is used by Daniele in his works: there is no real division between the rooms of the 
exhibition and the works on show. Actually, the artist has worked by creating an interaction with the Reggia and its 
founder from the time of choosing the title. 

The title Tutto è già vostro (Everything Is Already Yours) is a tribute to Carlo di Borbone (who was called Carlo 
III once he became the sovereign of Spain). It is a reference to a quotation from the First Tome of Le Antichità di 
Ercolano Esposte (The Antiquities of Ercolano Revealed), a decisive work for ancient culture, originating from the 
activity of the Accademia Ercolanese, founded by this very illuminated sovereign. 

On the first page of the volume it is possible to read the words of the Ercolanesi academics addressed to the king:

“In offering Your Majesty the First Tome of the Antiquities of Ercolano and the surrounding areas, concerning 
a small proportion of the paintings, we feel greatly honoured by the kindness you have bestowed upon us. 
Everything we bring you is already yours”2  

Like the academics of Ercolano, Daniele Sigalot knows that offering something to a king that already owns 
everything is a courageous move. It is even bolder to hope that he will be astounded by it. And if there was one 

1 Bonami F., Mondadori, 2009.
1 Taken from: Le pitture antiche di Ercolano e contorni incise con qualche spiegazione. Tome I, Naples, Regia Stamperia, 1757.
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ENSTALASYONUN CASERTA 
KRALİYET SARAYI’NDAKİ GÖRÜNÜMÜ

INSTALLATION VIEW AT THE 
ROYAL PALACE OF CASERTA
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BELLİ Kİ KAĞIT UÇAK DEĞİL
Paslanmaz çelik, demir

185 x 110 x 50 cm 
2017

CLEARLY NOT A PAPER PLANE
Stainless steel, iron
185 x 110 x 50 cm 

2017
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ENSTALASYONUN 
ROYAL PALACE CASERTA’DAKİ GÖRÜNÜMÜ

INSTALLATION VIEW AT THE 
ROYAL PALACE OF CASERTA
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ENSTALASYONUN 
PALAZZO DUCALE, CENOVA’DAKİ GÖRÜNÜMÜ

INSTALLATION VIEW AT 
PALAZZO DUCALE, GENOVA
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YERDE 3900 SÜNGER
Sentetik sünger

Değişken boyutlar 
2018

3900 SPONGES ON THE FLOOR
Synthetich sponges
Variable dimensions 

2018
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ENSTALASYONUN 
CASERTA KRALİYET SARAYI’NDAKİ GÖRÜNÜMÜ

INSTALLATION VIEW AT 
THE ROYAL PALACE OF CASERTA
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ENSTALASYONUN 
PALAZZO POGGI, BOLOGNA’DAKİ GÖRÜNÜMÜ

INSTALLATION VIEW AT 
THE PALAZZO POGGI, BOLOGNA
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ENSTALASYONUN 
POTENZA ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDEKİ GÖRÜNÜMÜ

INSTALLATION VIEW  AT 
THE ARCHEOLOGİCAL MUSEUM OF POTENZA
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BANA EMPATİNİ GÖSTERİRSEN 
BEN DE SANA GÖSTERİRİM

Paslanmaz çelik, çerçeve
120 x 100 cm / 2017

IF YOU SHOW ME YOUR EMPATHY 
I’LL SHOW YOU MINE
Stainless steel, frame
120 x 100 cm / 2017
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YETER
Dijital geri sayım

40 x 140 cm
2018

ENOUGH
Digital Display
40 x 140 cm

2018
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BEBEK’TE BİR PORTREN
Paslanmaz çelik

50 x 50 cm
2018

A PORTRAIT OF YOU IN BEBEK
Stainless steel

50 x 50 cm
2018
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GEZİ PARKI’NDA BİR PORTREN
Paslanmaz çelik

70 x 70 cm
2018

A PORTRAIT OF YOU IN GEZİ PARK
Stainless steel

70 x 70 cm
2018
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BEŞİKTAŞ’TA BİR PORTREN
Paslanmaz çelik

50 x 50 cm
2018

A PORTRAIT OF YOU IN BEŞİKTAŞ
Stainless steel

50 x 50 cm
2018
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BEYOĞLU’NDA BİR PORTREN
Paslanmaz çelik

100 x 100 cm
2018

A PORTRAIT OF YOU IN BEYOĞLU
Stainless steel
100 x 100 cm

2018
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NİŞANTAŞI’NDA BİR PORTREN
Paslanmaz çelik

70 x 70 cm
2018

A PORTRAIT OF YOU IN NİŞANTAŞI
Stainless steel

70 x 70 cm
2018
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KAPALIÇARŞI’DA BİR PORTREN
Paslanmaz çelik

100 x 100 cm
2018

A PORTRAIT OF YOU IN GRAND BAZAAR
Stainless steel
100 x 100 cm

2018
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ÜSKÜDAR’DA BİR PORTREN
Paslanmaz çelik

50 x 50 cm
2018

A PORTRAIT OF YOU IN ÜSKÜDAR
Stainless steel

50 x 50 cm
2018



131130

AYASOFYA’DA BİR PORTREN
Paslanmaz çelik

50 x 50 cm
2018

A PORTRAIT OF YOU IN HAGIA SOPHIA
Stainless steel

50 x 50 cm
2018
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BÜYÜKADA’DA BİR PORTREN
Paslanmaz çelik

50 x 50 cm
2018

A PORTRAIT OF YOU IN BÜYÜKADA
Stainless steel

50 x 50 cm
2018
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HALİÇ’TE BİR PORTREN
Paslanmaz çelik

120 x 100 cm
2018

A PORTRAIT OF YOU IN THE GOLDEN HORN
Stainless steel
120 x 100 cm

2018
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ÜSKÜDAR’DA BAŞKA BİR PORTREN
Paslanmaz çelik

50 x 50 cm
2018

ANOTHER PORTRAIT OF YOU IN ÜSKÜDAR
Stainless steel

50 x 50 cm
2018
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TOPKAPI’DA BİR PORTREN
Paslanmaz çelik

70 x 70 cm
2018

A PORTRAIT OF YOU IN TOPKAPI
Golden stainless steel

70 x 70 cm
2018
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1442 YILINDA KONSTANTİNİYE’DE BİR PORTREN
Paslanmaz çelik

100 x 100 cm
2018

A PORTRAIT OF YOU IN THE YEAR 1442 IN COSTANTINOPLE 
Golden stainless steel

100 x 80 cm
2018
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ROMA’DA BİR PORTREN
Paslanmaz çelik

100 x 100 cm
2018

A PORTRAIT OF YOU IN ROME
Golden stainless steel

100 x 100 cm
2018



147146

DANIELE SIGALOT 
Daniele Sigalot 1976 yılında Roma’da doğdu. 

İtalya, İspanya ve İngiltere’de çeşitli ajanslarda yedi yıl kreatif olarak çalışıp reklam alanında yükseldi.

Bütün zamanını 2005 yılında Fabio La Fauci ile başlattığı sanat projesi olan Blue and Joy (Mavi ve Neşe)’ye 
ayırabilmek için 2007 yılında Saatchi & Saatchi Londra’nın kreatif bölümündeki işinden ayrıldı.  

Projenin adı, Sigalot/La Fauci ikilisi için yıllarca kullanılacak gerçek bir takma ad oldu. İkili, 2013 yılına kadar bu 
verimli, dört elli prodüksiyonu sürdürdüler.  

Ortaklıklarına 2014 yılının sonunda son verdikten sonra Daniele Sigalot solo kariyerine başladı ve enstalasyon 
işlerine yoğunlaştı.

Sigalot’un araştırmasının merkezi, kullandığı malzemelerin algılanmasıyla onların gerçek doğası arasındaki çift 
anlamlılık çevresinde döner ve böylece yaratılan zıtlık bütün prodüksiyonun çekirdeğini oluşturur. 

En tanınmış işleri çok büyük boyutlardaki kağıt uçak enstalasyonlarıdır.  Kısa ömürlü bu malzemeden yapılan 
uçaklar gerçekte metalden imal edilmektedir. Daniele Sigalot bu filosuyla dünyayı dolaşmış, işlerini dünyanın dört 
köşesindeki otuzdan fazla kente götürmüştür. 

Çalışmalarını daha çok Berlin’de, sekiz yıldır faaliyette olan “La Pizzeria” adlı atölyesinde sürdürmektedir. 

Daniele Sigalot was born in Rome in 1976. 

He advanced as a creative in the advertising field, where he worked with several agencies in Italy, Spain and Great 
Britain for seven years.

In 2007 he quit his job as a creative in Saatchi & Saatchi London to dedicate himself full-time to the artistic project 
named Blue and Joy, which he founded with Fabio La Fauci in 2005.

For years, the project’s name became a real nom de plume of the Sigalot/La Fauci duo who continued a prolific 
four-handed production until 2013.

At the end of 2014 the duo dissolved  their partnership and Daniele Sigalot continued with his solo career focusing 
on installations.

The centre of his research spins around the ambiguity between the perception of the materials he uses and their 
actual nature, creating a contrast that is the core of his entire production. 

His most recognizable works are certainly the massive paper plane installations, apparently made out of the most 
ephemeral material, while actually crafted out of metal. Together with these fleets Daniele Sigalot has literally 
flown around the world, bringing his artworks to more than 30 cities in the four corners of the globe.

Sigalot concentrates his production in Berlin where his studio, “La Pizzeria,” has been operative for eight years.
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Selected Solo Exhibitions 
2018
“Empires Ago,” Anna Laudel Contemporary, Istanbul,  
 Turkey
“Paradox,” LUISS University, Rome, Italy

2017
“A Brand New Repetition,” Siyah Beyaz, Ankara, Turkey
“Dolom,” Archaeological Museum of Potenza, Italy
“Everything Is Already Yours,” Royal Palace of Caserta,  
 Italy

2016
“Perdere il plurale/Losing the Plural,” Glauco Cavaciuti  
 Arte, Milan, Italy
“Spielraum,” Bernheimer Contemporary, Berlin,   
 Germany

2015
“An Inevitable Success,” Ca’ d’Oro Gallery, New York,  
 USA
“Atterrare stanca/Landing Tired,” Ca’ d’Oro Gallery,  
 Rome, Italy

2014
“Anche il vento si perde a Napoli/Even the Wind Gets  
 Lost in Naples,” Royal Palace, Naples, Italy
“My Childhood Is Getting Older,” Museum of Palazzo  
 Poggi, Bologna, Italy

2013
“Even the Wind Gets Lost,” Museum La Trienale Milan,  
 Italy
“Ode to ADHD,” Die Kunstagentin, Cologne, Germany
“The Angle of God,” Church of San Matteo (Claudio  
 Poleschi Arte Contemporanea + Prometeo Gallery),  
 Lucca, Italy
“The Superficial Essence of a Deep Appearance,” Artra  
 Gallery, Milan, Italy

2012
“The Uncomfortable Awakenings of a Serial Dreamer,”  
 Platoon Kunsthalle, Berlin, Germany
“The Discipline of Chaos,” Spazio Bet, Bologna, Italy

2011
“The Wind Doesn’t Have a Plan,” Freedom Tower  
 Museum, Miami, USA
“Blue and Joy and the Broken Kaleidoscope,”   
 Independent Ideas, Milan, Italy
“L’amore non si cura/Love Does Not Care,” Galeria  
 Mayoral, Barcelona, Spain

2009
“Dream Hunters,” Ferragamo Off Event Frieze, London,  
 England
“Faster Than Dreams,” Independent Ideas, Torino, Italy

2008
“My Heart Is Not Even Waterproof,” Maggiore Square -  
 public installation, Bologna, Italy
“Greatest Failures,” Borgonuovo Space, Milan, Italy
“Mi dispiace non può entrare/I’m Sorry I Cannot Enter,”  
 Spazio Interni , Lugano, Switzerland
“Towards Disaster With Optimism,” Thirteen Langton  
 Street Gallery, London, England

2007
“This Is Not a Wall,” The Diesel Wall - public installation,  
 Milan, Italy

2006
“The Fifth Discouraging Exhibition of Blue and Joy,”  
 Spazioinmostra Gallery, Milan, Italy
“The Fourth Exhibition of Blue and Joy,” Officina 14,  
 Rome, Italy

2005
“The First Discouraging Exhibition of Blue and Joy,”  
 Farm 4, Barcelona, Spain

Selected Group Exhibitions 
2018
“Segrete,” Palazzo Ducale, Genova, Italy

2017
“When Did We Stop Playing?” Anna Laudel   
 Contemporary, Istanbul, Turkey

2014
“Italia - China Biennal,” Beijing, China

2011
“Divina Commedia/Divine Comedy,” PAN (Palace of the  
 Arts in Naples), Naples, Italy

2010
“Nanjing Biennal,” Nanjing, China
“A.A.A. L’Arte di Amare L’arte,” Uffizi, Florence, Italy
“Hard Left 2,” Merry Karnowsky Gallery, Berlin, Germany
“Sweet Art,” PAC (Pavillion of Contemporary Art), Milan,  
 Italy

Solo Sergiler (seçilmiş)
2018
“İmparatorluklar Öncesi”, Anna Laudel Contemporary,   
 İstanbul, Türkiye
“Paradox “, LUISS Üniversitesi, Roma, İtalya

2017
“A Brand New Repetition”, Siyah Beyaz, Ankara, Türkiye
“Dolom”, Potenza Arkeoloji Müzesi, İtalya
“Everything Is Already Yours”, Caserta Krallık Sarayı,   
 İtalya

2016
“Perdere il plurale/Losing the Plural”, Glauco Cavaciuti  
 Arte, Milano, İtalya
“Spielraum”, Bernheimer Contemporary, Berlin,   
 Almanya

2015
“An Inevitable Success”, Ca’ d’Oro Galerisi, New York,  
 ABD
“Atterrare stanca/Landing Tired”, Ca’ d’Oro Galerisi,  
 Roma, İtalya

2014
“Anche il vento si perde a Napoli/Even the Wind Gets  
 Lost in Naples”, Kraliyet Sarayı, Napoli, İtalya
“My Childhood Is Getting Older”, Palazzo Poggi Müzesi,  
 Bolonya, İtalya

2013
“Even the Wind Gets Lost”, La Trienale Müzesi, Milano,  
 İtalya
“Ode to ADHD”, Die Kunstagentin, Köln, Almanya
“The Angle of God”, San Matteo Kilisesi, (Claudio  
 Poleschi Arte Contemporanea + Prometeo Galerisi),  
 Lucca, İtalya
“The Superficial Essence of a Deep Appearance”, Artra  
 Galerisi, Milano, İtalya

2012
“The Uncomfortable Awakenings of a Serial Dreamer”,  
 Platoon Kunsthalle, Berlin, Almanya
“The Discipline of Chaos”, Spazio Bet, Bolonya, İtalya

2011
“The Wind Doesn’t Have a Plan”, Freedom Tower  
 Müzesi, Miami, ABD
“Blue and Joy and the Broken Kaleidoscope”,   
 Independent Ideas, Milano, İtalya
“L’amore non si cura/Love Does Not Care”, Galeria  
 Mayoral, Barselona, İspanya

2009
“Dream Hunters”, Ferragamo Off Event Frieze, Londra,  
 İngiltere
“Faster Than Dreams”, Independent Ideas, Torino, İtalya

2008
“My Heart Is Not Even Waterproof”, Maggiore Meydanı  
 – kamusal alanda sergilenmiş enstalasyon, Bolonya,  
 İtalya
“Greatest Failures”, Borgonuovo Space, Milano, İtalya
“Mi dispiace non può entrare/I’m Sorry I Cannot Enter”,  
 Spazio Interni, Lugano, İsviçre
“Towards Disaster With Optimism”, Thirteen Langton  
 Street Galerisi, Londra, İngiltere

2007
“This Is Not a Wall”, The Diesel Wall – kamusal alanda  
 sergilenmiş enstalasyon, Milano, İtalya

2006
“The Fifth Discouraging Exhibition of Blue and Joy”,  
 Spazioinmostra Galerisi, Milano, İtalya
“The Fourth Exhibition of Blue and Joy”, Officina 14,  
 Roma, İtalya

2005
“The First Discouraging Exhibition of Blue and Joy”,  
 Farm 4, Barselona, İspanya

Karma Sergiler (seçilmiş)
2018
“Segrete”, Palazzo Ducale, Cenova, İtalya

2017
“Oyun oynamayı ne zaman bıraktık?” Anna Laudel  
 Contemporary, İstanbul, Türkiye

2014
“Italia - China Biennal”, Beijing, Çin

2011
“Divina Commedia/Divine Comedy”, PAN (Palace of the  
 Arts in Naples), Napoli, İtalya

2010
“Nanjing Biennal”, Nanjing, Çin
“A.A.A. L’Arte di Amare L’arte”, Uffizi, Floransa, İtalya
“Hard Left 2”, Merry Karnowsky Galerisi, Berlin,   
 Almanya
“Sweet Art”, PAC (Çağdaş Sanat Pavyonu), Milano,  
 İtalya
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ENSTALASYONUN 1OPERA, NAPOLİ’DEKİ 
GÖRÜNÜMÜ

INSTALLATION VIEW AT 1OPERA, NAPLES
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LA PIZZERIA
“Dünyanın en ünlü sanatçı atölyesi, Andy Warhol’un Factory (Fabrika)’sıydı. Bununla nasıl rekabet edilebilir ki? 
Edilmez. Bu yüzden yurt dışında yaşayan bir İtalyan olarak, İtalyanların sadece mutfakta mükemmeli yakalayabildikleri 
yolundaki klişeye sadık kalmak istedim. Bu nedenle de La Pizzeria’yı atölye olarak seçtim.  

O zamandan beri, ne zaman içeriye bir Alman girse, koruyucu maskelerimizle metal veya toksik reçineyle çalışmamıza 
ragmen pizza istediği zaman, işte o güzel bir gün oluyor.”

La Pizzeria, 2010 yılından beri Daniele Sigalot’un, Berlin’in egzotik bir mahalle olan Weissensee’deki ana merkezi.

“The most famous studio in the world has been Andy Warhol’s Factory. How can you compete with that? You don’t. 
So, being an Italian abroad, I wanted to stick to the cliché of Italians achieving excellence only in a kitchen. Hence La 
Pizzeria.

And when every now and then a German pops in, and despite us working with metal or with toxic resins while wearing 
protective masks, he asks for a Pizza, it’s always a good day.”
 
La Pizzeria has been Daniele Sigalot’s headquarters since 2010 and it’s located in the exotic neighborhood of 
Weissensee in Berlin.
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ENDLESS GRATITUDE IN RANDOM ORDER TO:

Anna Laudel, Ferhat Yeter, İrem Konukçu, Alev Vayisoğlu, Muhammet Ali Yüceer, Eda Etik, Esra Dağlı, Ciacy, 
Kemal Tufan, Fulya and Sera Sade, Sara Adibelli, Aldo Colella, Marco Bracaglia, Hicham, Chiara Ielmini, 

Antonella Viganò, Maria Letizia Tega, Mauro Felicori, Vincenzo Mazzarella, Franco Senesi, Barbara, Giuseppe and 
the whole Capri/Positano family, Simone Piresti, Manlio Lucia, Virginia Monteverde, Fabio Pariante, Ismail, Mimi and 

Antonio, Pietro Tatafiore, Glauco Cavaciuti, Massimo Corvino, Ilaria Peloso, Angel Napolitano, Viktoria Fassianou, 
Dimitris Tryfon, Matteo Cossu, Williams Tattoli, Canan Kahraman, Carlo Maria Lolli Ghetti, Leonardo Zaccone, FabLab 

RomaMakers, Cristiano Tassinari, Dario Puggioni, Sergej Milinkovic Savic.


