
Пространството на галерия +359 се намира в сградата на реставрирана 
водна кула в София, проектирана през 1903 г. от германският инженер 
Франц Салбах. Строежът на кулата е започнал на 20 септември 1928 г. и 
завършил на 20 ноември 1929 г. Тя е изградена на най-високата точка на 
квартал Лозенец в София /610.40м./ по френска система за строеж на 
водонапорни кули с железобетон и тухлена зидария. Кулата резервоар е 
позиционирана 15 м по-високо от най-високата теренна кота. Височината 
й е 27 м, а обемът на резервоара – 100 куб. м. Архитектурата на сградата е 
предвиждала освен като хидросъоръжение тя да служи и като 
наблюдателна кула. По кураторска покана един визуален артист всяка 
година ще работи по проект, свързан със специфичното пространство на 
сградата. Резиденцията предвижда работен престой на автора от две 
седмици до месец по покана на галерията в София с цел създаване на 
site-specic инсталация за пространството на кулата.

Gallery +359 is located in the building of the only preserved water tower in 
Soa. It was designed in 1903 by the German engineer Franz Salbach. The 
construction of the tower started on September 20, 1928 and ended on 
November 20, 1929. It was built at the highest point of the Lozenets district in 
Soa (610.40 m) based on a French system for the construction of water 
towers with reinforced concrete and brick masonry. The Tower Tank is 
positioned 15 m higher than the highest elevation. Its height is 27 m and the 
volume of the tank is 100 cubic meters. The architecture of the building has 
provided other than being a hydraulic structure, to serve also for a watchtow-
er. At a curatorial invitation, a visual artist will work on a project related to the 
specic space of the building. The residence provides a working stay of the 
author from two weeks to a month to create a site-specic installation for the 
water tower space. 

www.plus359gallery.com
Streptopelia Decaocto 5, 11, 21×29,5см, акрил/хартия, 2018 Шифа Гиринджи
Streptopelia Decaocto 5, 11, 21×29,5сm, acrylic on paper, 2018 Şifa Girinci
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Търсенето на плодороден рай 
The quest for a rural heaven

Шифа Гиринджи
Şifa Girinci



Племената мигрират, а масите взаимно се изтласкват. 

Напоследък миграцията е модна тема. Безброй концепции, описания и цифри сведоха миграцията до „принудително напускане на родните места с цел оцеляване". 

От далечния изток до планините Тавър ... Бедността ли беше, която прогони хората в тези далечни земи? 
По-долу е обобщение с двоен фокус: Първият е аспект на миграцията, който е „импулсивно търсене на плодороден рай". А вторият е основното действащо лице в това търсене, 
или именно гугутката. 

Гугутката не е мигриращ, но е силно дисперсен вид. През последното столетие тя е един от големите колонизатори в света на птиците. 

Първоначално от западна Азия и част от Китай, гугутката пристига в Европа през Балканите през 60-те години и бързо се възпроизвежда. Тогава германски и много други 
европейски орнитолози извършват изследвания върху биологията и популационната динамика на вида. Поради инвазивната си и мигрираща природа, гугутката се нарича 
Türkentaube (Германия), Tourterelle (Франция) и Turkse Tortel (Холандия) – тоест, турският гълъб! 

В първата изложба, озаглавена „Streptopelia Decaocto“, представена в Истанбул в рамките на по-големия си проект, Шифа Гиринджи подхожда към миграцията като импулсивно 
„търсене на плодороден рай", като оставя настрана динамиката, която привлича и отблъсква масите. 

Търсенето на плодороден рай е продължение на основния проект и изследване на художничката, който е насочен върху биологията и динамиката на популацията на гугутката 
- вид, известен с инвазивната си и мигрираща природа. Като следва миграционния маршрут на гугутката от 1960 г., тя превръща водната кула в София в изследователска база 
и физически я преустройва. Фактът, че видът пристига в Европа през Балканите, дава възможност на художничката да разшири своя библиографски преглед и да намери нови 
данни за разпространението на гугутките в България. Последващото картографиране на миграционните маршрути на гугутката се слива с архитектурата на водната кула в 
елиптична форма. Резултатът е мултидисциплинарна изложба, която от една страна е  фикционална, от друга базирана на научни данни и е съставена от орнитологична зала с 
портрети, архивни документи, научни статии и мултимедийни инсталации. 

Шифа Гиринджи (1985, Muğla)  живее и работи в Берлин. Завършва Гимназия по 
изящни изкуства, Мугла, Турция през 2003 г. и Анадолски университет, Катедра по 
изобразително изкуство, Ескишехир, Турция.

Основни индивидуални изложби:
“ Streptopelia Decaocto “ (2017) Галерия Гая, Истанбул, Турция; „Неизменно“ (2007 г.) 
Галерия „Хелър“, Ескишехир, Турция; „Анатомията на юни“ (2005) Галерия на 
Анадолски университет, Ескишехир, Турция.

Основни участия в колективни изложби:
Contemporary Istanbul (2017 г.) Турция; „Дом“ (2017) Музей „Евляйгил“, Анкара, 
Турция; „Утре“ (2017) Галерия Платон Арт и Гая, Истанбул, Турция; „Odtü Art 18“ (2017) 
Културен и конгресен център Мету, Анкара, Турция; „Open Space Selection“ (2016) 
Миксер, Истанбул, Турция; „Форум по въпросите на климата“ (2015 г.) Университет 
„Богазичи“, Културен център Гаранти, Истанбул, Турция; „Енергия за цял живот“ (2015 
г.) Галерия „Армаган Арт & Дизайн“, Истанбул, Турция; „Състояние на материала III“ 
(2015 г.) Галерия „Армаган Арт & Дизайн“, Истанбул, Турция; 

Tribes migrate, masses push each other.

Migration is recently a trending topic. A myriad of concepts, descriptions and gures have reduced migration into a “forced displacement of people for survival”.

From the Far East to Taurus Mountains… Was it poverty that drove people into those distant lands?

Below is the summary of a double focus: The rst is an aspect of migration; that is, “an impulsive quest for a rural heaven”. And the second is a major actor in this quest: Eurasian 
collared-dove.

The collared dove is not migratory, but is strongly dispersive. Over the last century, it has been one of the great colonisers of the bird world.
Originally from west Asia and part of China, the eurasian collared dove arrived Europe through the Balkans in 1960s and rapidly reproduced. This is when German and many other 
European ornithologists conduct research on the biology and population dynamics of the species. Due to their invasive and migratory nature, the Eurasian collared-dove is called 
Türkentaube (Germany), Tourterelle (France) and Turkse Tortel (the Netherlands) – that is to say, the Turkish dove!
In her rst exhibition titled “Streptopelia decaocto” (Gaia Gallery, Istanbul) within her larger project, Şifa Girinci approached migration as an impulsive “quest for a rural heaven”, leaving 
aside the dynamics attracting and ostracizing masses.

The quest for a rural heaven is a sequel to the artist’s main project and research, and it focuses on the biology and the population dynamics of the Eurasian collared-dove, a species 
known by their invasive and migratory nature. Following the 1960 migration route of Eurasian collared-doves, she takes the Water Tower in Soa as a research base and physically 
re-constructs it. The fact that the species arrived Europe through the Balkans has given the artist the opportunity to enlarge her literature review and nd new data on the distribution 
of doves in Bulgaria. The subsequent mapping of the migration routes of the Eurasian collared-dove merges with the architecture of the Water Tower within an elliptical form. The result 
is a multi-disciplinary exhibition that is ctional and research-based at the same time, being composed of an ornithological room of portraits, archival work, scientic articles and 
sound installations.

Възхвалата на стремежа е основата на цялостната ми работа. 
Възхвалата на стремежа в моята работа означава отрицание. 
Отрицание, което противоречи на допусканията и общите модели 
на социологията, психологията и икономиката …

Нашето приемане на истината е променливо, както и нашите 
свидетелства. Променяйки нашите предположения или връщайки 
се към стремежите (понятия, които са много пренебрегвани от 
социалните науки), човек осъзнава, че свидетелствата относно 
истината губят своята валидност или просто се оказват 
незначителни.

Ето един въпрос: Има ли някаква истинска теория или някакъв 
истински разказ, който оправдава убийството на номада Авел от 
земеделеца Каин? Моето основно занимание е показването на 
злодеянията, промяната и трансформирането им. При описването 
на световните явления се позовавам на „образи“ и „действителни 
данни“. Правя каменни статуи, текстове и видеоклипове, а също и 
картини и неонови инсталации.

Glorifying the drive forms the foundation of my complete work. The 
glorication of the drive, in my work, means negation. A negation that 
stands against the assumptions and the common patterns of sociology, 
psychology and economics… 

Our reception of the truth varies, so do our testimonies. Changing our 
assumptions or re-visiting the drives (concepts that are much-neglected 
by social sciences), one realizes that the testimonies with regard to the 
truth lose their validity or they simply prove to be trivial. 

Here is a question: Is there any true theory or any true narrative that 
justies the murder of Abel the nomad by Cain the farmer? The 
exposition of wrongdoings, changing and transforming them is my main 
preoccupation. Narrating the worldly phenomena, I refer to “images” and 
“real data”. I produce stone statues, texts and videos as well as paintings 
and neon installations.

Търсенето на плодороден рай The quest for a rural heaven

„Нео-Неон“ (2015 г.) Плато art space, Истанбул, Турция; „Природата зове“ (2015 г.) 
Зорлу център PSM, Истанбул, Турция; „Art 7/24 Vol. 3 „(2015 г.) Галерия“ Армаган Арт 
& Дизайн „, Истанбул, Турция; „Вземете го или го оставете“ (2015) Галерия „Меркур“, 
Истанбул, Турция; „Извинете кой етаж?“ (2015) Галерия „Меркур“, Истанбул, Турция; 
Contemporary Istanbul (2014); Пролетна обиколка на галериите (2012) Spinnerei, 
Лайпциг, Германия; Orient-Express Презареждане (2012 г.) Spinnerei, Лайпциг, 
Германия; Зимна обиколка на галериите (2012) Spinnerei, Лайпциг, Германия; 
„Информатори“ (2011) Галерия „Арт парк“, Анталия, Турция; Областен фестивал на 
Кройцберг (2011) Берлин, Германия; Международен фестивал на модерното 
изкуство (2006) Кападокия, Турция.

Нейни работи са изложени в: Музей Евляйгил, Анкара, Турция; Spinnerei, Лайпциг, 
Германия; Културен и конгресен център Мету, Анкара, Турция; Университет 
Богазичи, Културен център Гаранти, Истанбул, Турция; Contemporary Istanbul, Турция.

Резиденции: Международна арт програма в Лайпциг (2011-2012 г.) Лайпциг, 
Германия; Международен фестивал на модерното изкуство (2006) Кападокия, Турция.

Şifa Girinci (1985, Muğla) currently lives and works in Berlin. She graduated from Muğla 
Fine Art School in 2003 and completed her BA at Anadolu University in Fine Arts in 2007.

Major individual exhibitions: “Streptopelia Decaocto” (2017) Gaia Gallery, Istanbul, 
Turkey; “Changeless” (2007) Haller Youth Center Gallery, Eskisehir, Turkey; “The Anatomy 
of June” (2005) Anadolu University Gallery, Eskisehir, Turkey. 

Major participations in collective exhibitions: Contemporary Istanbul (2017) Turkey; 
“Home” (2017) Evliyagil Museum, Ankara, Turkey; “Tomorrow” (2017) Plato Art & Gaia 
Gallery, Istanbul, Turkey; “Odtü Art 18” (2017) Metu Culture and Convention Center, 
Ankara, Turkey; “Open Space Selection”(2016) Mixer, Istanbul, Turkey; “Climate Forum” 
(2015) Bogazici University Garanti Cultural Center, Istanbul, Turkey; “Energy For Life” 
(2015) Armaggan Art&Design Gallery, Istanbul, Turkey; “States of Material III” (2015) 
Armaggan Art&Design Gallery, Istanbul, Turkey; “Neo-Neon”(2015) Plato Art Space, 
Istanbul, Turkey; “Nature is Calling” (2015) Zorlu Center PSM, Istanbul, Turkey; 

“Art 7/24 Vol. 3” (2015) Armaggan Art&Design Gallery, Istanbul, Turkey; “Take it or leave 
it” (2015) Merkur Gallery, Istanbul, Turkey; “Pardon Which Floor?” (2015) Merkur Gallery, 
Istanbul, Turkey; Contemporary Istanbul (2014) Turkey; Spring Gallery Tour (2012) 
Spinnerei, Leipzig, Germany; Orient-Express Reloaded (2012) Spinnerei, Leipzig, 
Germany; Winter Gallery Tour (2012) Spinnerei, Leipzig, Germany; “Informationists” 
(2011) Art Park Gallery, Antalya, Turkey; The District Festival of Kreuzberg (2011) Berlin, 
Germany; International Modern Art Festival (2006) Cappadocia, Turkey.

Works by the artist have been exhibited at: Evliyagil Museum, Ankara, Turkey; 
Spinnerei, Leipzig, Germany; Metu Culture and Convention Center, Ankara, Turkey; 
Bogazici University Garanti Cultural Center, Istanbul, Turkey; Contemporary Istanbul, 
Turkey.

Residences: Leipzig International Art Programme (2011-2012) Leipzig, Germany; 
International, Modern Art Festival (2006) Cappadocia, Turkey.

Şifa GirinciШифа Гиринджи
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