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TÜRKIYE’NIN SANAT VE KÜLTÜR GAZETESI

Sessizlikte çok
şey anlatmak
Canan Tolon’un Fişekhane’deki Cocoon’a özel olarak ürettiği “LİMBO”
enstalasyonu mekanın tarihi dokusuyla etkileşime geçerek farklı anlamlar uyandıran ögelerin bir arada
sergilendiğinde yarattığı dönüşmüş
hissiyatlara vurgu yapıyor. Salıncak,
su, bitkiler, zincir hepsi ayrı bir anlam ifade ederken, bir bütün olarak
karşımıza dizildiğinde hiç bakmadığımız bir perspektifin kapılarını aralıyor. Enstalasyon, 5 Mayıs’a kadar
ziyaretçilerini bekliyor. Sayfa 16

İstanbul Bienali
17 Eylül’de
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 17. İstanbul Bienali,
17 Eylül - 20 Kasım tarihleri arasında
yapılacak. 2021 yılında düzenlenmesi
planlanan 17. İstanbul Bienali, tüm
dünyayı etkisi altına alan sağlık krizi
ve gelecek ayların belirsizliği sebebiyle ertelenmişti. Bir yıl ertelemenin
ardından gerçekleşecek olan bienal
geleneksel mekanlarının dışına çıkacak ve İstanbul’un üç farklı semtine
yayılacak. Sayfa 14

Yusuf Aygeç’in, ‘Sonum yokluk olsa bu varlık niye’ adlı eseri, MERKUR Galeri’de sanat severlerle buluşuyor. MERKUR, mekanını kalıcı olarak Piyalepaşa’ya taşıyan üç galeriden biri.

Sanata yeni bir rota: Piyalepaşa
Sanatla iç içe geçmiş bir yaşam alanı tasarımının öncü projesi olan Polat Piyalepaşa, İstanbul’un dört seçkin galerisine kapılarını açtı.
MERKUR, .artSümer, Zilberman ve Pi Artworks’e ev sahipliği yapan projeyi, proje yetkilileri ve galerici görüşleriyle beraber inceledik.
Polat Piyalepaşa, projenin ilk etabına ulusal ve uluslararası çok değerli
sanatçılara, koleksiyonerlere ve eserlere sahip olan galerileri ağırlayarak
başladı. MERKUR, .artSümer ve Pi
Artworks İstanbul galerileri sergileme
mekanlarını buraya taşırken, Zilberman Gallery de ikinci İstanbul şube-

sini Piyalepaşa’da açtı. Konuya dair
sorularımızı yanıtlayan Polat Holding
CEO’su Kaan Yücel, sanatın en güzel
ve çağdaş örneklerini Polat Piyalepaşa’da sanat izleyicisi ile buluşturmaya devam edeceklerini söyleyerek
ekliyor: “Ayrıca, Piyalepaşa İstanbul
projemizin yeni etabında yer alacak

bir sanat seçkisi ile buluşturacak. Galeriler, yeni adreslerinde çok sıcak
bir karşılama yaşadıklarını belirtiyor
ve projenin sergi deneyimini iyileştirmek açısından çok şey sunduğunu
belirtiyor. Dosya haberimizde galerilerin görüşlerini, güncel sergileriyle
beraber derledik. Sayfa 26-32

Mart müzayede sonuçları

Sanat için yeni
bir deneyim alanı
Suadiye Mahallesi Müzeyyen Sokak’ta, 12 Mart’ta Başka Yer başlıklı
ilk sergisiyle izleyiciyle buluşan Decollage, yedi katlı bir binayı başkalaştırarak adeta bir sanat merkezine
dönüştürüyor. Decollage’ın ilk sergisinin başlığı alışılagelmiş galericilik
anlayışının dışına çıkılacağının habercisi niteliğinde. Sayfa 3

bin metrekarelik bir sanat merkezi
olacak. Bu alanın içinde yer alan 700
metrekarelik bir çok amaçlı salon da
sanat severlere hizmet verecek.”
Polat Piyalepaşa’da yer alan galeriler sene içerisinde toplam 24 özel
sergiyle sanat severleri İstanbul’un
yeni kültür sanat rotasında zengin

Claude Monet, ‘Nilüferler’, (detay), 1914-17

Dünya çapında şubeleri olan Sotheby’s ve Christie’s gibi küresel şirketler, ilgili alıcılara hitap eden, az
sayıda eserin görücüye çıktığı butik
müzayedelerle piyasaya ivme kazandırmaya devam ediyor. Gerek online
gerek salon satışlarıyla, genelde öngörülen değerlendirme fiyatlarının
üstüne çıkan müzayede evleri mart
ayında çoğunlukla modern sanat

eserlerinin satışına imza attı. Sotheby’s Londra’da 2 Mart’ta gerçekleşen Modern ve Çağdaş Akşam Satışı
müzayedesinde, Claude Monet’nin
maksimum 15-20 milyon sterlin aralığında değer biçilen, “Nympheas (Nilüferler)” adlı yağlıboya tablosu, 23
milyon 228 bin 500 sterlin (yaklaşık
439 milyon 19 bin lira) çekiç fiyatına
ulaştı. Sayfa 36-37

Sergilemeye yeni
bir yaklaşım
Sanat tarihçi ve küratör Mehmet
Kahraman’ın temellerini 2020 yılında attığı alternatif deneyim alanı
olan M2 Projects alışılagelmiş galericilik anlayışına yeni bir boyut kazandırıyor. Sergileme mekanını yalnızca
dört duvar olarak kabul etmeyen M2
Projects, yerçekimi sınırları içinde ve
dışında kabul görebilecek her alanı
değerlendiriyor. M2 Projects’in kurucusu Mehmet Kahraman’la sanatçı
ve galeri ilişkileri ve M2 Projects’in
kuruluş hikayesini konuştuk. Sayfa 12

Yapıntı formların
boşluk alanları
Galeri Öktem Aykut, Belçikalı sanatçı
Stijn Ank’ın eserlerini izleyicileriyle
buluşturmak üzere 19 Mart tarihinde Arzu/Desire sergisi için kapılarını
araladı. Şişhane semtindeki Aybastı
sokak numara üçte bulunan sergi salonunda Ank’ın eserleri iki kata yayılmış biçimde sergileniyor. Çarpıcı bir
sadelik hissiyle, buluntu ya da şans
eseri oluşmuş duygusu veren Ank’ın
eserlerini 30 Nisan’a kadar keşfe çıkabilirsiniz. Sayfa 18

Robert Delaunay, La Tour Eiffel, 1926. Centre Pompidou, Mnam-CCI, Paris.
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI / Bertrand Prévost / Dist. RMN-GP
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Sanat için yeni bir deneyim alanı
Kendini ’yeni bir deneyim alanı’ olarak tanımlayan Decollage, Suadiye Müzeyyen Sokak’taki mekanının kapılarını mart ayında ziyaretçilerine açtı. Decollage’ın ilk
sergisi olan Başka Yer, alışılmışın dışına çıkarak, sergileme mekanını sergileme pratiğine dâhil ediyor. Sergi, 12 Mart – 19 Nisan tarihleri arasında izlenebilir.
EGE IŞIK ÖZATAY
isik.ege@gmail.com
“Bütün dünya bir sahnedir” diyen
Shakespeare’e istinaden “boş alan”
kavramını yaratan İngiliz yönetmen
Peter Brook, “Shifting Point” adlı kitabına “Herhangi bir boş alanı alıp
‘işte bu bir sahnedir’ diyebilirim”
sözüyle başlıyor. Peter Brook’a göre
içinde hiçbir nesnenin bulunmadığı
sahne boş bir uzaydır. Oyuncu sahneye adımını attığı anda o derin bir
boşluk “uzam” haline dönüşür. Suadiye Mahallesi Müzeyyen Sokak’ta, 12
Mart’ta Başka Yer başlıklı ilk sergisiyle izleyiciyle buluşan Decollage, yedi
katlı bir binayı başkalaştırarak adeta
bir sanat merkezine dönüştürüyor.
Decollage’ın ev sahipliğini yaptığı ilk
serginin başlığı alışılagelmiş galericilik anlayışının dışına çıkılacağının
habercisi niteliğinde. İnsanda merak
duygusunu harekete geçirmeyi ve yeniden keşfetme arzusunu uyandırmayı amaçlayan Decollage ziyaretçilerine
geniş bir pencere açıyor. Bu pencere
çok renkli ve çok yeni bir manzaraya
açılmasıyla umudu ve aydınlık bir geleceği işaret ediyor.
Ziyaretçilerine çok katmanlı bir
deneyim alanı sunan Decollage;
Fransızcada “yükseliş” anlamına geliyor. Geleceğe umutla bakan deneyim merkezi, isminden de ilhamla
“yükseliş”i benimsiyor. Decollage’ın
kurucusu Viktoria Şahin “Yaratmak

Decollage’ın ilk sergisi mimari, sanat, edebiyat ve fotoğrafın ortak bir ifadesine odaklanmakta.

yapmakla ilgilidir. Halbuki sanatın
biçim veren alanları için yapmak ile
yıkmak arasındaki mesafe çok kısa.
Her ikisi de estetiğe ve eyleme özgü
olan bu kavramlara müdahale etme
gibi konuları da dâhil ederken dönüşüm, iyileştirme ve yenilik üzerine de
düşünmek gerekir.” diyor. Şahin’in
bahsettiği yenilik, sanatı hayatın her
anına dâhil etmekten geçiyor. İlk serginin başlığının Başka Yer olarak belirlenmesi de bu nedenle bir tesadüf
olmasa gerek.
Sözlükte “bilinene benzemeyen,
her zamankinden değişik olan, her
zamanki gibi olmayan, aykırı, alışıl-

mışın dışında olan” anlamlarını taşıyan “başka” kelimesi, Decollage’ın
en belirgin özelliğinin altını çiziyor.
Decollage’ın genel koordinatörlüğünde Bükre İkizer, sanat danışmanlığında ise Begüm Güney karşımıza
çıkan isimler arasında. Decollage’ın
her katı başka bir disipline ayrılmış
durumda. Mekanın bu özelliği izleyiciyi sanatsal anlamda oldukça besliyor. Ayrıca Decollage katılımcıların
etkileşime geçebileceği atölyeler,
canlı performanslar, söyleşiler, workshoplar, özel buluşmalar düzenliyor,
sanatçı ve izleyici arasında organik
bir köprü kurarak sanatı hayata bağ-

lıyor. Mekanın katlarında karşımıza
aşağıdan yukarıya doğru heykel, performans, kafe ve sanat dükkanı, galeri, kütüphane, ofis ve özel etkinlik
alanları çıkıyor.
Decollage’ın ilk karma sergisi
mimari, sanat, edebiyat ve fotoğrafın
ortak ifadesi üzerine odaklanmakta.
Sergiyi bütün bir enstalasyon olarak
ele alarak kürasyonun deneyime dönüşme ihtimalini tartışmaya açıyor.
Düşünceyi, eylemi ve malzemeyi dönüştüren bağlamıyla sanatın devam
edebilmek için topluma ve doğaya
dair başkalaşan alanlar açma ihtimalini sorgulayan serginin odağında,
insanın dünya üzerinde yer bulma
çabası var. Decollage’ın ilk sergisinde yer alan sanatçılar arasında Tolga
Akbaş, Suat Akdemir, Orkide Akkoç,
Turan Aksoy, Ozan Atalan, Ahmet
Civelek, Ece Eldek, Buğra Erol, Tom
Fellows, Dilara Göl, Bora Güney,
Nazlı Gürlek-Hodder, Serra Duran
Paralı, Merve Ünsal, Kemal Tufan,
Ferhat Tunç, Nergiz Yeşil, Kerim Yetkin bulunmakta.
Ferhat Tunç’un cam fanus içinde
sıkıştırdığı küller soyut bir biçimde
bambaşka bir formda karşımıza çıkıyor. Bu yapıt beraberinde şu soruları
da getirmekte; “Dil biçimi takip eder
mi? Biçim ve temsil arasında nasıl bir
uyum vardır? Temsil özneye göre değişir mi?” Merve Ünsal’ın iki kanallı
videosu felaket anlarını izleyiciye gösteriyor. Ozan Atalan’ın “Zarif Yabancılaşmam” yerleştirmesi öteki kavramını

toplumsal cinsiyet algısı üzerinden
inceliyor.
Bora Güney’in kağıt kolajı insani
süreçler üzerine odaklanıyor. Turan
Aksoy sergideki heykelleriyle adeta,
temsili olmayan bir dünya kurmanın
peşine düşüyor. Tom Fellows metal yüzeyi başkalaştırıyor. Ahmet Civelek’in
çalışması bir zımpara serisi olarak karşımıza çıkıyor. Tolga Akbaş’ın “Sil Baştan” adlı videosu, “Eternal Sunshine
of the Spotless Mind” adlı filme bir
atıf niteliği taşımakta. Orkide Akkoç
kalbiyle, izleyiciyi bilinçaltının farklı
katmanları arasında içsel bir yolculuğa davet ediyor. Dilara Göl, çalışmasını 90’lı yıllarda bir akıl hastanesinde
yazılmış mektuplar üzerine kurmuş.
Kerim Yetkin, yok olmayı anlatırken;
Ece Eldek yerleştirmesinde “ben neyim?” sorusu var. Buğra Erol “MUSE”,
Nazlı Gürlek “Birlikte Yaşam Notları”
adlı çalışmalarıyla sergide yer alıyorlar. Nergiz Yeşil çalışmasında geri
dönüşüm ve çevreyi odak noktasına
koymakta. Serra Duran Paralı belgesel niteliği taşıyan videosuyla, Kemal
Tufan ise tel heykeli ile izleyiciyle
buluşuyor.
Decollage’ın kurucusu Viktoria
Şahin, Başka Yer’i şu sözlerle anlatmakta: “Sergi modern sanatı, genç sanatçıların yorumuyla farklı bir açıdan
değerlendirmeye imkan sunuyor. Bu
etkinlik, bizim ‘çok yönlü sanat merkezi’ olarak kendimizi tanıtma anlamında ilk adımımız, modern sanatla
ilk buluşmamız.”
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PİLEVNELİ’den eş zamanlı iki kişisel sergi
PİLEVNELİ galeri, 19 Nisan - 28 Mayıs arasında Esra Gülmen ve Tarık Töre’nin kişisel sergilerine ev sahipliği yapacak. Gülmen, Don’t Play With My Emotions adlı sergisinde
izleyiciye duygularla oynaması için bir alan açmak istiyor. Töre, Caspar David Friedrich Nietzsche Guevara adlı sergisiyle yaşadığı çağın hafızasını ifade etmeyi amaçlıyor.
ediyor. Sergisinin başlığında olduğu gibi pratiğinin genelinde Töre,
ciddi meselelere ciddiyetle yaklaşıp
karikatürize ediyor. Bu üç önemli figürün farklı görüşlerini birbirinden
bağımsız şekilde kabul ediyor ve onları harmanlıyor. Bakış açısını biraz
değiştirerek üç figürü farklı karakterlere dönüştürüyor.

IAN
PİLEVNELİ galeri, 19 Nisan - 28 Mayıs tarihleri arasında Esra Gülmen
ve Tarık Töre’nin ilk kişisel sergilerine ev sahipliği yapacak. Tarık Töre’nin PİLEVNELİ’de gerçekleşecek
ilk kişisel sergisi galerinin -1 ve giriş
katlarında yer alırken, Berlinli Esra
Gülmen’in Türkiye’deki ilk kişisel
sergisi olacak seçki galerinin diğer
katlarında olacak.
Esra Gülmen, Don’t Play With My
Emotions ismini verdiği sergisinde
duygularla oynayan ve izleyiciye de
oynaması için bir alan açmak istiyor.
Kağıt, kanvas, kumaş, mermer gibi
güzel sanatlara dair malzemelerin
yanı sıra gündelik objeler ve müzik
enstrümanlarını da birer tuval gibi
düşünerek işlerini üreten sanatçı, bu
farklı mecra ve tekniklerle değişken
bir oyun alanı tasarlıyor.
Böylelikle inşa ettiği geçici ve
uçucu kurguda seyirciyi gündelik
duyguları, alışkanlıkları, sevme, sevilme biçimleri üzerine düşünmeye
davet ediyor. Sanatçı işlerini şu sözlerle anlatıyor:
“İnsanın kendisinden, insan psikolojisinden ve problemlerden çok
etkileniyorum. Sokaklar, posterler,
sosyal medya, sohbetler, müzik, şarkı sözleri, ve tabii ki filmler ve kitaplar da. Popüler kültüre dair ne
varsa aslında. İmgelerin, insanlığın
etrafında bıraktığı tüm işaretlerin
hep kalıcı olacağını umuyorum. O

Bölünmüş bir hayat yolculuğu

Esra Gülmen, ‘Desperate’

şekilde yaklaşıyorum imgelere. Daha
çok sormak bence benim yaptığım.
Bana ilham veren şey ne ise… Bu
genelde bir kavram oluyor. Onunla
oynarken mesajımı ortaya çıkarıyorum. Anlayabilmek en büyük takıntım sanırım. Ve bu şekilde kalplere
dokunabilmek.”
Tarık Töre, galerideki ilk kişisel
sergisi olan Caspar David Friedrich
Nietzsche Guevara isimli sergisiyle

Tarık Töre, ‘Youth (İlk Gençlik)’ 200x150cm, 2021

yaşadığı çağın hafızasını ifade etmeyi amaçlıyor. Töre, kendi görsel
dünyasına has imgeleri gerçeküstü
kompozisyonlarda bir araya getiriyor
ve yeni dünya düzeni içerisinde insanı ve hayat içerisindeki yolculuğunu
parçalar ve bölümler altında değerlendiriyor. Sanatçıya göre bu yolculuk bir akış içerisinde değil birbirinden ayrı bölümlerden oluşuyor. Bu
bölünmüş görüntüleri sanatçı, kendi

içinde sınırlandırılmış bölümler olarak nitelendiriyor.
Serginin başlığı da üç ayrı “ikonun”, üç ayrı bölümün birbirine
geçmiş halini temsil ediyor. Alman
romantik ressam Caspar David
Friedrich, filozof Friedrich Nietzsche ve aktivist, savaşçı politik figür
Che Guevara. Caspar David insanın
romantik yönünü ve duygularını,
Nietzsche aklı, Che ise eylemi temsil

Caspar David, Nietzsche ve Che,
Tarık Töre’nin sergisinde temelde
herkesin günlük hayatında arada
kaldığı üç ana karar mekanizmasını
temsil ediyor; duygular, akıl ve eylem. Bu üç mekanizma arasındaki
karmaşa sergide yer alan eserlerin
her birinde kendini gösteriyor. Her
insan, bilgiden ve sonsuz seçenekten
kaynaklanan tereddüt içerisinde,
duygular, akıl ve direk olarak eyleme
geçmek arasında git gel yaşıyor. İçinde bulunduğu bu durum, bölünmüş
bir hayat yolculuğuna dönüşüyor.
Tarık Töre eserlerinde bu bölünmüş
tereddütleri, sınırsız seçenek arasında dolaşan akılları inceliyor.
Eserlerindeki kompozisyon ve
teknik Töre’nin fikirlerini destekliyor. Bütününde bir “büyük resim”
oluşturan çeşit çeşit figürler, günümüz insanının zihninin içini, kafa
karışıklığını yansıtıyor.
Esra Gülmen’in Don’t Play With
My Emotions, Tarık Töre’nin Caspar
David Friedrich Nietzsche Guevara
sergileri, 19 Nisan-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında ziyaretçileri bekliyor.

Nesnelerin dönüşüm
anlarından görünümler
IAN
Metin Alper Kurt’un x-ist galeride
gerçekleşecek ilk kişisel sergisi Kağıt,
Taş, Zaman, 17 Mart – 30 Nisan tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor.
Kağıt, Taş, Zaman seçkisi, sanatçının nesnelerin farklı halleri
üzerindeki akışkanlık, hassasiyet ve
yumuşaklığı vurgulamak amacıyla
dönüşüm anlarındaki spontan görünümlerini ele aldığı eserlerden oluşuyor. Hikaye anlatıcılığı yerine bütünün parçaları aracılığıyla zamanın
kendisinden çok anlarına odaklanan
Kurt; fragmanlarının imgelerini, kullandığı malzeme olan mermer aracılığıyla yansıtıyor. Geçmişin, şimdinin
ve geleceğin doğrusal olmayan bir

Burçak Bingöl, ‘Descent - Grow’, 2019

Sanat ve zanaatin buluştuğu alan
IAN
Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi,
11 Nisan - 17 Temmuz tarihleri arasında, Derya Yücel küratörlüğünde
İcra ve Zarafet sergisini ağırlıyor.
Sergi, 20 güncel sanatçının farklı
medyumlardaki üretimleriyle Erimtan Müzesi’nin Roma, Urartu, Hitit
ve Bizans dönemlerine ait arkeoloji
koleksiyonu arasında bağlamsal bir
ilişki kurmayı amaçlıyor.
İcra ve Zarafet, gelenek-güncel,
sofistike ve gündelik, bireysel ve kamusal, sanat ve hayat gibi ayrımların

ötesinde, düşüncenin ve icranın,
sanat ve zanaatin birbirlerine bulaştıkları o zarif yaratıcı alanda vuku
buluyor. Sanatın zanaat, sanatçının
zanaatçı, estetiğin işlev üzerindeki
zaferi olarak yazılmış bir sanat tarihinin günümüzdeki anlamını sorgulayan İcra ve Zarafet sergisi; sanatın
toplumsal, politik, estetik ve eleştirel
bağlamda çok yönlü düşünsel anlatımı ile ortaya çıkardığı formlar arasındaki yaratıcı ilişkiye odaklanıyor.
Sergide işleri yer alan sanatçılar;
Alev Ebüzziya Siesbye, Ahmet Doğu
İpek, Ayça Telgeren, Azade Köker,
Berk Güntürk, Berkay Tuncay, Bur-

çak Bingöl, Deniz Ezgi Sürek, Eda
Gecikmez, Elif Uras, Hacer Kıroğlu, Hakan Çınar, Huo Rf, Hüseyin
Aksoy, Mert Özgen, Necla Rüzgar,
Oddviz, Rasim Aksan, Selçuk Artut
ve Yasemin Özcan.
İcra ve Zarafet sergisi Pazartesi
hariç her gün 10:00 - 18:00 saatleri
arasında Erimtan Arkeoloji ve Sanat
Müzesi’nde ziyaret edilebilir. Sergi
kapsamında çocuk ve yetişkin atölyeleri, söyleşiler, küratör eşliğinde rehberli turlar gerçekleşecektir. Erimtan
Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Kale Mahallesi Gözcü Sokak No:10 Altındağ/
Ankara adresinde ziyaret edilebilir.

rota izlerken bile bütüncül bir biçimde kurgulandığı heykeller, “an”ı
zaman dışı bir mecrada ifade ediyor.
Seride kelimelerin nesneleşip boyutlanması fikrinin imgesi, onların
işlendiği kağıt, defter gibi objelerin
anlık görüntülerini aktarıyor. Heykeller, hareket halindeki maddelerin ve jestlerin not edilmesi çabasını
taşıyor.
Malzemenin doğasına dair sanatçının keşfiyle açılan yeni değinmeler;
sergide katı ve ağır bir malzeme olan
mermerin özenle hafifletilip biçimlendiği heykellerde kendine tümcül
bir görsel sunum yakalıyor. Metin
Alper Kurt’un Kağıt, Taş, Zaman sergisi, x-ist galeride, Pazar ve Pazartesi günleri dışında hafta içi her gün
10:30-19:30 arasında gezilebilir.

IstanbulArtNews

Aylık Sanat Gazetesi / Nisan, 2022 Sayı: 66

İmtiyaz Sahibi: Pilevneli Danışmanlık ve
İletişim
Proje Hizmetleri Ltd. Şti. adına
T: +90 (212) 327 16 76
Murat Pilevneli
info@istanbulartnews.com
Genel Yayın Yönetmeni
Basıldığı yer
Tuba Parlak
Dünya Eko Basım Yay. Dağ. Tic. ve San. A.Ş.
gyy@istanbulartnews.com
Halkalı Merkez Mah. Tunac Cad.
Alkaya Sk. No:11 Küçükçekmece/İstanbul
Görsel Yönetmen
Hüseyin Aktürk
Dağıtım
huseyinakturk@yaani.com
Ziya Şanlı
+90 555 789 8990
Editör
Özüm Ceren İlhan
Yayın türü: Aylık süreli
ozumceren.ilhann@gmail.com
ISSN: 2148-1105
Reklam
Istanbul
Art
News ve buna bağlı ekleri
Yaren Taşdemir
Pilevneli Proje ve Danışmanlık Ltd. Şti.
reklam@istanbulartnews.com
tarafından yayımlanmıştır. Bu yayında yer
Hukuk Danışmanı
alan yazı ve fotoğrafların tüm hakları
Av. Ahmet Çoban
kredi sahiplerine veya IstanbulArtNews’e
ahmetcoban@cobanhukuk.com
aittir. İzinsiz alıntı yapılamaz.
Tüm yazı ve görsellerden imza sahibi
Yönetim Yeri
sorumludur. İlanların sorumluluğu
Yenişehir Mah. Irmak Cad. No: 25
ilan sahiplerine aittir.
Dolapdere - Beyoğlu / İstanbul

IstanbulArtNews

5|

HABER

Nisan, 2022 | Sayı: 66

Arter’de doğa temalı grup sergi
Arter’in, doğa fikri etrafında kurgulanan ve küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği Locus Solus adlı
grup sergisi 31 Mart’ta açıldı. Seçki, koleksiyondan yapıtlarla sergi için üretilmiş işleri bir arada sunuyor.
IAN

Peter Dimiter Hristoff ve ailesi

Hristoff arşivi YKY’de sergileniyor
IAN
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 31
Mart – 7 Ağustos tarihleri arasında
Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Memento
İstanbul: Hristoff Aile Arşivi sergisine ev sahipliği yapıyor. Bir ailenin
olduğu kadar, bir şehrin de tarihine
mercek tutan serginin temelinde üç
nesil sanatçı bir ailenin yıllar içinde
biriktirdiği fotoğraflar, resimler, kişisel eşyalar ve objeler yer alıyor.
Küratörlüğünü Peter Hristoff,
Elif Erdoğan, Yeşim Demir Pröhl’ün
üstlendiği Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi sergisi, bir ailenin
olduğu kadar bir şehrin de tarihine
ışık tutuyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarının sanat ortamının tam merkezinde
yer alan Peter Dimiter’in başlattığı
bir “biriktirme” olarak açığa çıkan
arşiv, sonrasında oğlu Dimiter ve
torunu Peter tarafından da devam

ettiriliyor. Temelleri 1923 yılında
Bulgaristan’dan İstanbul’a gelen Peter Dimiter Hristoff’un 1920-30’lu
yılların İstanbul’unu belgeleyen fotoğraflarıyla atılan arşiv; kartpostal,
resim, efemera ve fotoğraflar bir ailenin köklerini saldığı şehirle olan
nostalji ve duygusallıkla harmanlanmış hikayesini anlatıyor. Serginin ilk
katında arşiv malzemeleri eşliğinde
Hristoff ailesinin hikayesi ve dostları
olan sanatçıların eserleri bulunuyor.
Serginin ikinci katında ise Peter Hristoff’un İstanbul’dan ilham alarak
ürettiği işler yer alıyor.
Sergi süresince Yapı Kredi Kültür
Sanat’ın Galatasaray’daki merkezinde ve sosyal medya platformlarında
konuşmalar, söyleşiler, atölyeler, dinletiler, performanslar ile şehir turlarını da kapsayan etkinlikler düzenlenecek. Sergi için ayrıca Yapı Kredi
Yayınları tarafından Türkçe-İngilizce
bir katalog hazırlandı.

Arter’in, doğa fikri etrafında kurgulanan Locus Solus başlıklı yeni grup
sergisi, 31 Mart tarihinde ziyarete açılıyor. Küratörlüğünü Selen Ansen’in
üstlendiği Locus Solus, Arter Koleksiyonu’ndan seçilen yapıtlarla, bu sergi için üretilmiş işlerin de aralarında
yer aldığı mekana özgü büyük ölçekli
üretimleri bir araya getiriyor. Sergi,
Arter’in üçüncü ve dördüncü kat galerilerinde ziyaret edilebilecek.
Latincede “yalnız yer” veya “biricik yer” anlamına gelen Locus Solus
başlığını Raymond Roussel’in aynı
adlı romanından ödünç alıyor. Sergi
maden, bitki, hayvan ve insan varoluşları arasındaki karşılıklı ilişkileri,
bu varoluşların birbirlerine aidiyetlerini ve nüfuz etme biçimlerini tekrar
düşünmeyi amaçlıyor. Her biri kendi
başına bir dünya oluşturan yapıtlar
bir araya gelerek, doğayı mitolojilerin, kolektif inanç ve ritüellerin,
bireysel hikaye ve deneyimlerin,
toplumsal korkuların ve arzuların
beslediği ve biçimlendirdiği, kültürel ve tarihsel bir yapı olarak düşünmeyi öneren bir deneyim sunuyor.
Doğa ile kültürün birbirini içeren
ayrılmazlıklarını vurgulayan yapıtlar,
tarih boyunca oluşturulmuş yerleşik
kategorilerden kopmayı arzularken
bir yandan da kökleri derinlere uzanan bu ikiliklere ışık tutuyor. Locus
Solus her şeyden önce, doğanın bizim dışımızda var olan, gelişen ve

yok olup giden şeylerin ve varlıkların
bir kataloğundan ibaret olmadığının
farkındalığı ve günümüzde doğanın
doğallığının artık verili sayılamayacağı kanaati üzerine temelleniyor.
Merkezine aldığı doğa fikrini
yapaylık kavramı üzerinden ve yapay olanın merceğinden incelemeyi
amaçlıyor. Doğa ile kültürün birbirlerine nüfuz etme ve karşılıklı etkileşim kurma biçimlerini irdeleyen
sergi, aynı zamanda doğal ortamların
yaşam üzerindeki etkilerini, organik
süreçler ve insan elinden çıkma yapılarla madde, düş ve his arasındaki
kesişme alanlarını inceliyor. Sergi
izleyiciyi yeraltının, yeryüzünün ve
göklerin alemleri, bilinçdışı alanlar,
bir varmış bir yokmuş, dönüştürül-

müş, yitirilmiş veya düşlenmiş yerlerle çeşitli manzaralar arasında bir
yolculuğa davet ediyor.
Sergide yer alan sanatçılar ise;
Murat Akagündüz, Jananne Al-Ani,
Halil Altındere, Maddalena Ambrosio, Yüksel Arslan, Claus Böhmler,
Xuefeng Chen, Tacita Dean, Osman
Dinç, İnci Eviner, Thomas Geiger,
Jytte Høy, Ahmet Doğu İpek, Eva
Jospin, Ella Littwitz, Miklós Onucsán, Panamarenko, Sarkis, Yehudit
Sasportas, Erinç Seymen, Bülent Şangar, Yaşam Şaşmazer, Cengiz Tekin,
Endre Tót, Thu Van Tran, Mariana
Vassileva, Werner Zellien.
Arter’in Locus Solus başlıklı yeni
grup sergisi, Salı - Pazar, 11:00 - 18:00
saat aralığında ziyaret edilebilir.

Maddalena Ambrosio. ‘İsimsiz’, ahşap, reçine ve kökler, 85×90×95cm, Arter Koleksiyonu, 2013
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Odunpazarı’ndan dünyaya açılan kapı
Mimarisi itibarıyla son yüz yılın en iyi 25 müzesinden biri seçilen Odunpazarı Modern Müzesi (OMM) özgün mimarisi ile farklılaşan yapısına ek olarak gerçekleştirdiği sergilerle
de uzun yıllar adından söz ettireceğe benziyor. Eskişehir’deki OMM’yi ziyaret ettik ve şu an sergilenmekte olan Maziye Bakma Mevzu Derin seçkisini inceledik.
OĞULCAN YIĞIT ÖZDEMIR
ogulcanyigitozdemir@gmail.com
Her çağ kendi tanrılarını ve kutsallarını sanat eserlerinde yontar, sonra
onları tapınaklarda veya adına müze
denilen güvenlikli yerlerde toplar.
Bu çağın kutsalları olan ifade özgürlüğü ve eleştirel akıl idealleri ise
OMM müzesinde çağdaş sanata ayrılan görkemli bir retrospektif sergiyle
karşımıza çıkıyor.
Yaklaşık son 20 yılın çağdaş sanat namına üretime geçen pek çok
ismini bu sergide bulmak mümkün.
Şener Özmen’in meşhur “Bayrak” çalışmasından Antonio Cosentino’nun
banliyö trenine, Zeyno Pekünlü’nün
“Erkek Erkeğe” isimli video kolaj çalışmasından Canan’ın kültür ve suç
iş birliğinin dehlizlerini dikizleyen
poster silsilesine, kapsamlı bir seçki.
Üç kata yayılan serginin yer aldığı OMM binasını tanıtmadan olmaz.
Kengo Kuma & Associates mimarlık
ofisi tarafından Odunpazarı’nın tarihi dokusunu göz önünde bulundurarak tasarlanan yapı, ahşap kullanımı
ve mimari yataylığıyla, öte yandan
oturduğu alanla kurduğu esprili ve
samimi ilişkiyle daha ilk bakışta sempati ve beğeni topluyor.
Aslına bakarsanız Eskişehir yüzölçümüyle kıyaslandığında pek çok
müzeye ev sahipliği yapıyor. Meşhur
Eskişehir Arkeoloji Müzesi’nden
Cam Sanatları Müzesi’ne, balmumu heykellerin bulunduğu yine
Odunpazarı’ndaki müzeden kent
alanının tamamına yayılmış heykellere ve mimari eserlere planlamada
büyük bir özenin hakim olduğunu
hissediyoruz.
Bu noktada Eskişehir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in emeğinin ne kadar önemli
olduğunu söylemek gerekiyor. Kendisi de bir doktor ve sanatçı olan
Büyükerşen’in bu konudaki özel
ihtimamı, kente iner inmez Porsuk
Çayı boyunca yürürken “sanırım biz
bir Doğu Avrupa şehrindeyiz” hissini
belirgin bir şekilde yaşatıyor. Şahsen,
en son Prag’da bu kadar özenli bir
kanal üzeri yerleşimle karşılaşmıştım.
OMM ise kalabalık destekçi ekibi
ve Maziye Bakma Mevzu Derin sergisine imza atan sergi koordinatörleri
Zeynep Birced ve Yağmur Elif Ertekin’in yoğun çalışmalarıyla anlıyorum ki gelecekte Eskişehir’in güncel
sanat anlamında kalbinin attığı yer
olacak.
Uluslararası projelendirme, yerel ölçek ve ulusal mesele
Kengo Kuma mimarlık ofisi hazırladığı bilgilendirme broşüründe
yapının “enternasyonal üsluba” bir
eleştiri olarak konumlandırıldığını
belirtiyor. Çelik ve betonun ağırlıklı
malzemeler olduğu ve çevresel etmenlerle kurduğu bağ zayıf olan bu
üslubun yerine, çevresel bağı yüksek
ve ahşaba yaslanan bir mimari yapı
önermişler.
Bu kaba evrenselci düşün yarattığı yıkıcı etkiyi toparlamaya ve eleştirmeye çalışan benzer bir kaygıyı,
sergideki işlerde de buluyoruz. Dolayısıyla müzenin kurduğu bağlam
ve eserler bir diyalog içeriyor. Türkiye’nin modernleşme hamlelerinin
sık sık yok saydığı yerelin direnciyle
sekteye uğradığını düşünürsek, yerelin müdâhilliğini ve aktörlüğünü hesaba katan bir yapı ve sergi seçkisinin
önemi daha da belirginleşiyor.

Şükran Moral’ın ‘Evli, Üç Erkekli’ (pigment baskı, 80x120cm, 2/5+2A.P., 2010) adlı eseri de seçkide yer alan işler arasında. Eser, sergi için İdil Tabanca Koleksiyonu’ndan ödünç alındı.

‘Sergide koleksiyonumuzda
yer alan eserler, farklı koleksiyonlardan ve sanatçılardan
ödünç alınan eserler ile bir
araya getirildi. Sergi geçmişten
günümüze toplum tarafından
kodlanan kimliklerimize ve bu
doğrultuda bir başkasına olan
yaklaşım biçimlerimize odaklanarak, günümüzde birey-toplum arasındaki ilişkideki
açmazlara değiniyor. ’
Eskişehir’in kültürel hayatının
canlı olduğundan bahsettim. İki günlük gezimiz boyunca opera binasını
ziyaret edip konser izleme isteğimiz,
ne yazık ki bütün biletler bir hafta
içerisinde tükendiği için kursağımızda kaldı. Aynı durum tiyatro biletleri
için de geçerliydi. Dolayısıyla kente
ve müzeye ayırdığınız bir hafta sonunuz varsa, konser ve opera biletlerinizi en az bir hafta önceden ayırtsanız
iyi olur.
‘Kenti ve müzeyi Türkiye’ye olduğu kadar yurt dışına da tanıtmak istiyoruz’
Müze koordinatörü Defne Casaretto’ya müzecilik ve sergi alanının
yapılanması süreciyle ilgili sorular
yönelttik. OMM’yi sadece Türkiye
içinde değil, dünya çapında duyurmak istediklerini belirten Casaretto
ile Eskişehir’den dünyaya açılan müzenin detaylarını konuştuk.
Müzenin yapılma sürecinde Kengo
Kuma & Associates ve Erol Tabanca’nın emekleri var. Bu iş birliğinden
bahsedebilir misiniz biraz?
Günümüzde müze binaları bulundukları alana ayrı bir değer katan
unsurlar haline geldiler. Buradan
hareketle, dünya çapında başarılı ve ilham veren yapılar tasarlayan
bir isimle çalışma fikrine çok sıcak

baktık. Kurucumuz Erol Tabanca,
bunun aynı zamanda OMM’yi sadece Türkiye içinde değil, dünya
çapında duyurmamıza fırsat vereceğini düşündü. Kendisi OMM’yi
hayal ederken bölgenin dokusuyla
uyum içinde, Odunpazarı’nın tarihi mirasıyla bağ kurabilecek ve aynı
zamanda çağdaş mimarisiyle bunu
gelecek nesillere taşırken, müzenin
yenilikçi vizyonunu yansıtabilecek
bir yapı olarak düşündü. Kengo
Kuma tasarladığı binaları bulundukları bölge ile birlikte değerlendiren
ve o coğrafyanın bir parçası gibi gören ve malzeme olarak doğal olanı
seçen bir mimar. Müzenin yapılma
sürecinde Kengo Kuma and Associates ile çok başarılı bir süreç geçirildi;
hem Erol Bey hem de Kengo Kuma,
karşılıklı olarak beklentilerini ortaya
koyarak mimari tasarımı şekillendirdi. Belirttiğim gibi kenti ve müzeyi
Türkiye’ye olduğu kadar yurt dışına
da tanıtmak istiyoruz. Bunun için en
büyük ve en önemli adımın dünyaca
ünlü mimarlık ofisi Kengo Kuma and
Associates ile çalışarak yapıldığını
düşünüyorum.
Eskişehir belediyeciliğiyle de ünlü.
Yerel yönetimlerdeki bu motivasyon
artısının müzeye nasıl bir dönüşü
oluyor?
Eskişehir geçmişten günümüze
kültür ve sanatın çok ön plana çıktığı
bir şehir. Üç üniversite, genç nüfus ve
yenilikçi bakış açısına sahip belediyecilik anlayışıyla son derece çağdaş
ve yapmak istediklerinizle uyumlu
ve bunlara kucak açan bir şehir olmasıyla da ayrı bir önem kazanıyor.
Yerel yönetimlerin kültür sanata
önem veren bir anlayışa sahip olması, sanat galerileri, müzeler ve etkinliklerle pek çok farklı yaş grubunun
buluşmasına vesile olması tabii ki
OMM’nin hızla bilinip sevilmesinde
çok büyük bir etken. Mekansal ola-

rak da çevresinde yer alan ve yerel
yönetimin şehre katkısı olan kültür
sanat kurumları ve müzeler ile de
OMM müzeler alanı diyebileceğimiz
bir noktanın merkezinde yer alıyor
ve bu sayede bir buluşma noktası haline geliyor. İletişime açık, destekçi
ve pozitif yaklaşımları çalışmalarımız
açısından elbette önem arz ediyor.
İnşa sürecinde yerel yönetim, uluslararası tasarım ve ulusal uygulama
üçlüsünü koordine etmeyi nasıl başardınız?
OMM’nin kuruluş süreci son derece keyifli geçti. Tüm yapıların birbiriyle uyum içinde ilerleyebildiği,
son derece eğlenceli ve öğretici bir
süreçti. Herkes elinden gelen desteği
sağlayarak ve bir uyum içinde projenin ilerlemesine yardımcı oldu. Gerçekten sayısı az olan müzelerimiz,
yenileri de eklenen bilim, kültür ve
sanat kurumlarımızın tamamının
varlığı ülkemiz için çok büyük bir
kazanım ve çok kıymetli. Dilerim sayıları artarak devem eder ve geleceğe
katkılarımız artar.
Müzenin koleksiyonunu oluştururken hangi kriterlere öncelik verdiniz?
OMM sergilerinde Erol Tabanca ve İdil Tabanca koleksiyonundan
eserlere yer veriyor. İki ayrı koleksiyonun olması zengin bir bakış açısı
olmasını sağlıyor. Koleksiyonların
kesiştikleri noktalar olsa da iki farklı kuşağın beğenileri üzerinden
ilerliyorlar. Erol Bey’le ilerlediğimiz koleksiyon 1950’den günümüz
sanatına uzanırken, İdil Tabanca
koleksiyonunda güncel sanatın yanında tasarımın ağırlık kazandığını
söyleyebiliriz.
Maziye Bakma Mevzu Derin sergisi
Tabanca koleksiyonunun hangi dönemini kapsıyor?
Maziye Bakma Mevzu Derin, İdil

Tabanca Koleksiyonu’nun son üç yılından bir seçkiye odaklanıyor.
Sergideki eserlerin izleyiciyle buluşma süreci nasıl gerçekleşti?
Sergide koleksiyonumuzda yer
alan eserler, farklı koleksiyonlardan
ve sanatçılardan ödünç alınan eserler
ile bir araya getirildi. Sergi geçmişten
günümüze toplum tarafından kodlanan kimliklerimize ve bu doğrultuda
bir başkasına olan yaklaşım biçimlerimize odaklanarak, günümüzde
birey-toplum arasındaki ilişkideki
açmazlara değiniyor. Aidiyet, kimlik,
kadın olmak, erkekliğin tanımlanma
biçimleri gibi konular etrafında birleşen eserlerle sergi, toplumsal bakış
açılarımızı gözden geçirmeye teşvik
edici bir rol üstleniyor. En küçük sosyal birim olarak aileden başlayarak
bizi biz yapan değerlerin yanı sıra,
toplumsal olarak belirli beklentiler
etrafında şekillendirildiğimiz, kodlandığımız ve bu gerçeklerle yüzleşmekten kaçındığımız konuları ele
alıyor. Maziye Bakma Mevzu Derin,
Türkiye çağdaş sanatındaki farklı disiplin ve kuşaklardan CANAN, Nilbar
Güreş, Şener Özmen, Halil Altındere, Pınar Yoldaş, Sinan Tuncay, Zeyno Pekünlü, Kezban Arca Batıbeki,
Mustafa Boğa gibi üretimlerinde bu
coğrafyaya dair meselelere odaklanan sanatçıların eserlerini izleyiciyle
buluşturuyor. Kadın konusunu çok
önemsiyoruz. Sergide özellikle altını kalın kalın çizmek istediğimiz bu
konuya dair eserlere yer verdik. Sergideki eserlerden Zeren Göktan’ın
“Anıt Sayaç” adlı eserinde, Türkiye’de öldürülen kadınların günlük
olarak sayılarını görebiliyoruz. Sergi
10 Aralık’ta ziyaretçiyle buluştu, sayacı takip ettiğimizde o günden bu
güne 56 kadının daha hayatını kaybettiğini görmek oldukça zorlayıcı
ve ivedilikle ele alınması gereken bir
meseleyi de gözler önüne seriyor.

Vav Hakobyan
Dur. Kabul Edilemez Oldu / Stop. Happened the Inadmissible, 2020
Tuval üzerine yağlıboya / Oil on canvas
173 x 205 cm

Hacımimi Mah. Necatibey Cad. Sakızcılar Sok. No:1/E Karaköy 34425 Beyoğlu, İstanbul
Telefon +90 212 251 27 54 / Faks +90 212 251 90 41 / https://www.galeri77.com/
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‘Sınırlayıcı kutu’nun içinden
sanatsal sınırların ötesine bakış

Farklı disiplinlerde üretimlerini aynı atölyede gerçekleştiren Hacer Kıroğlu ve Egemen Tuncer, Bounding Box başlıklı sergileriyle izleyici karşısında. El emeği ve dijital üretimin
arasındaki çatışma, hafızanın uçuculuğu ve beyaz küp kavramı üzerine kurulan sergi, 16 Mart – 30 Nisan tarihleri arasında Pilot Galeri’de izleyicileri bekliyor.

Egemen Tuncer, ‘Bellek Etüdleri: Pilot / Memory Etudes: Pilot’, Bilgisayar Destekli Animasyon, 4K, 5’42”, 2022

EGE IŞIK ÖZATAY
isik.ege@gmail.com
Bilinçaltımız ve bilincimiz bitmek
bilmeyen bir çatışma içerisinde. Bilinçaltımız daima pasif agresif bir
tutum içinde, hiç olmadık zamanlarda aniden ortaya çıkarak, düşüncelerimizin iyi ya da kötü, doğru ya da
yanlış olduğuyla ilgilenmez. Bilinçli
zihnimizde bıraktığı duyguyu alır ve
onu şekillendirir. Bilinçaltımıza yüklenmiş, yapısı bozulmuş ve mutantlaşmış bir düşünce bizi zaman içinde
farkında olmadan ele geçirir. Bilinçli
zihnimiz her ne kadar bu işte bir yanlışlık olduğunu düşünse de aklımız
artık bir kere karışmıştır. Zihnimiz
çekmecelerden oluşur. Çocukluğumuza dair ilk hatıralarımız, ilk kalp
yaramız, ilk düşüşümüz, başarılarımızın her birinin çekmecesi farklıdır.
Zihnimizdeki bu imajların her biri,
Hacer Kıroğlu ve Egemen Tuncer’in
Pilot Galeri’deki sergiye de adını veren, “bounding box”lar ile çevrilidir.
Bounding Box, bir nesnenin dış
noktalarını belirlemek için kullanılan, sınırlayıcı kutu anlamına gelen bir terim. Özellikle üç boyutlu
modellemede kullanılan ve nesnenin kendi uzamına doğru bir şekilde yerleştirilmesi için gerekli olan
bounding box, akademik çizimin
temelinde de var olan planlı çizimde
karşımıza çıkıyor. Bounding box’ın
çalışma disiplini tıpkı bilinçaltımızın
zihnimizdeki anı havuzunda biriken
imajlara sınırlar çizmesi gibi. Bilinçaltımızda biriken imajlarda da bu
kutucuklar kullanılır. Gülen yüzler,
baharda açan çiçekler, annemizin
elleri, halının püskülleri, ön sıramızda oturan genç kadının renkli saç
tokası, kedimizin gözleri, bayramlık

kırmızı rugan ayakkabılar, altıncı
yaş günü pastası bounding box’ların
içindedir.
Pilot Galeri’de izleyiciyle buluşmakta olan Bounding Box başlıklı
serginin sanatçıları, Hacer Kıroğlu
ve Egemen Tuncer, bu terimi tercih
etmelerinin altında yatan kavramsal
çerçeveyi şu sözlerle anlatıyorlar:
“Bounding box çizime, modellemeye dair teknik bir terim olsa da
biz daha geniş anlamıyla ele aldık.
Bu sınırların görünürlüğü kimi zaman belirgin kimi zaman ise belirsiz
olabiliyor. Sanatçı olarak birbirimize
karşı sorumluluklarımız, galeri ile
ilişkimiz, iyi bir sergi üretme kaygısı
akla ilk gelen konular oluyor. Ayrıca
bugüne kadar ürettiğimiz diğer çalışmalar, üreteceğimiz yeni çalışmalar
üzerinde belirli bir baskı kurabiliyor.
Sergideki çalışmalar üzerinden ele
alacak olursak; ‘Bellek Etüdleri: Pilot’ bir sergi mekanının karakterinin,
orada yapılan sergilerin o mekanda
yeni bir iş ortaya koyarken etkilerini irdeleyen bir video; ‘Art Trends
2022’ isimli video bu yıl sanat ortamının trendlerini araştıran bir iş, bu
da sanatçının en büyük meselelerinden biri olan günceli takip etme sorumluluğuna işaret ediyor. ‘Artistik
Temas’ sanatçının medyadaki konumuna, kapladığı yere ilişkin bir sorgulama. ‘3D’ isimli heykel teknolojik
gelişmeler ve sanatın dijitalleşmesine
karşın el emeğini ironik bir şekilde
ele alıyor. ‘Kopya: Vanitas’ ise sanatçının sanat tarihi ile olan bağı, sanatçı
zanaatkar karşıtlığı gibi meseleleri
konu ediniyor.”
Yaklaşık altı yıldır aynı atölyeyi
kullanan sanatçılar, pratiklerine müdâhil olmasalar da birbirlerini çok
yakından takip ediyor ve çalışmaları
üzerine konuşuyorlar. İki sanatçının

aynı mekanda aynı sergi için üretime
geçmeleri teoride kulağa hoş gelse
de, bunun pratikte nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemez. Kıroğlu ve
Tuncer bu uzun birlikteliği şöyle
anlatıyorlar:
“Aklımızın bir köşesinde birlikte üretme arzusu da vardı. İlk kez
2021 yılında ‘Balkon.rar’ isimli bir
yerleştirme ürettik. Pilot Galeri’den
duo sergi teklifi aldığımız dönem de
o çalışmadan sonraya denk geliyor.
Duo olarak üretmeye çalışmak hem
çok motivasyon verici hem de çok

stresli. Bounding Box sergisinde ise
ortak ürettiğimiz bir çalışma olmadı.
Ancak sergideki tüm çalışmaları üretirken hep birlikte karar verdik, serginin kurulumunu birlikte çıkardık.”
Çalışmalarını farklı disiplinlerde
üreten sanatçılara birlikte çalışmaları konusunda Pilot Galeri tarafından teklif geldikten sonra, iki sanatçı
kafa kafaya verip galeri ve izleyicinin
beklentileri ve bu beklentileri nasıl
karşılayacaklarını düşünmeye başlıyorlar. Kıroğlu ve Tuncer bu süreci
şöyle anlatıyor:

Hacer Kıroğlu, ‘Artistik Temas’, obje & pleksi kaide, 45x30cm, 2022

“Bir galeriden proje teklifi aldığınızda, aynı teklifin benzer şekilde
bir koleksiyoner ya da küratörden de
gelebilecek olması, sanatçı olarak sizi
çok düşündürüyor ve bu durum da
ister istemez üretimlerinize yansıyor.
Bu sergide üzerine düşündüğümüz
konulardan biri de bu beklentiyi
sorgulamaktı.”

Beyaz Küp’ün sınırları
Sanatçılar, Bounding Box başlığı
üzerinden, Brian O’Doherty’in kült
kitabı “Beyaz Küpün İçinde”ye referans veren bir galeri mekanı tartışmasını sürdürüyorlar. Hacer Kıroğlu
ve Egemen Tuncer beyaz küp kavramını şu şekilde yorumluyor; “Uzunca
bir süredir bienaller, festivaller gibi
çeşitli sanat etkinlikleri ve dijital platformlar gibi farklı mecralar ile birlikte beyaz küp kavramının sınırları
önemli ölçüde aşındı. Daha akışkan
deneyim sunan sanat işleri artık dört
duvarın hem fiziksel hem de düşünsel olarak dışına çıkıyor. Ancak
küpün dışına çıktığımızda da sanat
kurumlarından bağımsızlaştığımızı söyleyemeyiz; kendi ağırlıklarını
hissettiriyorlar. Buna paralel olarak
günümüzde yüksek prodüksiyonlara sahip sanat işlerinin giderek daha
kapsayıcı olmaya başladığını söyleyebiliriz. İzleyiciyi bütünüyle kapsayan,
kendisinin karşısında kaybolacağı sanat üretimleri kendi simülatif beyaz
küplerini oluşturuyor demek yanlış
olmaz.” Sanatçı Hacer Kıroğlu sergide karbon kağıt kullandığı “Kopya:
Vanitas” çalışmasıyla; hayatın geçiciliğine işaret ederken; sanatçı ve zaman
arasında bir bağ oluşturuyor. Hacer
Kıroğlu ve Egemen Tuncer’in, ilk
defa birlikte üretime geçtiği Bounding Box başlıklı sergi 30 Nisan’a kadar Pilot Galeri’de izlenebilir.
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Puslu ve karanlık bir gelecek üzerine
Şant Mengücek’in Martch Art Project’te 18 Mart - 23 Nisan arasında gerçekleşen Haze on the Horizon sergisi, insanın Aydınlanma’nın getirdiği geçici özgüven kalkanını
yitirerek alabildiğine tedirginleştiği bir iç dünyanın dışavurumu. Mengücek, insanın taşıdığı karanlığı, dış dünyanın aydınlatılmış bölgeleriyle çarpıştırarak resmediyor.

Şant Mengücek, ‘Confusion’, tuval üzeri yağlıboya, 49x44cm, 2022

YALIN ALPAY
yalin@yalinalpay.com
Bir düşünce akımı olarak Aydınlanma kendisine bir ödev biçmişti: İnsanların zihin dünyasındaki her şeyin
üzerine ışık tutarak o zamana değin
karanlıklarda kaldığı düşünülen pek
çok şeyi aydınlatmak. Getirdiği rasyonel ve deneyci bakış açısıyla dünyanın anlaşılabilir bir yer olduğunu ve

belli rasyonel döngüleri izlediğini, bu
yüzden geçmişteki örüntüler keşfedildikçe geleceğin de kestirilebilecek
olduğunu ileri süren Aydınlanma,
kendisinden önceki dünya tasarımına; evrende olup bitenlerin puslu bir
karanlıkta, hangi nedenlerden ötürü
gerçekleştiğinden habersiz olunduğu yaklaşımına bir reddiyeydi.
Geleceğin ari belirsizliğinden
kurtulduğunu hisseden insan, bundan böyle ona tedirginlik yerine

umutla bakıyor, determinizm sayesinde kestirebileceği yarına ilişkin
bugünden konum alabiliyordu. Bu,
iyimser bir ruh hali üretiyordu çünkü
kestirilebilir bir gelecek söz konusuysa insan sürekli olarak kendi yararını
maksimize edebilirdi. Yani her yarın,
bütün bugünlerden daha iyi olacaktı.
Bu zincirin sonu, mutlak bir yeryüzü
cennetiydi. Yeryüzünde tüm örüntüler keşfedildiğinde yani her yere ışık
tutularak tüm evren aydınlatıldığın-

da, artık geleceğe ilişkin hiçbir tahmin şaşması da gerçekleşmeyecekti.
Böyle bir beklenti içinde, insanın en
önemli aracı ışık haline gelir. Muğlaklığı, belirsizliği, öngörülemezliği
besleyen puslu karanlığın üstesinden
gelmek için ışık…
Fakat Aydınlanma’nın bu iddialı
yaklaşımı, doğa bilimlerinde büyük
ilerlemeler gerçekleştirse de insan
ruhunu keşfetmekte o kadar da etkili olamadığı bir süre sonra ortaya

çıkar. Doğanın işleyişine, örüntülerine tutulan ışığın doğanın öngörülebilirliği konusunda müthiş sonuçlar
vermesine karşın, insan ruhunun derinliklerindeki arı karanlığın, puslu
ortamın neredeyse hiçbir yerine ışık
düşürülememiştir. Geleceğin kestirilebilir olduğuna ilişkin naif inanç,
birkaç on yıl içerisinde gerçekleşen
iki dünya savaşıyla atom bombalarının atılması, toplu katliamların gerçekleştirilmesi ve yüz milyona yakın
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insanın öldürülmesi ile Aydınlanma
düsturunun ürettiği bilimsel gelişmelerin, insanın ruhi karanlığıyla birleştiğinde daha da öngörülemez bir
dünya yarattığı gerçeğiyle çarpışarak
paramparça oldu.
Pus ve karanlık ortadan kaldırılamamıştı. Doğanın peçesini açan
insanlık, kendi varlığına hiçbir ışık
tutamamış, insanın içindeki karanlığın doğaya vuracağını öngörememişti. İnsan, kendisinin yürüyen bir rasyonalite olmadığını anlamış, deneye
tabi bir varlık olmadığıyla yüzleşmiş
ve dünyadaki insan sayısı kadar öngörülemez varlıkla karşı karşıya olduğu
bilinciyle ne kendisini ne de geriye
kalan milyarlarca insanın tutumlarını kestiremeyeceğini anlamıştır. O
nedenle doğaya ilişkin karanlığı geride bıraksa da beşeri karanlığın daha
da içerisine yuvarlanmıştır. Böylece
dünya kapkaranlık değildir ama Aydınlanma’nın ileri sürdüğü gibi ışıl
ışıl da olmamıştır. Evren, karanlıklar
içerisinde parlayıp sönen ışıklar ile
karanlığın ve ışığın birlikte bulunduğu, belirlenimi olmayan bir diyar olarak; geleceği güvenli bir yer olmaktan uzak, ufukları puslu bir yerdir.

Tedirgin bir iç dünyanın
dışavurumu
Şant Mengücek’in 18 Mart-23 Nisan tarihleri arasında Martch Art Project’te izleyicilerle buluşan ilk kişisel
sergisi Haze on the Horizon (Ufuktaki Pus), insanın Aydınlanma’nın
getirdiği geçici özgüven kalkanını
yitirerek, geleceği(ni) kestiremeyişinin güvencesizliğiyle alabildiğine
tedirginleştiği bir iç dünyanın dışavurumu. Mengücek’in tabloları, dünyanın aklın yöntemleriyle elde edilmiş
verilerden rasyonel bir mimari inşası
ya da dış dünyanın ve onun gerçekliğine ilişkin yeni yapıların üretilmesi
değil. Dış dünya yerine bizzat kendi
içine dönerek insanın ontolojik olarak taşıdığı karanlığı, dış dünyanın
aydınlatılmış bölgeleriyle çarpıştırarak ortaya çıkan tedirgin edici belirsizliklerin resmedilişi. Mengücek,
aşkın bir bakışla geleceği aydınlık
değil, puslu ve karanlık gören bir öznenin, hiçbir şey bilmese de eylemek
ve yaşamak başka bir deyişle seçim
yapmak zorunda kalışından, yaşama
karşı nasıl konumlanması gerektiğini
kestirememesinden doğan gerilimin,
bireyin iç dünyasındaki izdüşümünü
boyuyor.

Mengücek kişisel yolculuğunda, kendine yüklenen dayatmalardan kurtulmaya çabaladığına işaret eden ‘Ripped apART’
gibi eserler de üretir. Aynı sahnede yer alan üç otoportreden
oluşan işte, Mengücek’lerden
birisi bir poşetin içerisine hapsedilmiştir. Serbest olan diğer
iki Mengücek ise bu hapsolmuş Mengücek’i kurtarmaya
çalışmaktadırlar.
Aydınlanma’nın “gerçek” olarak
sunduğu pek çok şey, öznenin aşkın
bakışında gerçekliğinden yitirmektedir. Dünyanın bilinçle kavranamayacak beşeri karanlıkları, dış dünyanın
bilinçle kavranabilecek yapılarıyla
dövüşmektedir. Böylece bilinç ile
bilinçdışı arasındaki geçişkenlikte,
gerçek ile gerçek dışı yaklaşımlar iç
içe geçer. Mengücek bu ara kesitte
resminde gerçeküstücülüğe yer açar.
Breton’un “Üçüncü Gerçeküstücülük Manifestosu”nda dile getirdiği
üzere, “Gerçeküstücülük, kendimizi
doğadan hareketle değil doğayı kendimizden hareketle anlamaya çalışmak zorunda olduğumuzu varsayar.”
Mengücek’in Haze on the Horizon
(Ufuktaki Pus) sergisi, dış dünyanın
temsilinden çok onunla karşılaşmasında arı bir gelecek belirsizliğiyle
yüz yüze gelen bireyin, ruhunun derinlerinden sızan tedirginliğin düşsel
betimlemeleridir.
Dünyanın varlığı ve insanlarla
dünya arasındaki etkileşimin gidişatına dair kendi iç dünyasındaki izdüşümlerinden oluşan bu yapıtlarında
Mengücek, son derece öznel olan
resimlerini kendi varlığının damgası
olarak gördüğünden, resimlere bir
de imza atmayı gereksiz bulur. Resimleri imzasızdır.
Kompozisyonları, çeşitli yerleri
dumanla kaplanmış olan puslu, siyah
renkli bir arka fon üzerinde yer alan,
ışıkla parlatılmış karakterlerin öne
çıkarıldığı bir stüdyo yerleştirmesi
gibi görünürler. Kapkara ve puslu
mekanlar içerisine bırakılmış karakterler ışıldarlar, üzerlerindeki gölgelenmeler pek azdır. Sanki ışık, onlara
doğrudan tutulmuştur. Mengücek’in
mekan ve özne arasında ayrımlar gözeterek ışıklandırma çerçevesinde
kurduğu pus ve netlik arasındaki bu
ironi çarpıcıdır.

Ressam ironiyi başka düzlemlerde de ortaya çıkarır. Örneğin; “The
Overtime” adlı yapıtında oldukça
ciddi görünümlü üç karakter, bir
masanın üzerine saçılmış kağıtlara
bir şeyler yazıp çiziyor gibidir. Fakat
pek ciddi görünen bu karakterlerden
birisi kafasına bir poşet geçirmiş, bir
diğeri de rengârenk parti kukuletası
takmıştır. Yüzlerinde ve giydikleri kıyafetlerdeki aşırı ciddiyet ile başlarına geçirdikleri nesneler belirgin bir
ironi oluşturur. Bu resimdeki bir diğer ironi de üç karakterin de büyük
bir ciddiyetle önlerinde açık duran
çok sayıda kağıt ve deftere bir şeyler
yazıp çiziyor görünmelerine karşın,
sayfaların tek bir çizgi dâhi barındırmıyor olmasıdır. Alışılmadık bu yapı,
çoklu yorumlara açılabilen bir kompozisyon sağlar.

‘Büyük Öteki’nin dayatmaları
Mengücek, insanın yalnızca doğa
ve kendi iç dünyasında sıkışmış bir
varlık olmadığını, ne yazık ki hesaba diğer insanların da katılmaları
gerektiğini vurgular. Bu durum belirsizlikler içindeki öznenin, bir de
başkalarının kendi üzerinde kurmak
istediği iktidarla boğuşmak zorunda
kaldığına işaret eder. Başkalarının
iktidarı, mutlak bir kişinin diğerleri üzerindeki iktidarı olmak zorunda da değildir. Oluşturulan tarihsel
toplumsal mutabakatlar, temayüller,
kaideler, gelenekler ve paradigmalar
bireyin özgür iradesini sakatlamakta;
neyi neye göre değerlendirip nasıl
kararlar alacağı konusunda belirsizlikler yaşayan bireye toplumsal bir
ötekinin dayatmalarını sunmaktadır:
“Büyük Öteki”nin dayatmaları.
Bunun bir örneğini, “Confusion
(Kafa Karışıklığı)” adlı resimde, merkezde kendi otoportresi yer alan Şant
Mengücek’in açılmış kafatasının içerisine uzanan ameliyat eldivenli ellerin tıbbi müdahalesinde görürüz.
Müdahalenin şekilsel olarak steril
ve tıbbi görünüşü, onun bilimsel
olduğuna ilişkin ön yargılarımızı
tetikler. Büyük Öteki paradigması
bağlamında, bilimsel olanın günümüzde tartışmaya kapalı bir yücelik
olarak sunulması ile bireylerin zihinlerine gerçekleştirilen operasyonlar
“bilimsellik” kisvesiyle donatılarak
meşrulaştırılır. Oysa olup bitenler
bir öznenin zihnini, dışsal bir müdahaleyle biçimlendirme girişimidir.
Mengücek aynı konuyu “Follow the

Rules (Kurallara Uy)” resmiyle bir
kez daha gündemine alır. Dört çocuğun bulunduğu bu resimde çocuklardan biri tümüyle karanlıkta kalmıştır.
Diğer üç çocuktan ikisinin gözleri kapalıdır. Çocuklar, daha küçük yaştan
itibaren dünyayı kendi alımları yerine, Büyük Öteki’nin biçimlendirmesine ve kurgusuna göre algılamaya
itilmektedirler. Çocuklar toplumsallaştırıldıkça ve eğitildikçe, toplumun
paradigmasıyla
kuşatılmaktadır.
Kendi gördüğü, kavramsallaştırdığı
ve inşa ettiği bir dünya yerine, kendisine sunulan anlatı çerçevesinde bir
dünyayı alımlamaktadır.
Böylelikle çocuklar “Journey of
the Commoners (Sıradanların Yolculuğu)”nda olduğu gibi, giderek
toplumsallaşmakta başka bir deyişle
toplumun dayattığı makbul kişilere
dönüşmekte, kendi öz/elliklerini yitirmekte, dünyayı Büyük Öteki’nin
bakışından görmeye sıkışmaktadırlar.

Dünyaya fırlatılmış insanlar ve
karanlık iç dünyaları
Şant Mengücek kişisel yolculuğunda, kendisine yüklenen bu dayatmalardan kurtulmaya çabaladığına
işaret eden “Ripped apART (Yırtmak)” gibi eserler de üretir. Aynı
sahnede yer alan üç otoportreden
oluşan bu resimde, Mengücek’lerden birisi bir poşetin içerisine hapsedilmiştir. Serbest olan diğer iki Mengücek ise bu hapsolmuş Mengücek’i
kurtarmaya çalışmaktadırlar.
Fakat Mengücek içten içe, ne mücadele verirse versin, yaşamın pussuz
ve karanlıktan arındırılmış bir versiyonuna ulaşamayacağını düşünmektedir. İnsanın iç dünyası ile dış dünya
arasındaki uyumsuzluğun getirdiği
öngörülemezlikler ve belirsizlikler;
bireyin iç dünyasına ait karanlığın
tüm evreni yutma meselesini, milyarlarca iç dünyasının karanlığıyla
bu dünyaya fırlatılmış insanları ve
bu karanlık iç dünyalar arası ilişkileri düşündükçe, kendi geleceğini,
dünyanın geleceğini karanlık ve puslu görür. Kendisi için istemediği fakat aklının tahmin ettiği yaşamı ise,
“While the Masked Man Grows Up
(Maskeli Adam Büyürken)” adlı resminde betimler.
Karanlık ve dumanlı bir arka plan
önünde ayakta durmuş halde resmedilen kişilerden biri altmışlı yaşlarına
yakın, diğeri ise üç yaşlarında iki erkek el ele gibi durmaktadır. Turuncu
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1- ‘Journey of the Commoners’, tuval üzeri yağlıboya, 20x 20cm, 2021
2- ‘The Overtime’, tuval üzeri yağlıboya, 28x36cm, 2020
3- ‘Follow the Rules’, tuval üzeri yağlıboya, 23x31cm, 2020
4- ‘Pokerspace’, tuval üzeri yağlıboya, 101x76cm, 2022

tulumuyla küçük çocuk hapishane
kıyafeti giyer gibidir. Sanki hayata
geldiğinde her şey olabilme özgürlüğündeki bu çocuk, yaş aldıkça kendisine öğretilenler ve başından geçenler sonucunda bazı kavram ve anılar
çerçevesinde giderek mapuslaşmaktadır. Tulum giderek çıplak bedenine oturmaktadır.

Yaşlı adamın yüzünden yükselen
maskeler
Yaşamlarından mutsuz görünen
bu ikilide çaresizlik ön planda gibidir. Çaresizliğe karşı çocuk bir tepki olarak ağlarken, yaşlı adam uzun
çaresizlik deneyimlerinin ardından
daha tepkisiz ve başına gelenleri kabullenmiş bir görünüm sunar. Turuncu, yaşam dolu, gözü çeken, parlak çocuk kıyafeti, yaşlı adamda artık
soluk, matlaşmış, yaşam enerjisi taşımayan soğuk mavi ve mor tonlarına
evrilmiştir. Mengücek’in betimlediği
çocuk ve adam aynı kişidir. Çıplak çocuk, giderek toplumsal dayatmalarla
donatıla donatıla belli bir kılığa erişmiştir. Bu kılık büyük oranda kendi
özünü kapatmayla ve başkalarıyla
uyum sağlamayla gerçekleşmiştir. Yaşlı adamın yüzünden yükselen maskeler, onun kendi benliğini Büyük
Öteki lehine sürekli geri alması ve
ondan istenilen maskeleri takmasına gönderme yaparlar. Mengücek’in
bazı resimlerinde yer alan yüzdeki
yarıklar, bu resimde de maskededir:
Kişiliklerin bölünmesini simgelerler.
Mengücek, Aydınlanma’nın düşü
olan pussuz ufukları arzular fakat Aydınlanma’nın naif iyimserliğinden
kurtulmuştur. O, gerçekleşemeyecek
bir düşün peşinde olduğunun bilincinde görünür; hayat ontolojik olarak belirsizdir. Ve bu belirsizliği toplumsal bir belirlenimlilikle aşmaya
çalışmak, ancak toplumun dayatmalarının içerisine düşecek ve benliği
ortadan kaldırılacak bir özneye dönüşmeye razı olmakla mümkündür.
Mengücek, ne belirsizliği ne de belirsizliği aşmak için başkalarının projesi
olmayı ister. Kendisini gerçekleştirirken, geleceği böylesine karanlık olmak zorunda mıdır? Mengücek belki
buna bir yanıt veremez, kim verebilmiştir ki? Fakat onu harika desenler,
estetik renk geçişleri ve çarpıcı kompozisyonlarla dışarı vurur. Mengücek’in Haze On The Horizon sergisi,
geleceğin belirsizliği karşısında öznenin ıstırabının betimlemeleridir.
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Sanatçı temsiliyetine yeni bir yaklaşım
Üretimin mekanla ilişkisinde eş zamanlılığı öne çıkararak, 2020’de Mehmet Kahraman’ın hayata geçirdiği M2 Projects, geniş bir koleksiyoner, sanatçı ve izleyici ağı içinde
Furkan Akhan, Elif Özen, Ahmet Soydemir ve Gülçin Aksoy’un temsiliyetini üstleniyor. M2 Projects üretim, sanatçı ve koleksiyoner ilişkilerine dair farklı bakış açıları geliştiriyor.
EGE IŞIK ÖZATAY
İsik.ege@gmail.com
Sanat tarihçi ve küratör Mehmet
Kahraman’ın temellerini 2020 yılında attığı alternatif deneyim alanı
olan M2 Projects alışılagelmiş galericilik anlayışına yeni bir boyut kazandırıyor. Sergileme mekanını yalnızca
dört duvar olarak kabul etmeyen M2
Projects, yerçekimi sınırları içinde ve
dışında kabul görebilecek her alanı
değerlendiriyor. Üretime göre alan
belirlemek gibi, mekana göre üretim
düşüncesinin de peşine düşen M2
Projects, temsil ettiği Furkan Akhan,
Ahmet Soydemir, Elif Özen ve Gülçin
Aksoy gibi sanatçıların dışında projelere göre geniş bir sanatçı porföyünü
de bünyesinde barındırmakta. M2
Projects’in kurucusu Mehmet Kahraman ile Türkiye’de küratör ve galerici olmak, sanatçı ve galeri ilişkileri,
M2 Projects’in kuruluş hikayesi ve
temsil ettikleri hakkında konuştuk.
Çok katmanlı bir yapıya sahip
Mixer’de görev aldıktan sonra kendi mekanınız olan R.E.M Art Space’i
kurdunuz. Bundan beş altı yıl önce
Tophane, Boğazkesen Caddesi ve
Çukurcuma’da konumlananı, aralarında Rem Art Space’in de bulunduğu sanat galerileri art arda sergiler
açar, yeni mezun sanatçılar ilk kişisel
sergileri ile izleyici ile buluşur, sanat
konuşmaları, workshoplar düzenlenirdi. O dönemin ruhu sizde nasıl
izler bıraktı? Tophane hâlâ sanatla iç
içe mi? O günler size neler kattı?
Tophane büyük bir yapı. Bölgeyi
çok iyi tanıyan biri olarak bahsettiğiniz galerinin konumlandığı yerler
çoğunlukla Boğazkesen Caddesi üzerinde. 2000’lerin başlarında İstanbul
Modern’in de açılması ile başlayan
yeni hat olarak ortaya çıkmıştı. O
zaman için bölgedeki mekanların
kiralarının düşük olması ve müzeye
yakınlığı organik şekilde bu hattı
oluşturdu. En büyük handikap galerilerin ve sanat izleyicisinin mahalle
tarafından yabancı olarak kodlanmış
olmasıydı. Çelişkilerle geçen yıllar
içerisinde olan olaylara rağmen kapanan ve açılan farklı sanat galerileriyle birlikte hızlı dönüşen bir yer.
2013 sonrasındaki gelişmeler
adım adım ülkedeki politik değişimlerin ekseninde geçtiği için bazı
zamanlar plan yapmanın zor olduğu
dönemler söz konusu oldu. Tophane
hareketli bir sanat rotasıyken bölgedeki rant ağı ne yazık ki mekanların
niteliğinin dönüşmesine neden oldu.
Değişimlere tanıklık etmiş biri olarak
şu an söyleyebilirim ki kendi içinde
hâlâ çeşitlilikleri barındıran bir yer.
Güncel en büyük değişim de beklenen Galata Port’un hayata geçmiş
olması. Bu da yakın zamanda Tophane’nin çehresinin tamamen değişeceğinin habercisi demek. Artan
emlak değerleri mahalle olgusunu
yok etmeye başlamıştı ve bu yok oluş
artık çok daha hızlı şekilde gerçekleşecek. Galata Port’un bölgeye ne
katacağını göreceğiz. Açılması beklenen İstanbul Modern’in durumu
ve İstanbul Resim Heykel Müzesi’nin
varlığı da aynı şekilde. Geçen süreç
içerisinde galeriler değişken emlak
vb. koşullardan dolayı yer değiştirmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda
tekrar Tophane’ye dönülecek mi,
bunu yaşayıp göreceğiz. Sanat galerileri ve sanat izleyicisi de bu anlamda
bir değişim gösteriyor. Tophane artık

Furkan Akhan, ‘Adem’, 2021

kendine has bir yerden çok turistik
tüketimin geçiş rotası konumunda.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi mezunusunuz.
Henüz bir öğrenciyken de amacınız
küratör olmak ya da bir sanat galerisi
açmak mıydı?
Sanat tarihi okurken küratör olmak gibi bir motivasyonum yoktu.
Süreç ve beklentiler tercihler yapmanız noktasında inisiyatif almanızı
gerektiriyor. Küratör olmak sorusuna
cevap vermek kolay gibi algılanıyor
nedense. Bence kendi içerisinde
birçok sorumluluğu barındıran bir
durum. Yumurtayı kırıp bir o kadar

da dengede tutma biçimi. Kültürel
birikimin sorumluluğunu “mış” gibi
yapmadığımız noktada ürettiğimiz
kavramlara daha gerçekçi anlamlar
yükleyebiliriz. Kendimi tanımlamak
istediğim noktada aslında yaptığım
işlerin birleşimi olarak ifade edebilirim. Sanat tarihi eğitimim beni sanat
tarihçisi yapsa da, süreç ve merakım
küratöryel gösterimlere, sanatçıların
ve koleksiyonerlerin beklentilerine
cevap vermek noktasında da galericiliğe yöneltti. Bu bileşenlerin hepsinin bütününde merak ve tutku var.
Yukarıda da bahsettiğim üzere yaptığınız işin birbiri ile ilişkisi noktasında siz de kendi birikiminizi sürekli

güncelliyorsunuz. Sanatla ilgili en
keyifli kısmı da bildiklerinizin güncellenmeye hep ihtiyaç duyması. Bu
durum, hem kişisel gelişim için hem
de sanatsal gelişim noktasında önemli bir kilit taşı niteliğinde.
Sanat izleyicisinin ve alıcısının yeni
yeni oluştuğu bir dönemde sanat
galerisi açmak cesaret, güç ve sabır
isteyen bir iş olsa gerek. Siz bir sanat
galerisi kurucusu olarak nasıl yollardan geçtiniz?
Mimar Sinan Üniversitesi’nde sanat tarihi eğitimi sırasında, 2008 yılında bir sanat galerisinde kısa süreli
galeri asistanlığı görevinden sonra,

geleceğimi de sanat ekosistemi üzerine kurabileceğimi fark ettim. Sonrasında 2009 – 2010 yıllarında açılan
yeni galerilerde stajyerlik sürecinden
geçtim. Ardından kısa süreliğine İstanbul Bienali’nde sanatçı asistanlığı görevi sonrası gerçek anlamda
2011’de Pi Artworks Galeri’nin o dönem Tophane’deki alanının sorumlusu oldum. Bu süre zarfında geçen
bir yıl benim için sanatçı, galerici ve
koleksiyoner ilişkisinin denklemlerine dair iyi bir deneyim oldu. Çok kısa
bir süre ara verdikten sonra benim
için gerçek anlamda bir okul gibi
olan ve 2012’de başlayıp üç yıl süren
Mixer serüveni. Araştırmalar, çalışma
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modelleri, ilişki ağları ve keşiflerle
dolu bol bol sergiler yaptığımız, keyifli, dolu dolu yıllar.
2015 aslında geçici bir mekanda
sergi yapma düşüncesi ile başlayan
iş birliği Rem Art Space’in hayata
geçişine evrildi. Rem’de geçen beş
yıllık süreç içerisinde 100’e yakın
projenin üretimi, gösterimi, fuarlar
ve uluslararası ilişkiler yaşandı. Rem
kendi adıma ülkenin geçtiği en sert
zamanlarına tanık olduğum süreçte
sanatla bir direniş kurduğum, büyüttüğüm ve büyüdüğüm bir oluşumdu.
Her oluşumun da yöneticisine belirlediği bir son kullanma tarihi vardı.
2020 Ocak ayında bu ilişkiyi bitirerek aslında başından beri planladığım mobil olma eylemini nasıl ortaya
koyarım diye düşünüyordum. Fikirlerine önem verdiğim bazı kişilerle
konuşurken M2 Projects ismi ortaya
çıktı. Pandemi olmasaydı 2020 yılı
içerisinde planladığım dört sergi
olacaktı. Tabii ki pandemi ile değişen koşullarla çevrimiçi bir içerik
olarak yapılanmaya devam ediyoruz.
Hem okullu hem de işin mutfağından gelerek 11 yıllık süreci tamamlayıp yeni bir başlangıcın heyecanı
ile geçici ya da kalıcı bir mekan ile
planladığım sergileri hayata geçirme
arayışındayım.
M2 isminin bendeki çağrışımı “her
bir metrekarenin bir sanat eseriyle
değerlendirilmesi” olmuştu. M2 Projects’in kurucusu olarak bu projenin
başlığını bize anlatmak ister misiniz?
M2 Projects başlığı, alan tasarımı
noktasında bir ayrışmayı ortaya koyuyor. Sanatçının üretiminin duygusu
aslında bu metrekarenin ritmini de
belirliyor; mekanın ruhunu analiz
etmek ve doğru sanatçı ile mekanı

biçiminin yoğunlaşacağı sürece dair
bir planlama yapıyoruz.

Elif Özen, ‘İsimsiz’, 2022

‘Kendimi tanımlamak istediğim noktada aslında yaptığım
işlerin birleşimi olarak ifade
edebilirim. Sanat tarihi eğitimim beni sanat tarihçisi yapsa
da, süreç ve merakım küratöryel gösterimlere, sanatçıların
ve koleksiyonerlerin beklentilerine cevap vermek noktasında da galericiliğe yöneltti.’

larımıza cevap vermediği noktada
yeniden sorular sormaya dönüşen
bir döngü yaratırız. Keskin tanımlamalarla mesafe alıp aslında sanatsal
değişimin bir süreç olduğunu da
vurgulamak isterim. Seçtiğiniz sanatçılar ve onlarla çalışma modelleriniz
başlattığınız oluşumu dinamik bir
şekilde değiştiren bir olgu olduğunu
düşünüyorum. Aslında galericilik,
sanatçılarınızla birlikte büyüyüp geliştiğiniz bir süreç işi.

ilişkilendirmek noktasında bakış açısı geliştirmek.
Sanatçının üretimi kadar sanat
eserini özel alanında deneyimleyen
koleksiyonerin eseri konumlandırdığı alana dair de bir önerme olarak
konumlandırıyorum. Bakış açılarının çeşitliliğini kendi içinde barındıran bir oluşum. Nedenlerimize göre
tanımlar üretiriz. Tanımlar ihtiyaç-

M2 Projects’in manifestosu, ulaşmak
istediği hedef nedir?
Yenilikçi bir ritim olarak eş zamanlılığı ön planda tutan bir yapımız
var. Amacımız lokal ve uluslararası
sanat haritası içerisinde gezinerek
izler bırakmak. Bu izler oluşturmaya
çalıştığım üretkenliğin haritası olarak takip edilebilir. Pandemiden tamamen sıyrıldığımızda bu görünme

Çalıştığınız sanatçılardan bahsedelim
mi? Sanatçılarla nasıl bir bağ kuruyorsunuz? Kimlerle çalışıyorsunuz?
Şu an için dört sanatçıyı temsil
ediyorum; Furkan Akhan, Elif Özen,
Ahmet Soydemir ve Gülçin Aksoy.
Üretimlerindeki kavramsal çerçeveler noktasında karşılıklı bilgi alışverişi yaptığım sanatçıları tercih ediyorum. Öncelikle seçtiğim sanatçıları
kavramsal anlamdaki bakış açıları ve
üretimlerindeki anlatım dilinin özgünlüğü noktasında uzun bir takip
sürecinden geçiriyorum. Sonrasında
da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler
doğrultusunda yaptığım çıkarımlara
göre birlikte nasıl bir yol izleyeceğimizin kararını veriyoruz.
Siz de bilirsiniz ki her sanatçının
temsiliyet noktasında beklentileri değişkenlik gösteriyor. Sanatçıyı tercih
etmek de aslında bir süreç işi. 11 yıllık deneyim sonrasında kişisel arayışınızın resmini oluşturabiliyorsunuz.
Ayrıca yerelde ve uluslararası ekosistem içerisindeki değişimleri de gözlemledikçe kendinize yakın bir liste
oluşuyor. Tabi bu noktada ayırdığınız
zamanı ne kadar nitelikli kullanacağınız ve sanatçınız için ne yapmayı
planladığınızı da gerçekçi bir şekilde
belirledikten sonra ne kadar sanatçıyı
kendi bünyeniz içerisinde temsil edebileceğinizin kararını verebiliyorsunuz. Temsil ettiğim sanatçılar dışında
proje bazlı çalıştığım sanatçılarda var.
M2 Projects geniş bir sanatçı, koleksiyoner ve izleyici ağına sahip.
M2 Project’i dört duvara sıkıştırmak
yerine yerçekimi sınırları içinde ve
dışında kabul görebilecek her alana

taşıyorsunuz. Yani M2 her mekanı bir
sanat galerisi ya da müze gibi mi değerlendirecek?
Pandemi öncesinde sanat galerisi tanımlamasına dair çevrimiçi örneklerle karşılaşmıştık. Ulaşılabilir
olmak noktasında dijital dünyanın
mevcut mekanlardan daha konforlu bir alan yarattığını gözlemledim.
Pandemi ile birlikte bu alışık olduğumuz sanat mekanı olgusu tamamen
dijitalleşti. Bu anlamda baktığınızda
mekan olgusunun nerede ve nasıl olduğundan çok içerik kısmı ile ayrıştığını gözlemledim. M2 Projects olarak hedefimiz, kişisel ya da kamusal
kabul gören mekanlar içerisindeki
görünme biçimine dair alanları verimli kullanmak adına farklı disiplinlerde olan insanlara da danışarak
hikayeler yaratmak. Her mekana bir
sanat galerisi ya da müze demek çok
iddialı olur. Bunun yerine mekanın
tanımını ve algısını geçici ya da kalıcı
şekilde değiştirmek daha gerçekçi bir
tespit olacaktır. Aslında mekanın limitlerini tartışmak, üretimin mekan
ile ilişkisini de açıklayabilir.
M2 Project’in projelerinden, gelecek
planlarından bahsetmek ister misiniz?
Planladığımız kişisel sergiler için
görüştüğümüz alternatif mekanlar
olacak. Nisan ayı itibari ile sergilerin
duyurusunu sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sitemizden öğrenebilirsiniz. Küratöryel olarak planladığım üç ayrı sergi dışında, Furkan
Akhan’ın, Ahmet Soydemir’in ve Elif
Özen’in kişisel sergilerini yapmayı
düşünüyorum. Bir de Münihli bir
galeriyle sanatçım Gülçin Aksoy’un
kişisel sergisi için görüşmelerde bulunmaktayız. Ek olarak sanatçı atölye
ziyaretlerine de devam ediyoruz.

spaceistanbul

Space İstanbul

ORMANADA’DA
VİLLA
Referans No: 219687
Ayrıntılı Bilgi İçin: 0 (532) 593 66 76

ARNAVUTKÖY’DE
YOL YALI DAİRESİ

Referans No: 274560
Ayrıntılı Bilgi İçin: 0 (531) 277 16 33
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Ertelenen bienalin açılış tarihi belli oldu
İKSV tarafından iki yılda bir düzenlenen İstanbul Bienali’nin 17’nci edisyonunun 17 Eylül - 20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı. 2021 yılında düzenlenmesi
planlanan 17. İstanbul Bienali, ‘tüm dünyayı etkisi altına alan sağlık krizi ve gelecek ayların belirsizliği’ sebepleriyle belirsiz bir tarihe ertelenmişti.
IAN
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
tarafından düzenlenen 17. İstanbul
Bienali’nin, 17 Eylül - 20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirileceği
açıklandı. 2021 yılında düzenlenmesi
planlanan 17. İstanbul Bienali’nin,
tüm dünyayı etkisi altına alan sağlık
krizi ve gelecek ayların belirsizliği
sebebiyle açıklamada erteleneceği
duyurulmuştu. Bir yıl ertelemenin
ardından sanat severlerle buluşacak
olan 17. İstanbul Bienali’nin küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar
Kanwar ve David Teh üstleniyor. Bu
yıl geleneksel sanat mekanlarının dışına çıkacak olan 17. İstanbul Bienali’nin sergileri İstanbul’un üç farklı
semti olan Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih’te yer alacak.
Ölçeği, yöntemi ve hedefleri
açısından önceki edisyonlardan
farklılaşmasıyla öne çıkan bienalde
geçmişten gelen kalıpların ötesine geçilmesi gerektiğini düşünen
küratörler sergi için bir tema ya da
başlık seçmek yerine uzun soluklu
bir dönüşüm ve yeniden yaratım sürecine odaklandıklarını belirtiyor.
Farklı coğrafyalarda ve disiplinlerde
çalışmalar yürüten kişileri bir araya getirerek aralarındaki etkileşimi
besleyen, güçlendiren bir buluşma
noktası olacak bienal küratörleri Ute
Meta Bauer, Amar Kanwar ve David
Teh, yaptıkları ortak açıklamada şöyle diyor:
“Dünyanın dört bir yanındaki
sanat oluşumları, nasıl hayatta kalacakları, güncelliklerini nasıl koruya-

17. İstanbul Bienali’nin sergileri İstanbul’un üç farklı semti olan Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih’te yer alacak.

cakları, kimin için ve hangi amaçlarla
faaliyet gösterecekleri gibi acil ve varoluşsal kaygılarla yüzleşiyor. Sanat,
toplumsal söylemin sözcük dağarcığını yenileyerek yeni düşünce yolları
açma gücüne sahip. Bu bienalde tek
bir zaman ve mekanda büyük temalar etrafında büyük toplantılar gerçekleştirmeyeceğiz. Bunun yerine,
bienal için belirlenen sekiz haftalık
resmi süre için, çok sonra da devam
edebilecek fikirlerin tohumlarının atıldığı büyük bir fikir dağılımı
öngörüyoruz.”

İstanbul Bienali Direktörü Bige
Örer de “Belirsizliklerle dolu bir
dünyada bir arada çalıştığımız sanatçıların ve sanat dünyasının önceliklerini ve aciliyetlerini temel alarak çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Son
iki yılda karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen bienal katılımcılarıyla
beraber üretmeye devam ediyoruz.”
diyor.
Bienal bu yıl, geleneksel sanat
mekanlarının dışına çıkarak kitapçılar, sahaflar, hastaneler, huzurevleri,
kafeler, metro durakları ve özel bir

radyo istasyonunun da aralarında
olduğu onlarca farklı mekana yayılacak. Tarihi semtlerdeki müzelerin
yanı sıra, bir hat ve cilt atölyesi, on
beşinci yüzyıldan kalan bir hamam,
yirmi yılı aşkın süredir kullanılmayan
bir Rum okulu, göçmen sanatçılar tarafından kurulan bir sanat alanı da
bienal mekanları arasında yer alacak.
17. İstanbul Bienali’nin sergileri
İstanbul’un üç farklı semtinde yoğunlaşacak. Beyoğlu’ndaki bienal
mekanları arasında daha önce serginin üç edisyonuna ev sahipliği yapan

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, uluslararası performans sanatı
platformu Performistanbul’un Canlı
Sanat Araştırma Alanı (PCSAA) ve
İstanbul’daki en eski Rum okullarından, 1999’dan bu yana kapalı olan
Merkez Rum Kız Lisesi yer alacak.
Kadıköy’deki bienal mekanları
arasında endüstri mirasının kültür-sanat ekseninde aktif bir kamusal
alana dönüştüğü Müze Gazhane ve
savaş koşullarından dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli sanatçıların kurduğu bağımsız
bir sanat alanı olan arthereistanbul
bulunacak.
Bienal ziyaretçilerini bekleyecek
semtler arasında Fatih de bulunuyor.
Türkiye’nin önde gelen hattat ve cilt
sanatçılarından Prof. Emin Barın’ın
1987’ye kadar atölye olarak kullandığı, iki yıl önce bağımsız sanat alanı
olarak yeniden açılan Barın Han ile
İstanbul’un en eski hamamlarından
Küçük Mustafa Paşa Hamamı bienalin tarihi yarımadadaki ev sahipleri
olacak.
17. İstanbul Bienali projelerinin
bir bölümüne internet üzerinden
de erişilebilecek. 2021’de Açık Radyo aracılığıyla bienal katılımcılarını
ağırlayan Radyo Bienal’in İngilizce
yayınları bir podcast serisi olarak
tüm dünyaya ulaşacak. Sergi boyunca devam edecek 17. İstanbul Bienali
film programının ilk kısmı, 41. İstanbul Film Festivali kapsamında 8-17
Nisan tarihleri arasında izleyiciyle
buluşacak.
İstanbul Bienali, 2007–2026 Bienal Sponsoru Koç Holding’in desteğiyle düzenleniyor.

SMA’lı çocuklara umut olacak
IAN

Swatch, Centre Pompidou için tasarladı
IAN
Swatch, Swatch X Centre Pompidou
Koleksiyonu ile dünyanın en büyük
modern ve çağdaş sanat koleksiyonlarından birinin kapılarını aralıyor.
Paris’in simge yapılarından Centre
Pompidou’daki altı ikonik başyapıt,
Swatch ile yeniden tasarlanıyor: Frida Kahlo, Amedeo Modigliani, Robert Delaunay, Vassily Kandinsky ve
Piet Mondrian.
Zamanı değerli kılan, güzel anlarımızdır. Sanatın günlük hayatımızda daha fazla yer alması gerektiğine inanan Swatch, 1985’ten beri
Swatch Art Special adını verdiği saat
koleksiyonlarını piyasaya sürüyor.
2018’de ise Müze Gezisi serisiyle,
müzelerdeki en ikonik sanat eserlerini bileklere taşıyarak sanatın herkes için ulaşılabilir olması amacını

bir sonraki seviyeye taşıyor. Şimdiye
kadar Rijksmuseum Amsterdam,
Madrid’deki Thyssen-Bornemisza
Ulusal Müzesi, Paris’teki Musée du
Louvre, New York’taki Modern Sanat
Müzesi (MoMA)’dan sonra, şimdi de
Centre Pompidou kapılarını Swatch’a açıyor.
Swatch ve Centre Pompidou aynı
amaç için bir araya gelerek, sanatı
herkes için ulaşılabilir kılma misyonuyla devrim niteliğinde bir iş birliğine imza atıyor. Swatch sanatı bileklere taşırken, Centre Pompidou sanatı
kitlelere ulaştırıyor. Canlı renkler ve
saatin içini gösteren transparan detaylar, Swatch’un imza özellikleri
arasında yer alır. Centre Pompidou
da renkli boruları, çelikten yapılmış
“içten dışa” mimari özelliği ve yoldan geçenlerin içerideki sanatı görmelerini sağlayan ünlü “tırtıl” camla
çevrili yürüyen merdivenleriyle, aynı

Swatch gibi renkli ve transparan bir
yapıya sahip.
Swatch X Centre Pompidou Koleksiyonu, 1985’de Kiki Picasso’nun
tasarladığı ilk Swatch Art Special
saatiyle başlayan uzun soluklu sanat
işbirliklerinin en yenisi. 1999 yılında
binanın mimarlarından Renzo Piano, mimari imzasını JELLY PIANO
saatine dönüştürmüştü. Aynı yıl Swatch, Centre Pompidou’nun renovasyonu sırasında “Vous aussi, vous êtes
notre musée”, “Siz de bizim müzemizsiniz” anlamına gelen ikonik ifadenin yer aldığı dünyanın en büyük
billboard’unu üreterek Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.
Swatch, Centre Pompidou Koleksiyonu’ndan altı başyapıtı kendi imza
özelliklerini katarak yeniden tasarlıyor. Sonuç; Her güne renk ve kültür
katan, giyilebilir sanat eserlerinden
oluşan bir koleksiyon.

EKAV / Eğitim Kültür ve Araştırma
Vakfı, resim ve şiiri motiflerindeki yanılsama ile bir araya getiren Zeynep
Öztürk’ün Bakarken II isimli kişisel
sergisine 9 Nisan – 7 Mayıs tarihlerinde Ekavart Gallery’de ev sahipliği yapıyor. Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi Resim–İş
Öğretmenliği Öğretim Görevlisi Öztürk’ün üçüncü kişisel sergisi olan
Bakarken II, Anadolu’da yetişen 14
farklı çiçeğin hikayesini ele alıyor.
Zeynep Öztürk, eserlerinde sevgi
ve coşkusunu motiflerle tuvaline aktarırken bu motifler, belli bir düzen
anlayışında tekstil altyapısını da içine alıyor. Pentürlerinde dokusal çıkış
olarak ele aldığı çiçek motifleri, gerçek ayrıntılardan arınmış olarak tuvale yansıyor. Sanatçı titiz bir disiplinle

ele aldığı obje, figür veya mekan unsurlarını bellekte yarattığı değişimle,
geometrik motiflerinin yanılsamalarını renklerle konumlandırıyor.
Işığın vurduğu alanları yanılsamalarla irdelerken doku arayışlarını,
stilize edilmiş geometrik motifler sayesinde farklı renk tonlarıyla yansıtıyor. Öztürk, küçük, ince ayrıntılarla
verdiği geometrik motifler ve renk
ahenkleriyle insanı iç yolculuğa çıkarırken doğayla, tarihle, gelenekle
kurduğu birliktelik, onun fırçasıyla
çağdaş bir arayış içinde sentez olarak
öne çıkıyor.
Sanatçı Zeynep Öztürk’ün, seçkide yer alan 14 eserinin satışından
elde edilecek gelirin tamamı Elim
Sende Platformu üzerinden SMA’lı
çocukların tedavisine ve EKAV Vakfı’nın sanat dalında eğitim gören
bursiyerlerine aktarılacak. Bakarken
II, 7 Mayıs tarihine kadar görülebilir.

SAHA desteğiyle Tate sergisi
IAN
SAHA, Birleşik Krallık merkezli Tate
St Ives ile yeni başlattığı iş birliği
kapsamında kurumun “Tate St Ives
Artist Residency and Commissions
Programme” başlıklı programa Türkiye’den iki sanatçının katılımını
destekliyor. Tate St. Ives’ın direktörü
Anne Barlow’un Türkiye’de gerçekleştirdiği stüdyo ziyaretleri ile araştırma, eser üretimi yapmak ve bu üretimlerini Tate St Ives Gallery 10’da
sergilemek üzere programa Burçak
Bingöl ve Hera Büyüktaşçıyan da-

vet edildi. Burçak Bingöl, 1 Mart - 1
Nisan 2022’de araştırma ve üretimini Porthmeor Studios’da yürüttü.
Ocak ayı boyunca ön araştırmasını
St Ives’da yapan Bingöl, üretimlerini
Tate St Ives Gallery 10’da sergilemek
üzere sonbaharda Birleşik Krallık’a
tekrar gidecek. Tate, Tate Modern,
Tate Britain ve Tate Liverpool’un
yanı sıra 1980’de St Ives’daki Barbara Hepworth Müzesi ve Heykel Bahçesi’nin de yönetimini devraldı. Galeriye gelen yoğun ziyaretçi ilgisinin
sonucu olarak, Tate St Ives yenilendi
ve genişletildi. Yeni Tate St Ives’in yapımı 2017 yazında tamamlandı.
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Gündelik hayat içinden
pitoresk senaryolar
IAN

Bir dönemi kayıt altına alıyor
IAN
Kirkor Sahakoğlu’nun Paperworks
isimli kişisel sergisi 10 Mart - 1 Mayıs tarihleri arasında GALERİ 77’nin
Karaköy’deki mekanında görülebilir.
Sergi, eş zamanlı olarak GALERİ 77
instagram ve YouTube kanallarında
çevrimiçi olarak da izlenebilecek.
Sergi, Kirkor Sahakoğlu’nun pandeminin başladığı 2020 yılında, atölye imkanlarından uzak ‘evde kal’dığımız bir süreçte üretmeye başladığı
kağıt işler arasından titizlikle seçilmiş
olan, farklı boyutlarda kare formlu
kağıt eserlerden oluşuyor. Sanatçı,
alışılagelmiş çalışma mekanlarının
uzağında, alışılagelmiş malzemelerin yokluğunda özüne dönmenin
bir kurtarıcı olduğunu keşfederek;
ilan.pdf
kumaşları,artweeks22-artnews
tuvalleri ve hatta
her şeyi1
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bir yana bırakıp çok eskilere, çağlar
öncesine gidip, kağıda sığınarak Paperworks serisini yarattı.
Sahakoğlu, “Kare formunun,
ana rahminde çalışırcasına, en çok
kendimi özlediğim hatta yeniden
keşfettiğim bu işlerin, hiyerarşiyi
tamamıyla reddetmemin bir sonucu olarak çıktığını düşünüyorum.
Çünkü kare formunun en belirgin
özelliği ölçü ve sayıların olmaması.
Her tarafı eşit olduğunda artık ne ölçünün bir önemi vardır ne de sayılar
barındırır. Büyük ya da küçüktür, her
şey aynıdır. Dikey-yatay, cisim-mekan
gibi temel karşıtlıkların var olmadığı
bir uyum sistemidir. Kare sayesinde
huzur ve güveni yaşadım. Geleceğe
ümit dolu bakabildim hatta belki de
direndim.” diyor. İnsanın kağıt ile bir
sadakat ilişkisi olduğunu düşünen
22.03.2022
Sahakoğlu 17:38
paperworks’ün yaratılma

hikayesini “Yaşadığımız olağanüstü
süreç belleklerimizde yer etti ve ben
de bu dönemi belleğin kuşaktan kuşağa aktarılmasında büyük payı olan
kağıt ile kayıt altına almaya çalıştım.
Her resme bir özgün baskı mantığıyla yaklaştığımda tıpkı baskı kalıplarını imha edercesine ‘sınırlı - sayılı’
ürettiğim bu resimler bir dönemin
tanıkları olarak koleksiyonda yerlerini aldılar.” diye anlatıyor.
Sanatçının paperworks isimli kişisel sergisi 1 Mayıs tarihine kadar
Galeri 77’nin Karaköy’deki mekanında, Pazartesi–Cumartesi, 10.00-18.00
saatleri arasında sanatseverler tarafından ziyaret edilebilir. Eş zamanlı
olarak çevrim içi ortamlardan da sergiye dair üç boyutlu sanal tur, çeşitli
video ve paylaşımları “Galeri 77” sosyal medya hesapları ve internet sitesi
üzerinden takip edilebilir.

C.A.M. Galeri 2 - 30 Nisan aralığında, Serpil Mavi Üstün’ün kişisel sergisi Caramel Macchiato’yu izleyiciyle
buluşturuyor.
Mavi Üstün’ün resimlerine konu
olan durumlar arasında gündelik
hayatta gerçekleşme ihtimali olan,
pitoresk senaryoları kafanızda canlandırın; şehirde yürümek, telefon
ekranına bakmak, kahveni yudumlamak, bir doğum günü pastasının
mumlarını üflemek, gelen çiçekleri
kabul etmek gibi olağan durumlar
Mavi Üstün’ün resimlerine konu oluyor. Günümüz bireyinin yalnızlığını
ele alan sanatçı; kırılgan, tedirgin,
sıkıntılı kahramanlarının tek başına
oluşuna referans veren kişisel hikayeleri ile karşı karşıya getiriyor bizi
bu sergide.
Mavi Üstün’ün resimlerinde üzerinde durduğu bu anların kimisinde pasif-agresif bir biçimde kendini
gösteren kişisel tedirginlikler var.
Hatta bazen resimlerdeki figürler
“drama yaratmaktan haz aldıklarını”
düşündürür. Keyif alması gereken
bir atmosfer ya da duruma kayıtsız
görünebildikleri gibi, ilk bakışta ideal, güzel veya mutlu görünen bir anı
sabote edebilirler.
Kendi pastel dünyalarını tahrip
eden kahramanlar, günlük rutinlerimizde içimizde yaşadığımız çatışmalara ayna tutuyor. Sanatçının resmiyle odağına aldığı tutum, hikaye

‘Caramel Macchiato II’, 80x60cm

anlatmak değil; bireye odaklanarak
yaşamın içinden bir kesitte onun
gailesini yansıtmaktır. Mavi Üstün
bunun kaynağında, toplumsal sistemin araçlarıyla kuşatılmış ve varoluş
kapanına kıstırılıp kalmış bireyin
sancılı durumunun yer aldığını düşünürken, resmindeki karakterler de,
bu duruma karşı koymaya çalışan ve
tepki veren kişileri yansıtıyor.
Anlık izlenimleri, görüntüleri,
düşleri, çağrışımları, imgeleri; kısacık zaman kesitini dolduran bir sahneye dönüştürürken, bu sahnenin
öncesinde olmuş olanı ve sonrasında
olabilecekleri izleyicinin hayal gücüne bırakıyor. Serpil Mavi Üstün’ün
kişisel sergisi Caramel Macchiato 2
- 30 Nisan tarihleri aralığında C.A.M.
Galeri’de ziyaret edilebilir.

IstanbulArtNews

16 |

HABER

Nisan, 2022 | Sayı: 66

Sessizlikte çok şey anlatmak: ‘LİMBO’

FOTOĞRAF: EMIR İBRAHIMOF

Askıda kalmak, yaşam ve ölüm arasındaki mücadele, arada kalma hiissi, erişememek temaları etrafında şekillenen Canan Tolon’un büyük ölçekli enstalasyonu ‘LİMBO’, Ayça
Okay küratörlüğünde Cocoon’da ziyarete açıldı. 5 Mayıs’a dek görülebilecek enstalasyon, yaşadığımız anı ne derece hissedip algılayabildiğimiz sorusunu akıllara getiriyor.

Canan Tolon’un Fişekhane’deki Cocoon’a özel olarak ürettiği ‘LİMBO’ enstalasyonu mekan ile ilişkinin bir malzemeyi yaşatıp hayatta tutabileceği gibi diğer taraftan yavaş yavaş öldürebileceğini de hatırlatıyor.

BURCU DIMILI
burcudimili@gmail.com
Canan Tolon’un Fişekhane’deki Cocoon’a özel olarak ürettiği “LİMBO”
enstalasyonu mekanın tarihi dokusuyla etkileşime geçerek farklı anlamlar uyandıran ögelerin bir arada
sergilendiğinde yarattığı dönüşmüş
hissiyatlara vurgu yapıyor. Salıncak,
su, bitkiler, zincir hepsi ayrı bir anlam ifade ederken, bir bütün olarak
karşımıza dizildiğinde hiç bakmadığımız bir perspektifin kapılarını
aralıyor.
“LİMBO” kapsamında birçok his
ve duygu ile çalışıp ürettiğini söyleyen Canan Tolon, ilk bakıldığında
görülecek ve hissedilecek tanıdık şeylerin yer aldığı bir serginin bizi beklediğini ifade ediyor. Üretimlerinde
sıklıkla farklı malzemeler kullanan
sanatçı, “LİMBO”da da bu çoklu materyal diliyle bizleri selamlıyor. Aklımıza yerleşmiş tanıdık malzemeler
ve görüntülerin yer aldığı sergi, hafızamızın katmanlarında bir yolculuğa
davet ediyor. Enstalasyonun önemli
bir parçası olan salıncak çocukluğumuzu, su birikintileri yağmuru, çimenler ise doğayı anımsatırken bir
araya geldiğinde bütünün parçalarına dönüşüyor ve geçmiş kimliklerini
arkada bırakıyor.
Nizami bir sırada dizilmiş salıncaklar masumluk ifadesinden uzaklaşıyor. Askeri disiplinden izler taşıyan
salıncakların bir aradalığı ıssız oluşuyla ise hüzne neden oluyor. Salıncakların güç sembolünü ve belki de
işkence eylemini nitelemek adına
yerleştirilmiş kalın zincirleri adeta

sallanmanın gerçekleşmesi zor bir eylem olduğunu söylüyor. Altlarındaki
su birikintileri ise zaten tüm enstalasyonu imkansız hale getiriyor. Suyu
aşmalı, içine girmeli, ıslanmalısınız
ki o salıncağa ulaşabilesiniz. Bu zorlu mücadeleyi kabul etmiyorsanız siz
de o bomboş salıncakları sadece izleyen tarafta olacaksınız. Sanatçının
kuraklık ile aşırı ıslaklık arasında dikkat çekmek istediği ince çizgi, Yapı
Kredi’deki “Filiz” adlı çalışmasını da
akıllara getiriyor.
Salıncakların üzerindeki bitkiler
yaşamın en önemli sembolleriyken
bir diğer yaşam simgesi su ile aralarında büyük bir mesafe yer alıyor.
Hayatta kalmaları için suya ihtiyacı
olan bu bitkiler suya ulaşamadıkça
canlı hallerini koruyamayacak ve yaşam sembolü kimliklerini bir kenara
bırakarak ölümü hatırlatan, solmuş,
cansız, hayat belirtisi taşımayan bir
hale dönüşmeleri kaçınılmaz olacak.
Salıncağın ise zaman içinde belki de
paslandığına tanık olacağız. Yaşam
ve ölümün birlikteliği, zıtlıkların bir
arada oluşu çalışmanın merkezinde
temelleniyor. Mekan ile ilişkinin bir
malzemeyi yaşatıp hayatta tutabileceği gibi diğer taraftan yavaş yavaş
öldürebileceğini hatırlatıyor.
“LİMBO”da salıncakları “erişilmez” biçimde konumlayan sanatçı
boş salıncakların acıklı etkisine, bu
boşluğun yarattığı tekinsiz korkuya
dikkat çekiyor. Bu betimleme bana
pandeminin korkunun had safhada
olduğu ilk döneminde ıssız kalan sokakları, çocuk seslerinden mahrum
kalan parkları, yalnızlığı, doğanın
insanlardan uzaklaşıp hayvanlara
teslim oluşunu, toplu bir terk ediş

hissiyatını anımsatıyor. Birbiri ardına
adeta bir tabur asker edasıyla dizilmiş
salıncaklar, tarihteki yok edici fonksiyonunun aksine bugün buluşma ve
birleşme yeri olan militer yapıyı Fişekhane’de karşımıza çıkartıyor.
Ritmik, tekrar, döngüye çalışmalarında sıklıkla yer veren sanatçı, bu
halin hem rahatlatıcı hem de rahatsız edici yanını vurguluyor. Rutin ve
günlük hayatımızdaki tekrarın işkencesi Tolon’un sıklıkla üzerinde durduğu konulardan. Sanatçı her şeyin
aynı devam etmesinin ürkütücülüğüne dikkat çekiyor. Fişekhane’nin tarihi dokusuyla diyaloğa geçen enstalasyon hakkında şu ifadede bulunuyor:
“Fişekhane, bütün ‘hane’ ile biten
sözcükler gibi—hapishane, hastane,
imalathane vs., bu adı taşıyan mekanların çoğu gibi—tekrar eden faaliyetlerin yeri olduğu için, askıda kalmışlığımızı tanımlayan “LİMBO”yu bu
mekanda kurarken, tekrarların hapsi
olmuş yaşamımızı, cazip gelen tehlikeli oyunlarla tabiatın nazik döngüsünü göz ardı etmememizi hatırlatmak ve sergilemek istedim.”
Fişekhane 18’inci ve 19’uncu
yüzyılda mühimmat, fişek ve ordunun ihtiyacı olan metal aksamların
üretim yeri olma özelliği taşıyor. Osmanlı’nın önemli bir parçası olan o
zamanki bir diğer adıyla Fişek Fabrikası, Tolon’un tabiriyle “ölüm/savaş
endüstrisi” ile bütünleşen mekanın
dönüşümüne, canlı bir yaşam merkezine evrilmesine dikkat çekiyor.
“İnsan başka bir zaman mevhumunda yaşar” diyor Tolon. Ölüme
yaklaştığını bilmez, akan zamanı
fark etmez. Belki de tüm bunların
farkında olsa yaşamına aynı rahat-

Canan Tolon, uzun zamandır
filizlenen fikirler sonucu ortaya çıkan “LİMBO”nun çıkış
noktalarının arasında 2001’de
çöken ikiz kulelerin yarattığı
korku ve belirsizlik, pandeminin neden olduğu küresel
değişim, ölümler ve muğlaklık
ve bunun yarattığı korku ve
askıda kalmışlık haline karşılık
insanın denge kurma ve yaşamaya devam etme mücadelesinin olduğunu söylüyor.
lıkla devam edemez zaten. Hayatın
gizli detaylarındadır bu akış. Çok
güzel, neredeyse yapay olduğunu
zannedebileceğimiz canlılıktaki bir
çiçeğin evde vazoda günler içindeki
değişimi ve solmasına şahit olmak
bize onun yaşayan bir varlık olduğunu hatırlatır.
Ancak sanatçının ifade ettiği gibi
anın içinde onun canlılığını kaçırmış
oluruz, hayat dolu bir çiçeğin canlı
olduğuna ikna olmak için ölüm seyrine tanık olmak gerekiyor bazen.
İnsanın farkındalık bilinci varlık ve
yokluk hissiyatıyla da ilintili. Tıpkı
bir yakınını ne kadar sevdiğini anlamak için onu kaybetmek, sağlığın
değerini hatırlamak için bir hastalıkla karşılaşmak, özgürlüğünün kıymetini bilmek için yokluğunu yaşamak
gerektiği gibi. Pandemi dönemi anın
farkına varmak, rutinin değerini anlamak, sahip olduklarımıza şükran
duymak ve tüm hayatımıza kuş bakışı bir mesafeden bakmak için büyük
fırsattı.
Tolon hayatın döngüsünden il-

ham alıyor ve bunu şu sözleriyle ifade ediyor: “Hayat döngü sistemleri
üzerinde kuruludur, bunu bütün
yaşayanlar bilir. Seneler, mevsimler,
günlerin ritminde, tekrar eden bir
şekil içinde kapılmış, doğar ve ölürüz. Bunları bilerek, bu bilgilerin
beklentileriyle ve bu beklentilerin
korkusuyla yaşıyoruz. Bütün bunları bilmemize rağmen tekrarlardan
kaçmak içgüdüsüyle hareket ediyoruz. Her gün aynı şeyleri yapmak,
aynı şeyleri duymak, görmek, hissetmek istemeyiz ve bu döngüye tutsak
olmaktan kaçmak için mücadele ederiz. Bu gücümüz katı (rijit) sınırlanmış hayat çerçevemizi aşındırmayı,
kafesimizden çıkmayı, mahkumiyetimizi unutturarak yaşamamızı sağlar.
Oyun da unutmamıza yardım eden
yegane faaliyettir… vurdumduymazlığa kadar oyalar bizi.”
Uzun zamandır filizlenen bir fikir sonucu enstalasyonun ortaya çıktığını söyleyen Tolon, 2001’deki ikiz
kulelerin çöküşünün yarattığı korku
ve belirsizliğin, koronavirüsün neden
olduğu küresel değişimin, ölümler ve
muğlaklığın doğurduğu korkunun
yarattığı askıda kalmışlığın, denge
kurma ve yaşamaya devam etme mücadelesinin “LİMBO”nun çıkış noktalarını oluşturduğunu ifade ediyor.
Dünyanın yaşadığı büyük değişimler,
bu değişimlerin yarattığı korku, bir
daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı hissi ve tüm bunların “arada
kalma” hissiyatı çalışmanın odak
noktasında konumlanıyor. Korku,
belirsizlik, boşluk, yaşamaya devam
etme isteği, bozulan dengeler çalışmanın ilham noktalarını oluşturuyor.
Mekanın verdiği derinlik, yansı-

malar ve ayna oyunlarını çalışmala- Doğanın ve dünyanın geri dönülerında sıklıkla kullanan sanatçı, “LİM- mez değişimiyle kurulmaya çalışılan
BO”da da suyun yansımalarından dengenin bozulduğunu işaret ediyor.
yararlanıyor. Yaşayan bir organizma İklim değişikliği, doğanın tahribatı,
olarak tanımlayabileceğimiz ensta- artan karbon ayak iziyle birlikte karlasyon, izleyeni sürecin değişimine şılaştığımız felaketler bize bu dengede tanık ederek bir parçası yapıyor. nin çoktan bozulduğunu söylüyor.
Farklı ziyaretlerinizde değişmiş ha- Doğa bize mesajı veriyor ancak biz
liyle karşılaşabileceğiniz eserde su ve insanların bunu ne derece anladığı
içerisindeki bitkilerin dönüşümüne şüpheli. İlk düşenin kendimiz olacatanık olmanız mümkün. Değişimi ğını bilmemize rağmen bozulan dendinamik bir olgu olarak tanımlayan gemizi onarmak için ya da daha fazla
Tolon, entropinin yarattığı dönü- bozulmasını durdurmak için bir çaba
şümden ilham alıyor.
göstermiyoruz. “LİMBO” kapsamınLimbo kelimesi araf, belirsizlik, daki suyun metal salıncaklara yaptığı
muallak, tereddüt, hapishane gibi korozyon ve aşınma hali; doğayı, çevbirçok farklı anlam ifade ediyor. Sı- reyi ve yaşamı yeniden düşünmeye
nırların silikleştiği, aidiyetin bulanık- davet ediyor. “Bir şeyler değişiyor,
laştığı, net olmayan ara bir bölge ade- buna yer yer biz sebep oluyoruz farta. O silik çizginin ne bu tarafındasın kında mıyız?” sorusunu izleyiciye
ne de diğer tarafında, ne içindesin yöneltiyor.
Görsel hafızadaki masum zamanne de dışında…
Kendisini “limbo”da yaşayan bir lardan çocukluk dönemine uzanan
insan olarak tanımlayan Tolon, den- bir yolculuğa uzanan sergi, sanatçıge kurmak, kabul edilmek/edilme- nın diğer üretimlerinde de hüküm
mek, askıda kalmak, belirsizlik hissi, süren görülen ve görünen kavramdışarıda mı içeride mi olma hissiya- ları arasındaki ince çizgiye vurgu yatının eserin de çıkış noktasını oluş- pıyor. Bu bakmak ve görmek olarak
turduğunu söylüyor. Aidiyetsizlik, da nitelendirilebilir belki. “LİMBO”
kimliksizlik, kökensizlik sanatçının da görünmeyen, göz ardı ve inkâr
üretimlerini besleyen duygulardan. edilene kadrajı çeviriyor. İncelikli
Yaşamına ve çalışmalarına İstanbul bir bakış açısıyla en bariz olan şeyleri
ve San Francisco arası devam eden görememek üzerine davet ve inkârı
Tolon’un bu iki ülkeli yaşam şekli ve tartışmaya açıyor. Aynı zamanda yakurmaya çalıştığı denge de üretim- şatma ve yok etme kavramlarını da
leriyle birçok farklı açıdan diyalog sorgulamamıza neden oluyor.
kuruyor. Daha önce (1997) “LİMBir sergi ortaya çıkarmanın kenBO” isimli söyleşi kitabı yayımlanan disi için zaman alan bir süreç oldusanatçı aynı ismi enstalasyonuna da ğunu söyleyen ve yakın zaman önce
taşıyor.
Dirimart’ın temsiliyetini açıkladığı
İnsanlardan öte doğanın hatta Tolon, şu sıralar daha öncesinde
dünyanın limbo içerisinde oldu- yapmak istediği işlere odaklandığını
ğunu söyleyen sanatçı nazik ve her belirtiyor. Tolon’un sessizce çok şey
an devrilebileceğimiz bir dengede anlatan işlerini 5 Mayıs’a dek Coco2.pdf
1
28.03.2022
16:50 edebilirsiniz.
yürümeyeartam_istartnews
çalıştığımızı hatırlatıyor.
on’da ziyaret
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‘Canan Tolon: Hasar’ raflarda
TUBA PARLAK
gyy@istanbulartnews.com
Canan Tolon’un, çeşitli sebeplerle
zarar görerek değerini yitiren eserlerine bir şans daha verdiği “Hasar”
isimli yapıtının Arter’in Tedbir başlıklı koleksiyon sergisinde izleyiciyle
buluşmasının akabinde eser üzerine
Erdem Ceylan tarafından yazılan ve
Arter Yayınları’nın “Yakın Plan” başlıklı yayın dizisi çerçevesinde yayımlanan “Canan Tolon: Hasar” başlıklı kitap şubat ayında raflarda yerini aldı.
Kitap beş bölümden oluşuyor:
Prologos, Parodos, Epeisodios, Eksodos, Epilogos. Bölümlerin arasında
flufoto (Barış Aras ve Elif Çakırlar)
tarafından çekilen yerleştirme fotoğrafları ve “Hasar”ı yakın planda yorumlayan kareler yer alıyor.
Melih Fereli’nin “Sunuş” yazısının
akabinde yer alan Prologos bölümünün açılış cümlesinde yazar Erdem
Ceylan, “Hasar”ı ilk gördüğünde karşısında yalnızca hasarlı nesnelerin
durduğunu ve nesnelerin yaratıcısı ve
nesnelerin kendileri için üzüldüğünü
belirtip, “bir trajediydi önümdeki” diyor. Bu hissiyatın içinde eseri yorumlama sürecine giren yazar metnin büyük
kısmını oluşturan Epeisodios isimli
bölümde, postmodernistlerin sıklıkla
tercih ettiği pastiş tekniğinden istifade
ederek, Antik Yunan mitolojisinden
bir tanrı ve bir ölümlüyü Antik Yunan
tragedyasına öykünen bir format içinde bir araya getiriyor. Silah ve demircilik tanrısı Hephaistos ile Atinalı mimar/mucit (ve İkarus’un babası olan)

FOTOĞRAF: FLUFOTO
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Canan Tolon, ‘Hasar’, yerleştirme, Arter Koleksiyonu, 1988–2010

Daidalos kapanış saatinde dışarı çıkamadıkları için bir gece Arter’de mahsur kalıyor ve “Hasar” işinden ilhamla
derin bir tartışmaya giriyor.
Erdem Ceylan’ın kaleme aldığı
oldukça deneysel ve bir miktar iddialı bu yorumlama metni Tolon’un,
1989 San Francisco depremi sırasında zarar gören, yanlış paketleme nedeniyle nakliye kazalarına uğrayan ya
da yetersiz depolama koşullarından
etkilenen, artık hasarlı oldukları için
de piyasa ve sergilenme değerlerini
yitirmiş eserlerine bir şans daha verdiği “Hasar” işinin üzerine bir inceleme olmaktan ziyade, eserin açtığı
tartışma alanından türetilen ikincil
bir tartışma ekseni yaratıyor.
Arter tarafından paylaşılan tanıtım metninde bu ikincil tartışma
ekseni şu sözlerle ifade ediliyor “kalı-

cılık ve ölümsüzlük peşindeki sanatçı
egosuyla sanatçının yaşamla barışık
alter egosu arasındaki aşk ve nefret
ilişkisini taşıyabilecek çerçeve.”
Her kitapta Arter Koleksiyonu’nda yer alan tek bir esere odaklanan
Arter Yakın Plan dizisi kapsamında
daha önce Emre Baykal’ın kaleme aldığı “Sarkis: Çaylak Sokak” ve Melih
Fereli’nin imzasını taşıyan “Yağmur
Ormanı V (varyasyon 3)” yayımlandı.
Tasarımını Esen Karol’un üstlendiği dizinin üçüncü kitabı olan
“Canan Tolon: Hasar”, Arter Kitabevi’nden satın alınabilir veya kitabevi@arter.org.tr e-posta adresi üzerinden sipariş edilebilir. Pazartesi
hariç her gün 11:00–18:00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilen Arter
Kütüphanesi’nde kitabın sayfalarını
karıştırabilirsiniz.
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Mekanın politikası, boşluğun poetikası
Galeri Öktem Aykut Arzu/Desire sergisiyle 30 Nisan’a kadar Belçikalı heykeltıraş ve mimar Ank’ın eserlerine ev sahipliği yapıyor. Heykellerinin ‘mekanı özgürleştirdiğini’
söyleyen Ank, ‘özgürlük bilinmeyende yatar, işlerim de dolayısıyla bir biçimler arama çabası değil. Bu duruşların, postürlerin bir adı yok.’ diyor.
lışmaları arasında bir yerde durarak
boşluğu icra ediyorlar, çevrelerini
icra ediyorlar. Onu aktifleştiriyorlar. Bir önceki sorunuzla bağlarsam,
çalışmaların elbette bir maddeselliği var. Ancak tam da bu şekilde var
olan bir çevreden boşluk çalmak yerine ona bir boşluğu iade ediyorlar.
Bu konsepti tasarlamadım, bunu fark
ettim. İşlerimi yaşanılan mekanlarda, kamusal alanlarda da gördüm
ve tam olarak mekanı artırdıklarını,
onu büyüttüklerini fark ettim. Kendimize şu soruyu sorabiliriz, o halde;
80 kilo alçı nasıl oluyor da bize daha
fazla mekansallık hissi veriyor ve aynı
anda daha geleneksel anlamda da bir
alan kaplıyor. Bunu cevaplamak için
işlerimin üretim sürecine odaklanmamız gerek. Süreç tamamıyla heykelin kendi postürünü, pozisyonunu,
duruşunu arama biçimi. Bu tam anlamıyla bir operasyon, bir büyüme.
Tasarlama veya biçimlendirme değil.
Yaratım sürecinden çekiliyorum. Materyallere kendi duruşlarını bulmaları üzere sadece rehberlik ediyorum.
Bu onların mekanı özgür kılmalarına
yol açıyor.

OĞULCAN YIĞIT ÖZDEMIR
Galeri Öktem Aykut, Belçikalı sanatçı
Stijn Ank’ın eserlerini izleyicileriyle
buluşturmak üzere 19 Mart tarihinde Arzu/Desire sergisi için kapılarını
araladı. Şişhane semtindeki Aybastı
sokak numara üçte bulunan sergi salonunda Ank’ın eserleri iki kata yayılmış biçimde sergileniyor.
Çarpıcı bir sadelik hissiyle, buluntu ya da şans eseri oluşmuş duygusu
veren Ank’ın eserlerini 30 Nisan’a
kadar keşfe çıkabilirsiniz. 2009-2021
seneleri arasında eserlerini geliştirme imkanı bulan Ank’ın yıllara yayılan üretim sürecinin meyveleri bu
heykeller.
Ank esasen mimarlık eğitimi
almış. Roma, Berlin ve Brüksel’de
yaşıyor, çalışıyor, üretiyor. 1977 doğumlu sanatçı mimarlık eğitiminin
ardından kendisini sanat alanının
çetrefil problemleriyle uğraşırken
buluyor. Yapıntı formların boşluk
alanlarını alçı tozuyla doldurup, yaptığı meta-heykeller olan kalıplarını
daha sonraki yapıtlar için biçimsel
bir sınıra dönüştürüyor.
Sanatçının Türkiye’deki ilk sergisinde mekana yerleştirilen seçki yorucu olmayan, hafif ancak bir o kadar
da kavramsal yükü, işçiliği sebebiyle
düşündürücü bir deneyim sunuyor.
Yüksek beğeninin ve popüler kültürün tınlamaları bir arada, hep bir
ağızdan, ancak gitgide silikleşen ve
uçucu, çok sesli bir koro oluşturuyor.
Kullanılan köşeli formların bile
Jean Arp’ın biçimlerini hatırlatacak bir şekilde, Japon estampları ve
Fransız empresyonizmine amade
bir havailikle karşımıza dikildiğini
söylemek mümkün. Alçı, renk pigmentleri ve metal strüktürün bu birleşiminde, zihne kazınan şey genel
olarak boşluğun biçimi, onun poetik
budaklanmaları.
Şans, oyun, farklı bir ciddiyet
Marcel Duchamp’ın tutkalladığı
büyükçe bir kağıdı yere sererek üzerine parça pinçik ettiği el işi kağıtlarını rastgele formlar oluşturabilmeleri
için bıraktığı bilinir. Böylece sanat
eserinin oluşumunda şans faktörünün altını çizer, bu faktörü yapıtın
bir parçası haline getirir ve hatta estetik bir değere dönüştürür. Bu türden oyunların benzerlerini Niki de
Saint Phalle’ın tüfekle nişan alarak
parçaladığı bazaltlarda da bulabiliriz.

Belçikalı heykeltraş Stijn Ank’ın eserleri sergi alanında adeta birer anti-totem gibi, tüm akışkanlıklarıyla yer alıyorlar.

Her iki sanatçı için de, nihai formun nasıl görüneceğine dair önsel
bir dizge, bir çizelge, kalkış noktası
olan bir ideadan bahsetmek mümkün değil. Bu anlamda şansa, oyuna
ve bütün bunların getirilerinin büyük yapıtı tamamlamasına izin verilmesi söz konusudur. Her şeyden
önce sanat, bir pratiğin, pratikteki
bir düşünme sürecinin dolaysız bir
sonucu olarak ürünleşir.
Duchamp’ın deneyleri bizi daha
sonra John Cage’in zar atımlarıyla
yaptığı bestelere götürecek, Phalle’ın oyunsu şiddeti ise endüstriyel
atıkların, ikinci el araba kalıntılarının sıkıştırılmasıyla elde edilen heykel/performanslarıyla ünlenen Amerikalı sanatçı John Chamberlain’e yol
verecek.
Ank’ın biçimsel ve fikirsel izleklerini bu sanatçıların izinde konumlamak mümkün. Ank’ın boşlukla kurduğu narin ve oyuncul ilişkide bütün
bu sanatçıların deneyimlerinin yanı
sıra, mimarlık pratiğinin getirdiği mekansal içgörüleri de okumak
mümkün. Bütün bu şans eseri gibi
görünen oluşumların, biçimlerin en
önemli yanı, mekanla kendilerini

adeta bir parantez gibi ilişkilendiriyor olmaları, bu anlamıyla da tasarlanmışlık hissi vermemeleri. Duyumsal mekana bu ayrıcalıklı yerini iade
etme arzusu işlerde rastgelelik duygusu veren renkli planlarla birleşince, çoklu bir düşünme ve tasarlama
sürecinin ortaya konduğu görülüyor.
Ama yine de bütün bu etmenler
adeta kendiliğinden bir boşluklara
yönelme isteğinin sanatçıyı güdülendirdiği hissini uyandırıyor. Belçikalı
sanatçı Stijn Ank bu anlamıyla tam
bir çatlaklara, oyuklara, buluntu
nesnelerin perçemlerine yerleşme
ustası.
Çalışmalarınızda çoğu heykeltıraşın
yaptığı gibi somut bir malzemeyi biçimlendirmek yerine, neredeyse süreci tersine çevirerek boşlukta kalan
biçimi ön plana çıkarıyorsunuz. Bu
üretim sürecini biraz açıklamak ister
misiniz?
Bu pratiğimin iki yönünde de görülebilir, hem stüdyoda hem müzeler
için çalışıyorum. Dolayısıyla bununla
ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Bana
kalırsa bir boşluğu materyalle doldurmak bu boşluğu çalmak mânâsına

geliyor. Stüdyomda ve müze için yaptığım işlerde hep boşluğu çevreliyorum. Boşluğun çevresini örüyorum.
Bu bir tür pozlama. Heykel temelde
biçim değil pozlama, postürleme ile
ilgili. Eğer biçimlendirmede kalırsanız bu yalnızca şeyler üretir. Yapmaya
çalıştığım şey boşluğu sarmalamak ve
pozlamak. Böyle yaptığınızda şeylerden çok özneleri görürsünüz. Bir
ayak, bir vücut oyalabilirsiniz. Ama
bizim aynı zamanda isimlerimiz var.
Postüre baktığınızda ise açıklık görürsünüz, bunun adı yoktur.
Eğer odağınız duruşta ve öznedeyse bu heykeller, çevreleri ve onu
çevreleyen ziyaretçileri hakkında konuşacaktır. Açılıştan sonra da kendinize şu soruyu sorabilirsiniz; özneler
olarak, heykellere bakan biz miyiz,
yoksa heykeller mi bize bakıyor?
Heykelleriniz bu anlamıyla biçimlendirerek değil, çıkartarak, azaltarak
çalışıyor, diyebilir miyiz? Böyle bakıldığında çalışmalarınızın enstalasyon
ve heykel arasında bir kesişim kümesinde durduğunu söyleyebilir miyiz?
Katılıyorum. Hatta şunu da söyleyebilirim, heykelle enstalasyon ça-

Dolayısıyla materyal ve postür arasında öyle bir bağ kuruyorsunuz ki,
çalışmalarınız özgürlüğe alan açıyor
diyebilir miyiz?
Özgürlük bilinmeyende yatar,
işlerim de dolayısıyla bir biçimler
arama çabası değil. Bu oldukça sınırlı bir çaba olurdu, bu biçimlerin
hepsinin bir ismi var ve bir kutudalar. Bu duruşların, postürlerin bir adı
yok. Kontrolsüz bir biçimde ortaya
çıkıyorlar, materyallerin daha ziyade
bilinmeyen bir yerde hareket etmelerine izin veriyorum. Bu çalışmalarımı
hür kılıyor. Aynı bir yüzü bir göze ve
bir buruna indirgeyemediğimiz gibi.
Eğer bir insanı tanırsanız, özgürleşirsiniz. Özgürlük budur. Nesne olarak
heykele karşıyım.
Bir anlamıyla birer karşı-anıtlar?
Kesinlikle. Anıt dediniz, bu hali
hazırda bir nesne, bilinen bir şey. Heykellerim hür. Sanat eserleri yaptığımı
söylemek istemiyorum, sanat eserleri
üretmiyorum. Bunun için okullar var.
Sanatta bir şeyler değiştiğinde, sanatla
ilgili kullandığımız sözcükler de değişiyor. Artwork, diyoruz ancak ben
“art works”, “let the art work” (bırakın sanat işini yapsın) demeyi tercih
ediyorum. Onlar eylemi üstlenmeleri
anlamıyla da, birer aktör.

Masallarda gizli
şiddetin sergisi

Korku ve umudun kesişiminden bir seçki

IAN

Küratörlüğünü Marcus Graf’ın üstlendiği, Belki Sonra sergisi Ankara’daki Sığınak: Sanat ve Teknoloji
için Alan’da 17 Mart’ta açıldı. Korku
ve umudun, rüya ve kabusların, ütopya ve distopyanın kesişimindeki sergi;
izleycisine bunaltıcı kriz dönemlerinde nasıl daha parlak bir gelecek,
daha güzel bir yarın ve daha iyi bir
“sonra” yaratılabileceği sorularını
soruyor. Ardından sığınakların içinde her zaman bulunabilecek bir ışık
olduğunun, sadece bakmaya devam
etmemiz gerektiğinin altını çiziyor.
Belki Sonra; krizler, travmalar ve
öfkeyle olduğu kadar umut, düşler ve
karanlık sonrası yeni başlangıçlarla
ilgilenen sanatçılar ekseninde Ahmet Duru, Beyza Boynudelik, Fırat

Gülcan Şenyuvalı’nın Beyaz Atlı
Prens (!) adlı kişisel sergisi, 18 Mart20 Nisan tarihleri arasında Ferda Art
Platform Ana Salon’ da izleyiciler ile
buluşuyor.
Clarissa Pinkola Estés’ın masal,
hikaye ve efsaneleri yeniden yorumlayan ‘’Kurtlarla Koşan Kadınlar’’
adlı kitabına referansla yola çıkan
Gülcan Şenyuvalı, sergisinde kadın
cinayetleri politiktir söylemini temel
alıyor. Sanatçı Mavisakal hikayesi üzerinden kadına şiddeti bir kez daha
tartışmaya açıyor. Sergi, izleyicisini
“Dişil merakın, dolayısıyla kadın
yaratıcılığının sembolik katili olan
Mavisakal ve Beyaz Atlı Prens aslında

IAN

Gülcan Şenyuvalı, ‘Kadın ve Kurtlar’, 2021

aynı kişi olabilir mi?” sorusuyla baş
başa bırakıyor. Sergide Türkiye’de
2021’de öldürülen 416 kadına ithafen bir yerleştirme de bulunuyor.

Engin, Genco Gülan, Hakan Özer,
Luca Bolognesi, Melis Buyruk, Mert
Acar, Mustafa Akkaya, Nesrin Demirel, Nina Lassila, ODDVIZ, Rudolf Reiber, Sina Barlas ve Şükran Moral’a ev
sahipliği yapıyor. Bu bağlamda Meclis
Sığınağı, içinde bulunduğumuz zamanın ikonik bir sembolü haline gelirken insanlığın bilinmeze, yabancıya,
sıra dışı olana ve etrafımızdaki tehlikelere karşı korkusunu temsil ediyor.
Sergi yaşayış biçimlerimizi eleştirel şekilde incelerken, gerçekliği algılayış
biçimlerimize ve nasıl olumlu yönde
değişim yaratabileceğimize dair alternatif bir bakış sunuyor.
Sergi mekanı olan Sığınak, iki
bölüme ayrılmış halde; beş küçük
odasıyla birlikte koridor ve yıldız biçimindeki ana salon olarak karşımıza çıkıyor. Ziyaretçiler ilk önce ana
salonu çevreleyen koridora giriyor.

Serginin bu bölümündeki eserler
korku, tehlike ve vahşet ile ilgileniyor. Serginin ikinci bölümü olan
ana salonda, umut ve düşleri odağına alan eserler bulunuyor. Mekanın
merkezinde pozitif çağrışımlar yapan
eserler bulunurken mekanın dışarıya yakın bölümlerindeki eserler insanın etrafını saran saldırganlıklara
işaret ediyor. Bu şekilde Belki Sonra
ve mekansal yapısıyla birlikte sığınak,
bugün bireysel ve toplumsal olarak
yaşadıklarımızın bir alegorisi haline
geliyor.
Sergide sanat, bireysel ve toplumsal iyileşme süreçlerinde hem
daha sağlıklı ve insancıl bilgiyi hem
de daha iyi bir birey ve toplum olma
deneyimini kazanmak için önemli
bir araç olarak konumlanıyor. Belki Sonra 15 Mayıs tarihine kadar
görülebilir.
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Bill Fontana, Arter’de İstanbul’u dinletiyor
İstanbul’un seslerinin alışılmadık deneyimi ‘İo’nun Yeni Sesi’, kentin gürültüsünü, her daim akıntıdaki dinamik Boğaz sularının derinliklerinde kaydedip, kentin suyu statik
şekilde depoladığı tarihi sarnıçları ile diyaloğa sokan bir ses heykelinin çok ekranlı, çok kanallı bir ses ve video yerleştirmesi. 10 Mart’ta açılan sergi, 4 Aralık’a kadar sürecek.

Bill Fontana, ‘İo’nun Yeni Sesi’, çok kanallı ses ve video yerleştirmesi, değişken boyutlar, 2019–2022, Arter Koleksiyonu

YALIN ALPAY
yalin@yalinalpay.com
Doğa olaylarından, canlılardan, mekanik ve dijital makinelerden kaynaklanan sesler herhangi bir armoni
gözetmeksizin, alabildiğine rastgele
şekilde üst üste binerek farklı mekanlarda, o mekanların öğelerinden
oluşan korolar aracılığıyla farklı gürültüler üretirler. Bu uğultu, sesleri
alımlayan öznenin bulunduğu konuma, seslerden fiziki olarak ne kadar
yalıtılmış olduğuna, ses yoğunluğuna, uzaklığına ve kendi duyum özelliklerine göre farklı kombinasyonlardan oluşur. Herhangi bir şekilde
kaydedilmediğinde, doğadaki hiçbir
tekil sesin ya da üst üste yığılan seslerin gürültüsü aynı şekilde tekrarlanamaz. Her deneyim özgün ve tek seferliktir. Sesler olabildiğince biriciktir.
Müzisyenlerin armonik kaygılardan uzak durarak, doğal haldeki
sesleri ve kombinasyonları, gürültüler arasından yalıtıp, onları minik
ses parçaları olan notalar şeklinde
sınıflandırmaları ve notaları kurgul
biçimde, bu kez bir melodi oluşturacak düzende bambaşka dizilimlerle
birleştirmeleri sonucunda armonik
sesler ortaya çıkar. Bestecinin, atomize edilerek notalara indirgenmiş ve
sınıflandırılmış sesleri doğal akışla
değil, kendi zihninin tasarımıyla sıralaması, insan yapımı olan besteyi
ortaya çıkarır. Vahşi ve gem vurulamaz görünen gürültü, soyut bir şekilde parçalarına ayrılarak yapısöküme uğratılmış ve zihnin armonik
bir yeniden sıralaması/düzenlemesi
aracılığıyla sabitlenmiş bir sesler dizilimine dönüştürülmüştür. Kayıt tek-

nolojisi bulunana dek sesler hiç değilse notasal dizilimler olarak kağıda
kaydedilmiştir. Kurgul gürültü, artık
birebir olmasa da, çok benzer şekilde
tekrarlanabilecektir. Kayıt teknolojisinin ardından kurgul ses, artık hiç
değişmeden, hep aynı biçimde dinlenebilir hale geldi. Zihnin bir tasarımı
olarak yapay şekilde üretilen ve kayıt
sayesinde sayısız kez yeniden, aynı şekilde dinlenebilen müzik, tek seferlik
doğal seslerin aksine ölümsüz bir biçime kavuşmuş gibidir.

Kentin öz gürültüsü küresel olanın
kurgul kayıtları
Özellikle kayıt teknolojisinin ardından kurgul sesler, yoğun nüfus
barındıran kasabalar, kentler ve metropollerde günlük yaşamın doğal
seslerinden daha fazla duyulur hale
gelir. Tren duraklarındaki anonslar,
ambulans sirenleri, kapı zilleri, telefon çağrı sesleri, kenti kulaklıklarıyla
deneyimleyen öznelerin kullandıkları dijital müzik uygulamalarıyla gelen
milyonlarca şarkı, tv-radyo programlarının ve reklamlarının müzikleri,
ev ve ofislerde izlediğimiz ekranlar
bizi kurgul olmayan doğal seslerden
alabildiğince uzaklaştırırlar. Bu uzaklaştırma, kentin doğal sesinin kısılması kadar, kurgul olanların kurgul
olmayanları bir süre sonra duyum
eşiğinin dışında kalması istenilen bir
gürültüymüş gibi algılamamıza neden olmasından da kaynaklanır. Kişi
İstanbul’u deneyimlerken, Berlin
Flarmoni Orkestrası’nın bir 17’nci
yüzyıl İtalyan Operası yorumunu,
Lübnanlı Feyruz’un, Paris’teki bir
konser kaydını, Aşık Veysel’in Sivas’ta bestelediği ve yorumladığı bestelerini dinlemekte, Koreli bir pop

İstanbul’un seslerinin alışılmadık deneyimi ‘İo’nun Yeni
Sesi’, kentin gürültüsünü,
her daim akıntıdaki dinamik
Boğaz sularının derinliklerinde kaydedip, kentin suyu
statik şekilde depoladığı tarihi
sarnıçlarıyla diyaloğa sokan
bir ses heykelinin, çok ekranlı,
çok kanallı bir ses ve video
yerleştirmesi. Yerleştirme,
Arter’in performans salonlarından Karbon’da sergileniyor.
şarkıcısının müziği İstanbul’un tek
seferlik doğal seslerini bastırmakta,
kentin öz gürültüsü küresel olanın
kurgul kayıtlarına yenilmektedir.
Kurgul, armonik ve konforlu olan,
rastgele, kakofonik ve konforsuz olanı süpürmektedir.
Fakat aslında kentin konforsuz
görünen sesleri bir alımlama sorunu olmasın? Kenti otobanlardan,
gürültü kirliliğine bulanmış kamusal
mekanlardan, koşuşturan insanların
uğultusundan, kentin can çekişen
noktalarından başka yerlerde dinlemeye fırsatımız, arzumuz, zamanımız
olmadığı için kentin gerçek sesi ilan
ettiğimiz bu devasa çirkin uğultu,
kenti hep aynı sorunlu mekanlarda
dinlememizden ileri geliyor olamaz
mı? Doğal sesleri atomize ederek minicik parçalar halinde ele almayı akıl
eden insan zihni, kentleri başka mekanlar dolayımında duyarak, onunla başka türlü duyumsal bir iletişimi
kurmayı da akıl edemez mi?
Öyle görünüyor ki bu izlekten
yola çıkan Arter’in Kurucu Direktörü Merih Fereli, İstanbul’un doğal

seslerinin farklı mekanlar arası ilişkiler çerçevesinde bambaşka duyma
deneyimleri üretebileceğini düşünerek, bu olasılıkları duyulur kılmanın
olanaklarını yoklamaya karar veriyor.
Fereli’nin sanatçısını bulabilmesi de,
gündelik yaşam gürültüsünün İstanbul’un daha önce insan işitimine
açılmamış bölgelerinde duyulmasıyla ortaya çıkabilecek alternatiflerini
ararken, Portekiz’deki bir etkinlik
sırasında bu düşüncesini Bill Fontana’ya açarak ona İstanbul’u yeni
duyumsal deneyimlerle buluşturacak bir ses heykeli üretmesi teklifiyle
gerçekleşiyor.
İlk senfonisini 12 yaşında yazan
ancak çalınamayacak bir parça olduğu gerekçesiyle parçası icra edilmeyince müzikle ilişkisini kurgul müzik
inşa etmekten, hali hazırda bulunan
sesleri buluntu birer nesne gibi ele
alarak sesi heykelsi bir malzeme olarak değerlendirmeye yönlendiren
Bill Fontana, “ses heykelleri” şeklinde nitelediği yapıtlarını felsefe,
sanat ve teknoloji arakesitinde üretmesiyle tanınıyor. Bunlar, “Akustik
Görüntüler”.
Fontana, gündelik yaşamımızı
çevreleyen, gürültü olarak algıladığımız ortam seslerini bağlamlarını değiştirerek, inceliklerini ve müzikalitelerini deşifre etmek üzere armonik
ve anlaşılabilir biçimlere dönüştürüyor. Gerçekleştirdiği ses yerleştirmelerinde müzik üretimini kurgul
besteler aracılığıyla yapmak yerine,
dinleyicilere ortamın kendi seslerine
odaklanmayı öneriyor. Bu odaklanmanın gerçekleşebilmesi adına da
bu seslerin bize tanıdık formlarını
ve birkaç bağlamını değiştirerek,
onları kulağımıza ve deneyimimize

yabancılaştırıyor. Böylece dinleyiciler, gündelik yaşamlarını kuşatan o
çok tanıdık olan ve bu yüzden aşırı
duyarsızlaştıkları sesleri yeni bir ses
olarak deneyimliyor.
John Cage’in de öğrencisi olan
Bill Fontana, Cage’in bir vârisi olarak
sesleri bestecisinin otoritesinden azat
ediyor. Özne olarak besteciyi ve performansçıyı geri çekerek, başrolü ortamın seslerinin toplamına bırakıyor.
Romantizm’in “dâhi” sanatçısını, doğada ve ortamda olanın lehine özel
biri olmaktan düşürüyor, performansı anonimleştiriyor. Artık ne bestekar,
ne de virtüöz bir baş özne; seslerin
tümü, o sesleri üreten anonim her
varlığın toplu bir performansı olarak
öne çıkıyor. İcra etmenin dinleme
lehine geriye alınması bu. Bill Fontana’nın ses heykelleri, müziği bir
çalım performansından çok, bir dinleme performansına tahvil ediyor.

‘Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz’
Boğaz, İstanbul’da yer alsa da,
statik bir kara parçası gibi (ki kara
parçalarının çok yavaş da olsa dinamik olduklarını biliyoruz) durağan
bir İstanbul bileşeni değildir. Taşıdığı alt ve üst akıntılarla sürekli olarak
Karadeniz, Ege Denizi ve Marmara
Denizi yönlerinden beslenip, aynı
yönleri besler. Boğaz’ı örten sular,
İstanbullulara hep aynı suymuş gibi
görünseler de, tıpkı Herakleitos’un
“aynı nehirde iki kez yıkanılmaz” sözünde olduğu gibi, bambaşka sulardır: Aynı Boğaz’a iki kez bakılamaz.
Farklı yönlere atılan sürekli
akıntılarıyla ürettiği kinetik enerjiyi, İstanbul’un ortasından geçerken
kentin tamamına yayan Boğaz, bir
yandan da sürekli hareket halinde-
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ki İstanbul’dan enerji alır. Her bir
devinimin çıkardığı ses dalgaları Boğaz’ı ve kenti alabildiğine düzensiz,
rastgeleliklerle saçılmış bir heterojen
gürültü akınına uğratır. Bu ses dalgalarının bir kısmı insan kulağının
duyma eşiği olan 20 – 20.000 Hz. aralığındayken, bir kısmı da bu eşiğin dışında kalan infrasonik ve ultrasonik
seslerden oluşur. Tüm bu düzensiz,
birbiri üzerine yapışan, bazen birbirine ket vuran, bazen birbirini daha
da azdıran ses dalgaları dev bir kent
uğultusu yaratır: İstanbul’un coğrafi
doğasından, beşeri nüfusundan, barındırdığı insan dışı biyolojik varlıklardan, insan üretimi makinelerden
türeyen atonal, çoğu kez aksak ritimli, kulağımızı kente verdiğimizde bizi
hırpalayan, bir curcuna, bir patırtı.
Fakat bu uğultu deneyimi, onu
deneyimleyen kulakların duyma eşiği kadar deneyimin kentin neresinde gerçekleştiğiyle ilişkili olarak da
her daim sabitlikten kaçan bir tecrübedir. İstanbul’daki bir özne, kenti
kuzeydeki Karadeniz kıyılarından,
güneydeki Marmara sahillerinden,
doğudaki Alemdağ tepelerinden, batıdaki Çatalca düzlüklerinden, kent
merkezinin Taksim Meydanı’ndan,
Nişantaşı’ndan, uzun Bağdat Caddesi’nden, geniş Bağcılar ilçesinden
duyabilir ve her bir deneyiminde
binaların yüksekliklerinden, metro
duraklarının alçaklıklarından, hava
limanlarının düzlüklerinden etkilenerek, her semtin kendine özgü gürültüsüyle sunulan İstanbul seslerini
bambaşka unsurlar bileşkesinde tecrübe edebilir. Fakat yine de kentin
tam ortasında bulunmasına rağmen,
tüm insan öznelerin İstanbul’u duyma deneyiminin dışında kalmış bir
yer vardır: Boğaz’ın derinlikleri.

İstanbul’un ortasından akıp giden
bir dinamizm
Bill Fontana, üst üste yığılmış binalarla ve insanlarla tıklım tıkış hale
gelmiş İstanbul’un ortasından geçen
suyun düzlüğü ve boşluğu aracılığıyla dev bir sıvı meydan ve geniş nefes
alma şeridi olan Boğaz’ın ürettiği
sesleri, daha önce hiç deneyimlenmemiş bir bölgeden, insanlardan ve
binalardan yalıtılmış Boğaz sularının
içerisinden kayıt eder.
Fontana, Boğaz’ın farklı noktalarındaki derinliklerden kaydettiği İstanbul sesini, tıpkı sesin kendisi gibi
değişmez bir formu olmayan ve saf
bir akışkanlıkla Boğaz’dan sürekli gelip geçen suyun dolayımında hapseder. Sekiz kanallı dijital kayıt cihazı,
akustik mikrofonlar, hidrofonlar ve
ivme ölçerler aracılığıyla elde ettiği
bu sesleri, İstanbul’un ortasından
akıp giden bir dinamizmin içerisin-

süreçlerini birleştirerek İstanbul’u
yankıladığı için kulaklara yeni bir ses
olarak erişiyor: “İo’nun Yeni Sesi”.
İstanbul’un seslerinin alışılmadık
deneyimi “İo’nun Yeni Sesi”, kentin
gürültüsünü, her daim akıntıdaki
dinamik Boğaz sularının derinliklerinde kaydedip, kentin suyu statik
şekilde depoladığı tarihi sarnıçlarıyla diyaloğa sokan bir ses heykelinin,
çok ekranlı, çok kanallı bir ses ve video yerleştirmesi.

Tarih tekerrür etmiyor, kendisine
yeni olanaklar açıyor

Bill Fontana

den alıp, İstanbul’un çok uzun yıllardır statik bir şekilde duran, Bizans
döneminden kalan Şerefiye (Theodosius) Sarnıcı ve Yerebatan (Bazalika) Sarnıcı içerisine bırakır.
Fontana, İstanbul’da topladığı
ses verilerini gece hoparlörlerle sarnıçlarda “yeniden konumlandırarak”, sarnıçların devasa boşluklarından gelen çok çeşitli yankılarla sıra
dışı bir karşılık elde eder. Kendisinin
“yeni(den) ses(lendirme)” adını verdiği yöntemle İstanbul’un dinamik
gücü olan su akıntısı, kentin statik
gücü olan tarihi akustik yapılarla bir
diyaloğa girer ve bu diyalog, nihai
kompozisyon olarak kaydedilir.
Bu karşılıklı diyalogda Fontana,
arkhe olarak suyu kullanır. Suyun Boğaz’daki doğal akıntısı, dinamizmi,
kent için yapay olarak inşa edilmiş,
su biriktiren statik sarnıçların akustiğiyle birleştirilir. İstanbul’un sesi,
su arkhesiyle yorumlanır ve suyun
İstanbul’daki dinamik ve statik hallerinin karşılıklı etkileşimiyle kaydedilir. “İo’nun Yeni Sesi”, İstanbul’un
su üzerinden tasarlanmış buluntu sesinin, kentin doğası ve mimarisi bağlamında karşılaştırılarak elde edilmiş
bir ses heykelidir.

firatdemir@me.com

anatçının esrarına göz diken, esrarın arkasında bekleyen sureti keşfedeceğini
iddia eden belgeseller mantar gibi türüyor. Öyle ya, artık yedi
düvelin aşina olduğu Andy Warhol
bile bu iddianın elini güçlendirmek
için malzeme yapılabiliyor. Bir gün
herkesin 15 dakikalığına “diversity”
olacağına inanan Ryan Murphy’nin
hazırladığı altı bölümlük “The Andy
Warhol Diaries”, Warhol’un “özünü”
anlayabilmek derdine düşüyor.
Murphy’nin, kimlik politikaları
denilen olguyu şov dünyasına tüm
arsızlığıyla taşımış bir yapımcı olduğunu söylemek yerinde olur. Marjinalleştirilmiş kişilerin ağır melodramlarda muhakkak huzura erdiği

İstanbul’u Boğaz’ın derinliklerinden kaydetme projesi, bir yapıt
olarak ismini Boğaz’ın mitolojideki
hikayesinden alıyor. Birkaç farklı
versiyonu olan bu Yunan mitolojik
öykülemesinde “İo’nun Yeni Sesi”,
Zeus’un ölümlü İo’ya aşık olmasıyla
başlayan süreçte Zeus’u kıskanan Hera’nın İo’ya zarar vermesini önlemek
adına İo’nun Zeus tarafından bir ineğe dönüştürüldüğü versiyonu tercih
etmiş. Hera bu dönüşümü fark edince İo’dan intikamını, ona bir at sineği musallat ederek almaya girişiyor.
İo, bu at sineğinden kurtulmak adına sürekli kaçmaya başlayınca, Antik
Yunan coğrafyasının dört bir yanını
dolaşmaya başlıyor. Yunanistan’ın
batı kıyısında suya atlayarak kendisini sinekten korumaya çalışan İo, buradaki denizin adının İyon (Ionian)
Denizi olmasına yol açıyor. Yüzerek
Ege Denizi üzerinden gelip, İstanbul
Boğazı’na girdiğinde ise bu kez de
adını bu bölgeye veriyor. Bosphorus,
Yunanca “inek geçidi” anlamına geliyor. Yani Zeus tarafından ineğe dönüştürülmüş İo’nun kullandığı geçit.
Fontana’nın yapıtında bu kez
İo’nun sesine kulak kabartıyoruz.
Ve bu ses, suyun dinamik ve statik

Yerleştirme, Arter’in performans
salonlarından Karbon’un gelişmiş
teknik altyapısı ile işitsel ve görsel
kompozisyonlardan oluşan alternatif
bir İstanbul deneyimi yaratıyor. Karanlık Karbon odasında ışık, parçalara ayrılmış dev bir küpün iç yüzeylerine yöneltilmiş projeksiyonların
oynattığı mikro su görüntülerinden
geliyor. Parçalanmış devasa küp, dinamik Boğaz suyunun, statik sarnıçlarca bir yerden sonra muhafaza edilemediğine ve artan basınçla birlikte
infilak etmesine gönderme yapıyor.
İstanbul’un dinamizmi, statikliği ezip
geçiyor. İstanbul tıpkı su gibi sürekli
etkileşime girdiği yeni kaplarla başka
biçimler alıyor. Tarih tekerrür etmiyor, kendisine her seferinde yepyeni
olanaklar açıyor. Geçmişi simgeleyen
tarihi sarnıçlar kente ket vuramıyor,
kent geçmişinden kopmadan, onunla diyalog halinde, sürekli geçmişini aşıyor. İstanbul’un sesleri, onun
aşkın yapısının uğultusu. İo’nun
Yeni Sesi’nde, su ile temsil edilen bu
sesler, tarihin kendisine açtığı farklı
olanakları, şimdiki zamanın getirdiği
farklı olanaklarla birleştirerek, sonsuz olasılığa gebe gelecek için çatallanan bir yola tahvil ediyor: kimsenin
şimdide bilemediği bir yol, seslerin
katetmesiyle kendi biricik olasılığını
gerçekleştiriyor.
Fontana, “İo’nun Yeni Sesi”nde,
varlıkları kendi halleriyle değil, içlerine bırakıldıkları ortamla kurdukları ilişkiler bağlamında ele alıyor;
Boğaz ile sarnıçları ses çerçevesinde
yapay bir şekilde birleştirip bambaşka bir bağlam elde ederek, sentetik
yeni alaşımlar üretiyor.
İnfilak etmiş küpün iç yüzeylerine yansıtılmış görüntülerin tümünü
mikro çekimlerle bağlamlarından
olabildiğince yalıtan Fontana, sesleri
ise bağlamı olabildiğince genişleterek en makro şekilde ele alıyor. Böylece çok dar bir su alanını gösteren
mikro görseller ile tüm İstanbul’u
temsil eden sesler arasında bir gerilim oluşturuyor. Bununla birlikte
serginin bir gerilimden çok, armonik
bir huzur ürettiğini söyleyebiliriz.

Fontana, daraltılmış bakış açısıyla
kesitlere parçalanan görüntüler üzerinde oynamalar da yapmış. Bazı görüntülerde temsil renklerinin dışına
çıkmış, bazı görüntüleri ise sentetik
yollarla ritmik biçimde çoğaltmış.
Soyutlarken ve atomize ederken, bu
soyutlanmış ve atomize edilmiş olanın klonlanarak çoğaltılmasında bir
homojenleştirme ortaya çıkıyor ve
yaşamın aşırı karmaşıklığını yalınlaştırıyor. Görseller ritmik, sade, esrime
yaratan; gündelik yaşamı askıya alan
yumuşak bir teşhire dönüşüyor.
Bu mikro görselleştirmenin ritmik salınımı, Boğaz’ın her şeyden
beslenen geniş gürültüsü ve onun
sarnıçlarla diyalog içerisindeki nihai
sesiyle eklemlendiğinde, ritmik mikro ile saçılmış makro kucaklaşıyor.
İstanbul, kendine ait bir formu olmayan suyun (Boğaz’ın) içerisinden,
İstanbul’un su depoları (sarnıçlar)
aracılığıyla, kendisi de bir form taşımayan sesle birleşiyor.

Küpün iç yüzündeki görüntüler
“İo’nun Yeni Sesi”nde, şekli olmayan ses ve su, İstanbul bağlamında
bir görüntüsü olsaydı, bu görüntünün neye benzeyeceği konusunu tartışmaya açıyor; onun olanaklarını/
olasılıklarını yokluyor.
Küp gibi sabit bir biçimin, su ve
ses gibi biçimi sabit olmayanın baskısıyla dağılması, biçimi olanın, biçimi
olmayan tarafından biçimbozuma
uğratılması, aklımızdaki, gündelik
deneyimimizdeki ön yargılı İstanbul
biçiminin biçimbozuma uğratılması
olarak karşımıza çıkıyor. Kentin alışılageldik yorumunu, alternatif yorumlara açarak bir otorite olmaktan
azat ediyor. İstanbul’un gündelik yorumu, yapıbozumla onu sabit tutmak
isteyen küp gibi parçalara ayrılıyor
ve küpün iç yüzündeki görüntüler ve
sesler ortaya çıkıyor. İstanbul’un statükosu, dinamik öğeleri tarafından
ters yüz ediliyor.
Sergide ses ve müziğe her ne
kadar görüntü biçilmeye çalışılsa
da, sesin ve müziğin bu sınırlara sıkışmayacağını, biçimsel özgürlüğün
biçimsel katılığı ezip geçeceğini
gösteriyor. Dinamik olan, statik olanı parçalarına ayırıyor. Statükonun
varlığını süreksiz kılıyor. Sakin ve
armonik olan su ve ses, tüm sakinliğine ve uyum sağlar görüntüsüne
karşın, kendisi gibi olmayan tüm statik ve sabit biçimli yapıları patlatıyor,
kendi dinamizmi çerçevesinde onları
tekrar tekrar biçimlendiriyor. Statik
görünen şeyler, yalnızca su ve sese
oranla yavaş dönüşen dinamikler.
Merih Fereli’nün küratörlüğünde,
Bill Fontana İstanbul’un sakin dinamizmini kaydediyor.

Bizanslı Warhol
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hikayelerden düzinelerce üretti. Haliyle, Murphy elinden çıkma bir Warhol yorumu da aynı notalara basar sanıyor insan; Warhol’un yoksul yılları,
mücadelesi, zaferi diye bitiverir hikaye. Oysa Warhol’un günlüklerinden
alıntılarla ilerleyen belgeselin “sanatçının genç bir adam olarak portresi”ni sunmak gibi bir derdi yok.
Warhol’a dair artık sıradanlaşmış
aşırılıklar tek tek bir analizmiş gibi
önümüze koyuluyor. Zaten belgesel
ikinci bölümden sonra ağırlığı gönül
işlerine verince artık iyice raydan çıkıyor. Bir gizem olarak bize sunulan
Warhol’un “özel” hayatından da yine
tanıdık isimler, aşina ilişkiler geliyor
karşımıza. Sonuç, ironisi alınmış bir
pop art: Sıkıcı, tekdüze, seri basım…

Yaklaşık altı saatlik belgeselde
tek ilginç an, Warhol’un çocukluğu
boyunca her Pazar annesi ile birlikte
Pittsburgh’daki Bizans-Katolik kilisesine gitmiş olduğundan bahsetmesi.
Warhol, Bizans ikonaları ve ayinleriyle büyüdü ve bir anlamda sanat
anlayışını bu deneyimle şekillendirdi. Mozaiklerin canlı renkleri, natüralizmin ve perspektifin terk edilişi,
deformasyona varan anatomik tasvirler, kaynağı belirsiz patlayan ışık, iki
boyutluluk gibi pek çok Doğu Roma
pratiğinin izlerini Warhol’un eserlerinde yakalamak öyle kolay ki. Buna
bakarak, Warhol’un meşhur serigraf
baskıları Bizans ikonalarının sekülerleştirilmesi projesidir dense yeridir.
Hem ikona, hem de serigraf bas-

kı aynı fikre, yani donmuş iki boyutlu
alanda tapınılacak zamansız figürler
fikrine hizmet eder. Warhol, bir Bizanslı gibi düşünmektedir; disiplinli bir
tekrar, sapmaz bir inanç ve keskin bir
seçicilikle gözler dünyayı. Bizans, Yunan ve Pagan klasikleri kanonunu muhafaza etmiş, bir seçki haline getirmiş
ve biçimlendirmiştir -bir klasikçinin
temel eserler kütüphanesi, aslında bir
Bizans kütüphanesidir. Warhol da aynı
şekilde çağının kanonunu üretmek
derdindedir -bazen tüketim ürünleri
(meşhur konserve), bazen portreler
(Monroe ya da Studio 54 insanları),
bazen de sanatı ortaya koyan kişi (Jean-Michel Basquiat) Warhol tarafından özenle seçilip, biçimlendirilerek
tekrar düşünce pratiğine aktarılır. Ve

tıpkı Bizans’ın ideal dünyası gibi Warhol da bir ideal yaratma peşindedir.
Perspektifin dayattığı “gerçek dünya”
yerine referansların, ütopyaların, sembollerin realist üsluptan kopuk bulutsu
haliyle ilgilenir Warhol.
İnsan düşünmeden edemiyor
-altı bölüm aşk meşk konuşmak yerine, bu kesişimler incelense nasıl
olurdu? Eh, bin yılı aşkın hayatta kalmış koskoca bir Doğu Roma medeniyetine at gözlükleriyle bakıyoruz,
Warhol’a mı saklayacağız yeni sözlerimizi? Ortaya ufak bir fikir atarak
bitirelim; Türkiye coğrafyasında bu
mirasa dokunan kaç sanatçı var diye
araştırılsa fena olmaz mı? Benim aklıma Gülsün Karamustafa, Nuri İyem
ve Hera Büyüktaşçıyan geldi bile…
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Var etme/yok etme dikotomisi üstüne
Suluboya ile renklendirip elle kestiği kağıtlardan ürettiği resimlerle bu tekniğin öncüsü olarak kabul edilen sanatçı Halil Vurucuoğlu’nun yine bu teknikle ürettiği
işlerinin yer aldığı ve Hem Var Hem Yokmuş Gibi adını taşıyan yeni kişisel sergisi Anna Laudel’de açıldı. Sergi 22 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçı Halil Vurucuoğlu’nun, Hem
Var Hem Yokmuş Gibi adını taşıyan
yeni kişisel sergisi 17 Mart tarihinde Anna Laudel’de açıldı. “Yaşayan
dünyayla ilişkimizi düşünmenin yeni
yollarını arayan, bunu yaparken de
izlemeye, yeniden düşünmeye ve harekete geçirmeye teşvik eden bir sergi olmasına gayret gösterdim. Bir yanıyla en sade bir yanıyla da en yoğun
kişisel sergim bu.” şeklinde özetlediği
yeni sergisinde sanatçı, eserlerin üretim tekniğini kağıt kesme ve yırtma
olarak belirlerken içerik odağına ise
var etme ve yok etme kavramlarını
yerleştiriyor. 12 bin yıldır el değmemiş bir doğa harikası olan “Dipsiz
Göl” isimli eserinin de “Varoluş”,
“Yok oluş” ve “Arasında” olarak tanımladığı üçleme başlığı altında yer
aldığı bu sergisinde sanatçı doğa, çevre ve bunların üzerindeki insan etkisini araştırma alanı olarak belirliyor.
Sorularımızı yanıtlayan Vurucuoğlu,
genel olarak sanatını “Hayatımın
tam merkezinde ve ilk önceliğim. Bu
haliyle öncelikle bir ifade biçimi benim için. Estetik kaygılar, üretilecek
eserin ihtiyaç duyduğu ölçüde ikincil
sorunlar olabilir belki. Onun dışında
zihinsel ve fiziksel olarak kendimi ve
dış dünyayı tanımak için bildiğim yegane yol.” şeklinde tanımlarken ana
malzemesi olan kağıt hakkındaki düşüncelerini ise şu şekilde ifade ediyor: “Binlerce senedir kullanılıyor ve
hala yeni olanaklar sunabiliyor. Aynı
anda sade ve karmaşık, zarif ve güçlü, hafif ve sağlam olabiliyor. Basit
yapısına rağmen sürprizlere oldukça
açık bir malzeme.” Sanatçının eserlerini hem hazır kağıtlar hem de bu
malzemenin atıklarını dönüştürerek
ürettiği ve sürdürülebilirliğe dikkat
çektiği Hem Var Hem Yokmuş Gibi
sergisi 22 Nisan tarihine kadar Anna
Laudel’de görülebilecek.
Sanat üretmeye ne zaman başladınız
ve bu alan hayatınızda nasıl bir yer
kaplıyor?
Çocukluk yıllarımdaki birkaç küçük kesişimi ve o yaşlarda ressam olmak istememi saymazsak, lise sonrası
güzel sanatlar fakültesine girip resim
okumamla bilinçli olarak sanatı hayatımın odak noktasına yerleştirdim.
Üniversiteden mezun olduğum sene
yurt içinde ve dışında grup sergilere
katılmıştım ve bundan bir sene sonrasında da ilk solo sergimi gerçekleştirdim. Bu gelişmeler, hep yapmak
istediğim bu uğraşı tam zamanlı
sürdürmek adına kariyerimin başında bana iyi bir motivasyon sağladı.
O zamanlardan şimdiye dek çalışma
tempom artarak devam etti. Ne zaman ve ne zamana kadar istersem çalışabileceğimi bilmek güzel. Şu anda
çalıştığım atölyem evime çok yakın
olduğu için istediğim saatte çalışabiliyorum. Kısaca sanat hayatımın tam
merkezinde ve ilk önceliğim. Bu haliyle de öncelikle bir ifade biçimi benim için. Estetik kaygılar, üretilecek
eserin ihtiyaç duyduğu ölçüde ikincil
sorunlar olabilir belki. Onun dışında
zihinsel ve fiziksel olarak kendimi ve
dış dünyayı tanımak için bildiğim yegane yol.
Anna Laudel’de açılan ikinci serginiz.
Bu deneyim hakkında ne düşünüyorsunuz?
Hem Var Hem Yokmuş Gibi ilki
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Halil Vurucuoğlu, ‘Gri Yol’, elle kesilmiş kağıt üzerine sulu boya, 55x68cm

2008’de gerçekleşen kişisel sergilerimin sekizincisi olacak. 2019’daki sergim Syzygy sonrası Anna Laudel’de
bir kez daha sergi açıyor olmak öncelikle heyecanlı ve güzel bir deneyim. Son üç senedir bu sergideki işler
üzerine düşünüyordum ve özellikle
son bir senem ağırlıklı olarak düşündüklerimi üretmekle geçti. Diğer sergilerimde kendini farklı ikiliklerde
belli eden ve zıtlıkların en yoğunu
olan varlık ve yokluk kavramlarını,
sahip oldukları genişliğin aksine,
odak noktama yakın tutup meseleyi
görünür kılan tek bir örnek etrafında şekillenen işler olarak tasarladım.
Bir yanıyla en sade diğer bir yanıyla da en yoğun kişisel sergim budur
diyebilirim.
Var etme ve yok etme bu serginizin
ana temasını oluşturuyor. Bunu işlerinize nasıl yansıttığınızı düşünüyorsunuz?
Zıtlıklar üzerine düşünmeyi ve
üretmeyi seviyorum, varlık ve yokluk
da çok yoğun ve hakiki kavramlar.
Bazen bir zorunluluk bazen bir tercih olarak yaşamımızın birçok yerinde karşımıza çıkıyor. Pandeminin
başlaması ile birlikte kendimde ve
dünyada olan değişimleri düşünürken de ister istemez varlık ve yokluk
üzerinden tahayyüllerde bulundum.

2019’un sonlarına doğru gördüğüm
bir haber, üzerimde farklı duygulara
sebep olmuştu. O ana dek kafamda
belli belirsiz dolanan düşünceler
netleşmişti sanki. Nasıl daha önce
görmemiştim, böylesine kendine has
bir güzellik, parlak derin mavi eşsiz
bir doğa ve 12 bin yaşında. Dediğim
gibi farklı duygular, böylesi bir güzellikten haberim olduğunda aslında onun yok edildiğini de öğrenmiş
oldum. Sarsıcı bir andı ve o ana dek
içimi acıtıp yok olan tüm kayıpları
tek bir değerde sembolleştirmek istedim, anlattığımı görünür kılan yer
ise “Dipsiz Göl” oldu. İnsan eliyle yok
edilmiş değerlerin insan eliyle yeniden inşası, kendisinin olmasa bile
hatırasının yeniden inşası fikri ilk o
zaman belirdi. Bu doğrultuda Dipsiz
Göl’e doğrudan atıfta bulunan dört
eser var bu sergide. Gerçekleşen katliamdan haberdar olmamı sağlayan
manşet, Dipsiz Göl’ün eski bozulmamış hali, yok edildikten sonraki hali
ve bu ikisi arasında hafızamızdaki
temsili. İçerik olarak kavrama böyle
yaklaşırken biçim olarak da üretimimdeki temel malzeme olan kağıdı
sorguladım. Nasıl kullanıyorum ve
ne kadar tüketiyorum düşüncesi de
beraberinde atık kağıtları geri dönüştürüp üretimime dâhil etme fikrini doğurdu. Yok olacak atıklardan

Halil Vurucuoğlu, ‘Innervision’, 9x14cm, elle kesilmiş kağıt üzerine sulu boya.

yeni işler var ederken bu iki kavram
arasındaki ilişkiyi bir kez daha gözlemledim ve üretimime dâhil etme
fırsatını değerlendirdim.
Kağıt ana malzemeniz konumunda.
Peki neden kağıt? İşlerinizi başka bir
malzemeyle ya da teknikle üretmeyi
düşündünüz mü hiç?
Çocukluk yıllarımdan beri görsel günlük tadında sayfalarını karaladığım defterlerim var, bu sergimde de sayfalarını kestiğim iki adet
defter yer alıyor. Malzeme aynı olsa
da yaklaşım farklılaşabiliyor. Bu değişimi sağlayan faktörlerden biri de
kullandığım malzemenin kağıt oluşu. Binlerce senedir kullanılıyor ve
hala yeni olanaklar sunabiliyor. Aynı
anda sade ve karmaşık, zarif ve güçlü, hafif ve sağlam olabiliyor. Basit
yapısına rağmen sürprizlere oldukça
açık bir malzeme. Üretim yaparken
farklı malzeme ve teknik kullanmaktan çekinmem, tanıdığım veya yeni
tanıştığım bir malzemeyle deneysel
bir şeyler üretip neler olacağına bakmak da güzel bir keşif. Teknik benim
için temelde bir araç, resmin nasıl
yapıldığı kadar neden yapıldığı da
mühim bir soru ve bu denge sağlandığı zaman iş lezzet kazanıyor. Zihnimde üretilmek üzere beliren eser
nasıl bir malzeme ve tekniğe ihtiyaç
duyar diye düşünüyorum ilk olarak.
Çizim, fotoğraf, video, neon, heykel
veya yerleştirme de olabilir, illa kağıt olmalı diye bir ısrarım yok fakat
doğal akış bu yönde gelişti. Zihnimdekilerin doğması en doğal haliyle
bu malzeme üzerinden gerçekleşti.
Seneler içinde bulduğum veya bildiğim teknikler üzerinden kağıdı farklı yönleriyle üretimime dâhil ettim.
Kağıt, kesikleri ve gölgeleri getirdi
ve gölgeyi de işin bir parçası halinde
gördüm. Kağıdın üzerine çizmek, boyamak, o kağıdı kesmek ve yırtmak,
farklı katman ve parçalardan bir
bütün oluşturmak veya bunun tersi,
parçalara ayırıp iyice ufalayarak hamur yapıp taşlaştırmak. Mesela kağıt

hamurlarıyla bir süre daha üretim
yapmayı düşünüyorum, ilginç sürprizler doğabilir.
“Özgürlüğümüzün sınırlarının küresel ısınma ile somutlaşması” sizin
için ne demek? Ayrıca doğanın insan
eliyle tahribatı da alt metinleriniz
arasında. Bu konuya yaklaşımınızdan
bahsedebilir misiniz?
Küresel ısınmadan çıkan en büyük ders şu ki; insanlığın özgürlüğü
dünya üzerindeki hayatın istikrarlı,
doğal ve dengeli ilerleyişiyle mümkün oluyor. Doğanın dengesini bozarsak, kendi varlığımızın son bulacağı gerçeğini somut şekilde anladık
diye umuyorum. İnsanın doğa üzerindeki açgözlü eylemleri küresel
iklim değişiklikleriyle bir nebze sınırlandı. Hubert Reeves’in de dediği
gibi, “Doğayla savaş halindeyiz, eğer
kazanırsak kaybedeceğiz.” İnsanın
sadece doğaya değil genel olarak bir
şeyler üzerinde tahakküm kurma hevesi beni rahatsız ediyor. Yaşadığımız
bu zamanlarda kimileriyle de ortaklık
gösterebilecek rahatsızlıklarımı sanatıma taşıyorum. Tepki gösterdiğim ve
üzüldüğüm konuların biricik olduğunu düşünmüyorum. Gösterirken
seçtiğim yollar farklı olabilir; anlatım
dilim, görsel dünyam, kullandığım
teknikler vb. Çevre, doğa ve insanın
bunlar üzerine etkilerini düşünürken kendimi ve üretim pratiklerimi
de gözden geçirdim, ürettiğim işlerin hepsinde olmasa da bir kısmının
sürdürülebilirlikle ilişkisi olmasını istedim. En çok tükettiğim ana malzemem kağıdın hacmini azaltmak için
kullandığım kısımlardan arta kalan
atık kağıtları geri dönüştürerek kağıt
hamuru haline getirdim. Elde ettiğim bu hamurla heykel ve resimler
ürettim. Hamurlar dışında iki farklı
resmim daha var, bu iki resimde de
daha önce yaptığım resimlerden keserek çıkardığım kağıtları kullandım.
Tüm bunların sonucunda doğadaki
doğum-ölüm-dönüşüm döngüsü de
işlere dâhil oldu.
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Kent içinde hemhâl olan bağ ile mânâlar
İş yaşamıyla inşa ettiği kent olgusunda, hatırlama ve anlamlandırma pratiğindeki değişimlerin izlerine pandeminin etkisiyle tanıklık eden Şerife Bilgili Ercantürk, 30 Mart’ta
açılacak olan Artweeks@Akaretler’de, Bağmana sergisiyle ağırlanıyor. ‘Anlamsız fakat anlamlandırmaya açık bir önermeyle’ doğan sergi 10 Nisan’a kadar ziyaret edilebilir.
ÖZÜM CEREN İLHAN
ozumceren.ilhann@gmail.com
Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerife Bilgili Ercantürk,
aktif biçimde süregelen sanat pratiğinde, saha ve şantiye yaşamındaki
malzeme çeşitliliğini eser üretimlerine de yansıtıyor. Artweeks@Akaretler’de izleyiciyle buluşan geçmiş
yıllara ait sergileme biçiminde tuval
yüzeyine monte edilen kompozisyon
ögeleri arasında makine parçaları, silikon, çivi gibi materyallere rastlamak
mümkün.
Bağmana sergisiyle sanatçı, iş hayatında hemhâl olduğu malzemelerin
izleyicisine doğrudan nüfuz etmesine
alan açarak nesneyi bağlamından çıkarabilecek yeni arayışların peşine
düşüyor. İşlevsel özelliğini koruyan
buluntu nesneler, sanat tarihindeki
“hazır nesne” olgusuna referans verirken; resimlerinde iç içe geçen şehir
ve doğa algısı ise sanatçının renk paletinde ağırlık verdiği, hava ve toprak
renkleriyle açığa çıkıyor. Malzeme
ve renklerin bir araya geldiği süreci
özgürleşme hissiyle açıklayan Şerife
Bilgili Ercantürk ile sergi ve üretim
pratiğine dair konuştuk.
Bu yıl Artweeks@Akaretler kapsamında gerçekleşen Bağmana serginizle eğildiğiniz konular, malzeme
seçimi ve pandemi ile gelen yeni
düzene dair nasıl bir yaklaşım geliş-

tiriyorsunuz? Sergi, ismini nereden
alıyor?
Serginin adı Bağmana, bağ ve
mânâ kelimelerini birleştirerek ya da
bağlayarak oluşturulan, anlamsız fakat anlamlandırmaya açık bir kelime
önermesidir. Pandemi ile gelen yeni
düzen içerisinde hepimizin hayatında değişen “anlam” ve “anlamlandırma” dürtüsünü, yaşam alanı olarak
kentin içinde arıyordum. Çünkü
burası benim yaşam alanım. Bireysel
olarak yapıyla kurduğum bağ, inşaat
alanı ve şantiyelerde geçen tüm iş hayatım boyunca yaşadıklarımı anlamlandırmamı ve hatırlama şeklimi de
etkiledi. Hepimizin de etkiliyor.
Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olmanızın yanı sıra holdingin bütün inşaat projelerinin başındaki isim olarak sahada, şantiyede
bulunan; bütün malzemelerin alım
ve denetimini üstlendiğiniz aktif bir
iş hayatı sürdürüyorsunuz. Sizce resimlerinizdeki dışavurumcu estetik,
malzeme ve renk seçiminizde iş hayatınızla iç içe geçen yönler nedir?
Eserlerin çoğunda kullandığım
malzemeler ya inşaattaki atıklardan
ya da kullanılmayan ekipman ve materyallerden oluşuyor. Kenti, onu
kuran malzeme ile yeniden ele alıyorum. Renk seçimlerim her sergimde
değişiyor. Doğayı şehirden ayırmıyorum. İkisinin yarattığı ortak bir
manzara üzerinden bir şekilde hafıza geliştirmenin yolunu bulmamız

“hazır nesne” olarak kullanıyorum.
Fonksiyonlarına müdahale etmiyorum. Bağmana sergisinde ilk defa
izleyiciyi bu malzemeyle doğrudan
bir etkileşime sokarak, nesnenin alışılagelen fonksiyonunu da başka bir
anlam arayışıyla yıkıyorum.
Büyük, küçük ya da orta ölçekli tuvaller kullanıyor; farklı renk kompozisyonlarıyla resmin yüzeydeki etkisini
araştırdığınızı vurguluyorsunuz. Pratiğinizde rengi önceleyen, deneysel,
dışavurumcu yaklaşımınızın sebebi
nedir?
Tuval yüzeyi benim özgür olduğum alan. Orada yalnızca hislerimle
seçimler yapıyorum. Bu durum benim için renk, teknik ve malzemeyi
şekillendiren tek unsur diyebilirim.

Şerife Bilgili Ercantürk, ‘Bağmana 3’, tuval üzeri akrilik boya, 150x150cm, 2022

gerekiyor. O nedenle kullandığım
renk paleti genellikle hava, toprak
ve topraktan gelenlerin oluşturduğu
renkler üzerine şekilleniyor.
İlk dönem üretimlerinizde tuval üzerine monte edilen, yakın geçmişte
ise bağımsız bir heykel görünümünde sergilediğiniz buluntu nesnelerin,
zaman içerisinde değişen yüzeyleri

ile izleyicide bir çekim alanı ve etkileşim yarattığını dile getiriyorsunuz.
Siz bu etkileşimi nasıl tanımlıyorsunuz? Bağmana’da sergilenen inşaat
malzemeleri izleyicide nasıl bir etki
yaratıyor?
Bir sürpriz etkisi yaratıyor diye
düşünüyorum. Tuvale eklediğim
malzemeleri resmin içinden çekip
çıkardığımdan beri, onları birer

Sergileriniz, Türkiye’de faaliyet gösteren sosyal sorumluluk projeniz ile
de ilişkileniyor. Son olarak bize projenizin içeriğinden ve sergilerinizin
oynadığı rolden bahseder misiniz?
Hayatım boyunca çok yoğun bir
tempoda çalıştım. 2017’den bu yana
gerçekleştirdiğim tüm sanat üretimimi fayda sağlamak amacıyla yaptım.
Eserlerimin gelirleri her zaman çocuklar için burs olarak değerlendirildi. Bağmana isimli bu son sergimdden elde edilen geliri de yine, her
zaman olduğu gibi başarılarıyla Türkiye’nin geleceği olan ve geleceğe
değer katan gençlerine burs olarak
bağışlanacak.

ESRA GÜLMEN
D O N ’ T P L AY W I T H M Y E M O T I O N S
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Ansen Atilla

Sanatçının bir oyun alanı olarak atölyesi
2004 yılından bu yana birlikte çalıştığı x-ist galeride 11’incisi eylül ayında gerçekleşecek olan kişisel sergilerinin yanı sıra yurt dışında pek çok önemli sergi ve fuarda
gösterimler yapan Ansen Atilla’yla, Erenköy’deki atölyesinde bir araya gelerek; çocukluk, oyun, kostümler ve sanatçının nev-i şahsına münhasır üretme biçimlerini konuştuk.
MEHMET KAHRAMAN
Mehmet.kahramart@gmail.com
“Her sergime baktığınızda birbirinin
üstüne eklenerek devam ettiğini görebilirsiniz. Böyle düşünmenize yol
açan en büyük şey herhalde birazcık

da bu alanda daha ne yapabilirimin
arayışı. Her bir sergiden diğerine geçerken, üstüne üretim dili ve görsel
anlatım olarak ne katabilirim arayışının bütünlüğü aslında. Çünkü benim yaptığım işlerin genel meselesi
insan,” diye anlatıyor işlerini Ansen
Atilla. Asker bir ailenin tek çocuğu

olarak 1974 yılında Kayseri’de dünyaya gelen sanatçı, sanat eğitiminine
Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi’nde
başlayıp Mimar Sinan Üniversitesi
Resim Bölümü’nde devam ediyor.
Üniversite eğitimine eş zamanlı
olarak katıldığı Özdemir Altan atölyesindeki eğitimlerin verdiği özgür-

lük ortamı ile sanatçının üç boyuta
evrilecek olan üretim süreci başlıyor
Sanatçının üretimindeki kurgusal anlatımın resimsel dışavurumla
kesiştiği ya da çatıştığı noktada karşımıza heykel, fotoğraf gibi aracılar
üzerinden ironik bir tarih yazımı
çıkmakta.

Sinemadan siyasete önemli aktörlerin “mikrobigs” olarak tanımladığı üç boyutlu heykelleriyle dolu bir
oyun alanı sanatçının atölyesi. Farklı
zaman dilimlerindeki imgelerin bir
araya gelerek oluşturduğu ironik dijital resimleri, tarihin farklı dönemlerine dair imajlarla dolu. Sayfa 34-35
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‘Sanat için yeni bir rota oluşturuyoruz’
İstanbul’un üç büyük galerisini (MERKUR, .artSümer ve Pi Artworks) şehrin çok daha adı sanatla anılan bölgelerinden kendi alanına taşıyan Polat Piyalepaşa,
Zilberman Gallery’nin de ikinci İstanbul şubesine ev sahipliği yapıyor. Projenin hedefleri ve çerçevesini Polat Holding CEO’su Kaan Yücel anlatıyor.

Polat Piyalepaşa restoran, mağaza ve markalarıyla yenilikçi bir alışveriş ve zengin bir gastronomi kültürü yaratmayı amaçlarken, aynı zamanda sanatın öncü platformlarına da ev sahipliği yapmak istiyor.

TUBA PARLAK
gyy@istanbulartnews.com
Sanatla iç içe geçmiş bir yaşam alanı
tasarımının öncü projesi olan Polat
Piyalepaşa, İstanbul’un dört seçkin
galerisine kapılarını açtı. MERKUR,
.artSümer, Zilberman ve Pi Artworks
galerilerine ev sahipliği yapan projenin detaylarına dair sorularımızı Polat Holding CEO’su Kaan Yücel yazılı
olarak yanıtladı.
Polat Piyalepaşa projesini sizin cümlelerinizle okurlarımıza aktarabilir
miyiz?
Türkiye’de ve globalde gayrimenkul ve enerji sektörlerinin
öncü oyunculardan biri olan Polat
Holding olarak, 65 yılı aşkın tecrübemizle Piyalepaşa İstanbul projesini şehre kazandırmaktan mutluyuz.
İstanbul’un merkezi lokasyonlarından Beyoğlu’nda hayata geçirilen
projemizde; 1+1 ve 4+1 yapılarında
989 konut, 14 bin 500 metrekare ofis
alanı, ulusal ve uluslararası 120 markaya ev sahipliği yapacak 36 bin 500
metrekare alışveriş alanı, 3 bin 900
araçlık dört katlı bir otopark bulunmakta. Ayrıca 31 bin metrekare alana
yayılan, farklı büyüklükte toplantı salonları ve uzun süreli konaklamalara
imkan sağlayacak mutfaklı odaları da
içeren 250 odalı bir otel alanımız var.
Polat Piyalepaşa restoran, mağaza ve
markalarıyla yenilikçi bir alışveriş ve
zengin bir gastronomi kültürü yaratmayı amaçlarken, aynı zamanda
sanatın öncü platformlarına da ev
sahipliği yapmak istedi.

İstanbul’un seçkin galerilerini şehrin
çok daha adı sanatla anılan bölgelerinden, tabir-i caizse, transfer ettiniz.
Bu kültür sanat politikasının hedefleri nelerdir?
Polat Holding olarak sanat ve
sanatçı bizim yıllardır odağımızda
olan bir konu. Sanatsız bir yapı ha-

Polat Holding CEO Kaan Yücel

yal edemiyoruz, projelerimize sanatı
entegre etmeye ve sanatı her daim
görünür kılmaya çalışıyoruz. Bu yüzden alışılageldik mekanların dışında
sanat için yeni bir rota oluşturuyoruz. Polat Piyalepaşa’da kurduğumuz
sanat galerileri alanı bunun en güzel
örneklerinden bir tanesi. Projenin

ilk etaplarında ulusal ve uluslararası
çok değerli sanatçılara, koleksiyonerlere ve eserlere sahip olan galerileri
ağırlamaya başladık. MERKUR, .artSümer, Zilberman ve Pi Artworks galerilerine ev sahipliği yapıyoruz. Bu
galeriler sanatın en güzel ve çağdaş
örneklerini Polat Piyalepaşa’da sanat izleyicisi ile buluşturmaya devam
edecek. Ayrıca, Piyalepaşa İstanbul
projemizin yeni etabında yer alacak
bin metrekarelik bir sanat merkezi
olacak. Bu alanın içinde yer alan 700
metrekarelik bir çok amaçlı salon
da sanat severlere hizmet verecek.
.artSümer, Pi Artworks ve MERKUR
ofislerini doğrudan bizlere taşıdı,
Zilberman ise yeni şubesini Polat Piyalepaşa’da açtı. Polat Piyalepaşa’da
yer alan bu önemli galeriler sene içerisinde toplam 24 özel sergi ile sanat
severleri İstanbul’un yeni kültür sanat rotasında zengin bir sanat seçkisi
ile buluşturacak. Galeriler, Pazar ve
Pazartesi hariç her gün 11:00 - 18:30
saatleri arasında ziyarete açık.
Konuştuğumuz galerilerin hepsi
çok memnunlar yeni yerlerinden ve
uzun süre orada kalmak istedikleri
yönünde beyan verdiler. Galerilere
sunduğunuz koşullardan biraz da siz
bahseder misiniz?
Polat Piyalepaşa; biraz önce de
belirttiğim gibi İstanbul’un kalbinde yer alan bir lokasyon. Beyoğlu,
İstiklal Caddesi, Karaköy, Kabataş,
Nişantaşı ve Beşiktaş gibi şehrin cazibe merkezlerine birkaç dakika mesafede yer alan Polat Piyalepaşa; D-100
karayolu ve çevreyolu bağlantılarına,
Dolmabahçe-Kağıthane tünellerine,

‘Sanatsız bir yapı hayal edemiyoruz, projelerimize sanatı
entegre etmeye ve sanatı her
daim görünür kılmaya çalışıyoruz. Polat Piyalepaşa’da kurduğumuz sanat galerileri alanı
bunun en güzel örneklerinden
biri. Projenin ilk etabında
ulusal ve uluslararası çok değerli sanatçı, koleksiyoner ve
eserlere sahip olan galerileri
ağırlıyoruz. Sanat için yeni bir
rota oluşturduk. ’
Çağlayan Adliyesi’ne ve hastanelere
yakın konumuyla ön plana çıkıyor.
Ulaşım anlamında oldukça avantajlı
durumda olan projemiz içinde pek
çok noktada bulunan iletişim alanlarımız ile galerilerimizin faaliyetlerinin duyurulmasına katkı sağlıyoruz.
İstanbul gibi park sıkıntısı yaşanan
metropollerde otopark, özellikle sanat severlerin rahatça ziyaretlerini
yapabilmeleri için büyük bir avantaj.
Polat Piyalepaşa’da konut sahipleri
ve misafirler park sıkıntısı yaşamadan
keyifli ve konforlu bir yaşam deneyimi sürsünler istiyoruz. Yüksek tavanlı
geniş yapılarında ferah bir alan yaratan projemiz çerçevesinde, kısa süreli
park, taksi ve vale imkanlarının yanı
sıra Şişhane Metro’ya shuttle servis
hizmeti de sunuyoruz. Yıl içinde çeşitli kültür sanat etkilerini de hayata
geçirmeye hazırlanan Polat Piyalepaşa, galerilerin ve ziyaretçilerinin tüm
ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanmış çok özel bir proje.
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Kültür ve sanatla anılan bir konut
geliştirme projesi olarak sonraki dönemde başka ne gibi faaliyetleriniz
olacak? Bir ön planlama yapıldı mı?
Konut, sanat, gastronomi, açık
havada alışveriş deneyimi gibi çok
yönlü bir yaşam alanı olarak tasarlanan Piyalepaşa İstanbul; yakında hizmete açılacak yeni etabı ile sinema
kompleksi, bin metrekarelik sanat
merkezi, içerisinde 700 metrekarelik çok amaçlı salon, zengin fast
food noktaları ile farklı damaklara
hitap eden seçkin restoran ve kafeleri kapsıyor. Polat Piyalepaşa içinde
yakın dönemde Avrupa Yakası’nın
ilk Penguen Kitabevi’nin de açıldığı
projede, bahar aylarından itibaren
pop-up etkinlikler ve sergiler de
gerçekleştirilecek.

yer alacak sanat merkeziyle tamamlıyor olacağız.

Başka ve benzeri sanat kurumlarına
da açık opsiyonlar var mı bünyenizde
halen?
Elbette, kültür - sanat anlamında
kiralamalarımız talepler doğrultusunda devam ediyor.
Proje sakinlerinin sanat galerilerinin
ayaklarına gelmesi konusuna geri dönüşleri nasıl oldu?
Hem Polat Holding olarak biz,
hem de konut sahipleri ve ev sahipliği yaptığımız misafirlerimizin tümü
galerilerin varlığından çok memnun
kaldılar. Özellikle konut sahipleri sanatın bu kadar ulaşılabilir bir
konumda olmasından dolayı çok
mutlular.
Bu tür bir marka yönetiminin sizler
için nasıl bir değer yaratacağını düşünüyorsunuz?
Türkiye’nin önde gelen sanat
galerileri .artSümer, MERKUR, Zil-

.artSümer ve kapı komşusu Pi Artworks İstanbul galerilerinin girişlerinden görünüm. .artSümer’in tam karşısında Zilberman Gallery yer alıyor.

berman ve Pi Artworks; Dolapdere
ve İstanbul’un 500 yıllık tarihi semti
Piyalepaşa’nın çehresini sanatın gücüyle dönüştürürken, sanat severleri
de sanatın birbirinden güzel örnekleri ile yeni adreslerinde buluşturuyor.
Bu sanat galerileriyle birlikte Piyalepaşa İstanbul da, İstanbul sanat haritasındaki yerini almış oldu ve biz
bununla gurur duyuyoruz.

Polat Piyalepaşa, orada yaşamayan
oturmayan insanlar için bir uğrak
alanı olmayı da hedefliyor gördüğüm
kadarıyla. Özellikle sanat severler
açısından. Şimdiye kadar bu konuda
nasıl geri dönüşler aldınız?
Türkiye’nin özel sektör tarafından gerçekleştirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Piyalepaşa
İstanbul’da yer alan sanat galerileri,

mağazaları, gurme restoranları ile
şehrin buluşma noktası olmaya aday.
Biz özellikle sanat severlerden, alışveriş ve yaşam merkezi Polat Piyalepaşa
ile ilgili oldukça olumlu geri dönüşler aldık. Aktivitelerin artması taleplerini de aldık. İstanbul’da özellikle
sanat dünyasının yeni bir buluşma
noktasına ihtiyacı vardı, bunu açılan
galerilerin yanı sıra yeni etabımızda

Şifahamamı Sokak NO: 16 Sultanahmet-Fatih-İstanbul
Tel:+90 212 458 5425 info@khaftan.com
www.khaftan.com @khaftanart

Polat Holding’in Piyalepaşa projesi
dışında diğer projelerinde, mevcut
olanlar ve sonraki yapılacak olanlarda, kültür sanata böyle bir kucak
açma fikrinin yansımaları olacak
mı?
Polat Holding olarak kültür sanat projelerine her çalışmamızda yer
vermeyi ve kültür sanatı destekleyerek gelişimine katkıda bulunmayı
çok istiyoruz. Konum ve projelerin
de uygunluğu dahilinde mekansal
olarak uygunluğumuz olduğu sürece
kültür sanat etkilerini kucaklamak en
önemli hedeflerimizden.
Diğer yandan biliyorsunuz holdingimizin Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Adnan Polat, 2017 yılında Macar Devleti tarafından kurulan Gül
Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı’dır. Bu anlamda vakfın da misyonunu yerine
getirmek adına, Macar - Türk dostluğunu korumak ve teşvik etmek için
kültürel etkinlikleri, gastronomi, dil,
geleneksel halk kıyafetleri ve müzik
alanlarını destekliyoruz.
Hatta bu çerçevede 1 Nisan tarihinde, ünlü besteci İlyas Mirzayev’in
bestesi olan “Gül Baba Senfonik Şiiri”, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası aracılığıyla ve Macar sanatçıların konukluğuyla ilk kez izleyiciyle
buluşacak. Piyalepaşa İstanbul’a nazır bir heykeli de bulunan Gül Baba
sayesinde Türk - Macar dostluğunu
bir adım öteye taşırken holding genel merkezimizin alt katında bulunan Macar Kültür Merkezi vasıtası
ile kültürel ve sanatsal çalışmaları
her açıdan desteklemeye devam
ediyoruz.
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Boşluğu kapatmaya duyulan direnç
Emily Dickinson’ın mektuplarındaki bir ifade, unutmanın ve hatırlamanın erdemlerine dair kapsamlı bir kalkış noktasına dönüşürse neler olur? Bu sorunun cevabı epeyce geniş,
çoğul ve girift. Lotte Laub’un küratörlüğünü üstlendiği Piyalepaşa’daki Zilberman Selected’ın ikinci grup sergisi, işte bu soruları çoğaltmakla ilgileniyor.
OĞULCAN YIĞIT ÖZDEMIR
Zilberman Selected 1 Mart Salı tarihinde açılan That Pause of Space
sergisiyle 30 Nisan’a kadar Piyalepaşa’daki sergi kompleksinde sanatseverleri çağdaş sanatın güncel örnekleriyle buluşturmaya devam ediyor.
Sergi vesilesiyle bir araya gelen altı
sanatçı, altı ayrı coğrafyadan ses veriyor, espas duygumuzda bir es vermeye çağırıyorlar.
Küratör Lotte Laub’un oluşturduğu kompozisyon bütün eserlerin,
sergi başlığında da ifade edildiği gibi,
adeta alan ve mekan duygumuzu huzursuz ederek, onu dolduran nesneleri eksiltiyor ve yeni ifade alanlarına
çağırıyor. Tel Aviv’li sanatçı Itamar
Gov’un video yerleştirmesinde olduğu gibi kaybedilenin, kişiler veya
anılar ya da ne olursa olsun yerine
yeni bir şey koymadan, adeta alanda
açtığı boşlukla değerlendirildiğini,
sergideki eserlerin orada es vererek
nefeslendiğini söylemek mümkün.
Gov’un çalışması, sergiye Emily
Dickinson’ın bir mektubundan ilhamla konulan That Pause of Space başlığının ilk çağrışımlarından
ve sergideki düzenlemenin de çıkış noktası. Eser sanatçının büyük
büyük babası hapisteyken, ölen eşi
“Shevik”e yazdığı iki yüzün üzerinde
mektuptan 14 dakikalık bir bölümün
seslendirilmesinden oluşuyor. Bir anlamda, serginin de amaçladığı gibi
kaybı, yerini doldurmadan, nazik bir
biçimde yasın çağrışımlarına açık tutuyor. Bu nezaket neredeyse “oriental” bir hassasiyeti barındırmakta.
Öte yandan Simon Wachsmuth’un eksiltilmiş bir freske işaret
eden yerleştirmesinin de, benzer bir
kaybın iziyle dağlandığı söylenebilir.
Venedik okulunun tasvir edildiği bir
kitaptan alınan parçalar, tamamlanamadan bizi duvardaki muhayyel resme bakmaya davet ediyor. Bir başka
espas, bir başka es. Sergiyi gezerken
dikkat çekici olan şeylerden bir tanesi de Piyalepaşa’nın içerisine adeta
bir uzay üssü gibi konumlandırılmış
sergi salonunun da, kendi konuşlandığı yerde bir es vermiş olması, adeta
yer aldığı Piyalepaşa’dan bir galeri salonu kadarlık alanı kopartıp alması.
Antonio Cosentino’nun sergide
yer alan akordeon misali uzanmış
fotoğraf serisi ise, kendisinin yıllara
yayılan çalışması olan İstanbul Atlası’ndan alınmış fotoğrafların, Japon
kitabı misali katlanır bir biçimde sergilenmesinden mütevellit, bir vapur
sefasının ardında bıraktığı hoşnut
ve havadar hüznü yüzümüze üflüyor.
Sergilenen fotoğraf serisi sergi için
özel olarak Laub tarafından seçilmiş,
öte yandan Cosentino’nun renk paletini bu sefer Fenerbahçe vapurunun

Küratör Lotte Laub’un seçkisi alan ve mekan duygumuzu huzursuz ederek, onu dolduran nesneleri eksiltiyor ve yeni ifade alanlarına çağırıyor

çalışmasından üç adet sahne. Kesilip
alınmış üç an/ı. Kayan’ın çizgiler çekerken asılı kalmış vücudu boşluğu
kat ederken yakalanmış, durdurulmuş, parçalar halinde, bir bilgisayar
ekranından fotoğraflanarak çekilip
alınmış. Bu dramatik yapı, Kayan’ın
işleri için tanıdık. Bu sefer, üç kez, yerinden edilmiş bir görüntünün derzlerinde geziyor izleyicinin gözü. Altı
sanatçı, altı farklı unutma ve hatırlama biçimi, Zilberman Selected’da 30
Nisan’a kadar izleyicilerini bekliyor.

Küratör Lotte Laub anlatıyor

Sim Chi Yin, ‘Remnants #24’, 110.5x110.5cm. Ed. 1/5 + 2 A.P., 2017

kazan dairesine vurulan badanada yakalamak mümkün. Keza Wachsmuth’un konu edindiği Venedik ekolü,
canlı renk paletiyle meşhur.
Sergi bu biçimde düşünce sıçramaları yapmamıza olanak sağlayacak
cinsten ince detaylara sahip. Keza
Burçak Bingöl’ün Topkapı Sarayı’nın harem dairesinden aldığı gerçek ölçekli yapı detayları, bir seramik
eserin taşıdığı narin yapıyı, hacim
yaratarak değil neredeyse hacimden
‘çalarak’ ortaya koyuyor.

Birden Bingöl’deki turkuaz rengin, İngiliz Malaya’sındaki karşılığını görüyoruz Sim Chi Yin’in fotoğraf serisinde: bu sefer indigoya çalan
sessiz bir mavi, bir çığlığa dönüşmenin arifesinde. Hemen yanında ise
terk edilmiş bir gözetleme kulesinin
fotoğrafı, geçmiş bağımsızlık mücadelelerinin hazin bir hatırasına
dönüşmüş, yosunlu duvarlarıyla bizi
izliyor.
Etrafımızda döndüğümüzde gördüğümüz şey Zeynep Kayan’ın video

“Zilberman Galeri’nin ikinci
mekanındaki ikinci sergi için hazırlıklarımızı yaptık. Burada küratörlü
grup sergileri gerçekleşiyor. Üretim
sürecinde ise işlerin büyük çoğunluğu hali hazırda İstanbul’da bulunan
sanatçılar tarafından üretildi. Aynı
zamanda bana yardımcı olan meslektaşlarım da var. Şu anda da genel
olarak Berlin’de ikamet eden Itamar
Gov, Zilberman Galeri misafir sanatçı
programı aracılığıyla İstanbul’da.
Başlangıç noktam Itamar Gov’un
‘Shevik’e Mektuplar’ adlı çalışmasıydı. That Pause of Space aslına bakarsanız bir alıntı. Şair Emily Dickinson
tarafından yazılan bir mektuptan
yaptığım bu alıntı, babasının ölümü
ardından kurduğu bir cümle. Dickinson’ın boşlukla ilgili bu ifadesi
babasının kaybıyla yakından ilintili.
Benim ilgimi çeken kısım ise bu boşluğu kapatmaya karşı oluşturduğu
direnç ve o alanı açık tutma çabası.
Sergideki bütün işlerde de bu dirençli düşünceyi görmek mümkün.

Kişisel ve toplumsal bellekle ilgileniyor, belleğin dönüşü için bu alanı
açık tutuyorlar ve yapıcı bir gelecek
için çabalıyorlar. Bu alanı açık tutacak olanlar bizleriz, tabii ki. Geçmişi
sadece bastıramayız, geçmişteki zor
olayları anlamalıyız. Şu an gerçekleşen ve gelmekte olan zor durumları
anlamalıyız. Dolayısıyla geçmişteki
zor anıları unutmamalı, hatırlamalıyız. Sergide yasın varlığını reddedemem. Ancak yas tutma çalışmalarında genelde bu boşluğu yeniden
doldurma çabası hakimdir. Ben ise
bu alanı açık bırakmayı öneriyorum,
bir boşluk olarak. Bu bir tür gizleyerek açığa çıkarma çalışması. Boşlukla
çalışmak, aralıkla çalışmak, arafta olmakla çalışmak gerek.
Çalıştığım sanatçılar hali hazırda
Zilberman Gallery’nin sanatçıları.
Tekrardan Gov’un videosuna gelirsek, oradan başlayarak farklı rotalara
yöneldim. Toplumsal bellek ve savaş
geçmişi, sömürgecilik karşıtı mücadeleler… Singapurlu sanatçı Sim Chi
Yin de İngiliz Malaya’sındaki bu bellek üzerine çalışıyordu.
Bir açıdan şu sıralarda da zor bir
zamandan geçiyoruz. Bu sergi üzerine çalışmak ve dünyada olup biteni
izlemek de benim açımdan zordu.
Sim Chi Yin’in çalışması ‘Bir Gün
Anlayacağız’ İngiliz sömürgecilere
karşı verilen gerilla mücadelesinden
ilham alıyor. Bir gölü konu edinen
üç fotoğraf ve bir izleme kulesi görüyoruz. Göl bize geçmişle ilgili pek de
fazla bir şey söylemiyor ancak yine de
bu yüzeyin ardında bir şeylerin gerçekleştiğini hayal edebiliriz.”

‘Bölgeyi sanat severlerin uğrak mekanı yapmak istiyoruz’
■ Moiz Zilberman* / Zilberman
Polat Piyalepaşa bir soylulaştırma
projesi ve ulaşım itibariyle sapa gibi
görünen bir yerde, üstelik de oldukça büyük bir emlak geliştirme projesi.
1100 civarı bir konut var yanlış hatırlamıyorsam ve iş alanları vesaire...
Buraya canlılık katmak için sanat galerilerini düşünmüş olmaları bence
takdire şayan. Geldiler bizi buldular
ve açıkçası hem çok cömert hem de
çok pozitif yaklaştılar. Bizlere çok açık
davranıyorlar, her şeyi danışıyorlar ve

bugüne kadar taleplerimizin çok büyük bir çoğunluğu da yerine getirildi
açıkçası. Dolayısıyla ben çok memnunum burada olmaktan.
Tabii tek başıma olsam olmazdı,
dolayısıyla oraya tamamen taşınmış
olan üç galeri, yani MERKUR, Pi
Artworks ve .artSümer ile birlikte olmamız son derece değerli. Hatta bir
proje daha var sanatla ilgili o da olursa
harika olacak, o henüz gerçekleşmedi. Bir de Arter’e bu kadar yakın olmamız çok güzel. Arter’le de bir shuttle

anlaşması yapılıyor, Arter misafirleri
araçlarını bilet ibrazıyla bizim oradaki
otoparka ücretsiz bırakabilecek ve iki
yer arasında bir shuttle servisi olacak.
Böyle bir dayanışma projesi de hayata geçecek. Burası henüz tam olarak
ticari alanlar itibariyle dolmuş değil,
bu yılın bahar aylarında tam olarak
ayağa kalkmış olur diye düşünüyorum. Bizim için buranın avantajı da,
bizim galerilerimiz malum hep ikinci
kat galerisi, Berlin dâhil. İlk defa bir
vitrin galerimiz oldu. Açık alanlar var,

o konuda da çok yapıcı davranılıyor,
açık alanda etkinlik yapmak istersek
kullanabiliyoruz, heykel koymak istiyoruz diyoruz, “tabii ki koyun” diyorlar, çok pozitifler. Biz de güçlerimizi
birleştirerek, birlikte açılışlar yaparak
burayı sanat severlerin geldiği bir mekan haline getirmek istiyoruz.
Biz Piyalepaşa galerimizde sürekli
olarak kürate edilmiş grup sergileri
açacağız. Her sene eylül ayında bir
freelance küratörü davet edeceğiz,
serbest bırakacağız, istediği sanatçıyla

istediği temada bir sergi yapmasına
imkan tanıyacağız. Üç tane de bizim
kendi ekibimizin kürate ettiği grup
sergisi olacak. Toplam dört adet grup
sergi olacak yılda, yalnız bazı sergilerin aralarını biraz açık tutacağız. O
arada da farklı etkinlikler düşünüyoruz, örneğin performanslar ya da yeni
çalışmaya başladığımız sanatçıları göstermek için mini sergiler olabilir.
*Moiz Zilberman’in, IAN’in Ocak 2022 tarihli 63’ünü sayısında yer alan röportajından
alıntılanmıştır.
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Viyana’nın dehlizlerinde kaybolmak
Pi Artworks İstanbul, 26 Şubat-23 Nisan tarihleri arasında Kemal Seyhan’ı Futuregarden isimli sergisiyle dördüncü kez ağırlıyor. Eserlerinde yansıttığı katmanlar, boya ile
kurduğu ilişki ve derinlikli anlatımıyla tanınan Kemal Seyhan, sergide bizi Viyana’nın karanlık sokaklarına sürüklerken, tarihin ruhuna bugünün perspektifinden bakıyor.

Siyah kimi için yasın simgesidir, kimi
için ölümün, kimi için de umutsuzluğun. Ancak Kemal Seyhan’ın Futuregarden kapsamındaki “siyah”ı bu
ifadelerin ötesine geçiyor ve rengi
adeta kimliksizleştiriyor. Sanki o siyah, diğer tüm renkleri temsil ediyor.
Yatay, dikey, renk, yoğunlaştırma… İlk bakışta pek de bir anlam
ifade etmeyen bu dört kelime aslında
sanatçı Kemal Seyhan’ın kendi işlerini anlatırken kullandığı ifadeler. Sanatçının çalışmaları incelendiğinde
bu kelimeleri neden seçtiğini anlamak çok da zor değil. Zira yatay ve
dikey formlar, öznel renk kullanımı,
yoğun biçim ve anlatım onun üslubunun en karakteristik unsurları.
Çalışmalarına siyah boya ve yatay
konumlandırılmış tuval ile başlayan
Seyhan, ardından boyayı düz, dikey
veya yatay biçimlerde titizlikle uygular. Binlerce spatula dokunuşuyla uygulanan kilolarca boya ile her tuvalde özel katmanlar oluşturur. Sanatçı
benzer deneyimi kağıt üzerinde de
grafit kullanarak dener. Üretim sürecini bir sorgulama seansı şeklinde
algılayan Seyhan, bir sanatçı/ressam
olarak ne yaptığını sorgular. Tekrar
eden eylemlerin verimliliğinden ilhamla adeta bir ritüele dönüşen
üretim sürecinde doğayı taklit eder.
Katmanların beraberinde biriken deneyim, zaman ve enerji resmi ortaya
çıkaran etmenlerdir.
Futuregarden sergisi, galerinin
minimal düzeninde mekana özgü
bir müdahaleden izler taşıyor. Serginin kökleri; Viyana şehir merkezinin
güneybatı sınırı olan altıncı bölgedeki Mariahilfe Caddesi’nde galerici
ve küratör Amer Abbas’ın daha önce
açtığı sanat galerisiyle aynı bloktaki
ve yine Abbas’a ait Futuregarden
isimli kafeye uzanıyor. Öyle ki Kemal
Seyhan sergisine başlık olarak da bu
kafenin ismini koyuyor. İlk duyulduğunda fütüristik bir izlenim uyandırarak akıllara yapay zekanın hüküm
sürdüğü, robotların kol gezdiği, laboratuvar ortamında bitkilerin yetiştirildiği bir ortam getirse de gerçek
pek de öyle değil. Tam da aksine, gelecekten çok geçmişin peşine düşen,
anılardan ilham alan bir sergi.
Tarihe tanıklık eden kafenin
Esterházypark’a bakan pencerelerinden İkinci Dünya Savaşı’nın
zirvesinde milliyetçilik anıtı olarak
inşa edilmiş yedi kuleden biri görülür; uçaksavar kulesi Flakturm.
Bu kule aynı zamanda 1991’de,
kavramsal sanatçı Lawrance Weiner’in geçici enstalasyon olarak tepesine yerleştirdiği “Zerschmettert
in Stücke (im Frieden der Nacht)

FOTOĞRAFLAR: KAYHAN KAYGUSUZ

BURCU DIMILI
burcudimili@gmail.com

Çalışmalarına siyah boya ve yatay konumlandırılmış tuval ile başlayan Kemal Seyhan, ardından boyayı düz, dikey veya yatay biçimlerde titizlikle uygular.

Futuregarden sergisi, galerinin minimal düzeninde mekana özgü bir müdahaleden izler taşıyor.

/ Smashed to Pieces (In the Still of
the Night)” yazılı beton yapı ile de
özdeşleşmiştir. Enstalasyon ile birlikte yeni bir mimari anlam kazanmış ve

milliyetçilik sembolünden savaş karşıtı bir anıta evrilmiştir. 2019’da lüks
bir restorana ev sahipliği yapacak panoramik bir cam yapıya yer açmak

için eserin kaldırılması, daha doğrusu paramparça edilmesi Seyhan’ın da
üretimlerindeki müdahaleye ilham
verir.

Sergi, gelecek mesajları veren isminin aksine ziyaretçilerini geçmişe
giden bir zaman tüneline sokuyor.
Bu tünelde sanatçının kariyerinin
başlangıcı olan 1993’te, Viyana’nın
en eski kiliselerinden Michaelkirche’deki grup sergisine dek gidiyoruz.
10 yıldan uzun bir süredir üzerinde
çalıştığı bir dizi eskiz, şehrin görsel
tarihiyle diyaloğa girme çabası, aynaya benzer nesneleri kullanımı o
zamanlarda sanatçının çalışma pratiklerine dair ipuçları veriyor. Sanatçının üretimleri, zamanla şimdinin
kaygılarını tarif eden, geleneksel resmin dışında konumlanan eserlere evriliyor. Futuregarden, bizi Seyhan’ın
sanat günlüğünden birkaç sayfa ile
baş başa bırakıyor.
Sanatçının siyahlığında kaybolduğumuz eserleri, adeta sonsuzluğun simgesi gibi. Rengi, zamanı,
anıları gizleme pratiği gibi okunabilecek siyah ve gri kullanımı, bir nevi
derinlik oyunu. Resmi, bir nesneden
çok mekana özgü ve geçici bir yerleştirme olarak algılayan sergi kapsamında, sanatçının katmanlarında
hafıza, mekan, bilinç akışının peşine
düşmek mümkün. Sergiyi 23 Nisan’a
kadar ziyaret edebilirsiniz.

‘İstanbul’un çağdaş sanat haritası tekrar yer değiştiriyor’
■ Yeşim Turanlı / Pi Artworks
Ortak bir mekanı paylaşmak ve
birlikte hareket etmek amaçlı diğer
galerilerle bir arada olmak 2011 yılında Mısır Apartmanı mekanımıza
taşındığımızdan beri devam ettirdiğimiz bir durum. Galerilerin bir arada olmasının izleyici üzerinde ayrıca
bir çekim yarattığına inanıyorum.
Değişken İstanbul çağdaş sanat
haritasını takip eden bir galeri olduk. Bu sebeple daha sonra Karaköy mekanımıza taşındık. Orada

bulunmak bizim için çok doğru bir
dönemde, çok doğru bir beraberlikti. Fakat yıllar geçtikçe Karaköy’ün
kalabalıklaşması, trafik sorunu ve
mekanın büyük araştırma sergileri
yapmak için yetersiz kalması bizim
için oradan taşınma sebeplerimiz
oldu. Bu sırada Polat Grup’un daveti ile tamamen galeri mekanı olarak
tasarladığımız ve dört galerinin bir
arada aynı düzlemde olduğu mekanımıza taşındık. Piyalepaşa projesinin sanatı hayatla iç içe geçirdiğini

ve daha ulaşılabilir kıldığını düşünüyorum. Ayrıca mekanımız bizim
için çok avantajlı, tamamen galeri
için planlanmış, sürprizli bir mekan
olması ve 250 metrekarelik bir alanda 5 metre tavan yüksekliğine sahip
olması sanatçılarımıza imkan tanıyor. Londra programımız dolayısıyla
Piyalepaşa mekanını biraz daha geç
açtık. Şu an burada ilk sergimiz devam ediyor.
Bundan dolayı izleyici ile mekanımızda yeni yeni buluşmaya başla-

dık. Arter ile aynı rotada bulunmamız, yürüme mesafesinin kısa olması
sanat izleyicilerini buraya taşıyor.
Ayrıca Piyalepaşa yolunda trafiğin
olmaması ve burada otopark olması
koleksiyonerlerimizin buraya hızla
adapte olmasını sağladı.
Bizim için gençlerin de bizi ziyaret etmesi çok önemli. Bu yüzden
FUTUREGARDEN sonrasında Can
Aytekin’in küratörlüğünde 2020-2122 Mimar Sinan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi mezunlarından

bir öğrenci sergisi planlıyoruz.
2010’lu yıllarda İstanbul’un çağdaş sanat haritası Nişantaşı’ndan Beyoğlu’na doğru kaymıştı. Geçtiğimiz
yıllarda Arter’in inşa edilmesi, Pilevneli, Dirimart ve Müze Evliyagil’in
bu bölgeye yerleşmesi ve şimdi Piyalepaşa galerilerinin de (.artSümer,
MERKUR, Pi Artworks, Zilberman)
dâhil olmasıyla yeni bir aks oluştu.
Buna istinaden, İstanbul’un çağdaş
sanat haritasının tekrar yer değiştirmeye başladığını söyleyebilirim.
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Figürlerin yok olduğu yerde
gölgelerin başlangıcına uzanmak
‘Gösterge insanları’ ile mücadelesinden vazgeçerek kompozisyonlarındaki figüre veda eden Yusuf Aygeç, 15 Mart’ta galeri MERKUR’de gerçekleşen Mekanlar Tercihlerin
Gölgesidir isimli altıncı kişisel sergisiyle bu defa düşünce sisteminde tanımlayamadığı gölgelerin başlangıcına uzanıyor. Sergi 30 Nisan’a kadar ziyaret edilebilir.
ÖZÜM CEREN İLHAN
ozumceren.ilhann@gmail.com
“Fark ettim ki gerçekten savaştığım
şey iyilik ve kötülük; ikisi de birbirlerinin içerisinde yer alıyor” diyen
Yusuf Aygeç, genel olarak kötülüğü
çağrıştıran gölgelerde dahi iyi olana dair bir arayış sergiliyor. Bu sergideki bütün mekanlar doğaya ait
görünse de hepsinin tasvir ettiği şey
yine insanın kendisi. Üretimlerinde
yarattığı ipuçları ile kolektif hafıza,
benlik, element ve insan karakterlerini sorgulayan sanatçı aynı sisteme
sahip insan ile doğanın işleyişini, bu
sergiyle tek bir mekanın varlığında
birleştiriyor. Kullandığı renk paleti
ve malzemelerindeki kontrastlıkla
insanın görme biçimine vurgu yapan
Yusuf Aygeç ile sergi ve üretim pratiğine dair konuştuk.
Mekanlar Tercihlerin Gölgesidir,
C.A.M. Galeri’de gerçekleşen Mekanın Ruhu (2020) serginizin devamı
olarak konumlanıyor. Bu bağlamda
güncel serginiz, mesele edindiğiniz
konular ile onları sergileme biçiminize bir öncekinden farklı olarak nasıl
bir yaklaşım geliştiriyor?
Mekanın Ruhu’nu gösteremedik
diye düşünüyorum çünkü o sergi beş
gün açık kalabildi ve pandemideki
kısıtlamalar nedeniyle de kapandı.
O dönemler üretimlerimdeki sorgulamaları insan üzerinden yapıyor
ve bunları figür ile gösteriyordum.
Sonrasında, uyguladığım bu sistemi
faşizan bulmaya başladım. Düşündüğüm, hissettiğim ve kurguladığım bir
sistem olsa da duvara astığım eser ya
da kadrajların içerisinde izleyicinin
kendi hikayesine alan açamadığını
fark ettim. İzleyicinin eser üzerine
okumaları direkt benim anlattığım
biçimde ve yansıttıklarım ile sınırlanıyordu. Eserlerimde izleyiciyle doğrudan göz teması kuran figürlere
rastlıyorsunuz. Söz konusu bakışlar
bir noktadan sonra beni de rahatsız
etmeye başladı. Pandemi öncesinde
yaşanan küresel problemler insanları
ve yaşam biçimlerimizi oldukça gerdi. Sanatın ise iyileştirici, sakinleştirici bir tarafı var. Biz de söz konusu
problemlerden etkilendik ve gerginliğimizi sanatımıza da yansıtmaya
başladık. Bu kadar uyaran içerisinde
biraz sakinleşmeye ihtiyacım vardı.
O nedenle resimlerimde de sakinleştirici bir yaklaşım benimsedim.
Mekanın Ruhu’nda figürün ve görebildiğimiz bütün diğer mekanların
ruhunu işlemeye, onları da sorgulamaya başladım. Ruh dediğimiz şeyin
felsefe de dahil hiçbir yerde karşılığı
yok. Ruh, bizim hissettiğimiz bir şey.
Bedeni ise ayna karşısında görebildiğim bir mekan olarak düşünüyorum.
Gözlemlediğim diğer şeyleri de bu
yaklaşımla izlemeye başladım.
Mekanın Ruhu’nda bir figür resmi, hatta bir anne, ideal bir kadın tasviri vardı. Güncel sergimde ise figür
ya da insan tasviri hiç yok ancak eserlerin hepsi insan varlığına karşılık
geliyor. Bu sergimi Mekanın Ruhu
sergisinin devamı olarak niteliyoruz
çünkü bu etkileri ilk sergimde gösteremedim. Marcus Graf ile ilk sergim
için çevrim içi bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Orada, fiziksel bir mekanda
olabileceğinden çok daha fazla etki-

Yusuf Aygeç, ‘Varın altında yokluk, yokun altında varlık’, tuval üzerine yağlıboya, 200x135cm, 2021

leşim aldım. Fark ettim ki dijital bir
gerçeklik var ve her ne kadar ondan
uzak durmaya çalışsam da kendimi
bu mecra içerisinde buluyorum. İlk
sergim beş gün açık kaldıysa da o söyleşimizin etkisi ile insanlar üzerinde,
bir buçuk ay açık kalacağı süreçten

çok daha fazla etki yarattı.
Üretimlerinizde “anımsatıcı imgeler” adını verdiğiniz ipuçları olduğunu okumuştum. Söz konusu ipuçları
ile kolektif bir hafızaya işaret ediyor,
bu hafıza üzerinden kendi benliğini-

zi sorguluyorsunuz. Her bir ipucunu
element olarak tanımladığınız altın
gibi malzemeler de bulunuyor. Bu
serginizdeki kolektif bilinç, insan
doğası ve elementlerin karşılığı nelerdir? Bütün bunlar sergi ismindeki
mekan olgusu ile nasıl ilişkileniyor?

Resim yaparken kendimi görebilme ihtiyacı ile bu durumu sorgulama
pratiğim yaklaşık 12 yıllık bir sürece
yayılıyor. Üretimlerimde ortak bellek ve bilinç ögelerini önemsiyorum.
Her ne kadar gözlemlerim ve hislerimle üretsem de resimlerim belirli
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bir mekana asılıyor ve bir izleyiciye
sunuluyor. O nedenle izleyiciyi hiçbir
zaman görmezden gelemem.
Yaratılıştan itibaren baktığımız
zaman insanın kimyası aynı. Yalnızca
yaşadığımız, içinde bulunduğumuz
zaman ve koşullara göre hayat pratiklerimiz değişiyor aslında. Son dönemlerde elementlerin karşılığı olarak insan karakterlerini sorgularken
doğanın sistematiği içerisinde de insanlığın aynı işleyişe sahip olduğunu
fark ettim. İnsanlar için bahsettiğimiz döngü, var oluşlarından bu yana
belki de evrimin son aşamasına kadar
hep aynı; bizler yalnızca edindiğimiz
pratikleri geliştiriyor ya da değiştiriyoruz. Aşk, inanç gibi konularda hissettiğimiz, vücudumuzun verdiği tepkiler hep aynı. Genel itibariyle insanı
ve evreni var eden sistemin aynı olduğu, hepsinin tek bir mekan içerisinde
sabit olduğu hissiyatına da bu düşüncelerim aracılığıyla ulaşabildim.
Öncesinde üretimlerimin PopArt olduğu düşünülüyordu. Ben
hiçbir zaman böyle bir sanat akımı
ile ilgilenmedim, hatta çekici bulmadığım bir sanat akımı diyebilirim. 17’inci ya da 18’inci yüzyıllarda
üretilmiş, kutsal ya da dokunulmaz
olarak kabul ettiğimiz bazı resimleri inceledim. Yapıldıkları dönem ile
yaşadığım dönem arasında bir bağ
kurmaya çalıştım. Örneğin; o dönemlerde politik bir bağlamda üretilen işin günümüzdeki karşılığını
sorguladım. M.Ö. POP ART (Aralık
2013 - Ocak 2014) sergim de aslında
bu bağlamda konumlanıyordu. Böyle
bir duruşu şu anda da sergiliyorum.
Yalnızca figürün üzerindeki kıyafetler, mekan ya da ışığın değiştiğini düşünüyorum. Genel itibari ile format
hep aynı. Figür odaklı resimlerimde
mekanı hiç kullanmıyordum. Figürlerin duruşları, oturuş biçimleri ile
ilgileniyordum çünkü o biçimlerin
izleyiciye ne hissettirdiğini anlayabilmek benim için çok önemliydi.
Bir süre sonra sürekli olarak figüre odaklandığımı, bu nedenle figür
ile mekanı aynı kadrajda buluşturamadığımı fark ettim. Bunları üretirken travmalarım,”Ben kimim?”e dair
sorgulamalarım vardı. Çocukluk
travmalarımın üzerine gittiğimde ise
kimsizleştiğim bir sürece uzandım.
Hayatımdaki öğretilerin çoğunu reddedip yeni baştan bir sistem yazdım.
Ben Tek, Hepiniz! (2016) sergimde
baba figürü, aile, baskılar, inanç gibi
konular vardı. O serginin ardından
resimdeki üreten kimliğimden sıyrılarak yapıtlarıma izleyici gözünden
yaklaştım.
İlk dönem üretimlerinizde sanat tarihinde öne çıkan ancak bağlamından
koparılan figürlere rastlıyoruz. Yakın
geçmişteki üretimlerinizde ise merkezdeki figüratif ögeler tamamen
yok oluyor. Pratiğinizdeki bu değişimin sebebi nedir?
Kompozisyonlarımın merkezinde hep bir figür vardı ve gösterge
olarak konumlanıyordu. Figürün
yok olduğu süreç ise insanlarla barışmamdan kaynaklanıyor. Onları yap-
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tığım dönemde “gösterge insanlar”
karşısında sürekli olarak mücadele
veriyordum. Fark ettim ki savaştığım
şey iyilik ve kötülük; ikisi de birbirinin içerisinde yer alan kavramlar.
Gölge kavramı benim için tanımsız
ancak genellikle kötü olan ile ilişkileniyor diyebilirim. Nitekim kötülükle
ilişkilenen aynı gölgenin içersinde
iyi tarafları da görebilmek mümkün.
Şu an kompozisyonlarımda işlediğim şeyi gölgelerin başlangıcı olarak
tanımlıyorum.
Gölgenin mağara duvarlarındaki çizimlerle ilişkisinden bahsettik.
Sergideki eserlerimde mağaralardan
alıntılar da var. Kurgularımı yapar-

kitapların bende bıraktığı hislerden
kolajlar üretiyorum. Çocuk kitaplarını okumayı çok severim, oradaki
görsellerden de esinleniyorum. Gölge beni etkileyen ve düşünce sistemimin tanımlayamadığı bir durum.
Bedenimin fiziksel dünyadaki izdüşümü olabilir ancak kendi içimde tanımlayamadığım bir gölge daha var.
Gölge; içimizde var olan, kabul
ettiğimiz ya da etmediğimiz, farkına varmadığımız taraflar. İyi ile
kötünün karma bir biçimi olarak
tanımlayabilirim.
Mekanlar Tercihlerin Gölgesidir,
şu andaki üretimlerimde bir geçiş ve
sorgulama sürecim aslında. Güncel

bir doğa arayışı görüyorsunuz ancak
kullandığım renkler doğada bulunmuyor. Bir ağaç formu resmederken
fiziksel bir dünyada göremeyeceğiniz
renkleri o ağaç üzerinde kullanıyorum. Bunun bir nedeni de sıklıkla
dağa çıktığım, rakımları zorladığım
bir pratikten kaynaklanıyor. Fark
ettim ki ne kadar yükseğe çıkar ya
da yüzeyden uzaklaşırsam, doğanın
renk paleti de o kadar değişiyor.
Bizim flash tonlar dediğimiz şeyler,
zirvelerde oldukça farklı. “İnsanların
çeşitli kimyalar ile görme biçimlerini değiştirmelerine gerek yok” şeklinde tanımladığım bir durumdan
bahsediyoruz.

Yusuf Aygeç, ‘Başını kaldır da bak, boşluk bile mezarlık’, asitsiz kağıt üzerine füzen, 160x140cm, 2021

ken kolaj sistemi ile çalışıyorum; bir
anda başladığım resimlerin gözleme
yayılan bir süreci bulunuyor. Bir şeyi
durup izlemek gibi değil bu, hayatın
içerisinden bir his yakalamak. Örneğin; konuşmalarımızda açığa çıkan
bir hissiyatı buradan çıkıp köşeyi
döndüğümde de taşıyor, bende yarattığı bir etki oluyorsa tam olarak onun
peşine düşüyor ve kayıt altına almaya
çalışıyorum. Üretimlerdeki sorgulama sürecimde bu hissiyatı merak
ederek yakaladığım her ne varsa resimlerime taşıyor ve bir araya getiriyorum. Belirli bir zamanda çektiğim
fotoğrafların, okuduğum şiir ya da

sergimi konuşuyor olsak da şu anki
pratiğimde bu konuya eğiliyorum.
“Gölgeler anlamsızdır, aslını görmedikçe…” şeklindeki kavram ve tanımlama üzerine düşünüyorum.
Her iki serginizde de renk paleti pastel bir bütünlük gözetse de ele aldığınız konulara göre renk ve malzeme
seçiminde değişikliğe gidiyorsunuz.
Bu sergide kalın bir tabaka halinde
uyguladığınız yağlıboya etkisi hemen
göze çarpıyor. Bu değişimin sebebi
nedir?
Uyguladığım renk sistemi farklı amaçlara hizmet ediyor. En başta

Malzeme çeşitliliğim şu şekilde;
doğrudan resme başlamak yerine
bir eskiz aşaması ve sistem kurgusuna yöneliyorum. İlk önce, yaratmak
istediğim kompozisyonu bir kağıda
çiziyorum. Ardından yağlı ya da toz
pastel ile renklendirmeye geçiyorum.
Oradan alıp yağlıboyaya taşıdığım
bir süreç var aslında, kağıttaki pastelin olgunlaşmış hâli diyebiliriz.
Kontrastlığı da önemsiyorum
çünkü aslında hayat, görme biçimimizi geliştirdiğimizde bu kadar
yumuşak bir yapıda değil. İnsan öğrenme yetisi ve görme biçimini geliştirdikçe rengi, formu daha farklı

görebiliyor. Tanıdığım pek çok sanatçı, söz konusu sorgulamaların ardından kendilerini geliştiriyor, yüzeyde
kullandıkları ile insanları etkileyebiliyor. Daha fazla görmeye, hissetmeye çalışıyorum. Farklı malzemeler
denemek zorundayım çünkü elime
bir malzemeyi aldığımda onun hakkını verebilmek istiyorum. Pratiğime
uyabilecek ya da dışında kaldığına
kanaat getirdiğim malzemeleri de
denemekten yanayım.
Serginizdeki üretimlerin tuval boyutları ile çerçeveyi kullanma şekliniz
dikkat çekici. Köşeli formların doğada bulunmayan, insan eli ile üretildiğini düşünürsek serginizdeki yuvarlak ve köşeli formlar insanın doğa ile
ilişkisine nasıl bir referans veriyor?
Uyguladığım teknik, diyagonalliği hiçbir şekilde kabul etmiyor; fırça
vuruşlarım sert ve köşeli. Bu durum
hem kendi psikolojimle hem de insanın, doğanın da sert köşeli olmasıyla
alakalı. Doğanın sert oluşunda ona
karşı koyamadığımız, kendi kurallarını koyabildiği bir durum var. Bu
durum insan için de geçerli çünkü
sınırlarınıza müdahale eden, hoşunuza gitmeyen ya da istemediğiniz
bir şeyde köşeli, sert yanınız hemen
açığa çıkıyor. Resimlerde yaratmaya
çalıştığım sistem de aslında bununla
alakalı. Tuvalin formuna ve teknik
tarafa geldiğimizde ise bir astar süreci devreye giriyor. Resmin yüzeyine
uyguladığım astarın ardından tuvalin dikdörtgen ya da yuvarlak olması,
kompozisyonun bana aktardığı hisse
göre şekilleniyor. “Menzil 2” isimli
eserimde üç metrelik yuvarlak bir
tuval görüyorsunuz. Halbuki tuvalin
kendisi ilk başta dikdörtgendi. Resmi
yaptıktan sonra tuvale yuvarlak bir
form kazandırdım. Tuvalin yan tarafına geçtiğinizde resmin devam ettiği
hissiyatı, çevremden duyduğum başka bir yaklaşım. Bilinçli yapmadığım
bir eylem olsa da yaptığım resimden
kadraj alır gibiyim. O kadrajı aldığım
zaman ise iş tuvalin kenarına taşıyor.
Şehrin değiştiği ve dönüştüğü noktalarda sanatı önceleyen bir mekandayız. Piyalepaşa’daki bu atmosferi
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu tür izlenim alanlarının oluşmasını önemsiyorum çünkü bir galerinin niteliği sanatçısınınkini de etkiler. Kendi pratiğim için konuşacak
olursak; çok büyük ölçekte resimler
yapmak istiyorum ancak bunları sergileyebilecek alanlar tam tersine çok
kısıtlı. Öte yandan eserlerimi üretebileceğim mekanlarda da benzer
bir sınırlılık bulunuyor. O nedenle
bahsettiğimiz oluşumlar, sanatçıyı rahatlatacak alanlar açıyor. Bugün hâlâ
tavan yüksekliğini konuştuğumuz bir
galeri sistemi var. Bu durumu, butikleşmeden çıkamadığımızın göstergesi olarak yorumluyorum. Nitekim
MERKUR’ün Piyalepaşa’daki yeni
mekanı bu açıdan çok iyi durumda. Türkiye’nin dört güçlü galerisi
oradaki hatta yan yana. Bu konumlanışın gelen ziyaretçiyi de beslediği
düşüncesindeyim.

‘Sanatın her alanda yer alması gerektiğine inanıyorum’
■ Sabiha Kurtulmuş / MERKUR
Piyalepaşa’ya taşınma önerisi
sanatçım Saliha Yılmaz tarafından
geldi. Piyalepaşa Polat projesinden
bahsetti ve burada galeri yerleşimine uygun alanlar olduğunu söyledi.
2010 yılından beri Nişantaşı galericisi olarak bu bölge ve özellikle Dolapdere benim için çok cazip değildi.
Arter, Evliyagil, Pilevneli ve Dirimart
bu aks üzerinde yer almasına rağmen gerek çevresel faktörler, gerek-

se güvenlik olarak bu alanı kendim
için hiçbir zaman düşünmedim.
Ancak Polat Piyalepaşa’ın çevreden ayrı kendi sokağının olması,
galeri alanlarının önünde otoparkı ve valesinin de olması çok cazip
geldi. Dolapdere ve Kasımpaşa’nın
tüm kötü dokusundan ayrışmış bir
proje. Aynı zamanda mekanların
da düz ayak, yüksek tavanlı olması
da bizler için büyük bir şans oldu.
Polat ekibi tüm galerileri bizlerin is-

teği doğrultusunda hazırladı. Burası
AVM ve konut projesi ancak bizlerin
bulunduğu sokak sadece yeme içme
alanına ayrılmış dolayısıyla AVM kısmı ile karşılaşmıyorsunuz.
Galerimin yan komşusu Penguen Kitabevi, tam karşıma da iki
restoran açılacak. Bu konsept bizler
için çok uygun. Her rezidans ya da
yaşam alanı projesinin sanat galericileri için uygun olacağını düşünmüyorum. Ancak sanatın her alanda

farklı şekillerde yer alması gerektiğine de inanıyorum.
Burası uzun zamandır bizleri
takip etmeyen koleksiyoner ve sanatseverlerin şimdiden uğrak yeri
oldu. Ben Nişantaşı’nda daha çok
randevulu olarak misafirlerimi ağırlarken, burası spontan dostlarımızın
ziyaretleriyle çok keyifli oldu. Her
gelenin özellikle bizlere ilettiği ise;
ulaşımın çok kolay olması ve park
sorununun olmaması. İstanbul gibi

bir şehirde park sorunu olmadan,
neredeyse galerilerimizin önünde
araçlarından inip gelebilmeleri büyük bir lüks diye düşünüyorum.
Dört galeri olarak çok istesek de
maalesef açılışlarımızı henüz aynı
tarihlerde yapamadık. Ancak eylülde sezon açılışını beraber yapmayı
planlıyoruz. Bizleri çok iyi tanıyan
Polat’ın PR şirketiyle birlikte ileride
bu sokağı daha da hareketlendirecek projeler üreteceğiz.
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Sanatın olduğu yerde umut vardır
.artSümer galeri Deniz Aktaş’ın, Tesadüfi Bir Kronolojinin 76 Parçası isimli ikinci kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Çeşitli ebatlardaki kağıt üzeri mürekkepli kalem
çizimlerden oluşan seçki, çoklu bir imgelem üzerinden seyirciyi, yurtsuzluk ve yerinden edilmenin farklı biçimleri üzerine düşünmeye davet ediyor.
TUBA PARLAK
gyy@istanbulartnews.com
Deniz Aktaş’ın .artSümer’deki
ikinci kişisel sergisi Tesadüfi Bir Kronolojinin 76 Parçası, klasik Maupassant hikayeciliğinin “giriş, gelişme,
sonuç” tekniğini takip eden üç bölümlük bir kurgu üzerinden yer ve
gök, savaş ve barış, yıkım ve yaratım
gibi ikili karşıtlıkları tezat yönleriyle
bir araya getirerek seyirciyi, yurtsuzluk ve yerinden edilmenin üç hali
üzerine düşünmeye davet ediyor.
Sergileme alanında üç odacık
içinde kurgulanan öykünün giriş
sahnesinde, yani hemen galeri kapısından girer girmez, bizi “Umudun
Enkazı 3” adlı eser karşılıyor. Çok
davetkar bir karşılama değil bu, çünkü 130X200cm ölçülerindeki eser
geçiş yolunu kapatıyor ve seyirciyi
onu aşmaya mecbur ediyor. Üstüne
üstlük, seçkideki tüm çalışmalar gibi
kağıt üzeri mürekkepli kalem olan
eserde, üst üste yığılmış askeri kum
torbaları resmediliyor. Eser, izleyiciye
bir cephede olduğunu ve cephenin
arkasındaki açık araziye çıkarken ne
tür bir risk aldığının farkında olması
gerektiğini imâ ediyor.
Cepheyi aştığında seyirci güvenli bölgesinden ve yurdundan ilk ayrılışı yaşıyor ve 10 parçadan oluşan
“Sessiz” isimli eser ile karşılaşıyor. Bir
kuşun yavaş yavaş vücuda gelişini resmetmekle varoluşunu tamamlayamamış birçok kuşu resmetmek arasında
bir belirsizlik çizgisinde duran seri,
kuşlar üzerinden bizi yurtsuzluk ve
yerinden edilmenin ikinci hali üzerine düşünmeye çağırıyor. Özgürlüğün simgesi kuşlar gerçekten özgür
müdür? Yurtsuzluk bir özgürlük biçimi midir yoksa eksik bir varoluş mu?
Savaşın ve ölümün yıkıcılığından kuş
olup kaçmak mümkün mü?
Sağdaki ikinci odaya girdiğimizde öykünün ikinci bölümü başlıyor.
“Değişen Ufuklar” isimli 25 çizimden oluşan serideki tüm parçalar
ufuk çizgileri birbirine hizalanacak
şekilde asılmış. Aynı ufuk çizgisini takip ederken yerinden edilmenin çok
daha sert halleri ile yüzleşmek durumunda kalıyoruz, tıpkı yeryüzünde
aynı ufuk çizgisine bakan milyonlarca insanın her gün yaşadığı gibi.
İç mekana ait olan mobilya gibi
unsurların yerinden edilip dış mekana gönderildiği temsiller, kent aidiyetinin altını oyan üst üste yığılmış
plansız yapılar, ev, yurt, yuva olamamış yarım bırakılmış inşaatlar, uçsuz
bucaksız, belki ayak basılmamış, kimseye yurt olmamış araziler birer slayt
görseli gibi akarken, yerli arthouse
filmlerin imgelemini anıştıran bir
boğuculuk, bir umutsuzluk, bir yıkıcılığın anlatısını kuruyor. “Değişen

Deniz Aktaş, ‘Umudun Enkazı 3’, kağıt üzeri mürekkepli kalem, 130X200cm

Deniz Aktaş, ‘Yerçekimsiz Objeler’, kağıt üzeri mürekkepli kalem

Ufuklar” serisini izlemek için sırtımızı döndüğümüz duvarda yer alan
“Defans” adlı eser ise önümüze ördüğü duvarla, artık geri dönemeyeceğimizi, üçüncü bölüme doğru ilerlemek zorunda olduğumuzu söylüyor.
Üçüncü ve sonuç bölümünde bizi
“Yerçekimsiz Objeler” serisi karşılıyor. Mekansal bağlamından kopartılarak boşluk içinde resmedilmiş
cisimlerin içinde bir tanesi göze çarpıyor, çünkü tüm seçkide renklendirilmiş olan tek cisim o: bir dal deve
dikeni. Reel dünyada son derece
“teritoryal” olan pek çok cismin boşlukta yüzer şekilde resmedilmesiyle
yurtsuzluk ve yerinden edilmenin
üçüncü boyutunu bize tanıtan “Yer-

çekimsiz Objeler” serisindeki bu motif, seçki içinde tekrarlayan bir motif.
“Değişken Ufuklar” serisindeki boş
arazi temsillerinde de kendisiyle bir
kaç kez karşılaştık çünkü. Bu imgeyle
öykü bizi bir anlamda ikinci bölüme
geri gönderiyor, yani “sonuç”a ulaştırmayarak bir loop’a alıyor.
Ayrıca bu imgeyle birlikte kökleri
toprakta olan bir cisim üzerinden yer
ve gök arasındaki ikili karşıtlığa dair
sorgulamalar başka bir ton kazanıyor,
çünkü ne deve dikeni birilerinin onu
kopartmak, yani yerinden yurdundan etmek isteyeceği kadar estetik bir
objedir, ne de istenirse bile dikenli
yapısı buna müsaade eder. Dolayısıyla bir deve dikeni belki de bir kuştan

daha özgür ve yerinden edilmiş veya
göçe zorlanmış ayakların yanından
adımladığı “yer”e daha aittir.
Hristiyan mitolojisinde de kendisine yerinden edilmek kavramıyla
bir arada özel bir anlam ithaf edilen
bir çiçek deve dikeni. Efsaneye göre
Hazreti Meryem, Herod’un zulmünden Mısır’a kaçarken yolda henüz
bebek olan Hazreti İsa’yı deve dikenlerinin arasına saklayarak bir emzirme molası verir. Bebeği emzirirken
göğsünden düşen süt damlalarının
deve dikeninin yapraklarındaki beyaz damarları yarattığına inanılır.
Deve dikeni endemik olarak Akdeniz havzasına ait (Ortadoğu ve Kuzey
Afrika dâhil) bir bitkidir, tıpkı tarihe adını büyük puntolarla yazdırmış
pek çok yurtsuzlaşma ve yerinden
edilme hikayesinin olduğu gibi.
Yapraklarındaki anne sütü izleriyle deve dikeni bir yandan da mutlak
korunmayı, aidiyetin en masumanesini ve yaşatmayı müjdeler. Bir varlığın, kendinden vererek bir diğer
varlığı yaratıp var etmesinin en saf
biçimlerinden biridir. Bunların bir
diğeri de sanatçının sanatsal yaratımıdır tabii. Sanatın olduğu yerde,
yok olanlar var olmaya devam edecektir; yeri yurdu elinden alınanlar
sığınacak bir liman, barınacak bir
vatan bulacaktır. Bir eskizin detayları
bile olsa o yer, bir yere ait olacaktır.
Dolayısıyla diyebiliriz ki sanat
olduğu müddetçe umut vardır ve
sergileme mekanından ayrılmak için
kurgu bizi yeniden hikayenin başlangıcına gönderdiğinde tekrar karşılaştığımız “Umudun Enkazı 3”, burada

ikinci bir anlamsal boyut kazanır.
Umuttur aslında oradaki ve enkaz
aslında ona arkamızı döndüğümüzde bize olandır.
Küratör Duygu Demir tarafından
hazırlanmış, “Ziyaretçiye Mektup”
isimli sergi tanıtım metninde serginin isminin Michael Haneke’nin
1994 tarihli “Tesadüfi Bir Kronoloji’nin 71 Parçası” adlı filmden alındığı belirtiliyor. Filmi izleyenler için
şüphesiz ki seçki çok daha geniş bir
referanslar dünyası barındırıyor. 26
Şubat’ta açılan sergi, 9 Nisan’a kadar
ziyaretçilerini bekliyor.

Deniz Aktaş Hakkında
1987, Diyarbakır doğumlu olan
Deniz Aktaş, Marmara Üniversitesi
GSF Resim Bölümü’nün ardından
Yeditepe Üniversitesi’nde yüksek
lisans eğitimini tamamladı. Çizimlerinde kent hafızasının travmalarını
irdeleyen sanatçı; kentsel dönüşüm,
zorla tahliye, yıkım ve toplumsal
çatışmaların izlerini taşıyan görüntüleri ele alıyor. 2016’da Paris’teki
Cité Internationale des Arts misafir
sanatçı programına katılan Aktaş’ın
ilk kişisel sergisi Yok Yerler, 2018 senesinde .artSümer’de açıldı. Sanatçının öncesinde katıldığı ikili/karma
sergiler arasında İmkansız Uzam,
Kasa Galeri, İstanbul, 2017; Poser
Son Temps (Zamanını Bırakmak),
On-Off Site, Paris, 2017; Wider den
Grautönen (Gri Tonlara Karşı), Pasinger Fabrik Gmbh, Münih, 2016;
Açık Şehir, Pilot, İstanbul, 2016 ve
Mitolojiler, 3. Mardin Bienali, 2015
yer alıyor.

‘İzleyici deneyiminin kalitesi mekan ile doğrudan ilişkili’
■ Aslı Sümer U/ .artSümer
Polat Piyalepaşa’daki yeni mekanımız, 17 yıllık galeri yaşamımızdaki
beşinci mekandır. Bu değişiklikler
gitgide oldukça zorlayıcı olmakla
beraber bu kararı almamızın ardındaki en önemli faktör, uluslararası
standartlarda galeri mekanı gereksinimlerini sağlamasıdır.
Sergilerin, bu derecede yüksek
tavanlı ve geniş espas sunan alanlarda çok daha etkileyici olduğunu biliyoruz. İzleyicilerin müze ve galeri

ziyaret deneyiminin en iyi şekilde
gerçekleşmesi, sanatın deneyimlenmesine imkan tanınması mekan ile doğrudan ilişkilidir.Açıkçası
rezidans, otel gibi projelerde galeri
bulunması beni heyecanlandırmıyor.
Galerilerin daha tekil durmasını, bir
“proje”nin içinde olmasına tercih
ederim. Ancak Polat’taki espası gördüğümde sergileme imkanları konusunda oldukça heyecanlandığımı
itiraf etmem gerekir. Sanat alanlarının en büyük etkilerinden biri bu-

lunduğu çevreyi dönüştürüp, sanatseverlerle bir buluşma noktası haline
çevirmesidir.
Polat Piyalepaşa son derece geniş
ölçekli bir proje ve sağladığı mağaza,
cafe, restoran gibi konfor alanlarıyla
şehrin buluşma noktası olmaya aday
bir proje. Böyle bir yapı sanatseverlerle birleştiği zaman Piyalepaşa’nın
çehresini gerçek anlamda değiştirebilecek bir potansiyele sahip oluyor
haliyle. Dolayısıyla benzer projelerde
sanat alanlarına yer verilirken aynı viz-

yon ve ruhun ön planda olması gerektiğine inanıyorum. Buraya taşınmamızla ilgili gerçekten çok güzel geri
dönüşler aldık. Açılıştan itibaren
gördüğümüz ilgi bizleri çok mutlu
etti. Her zamanki kitlemizin yanında yeni sanat izleyicileriyle de tanıştık. Toplu taşıma konusunda Karaköy’deki kolaylık burada henüz yok
maalesef, ancak zamanla bu konunun çözüleceğine inanıyorum. Dört
galerinin bir arada olması ve güçlü
sanatsal seçkiler ziyaretçileri motive

ediyor olsa gerek ki sanat dünyasını
takip eden kitle bizleri yalnız bırakmadılar, bırakmıyorlar.
Düzenlenen sergilerin yanı sıra
canlı ve çevrimiçi etkinliklerle bu
süreci desteklemeyi düşünüyoruz.
Sanatçı konuşmaları, açık pazar
günleri ve daha birçok proje üzerinde düşünmekteyiz. Sanatın dönüştürücü gücü, bu tip etkinlikler ile
birleştiğinde kısa zamanda Piyalepaşa’yı sanat haritası üzerinde önemli
bir nokta haline getirecektir.
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Atölyenin bir oyun alanına dönüşme hâli
Bellek dediğimiz şey aslında aynı gemidekilerin ne zaman karşılaşacaklarını belirleyen çağrışımların her biri. Sanatçı Ansen Atilla’yla, Erenköy’de bir çatı katında yer alan
atölyesinde etrafımızı saran oyuncakların arasında derin bir sohbete başladık. Bir sanatçının bugününü anlamak adına geçmişine yaptığımız yolculuk güzel çağrışımlar yarattı.
MEHMET KAHRAMAN
Mehmet.kahramart@gmail.com

Çocukluğunuzun oyun ile ilişkisi sanatınıza nasıl yansıdı?
Benim çocukluğum çok renkli geçti diyebilirim, yani mutlu bir
çocuktum. Babam havacıydı. Hava
ikmal merkezi komutanlığı gibi bir
yerde geçti çocukluğum. Uçakların,
jetlerin ve uçak fabrikalarını içerisinde çok fazla malzeme bulabildiğim
bir ortamda büyüdüm. Babam yanındaki erler tarafından fazlasıyla saygı
duyulan bir subaydı. Hayatımdaki
idollerimden biridir kendisi.
90’lardaki tek kanallı devlet televizyonlarındaki çizgi filmlerde gördüğümüz ortamlara benziyordu. Bir
çocuk için kış ortamının ve karın
müthiş yaşandığı Kayseri gibi bir yer
inanılmaz bir ortamdı. Kumda oynar
gibi karla oynayıp sonrasında buzdan
kaleler yapmaya giden bir süreç. Tek
çocuk olmak. Doğduğu büyüdüğü
yerden mutlu olmak. İki yaşımdayken bana kağıt kalem vermişler. Sürekli çizdiğim zamanlar olmuş. Beş
yaşındayken annem ile babam bütün
çizdiklerimi toplayıp sergi açmışlardı. Hatta o yıllarda Hürriyet Gazetesi bir haber de yayınlamıştı. Kayseri
gibi bir yer için önemli bir şey. Askeri
bir ortamda büyürken sanatla nasıl
ilişki kuruyor, diye de çok konuşulurdu o zamanlar.
Ergenlik dönemiyle birlikte tanıştığım Batman karakteri ile kendimi özdeşleştirmiştim. Güzel sanatlar anadolu lisesi mezunuyum. Hiç
unutmam yılbaşı partisinde kartondan Batman kostümleri yapmıştım.
Üniversitede de akademi önemli
tabi. Yorgan işçiliğiyle yaptığım kostümleri giyip balolara katılırdım.
Mimar Sinan’daki eğitimin yarattığı
hayal kırıklığını aşmak ve kendimi
motive etmek adına bir yıl harcayıp
kostümler yapmıştım. Oyun meselesi tek başına ürettiğim oyuncaklarla
hâlâ oynadığım bir süreç aslında.
Mimar Sinan Üniversitesi Resim bölümü mezunusunuz. Üretimlerinize
baktığımızda ise resim dışında farklı
disiplinlerde üretimlerle devam ettiğinizi görüyoruz…

FOTOĞRAF: ÖYKÜ TERLEMEZ/IAN

1974 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Ansen Atilla asker bir ailenin tek
çocuğu. Sanat eğitimine Avni Akyol
Güzel Sanatlar Lisesi’nde başlar ve
sonrasında Mimar Sinan Üniversitesi
Resim Bölümü’nde devam eder. Üniversitedeyken Özdemir Altan Atölyesi’nin de verdiği özgürlük ortamı ile
üç boyuta evrilecek olan üretim süreci
başlar. Sanatçının üretimindeki kurgusal anlatımın resimsel dışavurumla
kesiştiği ya da çatıştığı noktada karşımıza heykel, fotoğraf gibi aracılar üzerinden ironik bir tarih yazımı çıkıyor.
Sanatçının atölyesini “microbigs”
olarak tanımladığı, sinemadan siyasete önemli şahsiyetlerin üç boyutlu heykelleriyle dolu bir oyun alanı
oluşturmakta. Farklı zaman dilimlerindeki imgeleri bir araya getirerek
yarattığı ironik dijital resimler, tarihin farklı dönemlerine dair imajlarla
dolu. 2004 yılından bu yana birlikte
çalıştığı x-ist galeri ile 10 kişisel serginin yanı sıra yurt dışında da önemli
sergi ve fuarlarda gösterimler yapan
sanatçıyla Erenköy’deki atölyesinde
bir araya gelerek çocukluk, oyun,
kostümler ve üretme biçimlerine
dair sohbet ettik.

Ansen Atilla, 2004 yılından bu yana birlikte çalıştığı x-ist galeri ile on kişisel serginin yanı sıra yurt dışında da önemli sergi ve fuarlarda gösterimler yaptı.

İşin içinde oyun varsa deneyim
vardır. Deneyimler sizi iyi ya da kötü,
bir şekilde sonuca doğru itiyor. Dediğim gibi akademideki eğitimin tek
tip oluşu beni çok duraklatmıştı. Güzel sanatlar lisesinde çok sıkı Rus disiplininde bir eğitimi almıştık. Evet,
şablon bir eğitimdi ancak biz içerisinde kalemin nasıl tutulduğundan
ve nasıl kullanılacağına kadar geniş
kapsamlı bir süreçten geçtik. Resim
o anlamda vazgeçilmez bir alan olduğu için tercih etmiştim. Ne zaman
ki elime yağlı boya geçti sorunlar başladı. Fakat arzuladığım şeyin kendisi
üç boyutlu üretimler yapmaktı. Bu

Ansen Atilla ‘Lucky You’, 80x123cm, 2020

anlamda Özdemir Altan Atölyesi çok
uygun bir atölyeydi. Orası biraz fazla
özgürdü. Özgürlüğün de verdiği bazı
dezavantajlar vardı ama ben avantaja çevirdiğimi düşünüyorum. Benim
gibi birkaç arkadaşımın da avantaja
çevirdiklerini söyleyebilirim. Mesela;
İnci Furni, Erinç Seymen, Güçlü Öztekin gibi şu an bilinen sanatçılarla
aynı dönemde eğitim aldım. Keza
lisede de enteresandır Ekin Saçlıoğlu, Şevket Sönmez, Burcu Perçin ile
birlikte eğitim almıştım. Benim için
özel ve seçilmiş bir dönem yaşadım.
2000’lerin başında üniversite bittiğinde ekonomik krizin de olduğu

enteresan bir süreçti. Galerilerin
yön değiştirmeye başladığı ve aynı
zamanda yeni galerilerin açıldığı bir
dönem. Mezun olduktan sonra üç
sene kendimi aramakla geçti. Üniversitedeyken sinema bölümünde sanat
yöneticisi görevinde bulundum. Bir
dönem Mustafa Ziya Ülkenciler’in
asistanlığını yaptım. Tam yapmak
istediğim şey olmasa da oradan öğrendiklerim, sonrasındaki çalışmalarım ve üretimim konusunda bana
çok yardımcı oldu. Arzuladığım şey
sanatçı olmaktı. Kendi üslubumda
bir şeyler ortaya çıkarma isteğim
vardı. O dönemdeki arayışlarımla

üç boyutlu üretme isteğimin resim
perspektifiyle ilişkisi, sinema ve dijital olanlarla birlikteliğine dair çalışmalar yapmaya başladım.
Siemens Sanat yeni kurulmuştu.
Marcus Graf ile iletişime geçtim.
Marcus’un dönem çalışmalarımı yenilikçi buldu ve yaptığı bir sergide
sekiz eserimin gösterimini sağladı. O
sırada Kerimcan Güleryüz ve Daryo
Beskinazi ile tanıştım. Kerimcan Güleryüz’ün çalışmalarımı beğenmesi
ve dosyamı almasıyla ilk kişisel sergime uzanan bir süreç başladı. Bir sanatçı için, iletişimde olduğu galericinin diyaloğu önemli olduğu kadar o
dönem Kerimcan’ın babası Mehmet
Güleryüz’ün varlığı da güven duygusu yaratmıştı. Çok sevdiğim bir Türk
ressam ile tanışmak beni çok mutlu
etmişti.
2004’te ilk kişisel sergimin adı
x-ist-ence. Kendimi oluşturmadığım,
aslında bir tür varoluş sürecini de anlatan eserlerin bir arada gösterildiği
bir sunumdu. O zamanlar için kıymetli bir sergiydi.
İronik bir dil üzerinden görsel anlamda kurgusal bir tarih mi oluşturuyorsunuz?
2004’ten bu zamana kadar 10 kişisel sergi yaptım. Her sergiye baktığınızda birbirinin üstüne eklenerek
devam ettiğini görebilirsiniz. Böyle
düşünmenize yol açan en büyük şey
herhalde birazcık da bu alanda daha
ne yapabilirimin arayışı. Her bir
sergiden diğerine geçerken, üstüne
üretim dili ve görsel anlatım olarak
ne katabilirim arayışının bütünlüğü
aslında. Çünkü benim yaptığım işlerin genel meselesi insan. Onun güçlü
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Nasıl bir çalışma disiplininiz var?
Bu çalışma topunun içerisinde
benim rutin arayış hallerim var. Bu
arayışlar daha önce de bahsettiğim
rastlantısal gelişen malzemelerin
verdiği imkanlar. Farklı malzemeleri
bir araya getirip çekimini yapıp sonrasında sanki bir falcı gibi nesnele-

‘2004’ten bu zamana kadar
10 kişisel sergi yaptım. Her
sergiye baktığınızda bir birinin
üstüne eklemlenerek devam
ettiğini görebilirsiniz. Böyle
düşünmenize yol açan en
büyük şey herhalde birazcık
da bu alanda hala daha ne
yapabilirimin arayışı. Her bir
sergiden diğerine geçerken üstüne üretim dili olarak görsel
anlatım olarak ne katabilirim
arayışının bütünlüğü aslında.’
rin bana çağrıştırdıklarından bir yol
izliyorum. Bir yandan da çevremde
oluşan beni etkileyen meselelerin
düşünsel olarak zihnimde bıraktığı
izlerin kendisi. “Acaba burada böyle bir şey mi var?” veya “böyle bir
dünya olsa bu adam bunu yapsa!”
şeklinde düşündüğüm bir evren var.
O evren daha kurgusal bir evren.
Fotoğrafa yakın, belki sinemaya da
yakın ve daha kurgusal olan kısım
orayı tamamlıyor. İlk başta bahsettiğim, sürekli malzeme ile haşır neşir

Sinemadan siyasete önemli aktörlerin ‘mikrobigs’ olarak tanımladığı üç
boyutlu heykelleriyle dolu bir oyun
alanı Ansen Atilla’nın atölyesi.

olduğum o serbest çalışma hali ise
eserlerimi daha ekspresif bir anlatıma dönüştürüyor. Hiçbirini bir şeyin
üzerine koymuyorum. Yani bunun
üstüne muhakkak çıkmalı ya da bu
böyle evrimleşmeli şekilde değerlendirmiyorum. Hatta şu sıra fazlasıyla
anlatımcı gittiğini düşündüğüm çalışmalarımı tekrardan soyutlamaya
giderek dönüştürüyorum.
Yeni yapacağım sergide iki farklı
anlatım dilinin zıtlığını bir arada gösterebilmeyi planlıyorum. Çünkü bu
zıtlığın temelinde desen var. Desen
dediğimiz şey bir tavırdır, sanatçının
parmak izidir.
Uyumadığınıza dair bilgiler aldık?
İşin tamamen kendisine göre belirlediği zaman aralıkları vardır. Bunların her birini yapmak isteseniz de
eninde sonunda bir angajmana kurban gidiyorsunuz. Bu angajman artık
hayatınızın her şeyi oluyor. Dürüstçe
söylemem gerekirse bana bıraksanız
üretmek dışında başka hiçbir iş yapmam. Hayatın gerçekleri tabii ki öyle
ilerlemiyor. Mesela bir sergi fikri ya
da bir fuar fikri ile ortaya çıkan tarih

durumu oluşuyor. Bir de hayatınızı
idame ettiğiniz alan, eşiniz ve çocuğunuzla geçirdiğiniz zaman... Bazen
hayatınızın içerisinde bölümlenmiş o
alanlar birbirlerine giriyor. Sizi böyle
kabul ediyorlar. Böyle olması gerektiğini de bilen insanlarla birlikte hayatı idame ettiriyorsunuz.
Üretmek noktasında verim aldığım saatler diye cevaplayacaksam
eğer geceyi tercih ederim. Gündüzün gerektirdiği işleri yaptıktan sonra üretimimin yoğun olduğu kısmı
tamamen geceye bırakıyorum. Çok
az uyuyorum zaten. 2007’lerde x-ist
galerinin Pekin’de katılacağı fuar
için kişisel bir sunum yapma önerisi
oluştu. Kısa bir süre içerisinde sanat
fuarına üretimleri yetiştirmek adına
üç gün hiç uyumadan çalışmaları tamamlamıştım. Tabii yine aynısı olur
mu bilmiyorum ama eğer istenirse
insan sınırlarını da bir şekilde anlayabiliyor.
Pandemi sürecindeki kapanmaların
sanatçının üretimine yansıması noktasında ne ekleyebilirsiniz?
Şöyle söyleyebilirim, pandemide

çokça söylenen bir şey vardı; işin ekonomik kısmını bir kenara bırakırsak
eğer sanatçılar için çok büyük bir
değişim olmadı. Ekonomik olarak
bakarsak biliyorsunuz ki ilk dalga bizleri vurdu. Sonra da çok tuhaf şeyler
olmadı değil.
Evlerine kapanan insanlar yaşadıkları alanları tekrardan gözlemlemeye başladılar. Bu da yeni bir tür
alım arzusuna evrildi. Tabi bu söylem
genel olarak her sanatçı için aynı değil. Söylediğim gibi kendi konforlu
alanımızda sadece üretirken sanat
ekosistemi içerisinde olan diğer sanatçıların yaşadıkları zorlukları da
göz ardı edemeyiz.
Bundan sonraki süreç içerisinde ne
gibi planlarınız var?
Mayıs ayında Contemporary İstanbul’un özel bir seçkisi içinde bir
gösterim yapacağım. Ayrıca bu yıl eylül ayında x-ist galeride açmayı planladığım 11’inci kişisel sergim için
mayıs itibari ile yoğunlaşacak bir çalışma programım olacak. Kişisel sergimde kendimle sert konuşmalar yapacağım kurgu üstünde çalışıyorum.
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olan depreşmeleri. En üsttekinin en
alttakine olan tavrı veya en alttakinin
üsttekine nasıl gördüğü, genel olarak devlet ve oligarşik yapıların ilişki
biçimleri, ayrıca Ortaçağ’dan gelen
birtakım hikayeler, toplumsal sınıf
farklılıklarının hafifçe irdelendiği
durumlar, siyasi meselelerin dolaylı
yoldan ironik bir şekilde gösterimi…
Bu bahsettiğim konuların çalışmalarıma yansıması üretimimin görsel
dilini sürekli olarak dönüştürdü. Aslında bu bir mânâda da benim analojinin içine girmiş olmam demek. Bu
bir benzetme tabii ki ama bir yandan
da aşina olduğumuz bir benzetme.
Daha ziyade kendi tarzımı oluşturan
öğeleri içerisine katan ve onlardan
çıkarımlar yapmaya çalışan bir analoji tarzı diyelim buna.
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Başyapıtlarla dolu bir müzayede ayı
Dünya çapında şubeleri olan Sotheby’s ve Christie’s gibi küresel şirketler, ilgili alıcılara hitap eden, az sayıda eserin görücüye çıktığı butik müzayedelerle piyasaya ivme
kazandırmaya mart ayında da devam etti. Geçen ayda dünya ve Türkiye’den öne çıkan müzayedelerin satış rakamlarını sizler için derledik.

Christie’s Londra, 20’inci/21’inci Yüzyıl Londra Akşam Satışı: Francis Bacon, ‘Triptych’, tuval üzerine yağlıboya, üç parça, her biri: 198 x 147.5cm, 1986-87

ALİ GAZİ
aligazi@pilevneli.com
Dünya çapında şubeleri olan Sotheby’s ve Christie’s gibi küresel şirketler, ilgili alıcılara hitap eden, az
sayıda eserin görücüye çıktığı butik
müzayedelerle piyasaya ivme kazandırmaya devam ediyor. Gerek online
gerek salon satışlarıyla, genelde öngörülen değerlendirme fiyatlarının
üstüne çıkan müzayede evleri mart
ayında çoğunlukla modern sanat
eserlerinin satışına imza attı.

artırmada, maksimum 15-20 milyon
sterlin (283.5 ila 378 milyon lira) aralığında değer biçilen 106 lot numaralı, Claude Monet’nin “Nympheas
(Nilüferler)” adlı, 1914-17 tarihli,
130.5x100cm’lik yağlıboya tablosu,
23 milyon 228 bin 500 sterlin (yaklaşık 439 milyon 19 bin lira) çekiç fiyatına ulaştı. Eser, vergi ve komisyonlar
dahil 29 milyon 35 bin 625 sterline
(yaklaşık 548 milyon 774 bin lira)
yeni sahibinin oldu.
Aynı akşam 7.5 ila 10.5 milyon
sterlin değer aralığında, 124 lot numarasıyla görücüye çıkan David Ho-

ckney’nin 2017 tarihli, “Garrowby
Hill (Garrowby Tepesi)” adlı çokgen
forma sahip, 121.9x243.8cm’lik akrilik tablosu, 14 milyon 93 bin 950
sterlinlik (yaklaşık 266 milyon 376
bin lira) çekiç fiyatını gördü. Fiyat,
vergi ve komisyonlar eklenince 17
milyon 617 bin 438 sterline (yaklaşık
332 milyon 969 bin 578 lira) ulaştı.
Müzayedelerin en çok kazandıranı olan Pablo Picasso’nun 112 lot numaralı “Buste de Femme Accoudee,
Gris et Blanc (Eğilmiş Kadın Büstü,
Gri ve Beyaz)” adlı, 1938 tarihinde
yapılmış, 61x50cm’lik küçük boyutlu

yağlıboya tablosu ise; 10 ila 15 milyon
sterlinlik (yaklaşık 189 ila 284 milyon) değerlendirme fiyat aralığında
kaldı. Artırma sonunda 11 milyon
968 bin 300 sterline (yaklaşık 226
milyon 200 bin lira) ulaşan eser, vergi
ve komisyon dahil 14 milyon 960 bin
375 sterline (yaklaşık 282 milyon 751
bin lira) satıldı.

Christie’s
Bir diğer küresel müzayede evi
Christie’s ise sezon ortasında yoğun
satışlarına devam etti. Şirketin 1 Mart
akşamı düzenlediği 20’inci/21’inci

Sotheby’s
Sotheby’s Londra’da 2 Mart’ta
gerçekleşen Modern ve Çağdaş Akşam Satışı adlı müzayedede, 114 lot
numaralı, Sürrealizmin ünlü sanatçısı Rene Magritte’e ait, 1961 tarihli
“L’empire des Lumieres (Işık İmparatorluğu)” adlı 114.5x146cm’lik
tablo, 59 milyon 422 bin sterlin (1
milyar 121 milyon 75 bin 800 yüz
lira) çekiç fiyatına satıldı. Yüzde
25’leri bulan vergi ve komisyon bedelleri ile yaklaşık 74 milyon 872 bin
sterline (yaklaşık 1 milyar 415 milyon
75 bin lira) çıkan, akımın ve sanatçının başyapıtlarından olan çalışma için artırmadan önce 45 milyon
sterlinlik (yaklaşık 850 milyon lira)
tahmini üst değerlendirme fiyatı öngörülmüştü. İsimleri açıklanmayan
üç alıcı arasındaki çekişmeli artırma
sonucu, Magritte’in arkadaşı Pierre
Crowet’nin aile koleksiyonunda bulunan eser yeni sahibinin oldu. The
New York Times’a konuşan sanat danışmanı Melanie Clore ise, “eserin
kompozisyonu, ölçeği ve durumuna
bakıldığında müzayedeye çıkması en
çok beklenen Magritte tablolarından
biri olduğu”nu söyledi.
Toplam 54 eserin sunulduğu açık

Sotheby’s Londra, Modern ve Çağdaş Akşam Satışı: Rene Magritte, ‘L’empire des Lumieres (Işık İmparatorluğu)’, tuval üzerine yağlıboya, 114.5 x 146cm, 1961

Yüzyıl Londra Akşam Satışı başlıklı
müzayedesinde birbirinden önemli
isimlerin 64 eseri satışa sunuldu. Dışavurumculuğun ünlü Alman sanatçısı Franz Marc’ın yaptığı 1913 tarihli
“The Foxes (Die Füchse - Tilkiler)
adlı 88.3x66.4cm’lik yağlıboya çalışma, 42 milyon 654 bin 500 sterlin
(806 milyon 170 bin lira) çekiç fiyatı ile en pahalı eser oldu. Çalışma,
satıcı komisyonu ve vergiyle birlikte
51 milyon 687 bin 670 sterline (976
milyon 897 bin lira) satıldı.
35 ila 55 milyon sterlin (yaklaşık
662 milyon ila 1 milyar 40 milyon
lira) arası değer biçilen, Francis Bacon’ın 1986-87 tarihli üç parçalı,
198x147.5cm’lik “Triptych” eseri, 38
milyon 459 bin 206 sterlin (yaklaşık
726 milyon 879 bin lira) çekiç fiyatı
ile öngörülen aralıkta satıldı. Vergi
ve komisyonlar dahil son rakam, 46
milyon 632 bin 844 sterlin (yaklaşık 881 milyon 361 bin lira) olarak
gerçekleşti.
II. Dünya Savaşı sonrası figüratif yorumlarıyla öne çıkan Lucian
Freud’un, maksimum 15 milyon
sterlin (283 milyon 500 bin) değer
biçilen, 1986-87 tarihli “Girl with Closed Eyes (Gözleri Kapalı Kız)” adlı,
46.3x60.4cm’lik yağlıboya nü tablosu ise, 15 milyon 174 bin 500 sterlin
(yaklaşık 286 milyon 798 bin lira) çekiç fiyatına ulaştı. Vergi ve komisyonlar eklendiğinde gerçekleşen fiyat 18
milyon 574 bin 773 sterlin (yaklaşık
351 milyon 63 bin lira) oldu.
Christie’s aynı tarihte 21 parçalık
Sürreal Sanat Akşamı Satışı başlıklı
bir müzayede daha düzenledi. Pablo
Picasso’nun 1929 tarihli “La Fenetre Ouverte (Açık Pencere)” adlı,
130.5x163.4cm’lik yağlıboya çalışması, 16 milyon 319 bin 500 sterlin çekiç
fiyatıyla satılan en pahalı eser oldu.
Çalışma vergi ve komisyon dahil 19
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milyon 954 bin 498 sterline (yaklaşık
377 milyon 140 bin lira) yeni sahibinin oldu.

Artam Antik A.Ş.
Artam Antik A.Ş. özel koleksiyonlardan başyapıtları bir araya getirdiği 371. Modern ve Çağdaş Tablolar
Müzayedesi’nde önemli satışlara
imza attı. Osman Hamdi Bey’den
Namık İsmail’e, Hakkı Anlı’dan Ferruh Başağa’ya, Şükriye Dikmen’den
Erol Akyavaş’a dek her sanatçının
karakteristik eserlerinin sunulduğu
müzayedeye Ömer Uluç’un eseri
damga vurdu. Sanatçının 1990’da
ürettiği, 1992’deki Berlin ve Lahey
ile 1994’teki AKM sergilerinde yer almış “Bir İskemle / Bir Kuş / Büyük
Çıplak / Kırmızı Figür / Bir Yaratık”
adlı akrilik eseri, 1 milyon 400 bin lira
açılış fiyatıyla satışa çıktı. Maksimum
2 milyon 500 bin lira değer biçilen
çalışma, verilen 64 teklifin sonunda,
KDV ve komisyon dahil 7 milyon 845
bin liraya satıldı.
Türkiye’de
modernleşmenin
önemli isimlerinden Osman Hamdi Bey’in çeşitli meslekleri ele alan
kompozisyonlarından ikonik bir örnek olan 1878 tarihli “Kapı Önünde
Kasap” adlı eseri ise 12 teklif sonunda, KDV ve komisyon dahil 4 milyon
887 bin 560 liraya yeni sahibinin
oldu. Usta kadın sanatçılarımızdan,
yalın formlara sahip kadın portreleriyle tanınan Şükriye Dikmen’in
yağlıboya “Güzeller”i ise, 29 teklifin
ardından KDV ve komisyon dahil 926
bin 64 liraya satıldı.

Online Müzayede

satışa sunulduğu 37. Online Çağdaş ve Klasik Sanat Müzayedesi’nde
önemli çalışmaları koleksiyonerlerle
buluşturdu.
En önemli kadın sanatçılarımız-

dan Fahrelnissa Zeid’in nadir bulunan 1940’lı dönemine ait “Abstrait
Mosaique (Soyut Mozaik)” adlı yağlıboya çalışması, KDV ve komisyon
bedelleriyle 1 milyon 274 bin 400 li-

ArthouseIstanbul

2019’dan beri faaliyet gösteren
Online Müzayede ise Türkiye ve
dünyadan sanatçıların 150 eserinin

Christie’s Londra, 20’inci/21’inci Yüzyıl Londra Akşam
Satışı: Franz Marc, ‘The Foxes (Die Füchse - Tilkiler)’, tuval
üzerine yağlıboya, 88.3x66.4cm, 1913 (üstte)
Sotheby’s Londra, Modern ve Çağdaş Akşam Satışı:
Pablo Picasso, ‘Buste de Femme Accoudee, Gris et
Blanc (Eğilmiş Kadın Büstü, Gri ve Beyaz)’, tuval üzerine
yağlıboya, 61x50cm, 1938 (solda)

raya alıcı buldu. Önemli çağdaş sanat
müzelerinde yapıtları bulunan Jiri
Georg Doukopil’in “Bubbles (Baloncuklar)” adlı, akrilik eseri, çekişmeli
bir açık artırma sonucu KDV ve ko-

misyon dahil 828 bin 360 liraya yeni
sahibinin oldu. Mübin Orhon’un
1957 tarihli “Abstrait Blue (Soyut
Mavi)” isimli yapıtı ise 637 bin 200
liraya alıcı buldu.
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Çıplak Maja, giyinik Maja
Francisco Goya’nın Madrid’deki Prado Müzesi’nde yan yana sergilenen ‘Maja’ isimli iki resmi, yapılmalarının üzerinden yaklaşık 200 yıl geçmesine rağmen aralanmayı bekleyen
sır perdesine dair bir soru sordurmaya devam ediyor: ‘Bu kadın kim?’ Kimilerine göre 13. Alba Düşesi, kimilerine göre ise dönemin İspanya başbakanının metresi.
CELINE SYMBIOSIS
celinesymbiosis@gmail.com

G

enellikle toplumun
alt tabakalarından
gelmelerine rağmen
kendilerini aristokrat
gibi göstermek için
büyük çaba harcayan majalar bir
süre sonra gerçek aristokratları taklit
etmeye başlar. 19’uncu yüzyılın başlarından itibaren bu grup, söz konusu
taklitlerinden doğan özenli kıyafetleri ile Madrid sanat dünyasının dikkatini çeker. İspanyol ressam Francisco
Goya’nın, Madrid’deki Prado Müzesi’nde yan yana sergilenen “Maja”
başlıklı iki resmi ise yapılmalarının
üzerinden yaklaşık iki yüzyıl geçmesine rağmen çözülemeyen gizemlerine dair aynı soruyu sormaya devam
eder: Bu kadın kim? Kimilerine göre
Goya’nın sevgilisi 13. Alba Düşesi
María Cayetana de Silva, kimilerine
göre ise İspanya Başbakanı Manuel
de Godoy’un uzun yıllar metresi olan
Pepita Tudó.
Sanat tarihindeki en önemli
ressamlardan birisi olan Francisco
Goya, Romantizm akımının önde
gelen isimleri arasında yer alıyor. 16
yaşına geldiği 1759 yılında, sanat kariyerine José Luzán’ın yanında başlayan Goya, adını ülkesinde duyurmak
için mücadele ettiği yılların ardından
eğitimine İtalya’da devam etme kararı alır. 1775’te İspanya’ya döndüğü sırada kayınbiraderleri Bayeau
kardeşlerin aracılığıyla Madrid’deki
Azize Barbara Kraliyet Duvar Halıları
İmalathanesi’ne seçilir. Duvar halıları için yaptığı taslak çizimler sayesinde saray çevresinde hatırı sayılır
bir ün elde ederek asilzadelerden
portre siparişleri almaya başlar. Başarı merdivenlerini adım adım tırmanan Goya, 1783 yılına gelindiğinde
ise kariyerinin o zamana kadarki en
önemli siparişini alarak Kral III. Carlos’un başvekili olan Floridablanca
Kontu José de Moñino’nun portresini yapar. Bu portre ile kendisine
saray ressamlığının kapısı açılır.
Goya’nın saray çevresinde geliştirdiği yakın ilişkiler arasında İspanya’nın önde gelen asilzadelerinden Alba dükü ve düşesi de yer alır.
1796’da dük aniden öldüğünde düşes
María Cayetana de Silva yas tutmak
için bir grup insanla birlikte yazlık
evinde inzivaya çekilir. Goya da bu
eve davet edilir. Sanatçı buradaki zamanının büyük bir kısmını adeta arzu
nesnesine dönüştürdüğü düşesin resimlerini yaparak geçirir. Bu yapıtlardan bir tanesi de düşesin siyah bir yas
elbisesi içerisinde, bir elini kalçasına
koyarak poz verdiği portresidir. Goya,
düşesin elindeki yeri işaret eden yü-

Alba Düşesinin Yas Portresi, 194×130cm, New York Hispanic Society, New York, 1797

züklere de “Goya” ve “Alba” isimleriyle imzasını atar. 1950’lerde resim üzerinde yapılan restorasyon çalışmaları
sırasında düşesin işaret ettiği yerde
bir yazı keşfedilir: Solo Goya (Yalnızca
Goya). Bunun romantik bir ilişkinin
işareti olduğu düşünülmesine rağmen sevgili olup olmadıklarına dair
güncel olarak belgelenmiş bir kanıt
bulunmamaktadır.
Alba Düşesi’nden sonra büyük
siparişler almaya devam eden Goya,
1800’lerin başında sanat tarihine

Giyinik Maja, 97×190cm, Museo del Prado, Madrid, 1800–1805

damgasını vuracak bir resme başlar.
Kral 16. Louis tahttan indirildikten
sonra Aranda Kontu’nun yerine başbakanlık görevine getirilen Manuel
de Godoy, Goya’dan uzanmış bir biçimde tasvir edilen nü bir maja resmi ister. O dönemlerde engizisyon,
nü resimleri yasaklamıştır fakat Godoy’un rütbesi ressamlara el altından
sipariş verebilmesine olanak tanır.
Bu imtiyaz, sipariş verilen yapıtların
bir süre sonra hatırı sayılır bir koleksiyona dönüşmesine yol açar. Öyle ki

Godoy, söz konusu resimleri evinde
bulunan gizli bir odada misafirlerine
sergilemeyi de ihmal etmez. Goya,
bu koleksiyonda yer alması için kendisine verilen sipariş üzerine Godoy
için yeşil kadife bir koltukta, ipek yastıklar üzerinde çıplak şekilde uzanırken izleyicisine gülümseyerek bakan,
skandal, devrimci bir maja resimler.
Devrimcidir çünkü izleyicinin
karşısındaki çıplak kadın, Tiziano
veya Velázquez’in resimlerindeki
figürleri hatırlatmasına rağmen bir

Çıplak Maja, 97×190cm, Museo del Prado, Madrid, 1797–1800

tanrıça ya da mitolojik bir karakterin
geleneksel izlerini sergilemez. Resimde izleyicinin dikkatini kadının üzerinden çekip alabilecek hiçbir etken
de yoktur. Bu resimden çok memnun
kalan Godoy, birkaç yıl sonra “Çıplak
Maya”nın eşi olması için Goya’ya bir
resim daha sipariş eder. Goya, aynı
kadın figürünü bu sefer vücut hatlarını ortaya çıkaracak beyaz bir elbise
içerisinde, daha sıcak renkler ile resimler. Bu sayede Godoy evine gelen
misafirin meşrebine göre iki eserden
birini sergileme imkanına kavuşur.
1808’de Aranjuez Ayaklanması’ndan sonra tüm prestijini kaybeden Godoy, yaşananların ardından
Roma’ya kaçmak zorunda kalır. 1814
yılında 7. Fernando’nun İspanya
tahtına geri dönmesiyle yeniden kurulan engizisyon, eski başbakana ait
tüm resim koleksiyonuna el koyar.
Goya’nın bu koleksiyonda bulunan
iki tablosu ise “müstehcen olmak ve
toplumun iyiliğine zarar vermek ile”
suçlanır. Sorgulanmak üzere mahkemeye çağrılan Goya sürecin sonunda
cezalandırılmaz ancak resmi görevlerinden men edilir.
“Çıplak Maya” ve “Giyinik Maya”
ikilisi, 1836’dan 1901’ya kadar San
Fernando Güzel Sanatlar Kraliyet
Akademisi’ndeki karanlık bir odada saklanır. 1901’den sonra Madrid’deki Prado Müzesi’nde sergilenen eserde, modelin kimliğiyle ilgili
tartışmalar günümüze kadar uzanır.
1843 yılında Fransız yazar Louis Viardot’nun ortaya attığı iddia ise modelin kimliğine dair tartışmaların
başlangıcını oluşturur. Viardot’ya
göre model, 1796’da Goya’nın tutkulu bir aşk ile birçok resmini yaptığı
13. Alba Düşesi María Cayetana de
Silva’dır. Nitekim Goya’nın ölümünden sonra sanatçının ilk biyografisinin de yazarı olan Charles Yriarte bu
iddialara karşı çıkar. Öyle ki resmin
yapıldığı sıralarda kırklı yaşlarında
olan düşes, yapıttaki modelin genç
görünümüne sahip değildir. İddiaların son bulmaması üzerine 1945
yılında mezarı açılan düşesin anatomisi, yanıtsız kalan soruya çözüm bulabilmek amacıyla incelemeye alınır.
Yapılan inceleme sonucunda düşesin
kemik erimesi nedeniyle deforme olmuş vücudunun, resimdeki modelin
kıvrımlı bedenine uymadığına karar
verilir. Bir diğer iddia ise resim için
poz veren modelin, Manuel de Godoy’un metresi Pepita Tudó isimli
genç bir kadın olduğu yönündedir.
Goya’nın torunu olan Mariano Goya
ise 1868’de her iki resimde de tasvir
edilen modelin, Goya’nın arkadaşlarından birinin metresi olduğunu
açıklayarak resmedilen kadın figürünün Pepita Tudó olabileceği iddialarını da destekler.
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ETKİNLİK AJANDASI
TİYATRO

MÜZİK

‘Maçın Adamı’, 1 - 14 - 15 Nisan, 18:00, AKM Çok Amaçlı Salon

■ AŞINMA
Seyircinin, oyunun dilini ve işleyişini oyuncuyla birlikte eş zamanlı keşfedeceği aktif bir seyir süreci yaratan Şahika Tekand imzalı “Aşınma”,
günümüz dünya sisteminin insanın
varlık alanını giderek daha da daraltması, buna karşılık çağdaş insanın bu duruma gösterdiği kabul ile
hem insani olanın aşınmasını hem
de kendisindeki karakter aşınmasını düşünmeyi öteleyerek var olmaya
çalışması sorununu merkeze alıyor.
Oyunda kullanılan müzikal komutlar, Zeynep Gedizlioğlu bestelerinden alıntılanıyor.
Yer: Zorlu PSM
Tarih: 3 - 17 Nisan, 18:00
■ KARMAKARIŞIK
Ray Cooney tarafından yazılan, Haldun Dormen ve Kemal Uzun’un çevirdiği, yönetmenliğini de Haldun
Dormen’in yaptığı “Karmakarışık”
oyunu, Richard Phillips adında saygın bir bakanın rakip partinin sek-

reteriyle küçük bir kaçamak yapmak
için bir otel odası tutmasıyla başlar.
Ancak otel odasında bir cesetle karşılaştıklarında olaylar içinden çıkılmaz ve karmakarışık bir hal alır.
Yer: AKM
Tarih: 26 - 27 - 28 Nisan, 20:30
■ MAÇIN ADAMI
Clint Dyer ve Roy Williams’ın yazdığı, Hira Tekindor çevirisiyle Kayhan
Berkin’in yönettiği “Maçın Adamı”;
basit bir hayat süren ve basit bir
adam olan Michael’ın, babasının
ani ölümünden sonra kendini cevaplarını bilmediği sorularla karşı
karşıya bulması etrafında şekilleniyor. Oyun; erkeklik, vatan sevgisi, göçmenlik, aile gibi kavramları
baba - oğul ilişkisi üzerinden inceliyor. “Maçın Adamı”, seyirciyi bu soruların cevaplarını bir grup terapisi
sırasında, o anda Michael ile beraber aramaya davet ediyor.
Yer: AKM Çok Amaçlı Salon
Tarih: 1 - 14 - 15 Nisan, 18:00

■ ‘VİRTÜÖZLERİN MÜZİĞİ’
PAGANINI’YE SAYGI
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası‘nın
başlattığı “Virtüözlerin Müziği“ konser
serisi Nisan ayında Avusturyalı kemancı
Yury Revich ve Fransız Matthieu Esnult
duo konseriyle devam ediyor. Yury Revich ve Matthieu Esnult, Niccolò Paganini ile ilişkili olan bestecilerin onun
figürü etrafında şekillendirdikleri yüksek teknik ve virtüözite gerektiren eserlerden oluşan bir sıra dışı repertuarla
İstanbullu klasik müzikseverlere Süreyya Operası’nın büyüleyici atmosferinde
verecekleri “Paganini’ye Saygı” temalı
bu konserle buluşacaklar.
“Revich & Esnult Duo” Süreyya
Operası‘nı dolduran şanslı dinleyicilerine Paganini’nin “Şeytanın Kemancısı” lakabına gönderme yapan
Tartini’nin “Şeytanın Trili” ile çarpıcı bir karşılamayla açılışı yapacaklar.

Sonrasında konser Paganini’nin yakın
dostu Rossini’nin onun için yazdığı
“Paganini’ye Bir Ağıt” ve Paganini’nin
Rossini’nin “Tancredi Operası” üzerine yazdığı “Palpati Op.13” ve kendi
bestesi“ Cantabile Op.17” ile devam
edecek. Konserde sıra Auer imzalı
“Kapriçyo No.24”ün keman ve piyano uyarlamasına geldiğindeyse dinleyiciler adeta doruğa çıkacakları bir
performansa şahit olacaklar. Konserin
kapanışındaysa dinleyicileri çok manidar bir final bekliyor. Konser Paganini’nin hem büyük hayranı hem de
rakibi De Bériot bestesi olan “İtalyan
Melodileri “ adlı eserle muhteşem bir
final yapacak. KAM Management &
Dermoskin’nin katkılarıyla gerçekleşecek konserlerin biletleri Süreyya
Operası gişesinden ve Kadıköy Belediyesi websitesinden satın alınabilir.
Yer: Süreyya Operası
Tarih: 11 Nisan, 20:00

■ VENEZUELA SIMON BOLIVAR
SENFONI ORKESTRASI
Venezuelalı şef Christian Vasquez yönetiminde, çellist Poyraz Baltacıgil’in
solist olarak yer alacağı “Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası Konseri”, İş Kuleleri Salonu’nda iki gün
arka arkaya izleyicilerle buluşacak.
1975 yılında bir sosyal dönüşüm
hareketi olarak José Antonio Abreu
tarafından başlatılan “El Sistema”,
sanatın her kesime ulaşması fikrinden yola çıkarak çocuklara ve gençlere müzik eğitimi verilmesini sağlıyor. 1978 yılında “El Sistema”nın
hareketlerinden biri olarak kurulan
Venezuela Simon Bolivar Senfoni
Orkestrası, İş Kuleleri Salonu’nda
üst üste iki gece vereceği konserlerin ilkinde genç çellist Poyraz
Baltacıgil’i sahnesinde ağırlayacak.
Yer: İş Kuleleri Salonu
Tarih: 6 - 7 Nisan, 20:30

Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, 6 - 7 Nisan, 20:30, İş Kuleleri Salonu
MODERN DANS

■ 4X8 DAR ALANDA
RETROSPEKTİF
4x8 Dar Alanda Retrospektif, MDTistanbul direktörü ve koreograf
Beyhan Murphy’nin MDTistanbul

için hazırladığı “Hüsnü Aşk’a Dair”,
“Barbaros” ve “Seyahatname” gibi büyük çaplı eserlerin bazı bölümlerini
sahneye taşıyor. Bu eserlerin büyük
prodüksiyon vasıflarından arındırılarak, yalın halleriyle Çok Amaçlı Sa-

lon’un intim atmosferine uyarlanmış
mini versiyonlarından oluşan program aynı zamanda geriye bakış, yani
retrospektif amacı taşıyor.
Yer: AKM Çok Amaçlı Salon
Tarih: 2 - 30 Nisan, 18:00
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Contemporary treasures inspired by Istanbul.

Mandarin Oriental Bosphorus | Four Seasons Bosphorus
.
Istinye Park | Zorlu Center | Çankaya Caddesi, Ankara
gilan.com | @gilanistanbul

