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‘‘DOKUNMA BANA’’

 Mina Karwanchi’nin seramik işleri ile tanıştığımda aklıma ilk gelen 
Sir David Attenborough oldu. İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi David Atten-
borough ile Mina Karwanchi’nin işleri arasındaki çağrışımı yadırgamayanlar 
olasılıkla Attenborough belgesellerinin izleyicisi bir kuşağın şanslı bireyleridir. 
1950’lerden bu yana çevre ve okyanus kirliliği sorunlarına, özetle iklim 
değişikliği ve bunun tehlikelerine karşı dünyayı uyaranların başında gelir At-
tenborough. Onun tüm dünyada yayınlanan BBC belgeselleri bugün İngil-
tere tahtına kral olarak oturan, ancak 1958’de Attenborough ile tanıştığında 
prens olan Charles III’ten Hollywood ünlülerine uzanan bilinçli çevreleri baş-
ta çevreci vakıflar kurmak olmak üzere çeşitli aksiyonlar almaya yönlendirdi. 
Efsanevi Vivienne Westwood’un ‘dünyayı o yönetmeli’ dediği genç çevreci 
aktivist Greta Thunberg’in esin perisi de kuşkusuz David Attenborough’dur.

Çevre bilincine sahip bu çevrelere kuşkusuz sanat çevreleri de dahildi. Bugün 
çağdaş sanat derslerinde müfredat dahilinde olan çevre sanatının tarihinde 
bu bilinçle üreten sanatçıların ne denli büyük bir misyon üstlendiklerini an-
latmak da bir misyon. Venedik Bienali gibi uluslararası büyük sergilerde işler-
in çok büyük çoğunluğunun iklim değişikliği ve çevresel kirlilik temalarını ele 
alıyor olmasının rastlantının çok ötesinde bir nedeni olsa gerekir. 

20 Aralık 2022 – 10 Ocak 2023 tarihleri arasında Galeri / Miz’de işleri ser-
gilenen Mina Karwanchi’nin denizaltı yaşamını ve deniz canlılarını yorumlayan 
seramik işlerini incelerken bu işlerin cazibesinin kırılganlıklarında olduğunu 
fark etmemek olası değil. Bu kırılganlığın, sanayileşmenin başlangıcından beri 
hoyratça davranılan doğanın, insan ‘doğası’ karşısındaki kırılganlığı olduğunu 
fark etmek hüzünlü olmakla birlikte işler karşısında yaşanan estetik deney-
im, işlerin didaktik olmanın uzağında, incelikli uyarılar olarak algılanmasını 
sağlıyor. 

Doğayı bir sanat olarak niteleyen Karwanchi’nin, yaşamı, okyanusun bakış 
açısından yorumladığını vurgulayan ifadeleri, ekosistem konusundaki du-
yarlılığını yansıtan işlerini güçlendiriyor. Bu noktada, David Attenborough’nın 
2050’de okyanuslarda balıktan çok plastik olacağını belirten ifadesini anmak 
ve okyanusun bakış açısını ve çığlığını dile getiren Karwachi’nin ‘dokunma 
bana’ ifadesinin bu serginin alt metni olduğunu söylemek sanırım abartılı bir 
teşhis olmaz.

Ayşegül Güçhan

”DON’T TOUCH ME”

 When I first saw the ceramic works of Mina Karwanchi, the first thing 
that came to my mind was Sir David Attenborough. Those of us that see the 
resemblance between the works of British biologist and natural historian Da-
vid Attenborough and Mina Karwanchi are likely to be the lucky members of a 
generation who watched Attenborough documentaries. Since the 1950s, At-
tenborough is probably one of the most prominent public figures who have 
warned the world against environmental pollution, climate change and its dan-
gers. His BBC documentaries broadcasted all over the world mobilized con-
scious circles ranging from Hollywood celebrities, to the current ruling mon-
arch at the throne of the United Kingdom. The king, who at the time had just 
become a prince when he first met Attenborough in 1958, took various actions, 
most notably establishing foundations with the sole mission of protecting the 
environment. The muse of the young environmental activist Greta Thunberg, 
of whom the legendary Vivienne Westwood once famously quoted saying “She 
should rule the world”, is undoubtedly David Attenborough.

Nowadays, environmental consciousness is definitely a present thing within the 
art communities. It is in itself an undertaking to explain what a great mission the 
environmentally aware artists undertake on environmental art, which is in the 
curriculum of contemporary art classes today. It is therefore not a mere coinci-
dence that major international exhibitions like the Venice Biennale continue to 
showcase works with themes of climate change and pollution.

While examining the ceramic works of Mina Karwanchi, whose works will be 
exhibited at Gallery / Miz between 20 December 2022 and 10 January 2023, 
one cannot fail noticing the beauty of these works lies in their fragility. Although 
it is sad to realize that this fragility is the fragility of nature, which has been 
treated rudely since the beginning of industrialization, by human “nature”’, the 
aesthetic experience in the face of works makes the works perceived as subtle 
warnings, far from being didactic.

Depicting nature in her art, her lifestyle, the expressions and statements from 
the oceans’ point of view is ever present in Karwanchi’s works that showcases 
the fragility of this ecosystem. At this point, I think it is not an an exaggeration 
to commemorate David Attenborough’s statement stating that by 2050 there 
will be more plastic than fish in the oceans, and to say that Karwachi’s expres-
sion “don’t touch me”, resembles ocean’s own distress call, is the subtext of this 
exhibition.



MİNA KARWANCHI

 Mina Karwanchi, 2004 – 2011 yılları arasında  İsveç, Göteborg’da seramik çalışmanın 
temellerini öğrenmiş ve çeşitli teknikler ile becerilerini geliştirmiştir. Daha sonra 2016 – 2019 
yıllarında Shangai’da çanak - çömlek atölyesine katılarak kil üzerine deneyimler kazanmıştır. 
2029 yılında İstanbul’a yerleşen Mina Karwanchi 2020 yılında atölyesini kurmuş ve çalışmalarına 
İstanbul’da  devam etmektedir. 

KATILDIĞI BAZI KARMA SERGİLER

Şanghay Çin 2017 – Çömlek Atöyesi
Marbella İspanya 2021 - Modern ve Çağdaş Sanat Gösterisi 
Artsy ve Janet Rudy ile Güzel Sanatlar Üzerine 2021 Çevrimiçi Sergisi
Grup Sergisi,  Arthus Galeri, Belçika 2022  8-12 Aralık

MINA CERAMICS, ISTANBUL TR, 2020 - CURRENT 
Started Mina Ceramics, own studio in Istanbul. Latest work project Deep down in the ocean, 
“dont touch me” is currently being exhibited in Europe. 

SHANGHAI POTTERY WORKSHOP, SHANGHAI CN, 2016 - 2019 
Spent three years learning alternative and traditional eastern techniques, experimented with 
various types of clay, and honed my skills in using the wheel. Got experience working with 
different types of glaze. 

KULTURSKOLAN, GOTHENBURG SWE, 2004 - 2011 
Kulturskolan in Gothenburg Sweden, learned the fundamentals of working with ceramics and 
developed my skills in various techniques. 

EXHIBITIONS
 
Shanghai China 2017 - Shanghai pottery workshop
Marbella Spain 2021 - Modern and contemporary art show ( represented by Van gogh art gallery ) 
Online exhibition 2021 on Artsy together with Janet Rudy fine art 
Group exhibition at Arthus gallery, Belgium 8-12 December



BIRDSNEST
52x40x20 cmPorcelain Sculpture 2022



GAZA
50x40x22 cmPorcelain Sculpture 2021



TORCH
10 x12x12 cmPorcelain Vase 2022



PAGODA
27x21x24 cmPorcelain Sculpture 2022



LOMBOK
42x20x20 cmPorcelain Vase 2022



NEPHTHEA
39x15x15 cmPorcelain Sculpture 2022



BLUEBOTTLE
25x40x33 cmPorcelain Bowl 2022



CRYSTAL JELLYFISH

different size form 15x30 cm
Porcelain Sculpture 2022



CORAL BLEACHING
45X42X18 cmPorcelain Sculpture 2022



POSEIDON
50X22X22 cm 2021Porcelain Sculpture
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