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The following are three instances in time that we articulate a work 
we initially realized in 2003. Since the work itself no more exists 
as it was materialized in different venues, we should assume that 
this text (and its form in this leaflet) will be its final residue, and the 
last remains of our intention. Since the time we initially set out for 
Southeast Turkey, the scenery has changed (minus the violence, both 
within and across the border) and as in all work based on empathy, 
observation, documentation and collecting, a similar journey today 
should require a different set and yield a different work.

firSt iNStaNcE
thE coNtaiNmENt coNtaiNEd, 2003
Within the recent past, almost all of the trucks transporting goods 
between Turkey and Iraq were equipped with special steel tanks 
(custom built to fit underneath the trucks) used for an off-the-books 
transportation of diesel fuel back into Turkey. Outlawed and useless, 
these tanks are now sprawled along the highways as the remnants 
of a once prosperous barter economy of sorts. Our aim was an 
archaeological field survey of these vessels (i.e. as in amphorae of 
many thousands of years in Anatolia) and bring a chosen one back 
as an object of high plasticity and indeed, veneration. All along the 
globalized systems of transfers, the goods of high value (ie. oil) have 
an overwhelmingly higher priority, whereas people are restrained 
from international mobility as the subjects of a ’containment’. Thus 
we decided to appropriate an object, which has itself travelled 
long distances across the borders in times of customs, control and 
containment. This contrasts with the tradition of trade in the ‘Fertile 
Crescent’ (that includes Mesopotamia and South-East Anatolia) for 
several millennia. The historical versus contemporary significance 
of this process is of high value for us. The “SouthEast” has its 
official category of a high alert zone for decades, and it represents a 
semblance of a distance. For 21 days and 7000 kilometres in July-
August 2003, in Turkey, we tried to have a sense of the terrain that 
this chosen object, its contents and conditions acted upon the lives of 
the people.

The principal sign of containment appears as “the checkpoint,” where 
the flows (of bodies, language/expressions in general) are controlled 
and made possible within the defined territory. Militarization acts 
within the closed system of exchange among elements of a contained 
system. If the violence rages within, it is opposed by armed force to 
all extent. This is the orgy of expenditure: Sovereignty of pure violence 
consumes bodies. Language is constrained as to hold back the 
possibility of expression, while every so often the regional product and 
trade is left free to flow to maintain the equilibrium. The “nature” of 
the containment becomes that of a curfew, a self-imposed martial law 
of the civilian rule, while the routes of trade facilitate the existence 
of checkpoints. The container itself is the object that can penetrate 
while the contained is the ‘thing’ to be restricted within the economy 
of inhibition.

Apart from this status quo, the archaeological layering of the political 
circumstantial evidence tend to melt into one another as one travels 
eastwards. Unlike the western inheritance, the unrecorded histories 
of this fusion and reversal (ie. oppression/resistance) require the 
methods of field archaeology, the in-situ observation and excavation. 

SEcoNd iNStaNcE
thE coNtENt of thE 
coNtaiNmENt  2007
It has been exactly four years since we realized the work for the 
8th Istanbul Biennial. As we look back for a re-evaluation of the 
conditions, we realize that the mentioned context still exists as it 
is, but that the violence made a comeback following a detour in the 
Middle East. After the bombing of Lebanon and Gaza, and as the 
slaughter goes unchecked in Iraq today, the pressure to return to 
martial law in Southeast Turkey mounts by every day. Worse yet, the 
all out global war normalizes the oppressive tendency of local nodes 
of power and ‘civil’ lynching mobs are unleashed against those who 
resist being silenced and inhibited, and against those who resist 
an all out militarism. The culture of physically and metaphorically 
lynching the opponent is internalized through the examples of state 
terror in the Middle East. In the time past since 2003, we regard 
the violence inflicted by the official power and its normalization as 
the worst catastrophe that could have happened in the region. As 
it is, we foresee the means of a peaceful resistance against being 
contained and the stranglehold, against nationalistic and/or sacred 
camps and against militarization, once more, in the archaeological 
inventory of appearances and things. Here, we do not once more 
intend to pinpoint the conditions that are all too clear for everyone 
to see. Within the project “The Containment Contained” our aim was 
strictly to try to understand the regional strategies of confinement and 
control that are put in effect and operation, beyond the predicament 
of the war and beyond the pornography of violence. That is, for us 
one must see the state of war not as a tele-visual field of action, but 
rather as something more widespread, deeply impregnated, and as 
being integrated with the body and deeply set into the earth. Away 
from the sensational approach, and before being annihilated before 
the awesome war machine, we think that just an impartial look into 
the cities and villages, to the forests, the fields, the plains, mountains 
and the stones of this extraordinary land is exactly to enter the 
realm of the politics as shivering as it is. This kind of a political stand 
necessitates an archaeological work that is inclusive of the events of 
millennia happened on this land, together with their pre-history…

laSt iNStaNcE
coNfiNEmENt: coNtaiNmENt rEdux  
2009
The object is irrelevant, the gesture is immaterial, the political is not 
politics, a situation is contingent, an intervention cannot be retrieved, 
harm is done, the bodies are under the earth and Anatolia is covered 
with dust…

PlthE coNtaiNmENt coNtaiNEd
by xurbaN collEctivE
xurbaN.NEt | fElt@xurbaN.NEt
Poniżej opisano trzy etapy realizacji projektu rozpoczętego w 2003 
roku. Projekt prezentowany w swojej pierwotnej wersji w różnych 
miejscach już nie istnieje, a poniższy tekst stanowi jego ostatnią 
pozostałość i końcowy ślad naszej intencji. Od momentu, gdy 
wyruszyliśmy z projektem w kierunku Turcji południowo-wschodniej, 
ogólna sytuacja zarówno w kraju, jak i poza jego granicami bardzo 
się zmieniła. Jak w przypadku każdej pracy opartej na empatii, 
obserwacji, dokumentacji i gromadzeniu, dziś podobna podróż 
przyniosłaby inne rezultaty. 

EtaP PiErWSZy
oGraNicZoNE oGraNicZENiE, 2003
W ostatnich latach niemalże wszystkie ciężarówki kursujące 
pomiędzy Turcją a Irakiem zostały wyposażone w specjalne stalowe 
zbiorniki paliwa (wykonane na zamówienie i umieszczane pod 
podwoziem) służące do nielegalnego transportu oleju napędowego 
z powrotem do Turcji. Obecnie te wycofane z użycia zbiorniki 
leżą wzdłuż autostrad jako ślady dawnej świetności gospodarki 
barterowej. Naszym pierwszym założeniem było przeprowadzenie 
archeologicznego badania tych zbiorników i wybranie spośród nich 
najcenniejszego eksponatu. 

W ramach globalnych systemów transportu, towary o wysokiej 
wartości (np. ropa) przewożone są w pierwszej kolejności, podczas 
gdy międzynarodowy przepływ osób jako podmiotów „ograniczenia” 
jest w znacznym stopniu utrudniony. Dlatego też wybraliśmy obiekt 
transportowany na odległości tysięcy kilometrów, poddawany 
odprawom celnym i wszelkim innym rodzajom kontroli, choć ta 
procedura stanowi zaprzeczenie tradycji handlowej obowiązującej 
na obszarze „Żyznego Półksiężyca” (obejmującym Mezopotamię 
i południowo-wschodnią Anatolię) od kilku tysięcy lat. Dlatego 
niezwykle istotny był dla nas kontrast pomiędzy wymiarem 
historycznym a obecną sytuacją na tym terenie. Od dziesiątek 
lat bowiem „Południowy Wschód” uważany jest za obszar 
podwyższonego ryzyka. Przez 21 dni w lipcu i sierpniu 2003 roku 
pokonując 7000 kilometrów, badaliśmy obszary Turcji, na które 
zbiornik, jego stan i zawartość wywierały wpływ.

Podstawową formą ograniczeń na tym terenie są „punkty kontrolne”, 
które w znacznej mierze ograniczają przepływ (ludzi, języka 
czy wypowiedzi). W zamkniętym systemie kontroli trwa proces 
militaryzacji. Gdy do głosu dochodzi przemoc, czoła stawiają jej 
siły zbrojne. Eksploduje orgia wydatków: wszechwładza czystej 
przemocy pożera ciała. Ograniczenie języka eliminuje swobodę 
wypowiedzi. Czasem w celu utrzymania równowagi zezwala się na 
swobodny przepływ produktów regionalnych i handel bez ograniczeń. 
Stosowane wówczas procedury kontrolne przypominają sytuację 
godziny policyjnej i stanu wojennego, a kwitnący handel sprzyja 
funkcjonowaniu punktów kontrolnych. W tej przestrzeni to zbiornik 
jest przedmiotem o nieograniczonej swobodzie przepływu, a jego 
zawartość podlega ścisłej kontroli.

Pomimo takiego status quo, im dalej na wschód kraju, tym 
mniej widoczne jest rozwarstwienie archeologiczne politycznych 
okoliczności. W przeciwieństwie do spuścizny Zachodu, analiza 
nieopisanych dotąd zdarzeń (historii ucisku/oporu) wymaga 
metodologii badań archeologicznych i wykopaliskowych oraz 
obserwacji. 

EtaP druGi 
ZAWARTOŚĆ OGRANICZENIA 2007
Od realizacji projektu na 8 Biennale Sztuki w Istambule minęły 
dokładnie cztery lata. Od tamtego czasu sytuacja niewiele się 
zmieniła, z wyjątkiem tego, że w wyniku działań na Bliski Wschód 
powróciła przemoc. Po bombardowaniu Libanu i Strefy Gazy, oraz 
w świetle rzezi trwającej w Iraku, z dnia na dzień perspektywa 
przywrócenia stanu wojennego w południowo-wschodniej Turcji 
staje się coraz bardziej realna. Co gorsza, w świetle wojny 
globalnej, ucisk stosowany przez lokalne społeczności staje 
się normą, a grupy cywili bezkarnie zwalczają buntujących się 
przeciwko milczeniu, ograniczeniom i powszechnej militaryzacji. 
Praktyka fizycznego i metaforycznego linczu stała się chlebem 
powszednim w obliczu terroru państwowego na Bliskim Wschodzie. 
Nieustannie wzrastająca od 2003 roku przemoc rządowa i jej 
postępująca normalizacja stanowią największą katastrofę w tym 
regionie. Dlatego też archeologiczny zapis dowodów stanowi dla 
nas formę pokojowego oporu przeciw ograniczeniom i kontroli, 
nacjonalistycznym i/lub świętym obozom, oraz postępującej 
militaryzacji. 

W pierwszej fazie projektu Ograniczone 
Ograniczenie, chcieliśmy poznać i 
zrozumieć lokalne strategie 
kontroli stosowane w 
obliczu katastrofy 
wojny i 

pornografii 
przemocy. Chodziło nam o to, by ukazać wojnę nie tylko jako pole 
działań, lecz także jako zjawisko daleko bardziej rozpowszechnione i 
głęboko zakorzenione, zintegrowane z ciałem i sięgające jądra ziemi. 
Nie goniliśmy za sensacją. Pragnęliśmy pokazać, że bezstronne 
spojrzenie na miasta i wioski, lasy, pola, niziny, góry i kamienie – 
bogactwo Bliskiego Wschodu – pozwoli wejść na delikatny obszar 
polityki, a polityczny grunt stworzy konieczność podjęcia prac 
archeologicznych, które pozwolą dotrzeć do wydarzeń sprzed tysięcy 
lat i odkryć ich prehistorię.

oStatNi EtaP 
oGraNicZENiE: PoWrÓt 2009
Przedmiot jest nieistotny. Gest nie ma znaczenia. Określenie 
„polityczny” nie dotyczy polityki. Sytuacja ma po prostu miejsce. 
Odbywa się interwencja. Zło zostaje wyrządzone. Ciała trafiają do 
ziemi. Anatolia pokrywa się kurzem…

Dokąd wobec tego?
Na terenie Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej aparat 
państwowy stosuje coraz więcej narzędzi kontroli i ograniczeń. 
Świadczą o tym nowowprowadzone systemy kontroli granicznej 



i podjęte środki bezpieczeństwa. Stosunkowo otwarte 
społeczeństwa zostały odgórnie zarażone manią karania. Jedno 
po drugim zmieniają się w bezimienne masy uwięzione pod 
gołym niebem. Każdą najmniejszą szansę na kształtowanie się 
społeczeństwa demokratycznego eliminuje trend neokonserwatywny 
skoncentrowany na procesie hybrydyzacji. Osoby nieposiadające 
odpowiednich uprawnień (pracujący imigranci i turyści oraz osoby 
z sektora kultury) poddawane są dokładnej kontroli. Pobierane 
są ich odciski palców. Robione są im zdjęcia. Zanim zostaną 
wpuszczone na „obszary cywilizowane”, następuje ich elektroniczna 
lokalizacja. W wyniku „zderzenia cywilizacji”, w USA i UE panuje stan 
wojny. Z dnia na dzień stosuje się coraz bardziej zaawansowane 
programy komputerowe. Niemalże na każdym kroku instaluje 
się kamery. Inteligentne bomby tylko czekają na odpowiedni 
moment. Kobiety i mężczyźni są przygotowywani do nierównych 
walk. Neokonserwatyści nazywają to zjawisko „izrealizacją” 
Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Jednak 
wprowadzane tam ograniczenia znacznie różnią 
się od militarnych praktyk stosowanych w 
Izraelu i Turcji. Tam firmy sektora prywatnego 
(linie lotnicze, porty itp.) wśród swoich 
klientów prowadzą nabór do armii. W 
ambasadach obcokrajowcy są narażeni 
na upokorzenia. Rozmowy w sprawie 
wizy zamieniają się w przesłuchania, 
podczas których osoby ubiegające się o wizę 
narażone są na nacjonalistyczne docinki. Często 
bez żadnego wytłumaczenia wizy przyznawane 
są z celowym opóźnieniem.
Mimo że z łatwością udało się nam przewieźć 
drogą morską zbiorniki i plakaty z Istambułu 
do Instytutu Sztuki Współczesnej KunstWerke w 
Berlinie na wystawę Political Minimal, ambasady 
krajów unijnych celowo opóźniały nasz wjazd na 
teren UE. Nie była to dla nas żadna nowość. Dobrze 
wiemy, jak funkcjonują globalne systemy transportu: 
towary o wysokiej wartości (tzn. ropa, złoto, dzieła 
sztuki) przewożone są w pierwszej kolejności, a przepływ 
obywateli (artystów, pracowników) jako podmiotu 
„ograniczenia” jest utrudniony.

Ostateczne Odliczanie…
Xurban_collective nie tworzy z myślą o jednej konkretnej 
przestrzeni wystawienniczej. Ten sam projekt w nowej 
przestrzeni zyskuje nowe życie. Za każdym razem pytamy 
o intencję. Coś dodajemy. Zatrzymujemy się na chwilę. 
Kwestionujemy powstałe dzieło. 
Słowa nie są dla nas żadnym pewnikiem. Gest nie trwa wiecznie. 
Dzieło pokornieje w obliczu pogarszającej się sytuacji i staje się 
smutną parodią pierwotnej intencji. Oryginalny pomysł zanika, gdy w 
obliczu wojny rodzi się poczucie bezradności. Sytuacja się pogarsza, 
albo tak nam się tylko wydaje, gdy spoglądamy w przeszłość…

W związku z przeniesieniem wystawy Political Minimal z KunstWerke 
do Muzeum Sztuki w Łodzi, poproszono nas o nową propozycję 
prezentacji projektu, jako że po zamknięciu wystawy w Berlinie 
eksponaty zostały zniszczone. W pewnym sensie odbyło się to za 
naszą zgodą i służyło celom praktycznym. 

Projekt xurban_collective ma swój początek w Mardin-Kiziltepe 
w południowo-wschodniej Anatolii. Tam znaleźliśmy zbiorniki, 
sfotografowaliśmy je i przewieźliśmy drogą morską na wystawę 
do Istambułu. Przez długi czas były przechowywane w magazynie 
w pobliżu muzeum Istambul Modern z innymi transportowanymi 
towarami. Spodobał się nam pomysł stworzenia swoistego 
złomowiska anonimowych przedmiotów pokrytych kurzem i rdzą. 
Stamtąd zbiorniki przewieziono ciężarówką do Berlina i po raz 
kolejny poddano je wraz z pozostałym ciężkim ładunkiem kontroli 
celnej – tej samej, przez którą przechodziły podczas transportu 
między Turcją a Irakiem. 

Po zakończeniu wystawy w KunstWerke, eksponaty zostały 
zniszczone. Wobec tego zaproponowaliśmy Muzeum Sztuki w Łodzi 
kilka rozwiązań:

projekcja trójwymiarowego modelu zbiornika, butelka A. 
po Rakii (rodzaj likieru) przewieziona z Istambułu do 
Nowego Jorku, wypełniona powietrzem z Istambułu 
(„Air D`Istambul”); pokryta rdzą 
gąbka, którą szorowaliśmy 
zbiornik w 2004 roku; 
zdjęcia instalacji z 
poprzednich 
wystaw, 

zdjęcia terenowe oraz tekst – jako idealna forma 
wystawy objazdowej.

zdjęcie instalacji z wystawy w KunstWerke (Berlin), B. 
powiększone do wymiarów 1,2 x 1,2 m i powieszone 
na białym winylowym materiale z tekstem. Na planie 
ogólnym oprócz samego dzieła widoczne są pozostałe 
eksponaty. 

pusta przestrzeń opatrzona tekstem na temat obiegu C. 
przedmiotów / pieniędzy / towarów o wysokiej wartości; 
oraz ciała, których swoboda poruszania się jest 
świadomie ograniczana. Cały tekst w języku polskim.

żadne z ww. rozwiązań. Zbiorniki zostały zniszczone. D. 
Projekt xurban_collective nie będzie prezentowany na 
wystawie. 

KURATORZY WYSTAWY WYBRALI ROZWIĄZANIE (C)

Translation / Tłumaczenie Aleksandra Ścibor 

Proofreading of polish version / Korekta wersji polskiej Monika Wesołowska

Where does one go from here?
New border control and security measures show that the corporate/
state apparatus is deploying more tools for control and restriction 
both in the USA and EU. Relatively open societies have been altered 
with a new form of penal complex, one by one—like a gigantic open-
air prison—the possibility of a democratic society is being replaced 
by the neo-conservative instruction set which takes ‘hybridization’ as 
the main problem . In these controlled territories, people who do not 
have proper rights (immigrant workers and tourists, including cultural 
tourists/workers) are carefully background checked, finger printed, 
photographed, electronically searched and tagged prior to their 
approach to these ‘civilized lands’. This is the time of low intensity 
war justified by a phony concept of a “clash of civilizations”: software 
is being updated, cameras are being installed, men and women are 
being trained for asymmetrical engagement and intelligent bombs 
are genuinely waiting for their time to speak up. Neo-conservatism 
claims an “Israelization” of US and EU territories. However, this 
confinement is different than what we see on the ground in Israel and 
Turkey, where control and containment are exercised through military 
checkpoints with extreme military force. In this case, the private 
sector (airlines, ports, etc…) politely demand voluntary enrollment 
from its customers. Subjects are subjected to low intensity humiliation 
at embassies. Infused with nationalist prejudices and bourgeois 
morality, visa interviews are often exercised as interrogations, and 
if not, entrance is delayed without any excuses, they make sure the 
humiliated subject gets the message. 

Although xurban_collective easily shipped the containers and 
‘fedexed’ the posters from Istanbul to Berlin for the Political 
Minimal exhibition at KW Institute for Contemporary Art, 
we were intentionally delayed to enter the EU 
by the EU embassies. This is not news for 
us! We are aware of the fact that all along 
the globalized systems of transfer, goods 
of high value (i.e. oil, gold or art) have an 
overwhelmingly higher priority, whereas 
people (artists, workers) are restrained 
from international mobility as the subjects of 
‘containment’. 

The Final Countdown…
xurban_collective do not produce self-contained 
art objects to be circulated from one place to 
another. In certain ways, our projects need to 
be considered each time we show in a new 
venue. This is not site-specificity. Every time, the 
intent has to be checked again, something has to be 
added, the interval has to be incised on the work, the 
new status has to be assailed. For us, the utterance 
is hesitant, the gesture is not timeless, and the object 
is further humbled by more extreme circumstances. 
Thus the ‘object’ as the work itself becomes a sad 
parody of our initial gesture, the original idea melts away 
by our helplessness in front of the war machine. Things get 
worse, or so we think when we look back.

When we were informed that Political/Minimal was travelling to 
Muzeum Sztuki, we were also asked to make a new proposition for 
the show because the objects/containers which was shipped to Berlin 
to be presented at the KW Institute for Contemporary Art show was 
discarded after the show was over. In certain aspects, this happened 
within our will, not as a destructive gesture but for possibly more 
practical reasons, and perhaps for more meaningful ones. The voyage 
of the containers started in Mardin-Kızıltepe in Southeast Anatolia 
as we found, photographed and arranged them in order to be to be 
shipped to Istanbul for an exhibition. Afterwards, they stayed for a 
long time in a depot next to Istanbul Modern, not in an art storage but 
together with the other debris from the Port Authority. We somehow 
liked the idea of indifferent objects, strong and rugged enough to fit 
in a junkyard, collecting dust and producing rust. From there, they 
made their way to Berlin, in a trailer truck, once more going through 
customs, not as privileged objects of art, but discretely, together 
with other heavy load, in the same manner that they once traveled 
between Turkey and Iraq. After the KW Institute for Contemporary Art 

exhibition, we assumed that they would be discarded, fittingly given 
away as junk metal as we muse ourselves with this idea of the voyage 
and dissolution. We are not obsessed by metals recycled to be shaped 
into something else, just as we do not fetishize objects of art. All that 
is solid melts into air…

In fact, a packaged show is like a container. Since the objects of 
this containment is discarded we gave the following options to the 
curators of this show:

Projection of 3d model of the container, a Raki A. 
(liquorish alcoholic beverage) bottle (originally shipped 
from Istanbul to New York, contains Istanbul air, called 
‘Air D’Istanbul’) and a sponge (with which we rubbed the 
container in 2004 and contains rust from the container 
itself), installation photos from previous shows, site 
photographs and text. We thought this would work the 
best for a touring show.

An installation shot from the KW Institute for B. 
Contemporary Art, Berlin exhibition, a very general photo 
in which you can see other art pieces as well, to be 
enlarged to 1.2 x 1.2 meters and white on white vinyl wall 
text.

Leave its place in the show empty and we would C. 
include a 

statement 
about the circulation 
of objects/money/valuables 
but containing of bodies, restraining 
them from moving, not by force but nicely. All text 
needs to be translated into Polish.

None of the above, the tanks have been discarded, so, D. 
as you suggested, the project may not be included in the 
show. 

THE CURATORS OF THE SHOW SELECTED  (C)


