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SODA, çalışmalarını Barselona’da sürdüren dört sanatçının eserlerinin yer alacağı ‘’Istanbul Calling’’ 
sergisine 24 Eylül- 26 Kasım, 2022 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

Uzun yıllardır çalışmalarını Barselona’da devam ettiren Amerikalı sanatçı Frank Plant, daha önce SODA’da 
gerçekleştirdiği üç solo sergisiyle Türkiye’deki izleyicisinin eserlerini yakından tanıdığı bir isim. Sergide yer 
alacak diğer sanatçılar Gerard Mas, Samuel Salcedo ve Efraim Rodriguez’in  eserleri ise ilk defa Türkiye’deki 
izleyicisiyle buluşacak.

Farklı malzemeler kullanılarak yapılmış heykellerin çoğunlukta olduğu sergide, her biri birbirinden çarpıcı 
18 eser yer alıyor. SODA, Barselona’dan İstanbul’a davet ettiği dört yetenekli ismi Türkiye’deki izleyicisine 
tanıştırmaktan mutluluk duyar.

SODA is proud to host the exhibition “Istanbul Calling”  which will feature the works of four Barcelona-based 
artists,   between 24 September and 26 November 2022. 

American artist Frank Plant, who has been working and living in Barcelona for many years, is an already 
familiar name to the Turkish audience with his three solo exhibitions at SODA. Gerard Mas, Samuel Salcedo 
and Efraim Rodriguez will meet their audience in Turkey for the first time. The human figure is used  as a 
vehicle by each artist in their own manner using a variety of materials. 

SODA is pleased to introduce these four talented names to the Turkish audience, with a group exhibition 
featuring 18 works, each of which is more striking than the other.
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Çalışmalarını Barselona’da devam ettiren A.B.D.’li sanatçı Frank Plant, Philadelphia Güzel Sanatlar 
Üniversitesi, heykel bölümünde eğitimini tamamladı. 1993’te mezun olduktan sonra Amsterdam’a taşındı 
ve bu dönemde çelikten heykeller yapmaya başladı. Günlük nesnelerin formları ve kompozisyonları üzerine 
çalışmalar gerçekleştirdi. 

Çelik çubukların seçilen şekil ve görüntülere karşılık gelecek şekilde bükülmesi Plant’in çalışmalarının en 
belirgin özelliğini oluşturur. Bu malzemeyi kimlik temalarından, sosyal ve politik adaletsizliklere kadar bir 
dizi fikir ve konuyu tartışmak için kullanır. Sosyal çevresine ve güncel dinamiklere yaptığı keskin gözlemlerini 
çoğu zaman ironi ve mizahla karıştırarak kompozisyonlarını oluşturur.

Sanatçı ilerleyen kariyerinde daha büyük ve daha karmaşık fikirler ve kompozisyonlarla uğraşmaya yöneldi, 
Hollanda’da Wageningen Üniversitesi ile gerçekleştirdiği proje ile başlayan büyük ölçekli kamu işlerini , 
MGM Grand, Las Vegas, Nevada ve Bonaire Adası’ndaki Turist Karşılama Merkezi gibi çeşitli yerlerde devam 
ettirdi.

1999’dan bu yana yaşamını ve çalışmalarını Barselona’da sürdüren sanatçının eserleri Avrupa, Asya ve 
ABD’deki bir çok kamusal ve özel koleksiyonda yer almaktadır.

Frank Plant studied sculpture at the University of the Arts in Philadelphia, Pennsylvania. After graduating in 
Fine Arts in 1993, he moved to Amsterdam, where he first began to develop his drawings in steel. These first 
pieces are simple studies of everyday objects realized through the bending of the steel bar to correspond to 
selected shapes and images.

Welded steel bars, and plate has always been the principal material in Plant’s work. He uses the material to 
discuss an array of ideas and issues ranging from themes of identity to those of social and political injustices. 
A keen eye for social observation and dynamics and composition often times mixed with irony and humor. 

The progression of his career has led him to tackle larger and more complex ideas and compositions resulting 
in his first large-scale public works in places as diverse as Wageningen University, Wageningen, Holland, MGM 
Grand, Las Vegas, Nevada, as well as the Welcome Center on the Island of Bonaire. 

Since 1999, Plant lives and works in Barcelona, Spain. His works are part of public and private collections in 
Europe, Asia, and the USA.

FRANK PLANT



ISTANBUL CALLING

Waiting…
2022 

Size variable

Painted steel
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BCN-LIM
2022

135 x 56 cm

Painted steel

It’s like a jungle…
2017

185 x 185 cm

painted steel
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Won’t you take me to funky town
2022

100 x 60 cm

painted steel

Babes in Techland
2022

42 x 38 cm

Painted steel



ISTANBUL CALLING

Samuel Salcedo (1975, Barselona) Barselona Üniversitesi ve  Manchester Metropolitan Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde eğitim gördü.

Çalışmalarım, günümüz insanının maskeli doğasını vurgulamayı amaçlıyor. Modern ya da postmodern 
insanın en absürt, çoğu zaman gülünç, şaşkın, zalim, kaba, bazen de terbiyeli hallerini anlatıyor.

Erkek ya da kadın heykeller bazen küçücük  bazen iri kocaman kafalarıyla, gülümseyen ya da dramatik 
yüz ifadeleriyle,  kimi zaman bir kabın içinde kalabalık birbirine sıkıştırılmış, ya da yalnız ama hep 
gözlemlendiklerini bilerek tasvir ediliyor.

İnsanları temsil eden bu figürlere bazen küçük nesneler eşlik eder ya da onları belirli bir sahneye 
yerleştirmek yerine onları bağlamından koparan bir eşya taşır. Çalışmayı sınıflandırmanın zorluğuyla karşı 
karşıya kalındığımda, rahatsızlık yaratmak için bilgiyi paylaştırırım.

Organik olanı temsil etmek için sentetik malzemelerle çalışıyorum, reçineden yapılmış et, hayati dürtüleri 
anlatmak için biyolojik olarak parçalanamayan plastik gibi. Kendimizi, bize sahte bir destek, kimlik ya 
da  belirli bir gruba ait olma duygusu veren şeylerle kuşatırız, ama içimizde derinlerde, dramatik, belki de 
harika bir şekilde yalnız olduğumuzu biliriz. Kalabalığın içinde, sinema kuyruğunda, futbol maçı izlerken ya 
da yatağın bizim olan tarafında yatarken.

SAMUEL SALCEDO

Samuel Salcedo (1975, Barcelona) Studies of Fine Arts at the University of Barcelona and Manchester Metropolitan University, Department of Fine Arts.

  
My work aims to emphasize the masked nature of human beings today. The illusory condition, sometimes 
grotesque, often ridiculous, and yet sometimes decent, of today’s human being, of the modern or 
postmodern citizen, is more banal that fulfilled.
 
The sculptures portray men and women, their heads, huge, tiny, smiling or dramatic, squeezed together, 
crowded in a container or alone but knowing they are observed. Sometimes these sculptures that represent 
humans are accompanied by small objects or wear an item that instead of placing them in a particular 
scene, end up decontextualizing them. I ration information to create discomfort when faced with the 
difficulty of classifying the work.
 
I work with synthetic materials to represent the organic. Meat is made of resin, non-biodegradable plastic 
to explain vital impulses. We surround ourselves with things and possessions that give us a false sense of 
support, identity, or belonging to a particular group.
 
But deep within ourselves, we know that we are dramatically, perhaps wonderfully alone. Alone among the 
crowd, in the queue of a movie theater, watching a football game, or on our side of the bed.

SAMUEL SALCEDO

SAMUEL SALCEDO
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Dress up
2022

33 x 12 x 12 cm

Polychrome polyurethane resin 

Wild Bunny
2022

34 x 12 x 12 cm

Polychrome polyurethane resin  

La Petite Mort
2022

33 x 10 x 10 cm

Polychrome polyurethane resin
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Gerard Mas, 1976 yılında Girona (İspanya) Sant Feliu de Guíxols’da doğdu. Barselona’daki Llotja Sanat 
Okulu’nda okudu. Heykel ve taş oymacılığında uzmanlaştı. 1998-2001. Escola Superior de Conservació i 
Restauració de Béns Culturals de Catalunya’dan heykel küratörü ve restoratör olarak mezun oldu. Sanatçının 
eserleri bir çok uluslararası fuarlarda ve sergilerde yer aldı.

Gerard Mas’ın eserleri klasik ile çağdaş dünya arasında gerçekleşen bir diyalog gibidir. Geçmiş ve gelecek, 
gerçek ve kurgu, ironi ve ciddiyet gibi karşıt öğeler arasındaki diyaloglar heykellerinde en belirgin unsur 
olarak kendini gösterir.

Sanatçının eserlerinde biçimsel kaygılar, kullanılan malzemelerin (mermer, ahşap, reçine) özgün 
kahramanları olarak rol alır, işte tam olarak bu sebepten kullanılan malzemeyle eserlerde var olan tüm ilkel 
özellikleri keşfetmek mümkündür.

Mas, zihnindekileri görselleştirirken  imgeyle ilgilenir, imgenin içeriğinde yer alan mevcut anlayışın bir 
paradigması olarak tarihsel öneminin içini boşaltır, yeni ve çarpıcı anlamlar yükler. 

Gerard Mas was born in 1976 in Sant Feliu de Guíxols, Girona (Spain). He studied at the Llotja Art School,
in Barcelona, specializing in sculpture and stone carving from 1998 to 2001. 

He also has a degree in curation and restoration of sculpture from the Escola Superior de Conservació 
i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. Barcelona, 1994-1998. He has exhibited his sculptures in 
numerous international art fairs and exhibitions. 

Gerard Mas’ work is precisely a dialogue between the classic world and the contemporary, the past and the 
present, reality and fiction, the transcendental and the comical which produce these surprising images, due to 
the contradiction and the irony. 

Several formal preoccupations have always been present in Mas’ work seen through his choice of materials, 
which become the authentic protagonists because we discover in them all their primordial characteristics. 

Mas is interested in the image from the point of view of the visualization, emptying its historical significance, 
perhaps as a paradigm of the present understanding in which the image replaces the content.

GERARD MAS
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Hellenistic Fantasy
2019

Resin

55,5 x 46,5 x 36 cm

Edition of 7

Canopic jars 1
2018

35,5 x 18,5 x 16 cm

Terracotta

Edition of 7

Canopic jars 2
2018

35,5 x 18,5 x 16 cm

Terracotta

Edition of 7

Canopic jars 3
2018

35,5 x 18,5 x 16 cm

Terracotta

Edition of 7

Canopic jars 4
2018

35,5 x 18,5 x 16 cm

Terracotta

Edition of 7
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Bubblegum Lady
2022

51 x 38 x 24 cm

Polychrome resin

Edition of 7

Rat-deity
2010

60 x 20 x 33 cm. 

Golden bronze, wood

Edition of  3
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İspanyol sanatçı EFRAÏM RODRÍGUEZ  1999 yılında Barselona Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 
mezun oldu, 2005 yılından bu yana yine aynı üniversitede heykel dersleri vermektedir.

Malzeme olarak özellikle ahşap, sanatçının eserlerine iki boyutlu bir çizimle başlamak yerine, zihninde 
oluşan-  gerçek ve hayal gücü arasında gidip gelen- görüntüleri üç boyutlu eserlere dönüştürmekte yardımcı 
olmuştur. Aynı zamanda  mermer, malzeme olarak eserlere kendi hikayesini getirirken, Rodriguez teknik ve 
anlatısal niteliklerine göre iki malzeme arasında seçim yapmaktadır.

Rodriguez’in heykellerinde vücut bulan temalar çoğunlukla -gerçek boyutlarıyla- bebekler ve çocuklardır. 
Oyuncu ve masum ifadeleriyle bu figürler, yetişkinlerin geride bıraktığı, insan doğasının özlenen bazı 
yönlerini hatırlatır.

Sanatçının eserleri Barselona’da kamusal alanlarda ve bir çok özel koleksiyonda yer almaktadır.

Efraim RODRÍGUEZ  has lived in Barcelona for most of his life and earned a degree in fine art from the 
University of Barcelona in 1999. 
 
Wood, in particular, has been conducive to the artist’s process, which begins with an image in his head rather 
than a two-dimensional sketch. Marble also brings its own story to the works, and Rodríguez chooses the 
specific type of stone based on its technical and narrative qualities.
 
Rodriguez’s subjects are often infants or children, in the midst of some form of change. All his work is
life-sized, a scale that, in this context, emphasizes the surreal.
 
Rodríguez has created several public works and monuments in Barcelona and his sculptures are in private 
collections throughout Spain. He recently released a clay-modeling portraiture course through Domestika and 
has been teaching sculpture at the University of Barcelona since 2005.

EFRAÏM RODRIGUEZ
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18 Years Old Helena
2020

177 x 44 x 45 cm

Painted cedar wood, linden wood

and other recovered woods

Out
2015

37 x 21’5 x 19’5 cm

Painted cedar wood and aluminum

(4 monotypes)
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At table
2015

41 x 21,5 x 36 cm

Painted cedar wood,

aluminum, plate and iron

(4 monotypes), 

In
2015

37’5 x 25’5 x 20 cm

Painted cedar wood and aluminum

(4 monotypes) 
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SODA

Şakayık Sokak  No: 37/1   
34365  Nişantaşı - İstanbul   
+90 212 231 89 88   
soda@sodaistanbul.com

www.sodaistanbul.com


