
A JOURNEY 
INTO BANKSY S 
MIND

THE LARGEST COLLECTION OF THE MYSTERIOUS STREET 
ARTIST BANKSY’S WORLD-FAMOUS PIECES, THE ART OF 
BANKSY, HELD ITS GLOBAL LAUNCH IN ISTANBUL. WITH 
THE COOPERATION OF IEG AND PIU ENTERTAINMENT, 
OPEN TO VISIT AT GLOBAL KARAKÖY UNTIL MARCH 1, THE 
EXHIBITION’S CURATOR STEVE LAZARIDES TALKED TO US 
ABOUT THE SECRETIVE ARTIST.

YAZI | STORY  Zeynep İyigün

 GİZEMLİ SOKAK SANATÇISI BANKSY’NİN DÜNYACA ÜNLÜ
 ESERLERİNİ BİR ARAYA GETİREN EN BÜYÜK KOLEKSİYON
 THE ART OF BANKSY’NİN DÜNYA PRÖMİYERİ İSTANBUL’DA
 GERÇEKLEŞTİ. IEG VE PIU ENTERTAINMENT İŞ BİRLİĞİYLE
 1 MART’A KADAR GLOBAL KARAKÖY’DE ZİYARET
 EDEBİLECEĞİNİZ SERGİNİN KÜRATÖRÜ STEVE LAZARIDES’E
BANKSY HAKKINDA MERAK EDİLENLERİ SORDUK.



Banksy ile ilişkiniz nasıl başladı?
Bir gün eşim kapağında grafiti olan Sleazenation adlı bir 
dergi gösterdi. Oradaki insanlarla görüşüp tanıştım ve 
hemen fotoğraf editörü olarak işe başladım. Banksy ile 
ilişkimizse 1997’de Bristol’de aynı dergi için portresini 
çekmemle başladı. Gecenin bir yarısı Banksy’den mesajlar 
almaya başladım: “Yeni eserimi bitirdim. Gelip fotoğrafını 
çekebilirsin.” Sonra eserlerini satmaya başladım; bir anlamda 
onun menajeri olmuştum.

Banksy’nin ilk sergisi neydi?
Yıllar önce açılan, the 2000 Severnshed Bristol adlı bir 
sergisi vardı. O sıralar birbirimizi pek tanımıyorduk ama çok 
başarılı bir sergiydi. Banksy’nin uluslararası üne kavuşması, 
Los Angeles’taki Barely Legal sergisiyle oldu. Sergi üç gün 
içerisinde altı bin kişi tarafından ziyaret edildi. Festival 
gibiydi! 2006’dan sonra şöhreti gitgide büyüdü.

How did your relationship with Banksy begin?
One day my wife came with a magazine graffiti on the 
front, called Sleazenation. I met and spoke to the people 
there and then became the picture editor right away. Our 
relationship with Banksy started literally when I took his 
portrait in Bristol in 1997, when I was working for that 
magazine. I got text messages in the middle of the night 
from Banksy, “I’ve just done this piece, and you can come 
and take some photos.” Then we started selling his pieces 
and I became like a manager of him. 

What was the first show of Banksy?
There was a very early show called the 2000 Severnshed 
Bristol. We didn’t really know each other then but it was 
really successful. Banksy gained his international reputation 
in Los Angeles with the exhibition Barely Legal. 6000 
people visited the show in three days. It was like a festival! 
His success got bigger and bigger after 2006. 

Sergide yer alan eserler 

Banksy’nin son 15 yıllık 

çalışmalarının ürünü.

The exhibited pieces are the 

results of 15-years of work.15
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Sizce Banksy’yi çekici 
kılan nedir?
Sanatın insanın temel 
ihtiyaçlarından biri 
olduğunu düşünüyorum. 
Banksy’yi popüler yapan 
şey onun özgürlük anlayışı 
ve mizahı. Halkın da 
sahiplenebileceği, 
benimseyebileceği bir sanat 
icra etti. Sokakta yürürken 
sizi gülümseten bir şey 
gördüğünüzde bilirsiniz ki 
bu Banksy’dir. Bristol’den 
Filistin’e uzanan bir 
yelpazede insanların 
duygularına hitap eden 
işlere imza atıyor.

What do you think the 
appeal of Banksy is? 
I think art is a basic human 
need and Banksy’s aspect 
of freedom, and his sense 
of humor made him 
popular. Banksy made an 
acceptable art world for 
the general population 
to go and seize. You walk 
around the street and see 
something that can make 
you smile and you know 
that is Banksy. He touches 
the feelings of people from 
Bristol to Palestine.  

Birbirinden değerli 
eserlerin içinde en 
büyüğü 24 m2.
The largest piece at 
this mind-broadening 
exhibition is  
24 square metres.
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MEHMET KUTMAN
Global Investment Holdings 
Chairman of the Board

I’ve been excited about 
welcoming an international 
artist in Global Karaköy’s 
first exhibition. I’m very 
interested in the art of graffiti 
and Banksy was one of the 
prominent options we had. 
I’ve always thought that his 
works reflected hope, peace 
an d equality. When we found 
the opportunity, we acted 
quick. The meeting took only 
12 minutes! We made it. I’m 
happy and proud of our work. 
Alongside Banksy, we’re also 
in collaboration with JR and 
other international artist. 
We’re carrying out projects to 
enrich our terminals in various 
countries from Singapore to 
Lisbon with graffiti.

How did you manage to 
do this show when Banksy 
can’t stand exhibitions and 
hates art galleries? What 
will we see in Art of Banksy 
Istanbul?
He was never going to do 
that. But I wanted to show 
people these precious 
artworks in a whole and 
we have never done such a 
big show. 85 pieces in the 
exhibition makes the show 
the biggest one of Banksy. I 
am not sure if I can collect all 
of these again! I’ve been quite 
lucky to pick everything up. 
What we are doing is to make 
the whole thing a unique 
experience. This exhibition 
is based on Banksy’s first 
exhibition on London streets. 

Banksy’nin sergilere 
tahammül edemediği ve 
sanat galerilerinden 
nefret ettiğini 
düşünürsek bu sergiyi 
açmayı nasıl başardınız? 
Art of Banksy İstanbul’da 
hangi işleri göreceğiz?
Ona kalsa asla böyle bir sergi 
olmazdı ama insanların bu 
değerli eserleri bir arada 
görmesini istiyordum. 
Banksy hiçbir zaman 
böylesine kapsamlı bir sergi 
açmadı. Buradaki 85 eser, 
Banksy’nin bugüne kadarki 
en büyük sergisini 
oluşturuyor. Tüm bu 
parçaları bir daha bir araya 
getirebilir miyim bilmiyorum! 
Hepsini dâhil edebildiğim için 
çok şanslıyım. Tüm bu 
eserleri tek bir deneyimde bir 
araya getirmek istedik. Bu 
sergi, Banksy’nin Londra 
sokaklarındaki ilk 
sergisinden esinlenerek 
yapıldı ve oradaki parçalara 
yer verildi.

Sanatçının 85 orijinal eseri, 
dünyada ilk kez aynı anda bu 
sergide bir araya geldi.
The artist’s 85 original pieces 
are displayed together in this 
exhibition for the very first time. 

MEHMET KUTMAN
Global Yatırım Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı

Global Karaköy’ün ilk 
sergisinde uluslararası bir 
sanatçıyı Türkiye’ye getirme 
fikri uzun süredir beni çok 
heyecanlandırıyordu. Grafiti 
sanatıyla yakından ilgiliyim ve 
Banksy bizim için önemli 
alternatifler arasındaydı. 
Banksy’nin eserlerinin umudu, 
barışı ve eşitliği yansıttığını 
düşünürüm hep. Böyle bir 
fırsat doğunca çabuk hareket 
ettik. Yaptığımız toplantı 12 
dakikada tamamlandı. 
Başardık. Mutlu ve 
gururluyum. Banksy’nin yanı 
sıra JR ve bazı diğer 
uluslararası sanatçılar ile 
işbirliği içerisindeyiz. 
Singapur’dan Lizbon’a çeşitli 
ülkelerdeki terminallerimizi, 
grafiti sanatıyla renklendirmek 
için çalışmalar yapıyoruz.
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