


Cover | Kapak
Sonja in Slowmotion, 2014, oil on canvas / tuval üzerine yağlıboya, 100x110cm

Ruth Biller was born in 1959 in Singen, Germany. Since completing her 
art studies at the Art Academy in Stuttgart, Germany, she has participated 
in many art shows, e.g. Berlin March 90, an international exhibition in 
Braunschweig, Germany, and at Ingeborg Wiensowski, Berlin, a journalist 
for Der Spiegel. Her work has been presented at Kunstverein Braunschweig, 
Marburger Kunstverein, Landesmuseum Sachsen-Anhalt (Gemäldegalerie 
Georgium), Foundation Starke, Berlin and in many galleries in Stuttgart, 
Munich, Berlin and Rome. She was an artist in residence at Foundation 
Starke in Berlin.

Galleries have presented her paintings internationally at art fairs like Art 
Karlsruhe, Messe Zürich, and Unfair Köln. She had a solo presentation at the 
international art fair Berliner Liste in 2007 and at Scope Miami, USA in 2008 
curated by Jane Hart, lemonskyprojects. Many magazines have published 
articles on her work, e.g. Art, Artforum International, Pan, Artinfo Berlin, Tip-
Berlin, Der Kunsthandel and many daily newspapers. She currently lives and 
works in Berlin.

Ruth Billier, 1959 yılında Almanya'nın Singen şehrinde doğmuştur. Sanat 
eğitimini, Almanya'nın Stuttgart şehrindeki Art Academy'de tamamlamanın 
ardından, Almanya'nın Braunschweig şehrinde gerçekleşen uluslar arası 
"Berlin March 90" gibi birçok sanat gösterisine katılmış, Berlin, Ingeborg 
Wiensowski'de, "Der Spiegel" için sanat muhabirliği yapmıştır. Çalışmaları, 
Kunstverein Braunschweig, Marburger Kunstverein, Landesmuseum 
Sachsen-Anhalt (Gemäldegalerie Georgium) ve Berlin'deki Foundation 
Starke'ın yanı sıra Münih, Berelin ve Roma'daki birçok galeride sergilenmiştir. 
Berlin'deki Foundation Starke'a misafir sanatçı olarak davet edilmiştir.

Çalıştığı galeriler, sanatçının resimlerini Art Karlsruhe, Messe Zürich ve Unfair 
Köln gibi uluslar arası sanat fuarlarında sergilemiştir. Bunlara ek olarak, 
2007 yılında uluslar arası sanat fuarı Berliner Liste ve 2008 yılında ABD'de 
gerçekleşen ve küratörlüğü Jane Hart ve lemonskyprojects tarafından 
gerçekleştirilen Scope Miami'de kişisel sergileri olmuştur. Art, Artforum 
International, Pan, Artinfo Berlin, Tip-Berlin ve Der Kunsthandel gibi 
birçok derginin yanı sıra çok sayıda günlük gazetede de eserleri hakkında 
makaleler yayınlanmıştır. Sanatçı, Berlin'de yaşamakta ve eserlerini burada 
üretmektedir.

Ruth BilleR
EvErywhErE // hEr yErdE



4 5

„Everywhere“ is an exhibition by a Berlin-based artist Ruth Biller, which discusses visual processes of picturesque movements 
in space. This involves transformation of figures/bodies in limited, as in limitless spaces. 
Ruth Biller takes color as well as aspect formation of image processes and uses imaginary principles of metamorphosis, 
mirroring and repetition in motion. The topic of movement is the main idea in Ruth Biller works. This involves progresses 
which combine the cultural memory.

Ruth Biller used the archaic physicality of the Butoh dance form of media fragmentation and stylized it into a picturesque 
melancholy Happening in this exhibition. „Everywhere“ expresses Ruth Biller’s feelings during the time she stayed in Istanbul/
Kadıköy and produced her works in 2013. Exposedness in an environment that has no place for retreat is an experience that 
people on the go, on the run or in the transit area share. „Everywhere“ - stands for boundless, floating and omnipresent. The 
dance, specially the Butoh dance expresses elementary feelings in physicality. The elements air, water, earth and fire are part 
of the dance.

„The architect of Butoh“:
Tatsumi Hijikata created his first „Ankoku Butoh“ - „The dance of the darkness“ where he solved taboo subjects such as death 
and sexual perversion. Hijikata commented on his dance:
“Only the light is estimated today. But to whom does the light owes his existence? The back of the darkness, because he carries 
the light. There is no way to understand the nature of light, if you have never penetrated through-the darkness.” I am convinced 
that a prefabricated dance, which is made in order to be shown, is not interesting. A dance should not be danced, it should be 
caressed and fondled; here I am not talking about a strange dance, but about an absurd dance. It must be absurd. Dance is a 
mirror of thawing the fear. A dancer should dance in this spirit.

Istanbul:
During the stay, Ruth Biller experienced disquiet and precarious situations in Istanbul, the protests, the enthusiasm for football 
and the nightly sounds of the entertainment in Kadikoy, a district in Istanbul‘s Asian side. The large, ornamental paintings 
acting-in gold and reddish brown are the direct reaction of the night sounds in the clubs and on the street: a mixture of 
arabesque music and the gas bombs during the demonstrations. The mixture of pleasure and protest appears like Goya. Like 
the fear is resolved from the body by dancing.
Ruth Biller is fascinated by the opulence of Baroque, the chaos of forms. The figures are gliding in swirls and whirls, like a pull 
going up and down. Spherical figures connect with the space and become part of the elements.

Berlinli Sanatçı Ruth Biller "Her yerde" isimli sergisinde resimlerindeki hareketlerini mekan içerisinde konu etmiştir.  Burada 
beden ve figürlerin değişimini sınırlı ve sınırsız mekanlarda göstermektedir.
Ruth Biller resimlerindeki detayları renk ve şekillendirme ile ele alarak, aynı zamanda hayali prensiplerin değişimini, 
yansımasını ve tekrarlanmasını harekete geçirmektedir.  Hareketlilik teması Ruth Biller’in eserlerinin merkezindedir.  Burada 
resim dünyasındaki geçişleri kültürel anılar ile birleştirmiştir. 

Bu sergide Ruth Biller Butoh Dans biçimini arkaik bedenselliğini parçalanmalar olarak ele almış ve resimsel melankolik bir 
Happening’e doğru biçimlendirmiştir.  
Sanatçı 2013 yılında İstanbul-Kadıköy’de eserlerini icra ettiği süre içerisinde yaşadığı duygularını “Her yerde” ile yansıtmaktadır. 
Geri çekilme için fırsat vermeyen bir çevrede maruz bırakılmak, insanların yolda ve kaçışta paylaştıkları bir tecrübedir.
“Überall” sınırsız, süzülen, her yerde birden bulunmayı ifade etmektedir.
Dans, özellikle Butoh dansı, bedensellikte temel duyguları anlatmaktadır. Hava, su, toprak ve ateş burada dansın bir parçasıdır.

“BUTOH’un mimarı: 
Tatsumi Hijikata öncelikle kendi “Ankoku Butoh”-Karanlığın dansı”nı öne çıkararak radikal bir biçimde Tabu konularını 
aydınlatmıştır; ölüm ve cinsel sapıklığı gibi. Hijikata dansını şu şekilde yorumlamıştır;
“Günümüzde ışığın varlığına şükür edilmektedir. Ancak ışık varlığı için kime borçludur? Karanlığın sırtına,  ışığı taşıyan o dur. 
Işığın doğasını anlamak için karanlığın aşılmasından başka bir yol yoktur.
Hazır bir dans, gösterilmek için yapılmış olup hiçbir şekilde anlamlı değildir. Dans, sadece dans edilmemeli, aynı zamanda 
sevgi ile okşanmalıdır. Burada tuhaf danslardan bahsetmiyorum, anlamsız danslardan bahsediyorum. Dans manasız olmalıdır. 
Dans korkuyu eriten bir aynadır. Bir dansçı da bu ruhla dans etmelidir.”

İstanbul:
Ruth Biller İstanbul’da bulunduğu sıralarda huzursuz ve istikrarsız durumlar yaşamıştır; bunlar İstanbul’un Anadolu yakasında 
yaşanan Protestolar, futbol hayranlığı ve Kadıköy’ün eğlence merkezlerinin gece sesleridir. Büyük boyutlu altın-kırmızı süslemeli 
eserleri, geceleri sokaklarda oluşan gürültünün yansımasıdır; arabesk müziğin ve eylemler sırasında atılan gaz bombalarının 
karışımıdır.
Eğlencenin ve protestoların karışması Goya etkisini yaratmaktadır.
Korkunun bedenden dans ile çözülmesi gibi.
Baroğun zenginliği ve formların kaosu Ruth Biller’i büyülemektedir. Sanatçının figürleri girdabın ve anaforun içerisinde 
süzülmektedir, aşağı ve yukarıya olan çekim gibilerdir. 
Bedenler ve mekânlar küreselleşip birbirine bağlanarak elementlerin bir parçası olmaktadır.
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Ornament Kadıköy II, 2013

oil on canvas / tuval üzerine yağlıboya
140x160cm

Ornament Kadıköy I, 2013
oil on canvas / tuval üzerine yağlıboya

140x160cm
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Carnevale, 2013
oil on canvas / tuval üzerine yağlıboya

110x100cm

Ghostwriter, 2013
oil on canvas / tuval üzerine yağlıboya

100x110cm
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Joke, 2014

oil on canvas / tuval üzerine yağlıboya
110x50cm

Cutout, 2014
oil on canvas / tuval üzerine yağlıboya

150x115cm
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Everywhere / Her yerde, 2013

oil on canvas / tuval üzerine yağlıboya
130x150cm

Sonja in Slowmotion, 2014
oil on canvas / tuval üzerine yağlıboya

100x110cm
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Butoh I, 2013

oil on canvas / tuval üzerine yağlıboya
140x160cm

Butoh II, 2013
oil on canvas / tuval üzerine yağlıboya

140x160cm
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Cat and Bird, 2011

oil on canvas / tuval üzerine yağlıboya
30x30cm

Kara Oke, 2014
oil on canvas / tuval üzerine yağlıboya

25x25cm
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Calligraphic Clouds, 2014, pastel gouache on paper / kağıt üzerine pastel guaj, 29,7x150cm

Pastel
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Jump, 2014, pastel gouache on paper / kağıt üzerine pastel guaj, 29,7x150cm

Balance, 2014, pastel gouache on paper / kağıt üzerine pastel guaj, 29,7x150cm
Liquid Floor, 2014, pastel gouache on paper / kağıt üzerine pastel guaj, 29,7x150cm

Fragments, 2014, pastel gouache on paper / kağıt üzerine pastel guaj, 29,7cmx150cm
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Smoke1, 2014, pastel gouache on paper / kağıt üzerine pastel guaj, 29,7x150cm
Smoke2, 2014, pastel gouache on paper / kağıt üzerine pastel guaj, 29,7x150cm

Sandeye, 2014, pastel gouache on paper / kağıt üzerine pastel guaj, 29,7cmx150cm
Waterwood, 2014,  Pastel gouache on paper / kağıt üzerine pastel guaj, 29,7x42cm
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Mountains, 2014, pastel gouache on paper / kağıt üzerine pastel guaj, 29,7x150cm

Memory, 2014, pastel gouache on paper / kağıt üzerine pastel guaj, 29,7x150cm
Floral 1, 2014, pastel gouache on paper / kağıt üzerine pastel guaj, 29,7x150cm
Floral 2, 2014, pastel gouache on paper / kağıt üzerine pastel guaj, 29,7x150cm
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Catalog, first edition, 500 copies on the occasion of the "Everywhere" exhibition,
29 May - 29 June 2014

Katalog, ilk baskı, "Her yerde", 29 Mayıs - 29 Haziran 2014 sergi vesilesiyle 500 adet basılmıştır

Everywhere / Her yerde (Butoh Performance), 2014, 100min
Ruth Biller (painting), Sonja Heller (dance), Frank Leher and Anthony Coombes (music)

Christopher Fröhlich (camera)




