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The Pill is delighted to invite the viewer to an historical and futuristic odyssey on the 
occasion of Raphaël Barontini’s first solo show in Turkey. The gallery space will be 
transformed with a large scale site-specific textile installation and a body of new 
paintings.  
Recalling tapestry and large genre scenes common in history painting, Barontini’s large 
textile collages will present a fantasized fresco that echos with images and sounds of the 
"Whole-World". Those of which hint to millenary layers of cultural references, such as 
the city with three names: Istanbul. The rich and dense history of the city located at the 
crossroads of worlds and peoples was a major inspiration in the production of this new 
body of works. 
Coming from everywhere, a place that we do not know or a space that does not exist 
yet, the portraits of Raphaël Barontini form a corpus of hybrid figures summoning mixed 
images and references. The gallery will become the landing runway of pictorial comets, 
traces of a future under construction. 
At the crossroads of languages and techniques, the singular pictorial practice of Raphaël 
Barontini integrates a classical practice of painting as well as the omnipresent use of new 
technologies and various printing methods. 
 
The environment proposed by the artist will be accompanied by a sound piece co-
produced with New-York based musician and rapper Mike Ladd. 
 



 

 

 
RAPHAËL BARONTINI 

 
BİR ASTEROID’TEN DUVAR KİLİMİ 

 
23 Ocak – 31 Mart 2018 

Açılış, 23 Ocak saat 18.00-20.00 
 
The Pill, 23 Ocak’tan itibaren Raphaël Barontini’nin tarihsel ve fütüristik olanı birleştiren 
Türkiye’deki ilk kişisel sergisi vesilesiyle sanatseverleri spiritüel bir odiseye davet ediyor. 
Bu sergide galeri alanı, geniş ölçekli mekana özgü bir tekstil yerleştirmesiyle yeni bir 
kimliğe bürünürken, sanatçının bu sergi için ürettiği resimler serginin diğer yapı taşlarını 
oluşturuyor. 
 
Barontini’nin geniş ölçekli tekstil kolajlari, izleyiciye tarih temalı resim geleneği 
içerisindeki resimli duvar dokumaları ve daha birçok üslup örneklerini anımsatırken, tüm 
dünyanın seslerinin ve imgelerinin yankılandığı fantezilerde vücut bulmuş bir duvar 
resmini temsil ediyor. Bu elementler tarihsel süreç içerisinde üç farklı isimle anılmış, bin 
yıllarla ifade edilen katmanlar ve kültür referanslarına haiz İstanbul’a işaret ediyor. Şehrin 
zengin ve yoğun tarihi ile dünyaları ve insanları birbirine bağlayan konumu, sanatçının bu 
yeni işleri üretirken hareket enerjisini sağladığı kaynağı oluşturuyor. 
 
Raphaël Barontini’nin var ettiği hibrit portreler bütünü, melez imajlar ve referanslar 
sunarken, var olup olmadığını veya nerede olduğunu bilmediğimiz bir yerlerden 
gerçekliğin tam ortasına sökün ediyor. Galeri mekanı ise adeta bu imgelerin kurulmakta 
olan bir geleceğe geçiş yaptığı bir boyut kapısına dönüşüyor. 
 
Aktarım dillerinin ve tekniklerin kesişim noktasında, Raphaël Barontini’nin kişisel resim 
pratiği, klasik yaklaşımı barındırmasının yanı sıra yeni teknolojileri ve çeşitli güncel baskı 
tekniklerini de ihtiva ediyor. 
 
Sanatçının bu sergi için oluşturacağı sunum ve ortamda, New York’lu müzisyen ve rapçi 
Mike Ladd ile ürettikleri bir ses enstalasyonu da yer alıyor. 
 


