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TÜRKIYE’NIN SANAT VE KÜLTÜR GAZETESI

İstanbul’un sanat
fuarı CI, yeniden
Tersane İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Contemporary Istanbul’un
17’nci edisyonu, 17-18 Eylül tarihlerinde ön izleme, 19-22 Eylül tarihlerinde de genel ziyaret olacak şekilde
sanat severleri bir araya getirecek.
Fuar dünyanın dört bir yanından 66
çağdaş sanat galerisi ve inisiyatiflerin
temsil ettiği 558 sanatçının bin 476
eserini izleyicilerle buluşturacak.
Dünyaca ünlü çağdaş sanatçı Jeff Koons’un tasarımı BMW M850i de fuar
kapsamında ilk kez Türkiye’de sergilenecek. (Sayfa 10)

‘Türkler çabuk
sıkılan bir yapıda’
26 yıldır sanat sektöründe yer alan
ve geçen yıl Piyalepaşa’ya taşınan
MERKUR Galeri’nin yanı sıra Artweeks@Akaretler’in de kurucusu olan
Sabiha Kurtulmuş yeni mekanlarının
sunduğu fiziki avantajlardan kendisinin de izleyicilerin de memnun olduğunu söylüyor. 2016 yılından itibaren
sanatta sert bir düşüşün olduğunu
söyleyen Kurtulmuş, pandemi ile birlikte yaşanan hareketlenmelerden,
sergilere ve fuarlara yönelik ilgiden
de memnun. (Sayfa 26)

Hristiyan, pagan
mimari bir arada
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yer alan
ve kazı çalışmaları 2014 yılında başlayan Zerzevan Kalesi, Roma İmparatorluğu döneminde sınır garnizonu
olarak kullanılır. Bünyesinde gözlem
evi, yönetim binası, kilise ve Mitras
Tapınağını barındıran Zerzevan Kalesi, Hristiyan ve pagan mimari unsurlarını bir arada bulundurması ile
dikkat çekiyor. Yapı, UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi’ne başvurmak
için gün sayıyor. (Sayfa 28)

Sevgili okurlarımız,
IstanbulArtNews
olarak, bildiğiniz ve
alışık olduğunuz gazete
formatmızla bu ay son
kez sizinle buluşuyoruz.
Önümüzdeki dönemde
yenilenmiş format ve
içeriklerimizle sizlerle
bulışmaya devam edeceğiz.
Sanatla kalın...

17. İstanbul Bienali başlıyor
Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen ve dijital kanallar aracılığıyla hayata geçirilen 17. İstanbul Bienali, bu yıl farklı lokasyonlarda
yer alan yeni mekanları ve uzun vadeli dönüştürücü projeleriyle 17 Eylül-20 Kasım tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor.
17. İstanbul Bienali 17 Eylül-20 Kasım tarihleri arasında Beyoğlu, Fatih
ve Kadıköy’de yer alan bienal mekanlarında sanatseverlerle buluşacak.
Hazırlıklarına pandemi sürecinde
başlanılan ve bir sene ertelenen bienal, bu yıl tarım ve kompost kavramlarına odaklanıyor. Küratörlüğünü
Güneydoğu Asya’dan Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in

üstlendiği bienal hakkında İstanbul
Bienali Direktörü Bige Örer “Danışma kuruluyla beraber gerçekleştirdiğimiz küratöryel ekibin belirlenmesi
sürecinde, Batı dışından sanatsal pratiklere yer vermeyi hedeflemiştik.” diyor. Bulundukları coğrafyalarda yerel
faydalar üreten katılımcıların bir araya geldiği bienal programında, yeni
diyaloglar kurmak ve mevcut sorun-

Adıyaman’da ilk bienal
Bu yıl ilk edisyonu gerçekleştirilen
Kommagene Bienali, 20 Ağustos’ta
açıldı. Kahta Kaymakamlığı’nın
destekleriyle gerçekleştirilen, Küratörlüğü’nü Nihat Özdal’ın üstlendiği Kommagene Bienali, “Çağdaş
sanat aracılığıyla hayali bir uygarlık
kurmak mümkün mü?” sorusuna
odaklanıyor. Eserlerin Kahta sınırları içerisinde yer alan Atatürk Baraj
Gölü adaları, Nemrut Zirvesi, Kahta
Kalesi, Cendere Köprüsü, Arsemia ve
Karakuş Tümülesi’nde sergilendiği

bienal, binlerce yıldır çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir coğrafyada, hayal gücünün sınırlarını
zorlayan alternatif bir uygarlık kurgusunu izleyiciye aktarıyor. Bienalin
ana mekanı olan Atatürk Baraj Gölü
adaları organizasyona ait bir tekneyle gezilebiliyor. 20’den fazla ülkeden
53 sanatçının iştirakiyle gerçekleştirilen ve 20 Ekim tarihine kadar devam edecek olan bienalde, arkeoloji,
moda, gastronomi, müzik ve doğanın
farklı boyutları ele alınıyor. (Sayfa 4)

lara farklı bakış açıları kazandırmak
amaçlanıyor.
IstanbulArtNews’ün bienale dair
sorularını yanıtlayan Bige Örer,
“Pandemiyle birlikte çalışmalarımıza başladık. Bütün bu salgın ve
krizle birlikte hazırlık çalışmaları
gelişti. Tarım ve kompost kavramını
ödünç aldık bu bienali hazırlarken.
Kompost kavramını bir metodolojik

yöntem olarak kullandık. Böyle bir
dönemde uzun soluklu araştırmaları
ve çalışmaları olan dünyanın farklı
coğrafyalarından sanatçılarla, farklı
disiplinlerde çalışan katılımcıları bir
araya getirerek, onların arasında bir
diyalog olmasını ve bu diyalogların
da Türkiye’de aynı meselelerle ilgili
çalışan kişilerle ve gruplarla buluşmasını önemsedik,” diyor. (Sayfa 6)
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Form ve renkle inşa edilen bir dil
Renée Levi‘nin İstanbul’daki ilk kişisel sergisi Sibel’den sonra ikinci ve daha geniş kapsamlı İstanbul yolculuğu Desiree, 5 Eylül – 5 Kasım tarihleri arasında Öktem Aykut
galeride izleyicilerle buluşacak. Sergiye eş zamanlı olarak biri Contemporary Istanbul olmak üzere şehrin farklı noktalarında sergilemeler de geçekleştirilecek.

Renée Levi’nin soyutlamaları alışılmış olan yüzeysel ifadenin dışına çıkarak form ve renklerle bir dil inşa etmeye çalışır.

MEHMET KAHRAMAN
Mehmet.kahramart@gmail.com
1960 yılında İstanbul‘da doğan
Renée Levi‘nin İstanbul’daki ilk kişisel sergisi Sibel’den sonra ikinci
ve daha geniş kapsamlı İstanbul yolculuğu Desiree, Öktem Aykut Galeri’nin ana galeri alanıyla başlayarak
şehrin farklı noktalarında eş zamanlı
izlenebilecek bir sunum izliyor.
Sanatçının küçük yaşlarda İstanbul’dan göç etmesi ve İsviçre’ye yerleşmesi renk paletindeki çeşitliliğinin
izlerini taşıyor. İstanbul’da zihninde
iz bırakmış renkler yaşadığı Basel’de
formlara dönüşerek kendine ait bir
anlatım diline dönüşmüş.
Resmin içindeki ritimsel döngüyü
kavramak mekansal ilişki ve fiziksel
hareketin kendisi ile ifade edebilir.
Her bir renk tonu kendi içerisinde
bir titreşim yaratır. Bulunduğu alanın duygusal ve düşünsel algılanma

biçimlerini dönüştürür. Tuval yüzeyinde gördüğümüz her bir leke ve form
geçişi sanatçının hareket alanının haritasını da temsil eder. İzleri takip ettikçe saf ve salt sanatsal soyut ifadenin
dilinin keşfine de başlarız.
İstanbul’daki kalabalık ve çok sesli bir aileden İsviçre’de daha dar bir
aileye, sıcak renklerden daha koyu
tonlara, çok dilli bir ilişkiden nerdeyse tek dilli bir yaşamayı deneyimleme
süreci… Her bir rengin, çizginin, sesin çocukluğunda zihninde bıraktığı
izlerinin peşinde giderek dönüştüren
tanıdık bir dil.
Levi, Şalom Gazetesi için 2015’te
Necmi Sönmez ve Dalia Maya ile yaptıkları bir röportaj kapsamında üretim biçimi anlatırkenki sürece dair
“Mesela önce konu üzerinde uzun
süre okuyorum, araştırıyorum ve düşünüyorum. Ardından kurallarımı
oluşturuyorum. Yani, kullanacağım
kağıda, tuvale karar veriyorum, renklerimi belirliyorum ve ani hareketin

şekline karar veriyorum. Bir anlamda
eserin yapılışını organize ediyorum.
Karar aşamasında bu noktalar çok
net. Ve hareket çok hızlı. Ancak yapılış anında o akış halinde iken birçok
şey değişebilir. Ve sonuç ya iyidir, ya
da beğenmiyorsam çöpe gider. Ancak
eseri yapmaya bir kere başladım mı,
her şey çok hızlı gelişiyor. Hareket
anında artık düşünmeye zaman yok.”
der.
Rene Levi’nin soyutlamaları da
bu hareketle birlikte alışılmış olan yüzeysel ifadenin dışına çıkarak form ve
renkle bir dil inşa etmeye çalışır.
Betimleyici resim anlayışından
uzak form ve renk lekeleri ile bir dil
kurmanın güç olduğu bir soyut sanat
üretim ağı içerisinde kendisine güçlü bir alan yaratan Levi’nin sanatsal
üretiminin merkezinde mekan yatar.
Tercih ettiği yüzeylerdeki jestüel geçişlerin mekanla kuracağı ilişkinin
eş zamanlılığı önemli bir nokta. İzledikçe, takip ettikçe sizi içine çeken

sarmalayan bir kapsayıcı yapı inşası.
Yüzey, renk, form ve hareketin özel
kıldığı tekrarı bir daha olmayacak bir
deneyim kaydı. Sanatçının Öktem
Aykut Galeri’de açılacak sergi ile eş
zamanlı olarak farklı alanlarda yapacağı projeler bu bağlamda bir bütünün parçaları niteliğinde.
Ana sergi olarak tanımlanan Desiree sergisi galerinin Şişhane’deki
sergi alanında gerçekleştirilecek. Sergi için üretilmiş 11 adet çalışmadan
oluşan Desiree; galeri mekanını renk
alanlarına bölümlendirerek tanımladığı bir sunum içeriyor. Seçki, zıt renk
tonlarının ilişkisinin oluşturduğu büyük ölçekli resimlerinin yanı sıra sanatçının tuval yüzeylerine daha tipografik bir dil arayışı ile müdahaleler
yaptığı soyut çalışmaları da içeriyor.
Bu sergi; 5 Eylül – 5 Kasım tarihleri
arasında Öktem Aykut’ta ücretsiz olarak görülebilecek.
Eş zamanlı olarak devam eden serginin bir diğer kısmı da Renée Levi ile

“ses’i üreten sanatçı” Janiv Oron’un
ortak gerçekleştirdikleri Alba isimli
sergi. Bu sergi Akaretler Sıraevler’de
37-39 numaralı alanda gerçekleşecek
ve iki sanatçının Basel’de ortak yaptıkları çalışmanın ikincisi niteliğini taşıyacak. Tuval yüzeyindeki soyut formların akışkanlığının ses ile kurduğu
ilişkinin mevcut alanda yaratacağı
algıya dair bir sunum içeren sergide
Oron’un mekana özgü bestelediği ses çalışması ile Levi’nin tuvalleri
bir deneyim alanı yaratacak. Sergi;
13 Eylül – 22 Ekim tarihleri arasında
görülebilecek.
17 – 22 Eylül tarihleri arasında
yapılacak çağdaş sanat fuarı 17. Contemporary Istanbul’da Öktem Aykut
galeri sanatçının Barba isimli büyük
ölçekli bir resim yerleştirmesini izleyici ile buluşturacak. Ahşap yüzeyin üzerinde büyük ölçekli renk lekelerinden
oluşan çalışma bir tür vitray etkisi yaratarak mekandaki durağanlığı kıran
bir duygu sunuyor.
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Hayal gücünün sınırlarında bir uygarlık
Kadim uygarlıkların yer aldığı bir coğrafyada, hayali bir uygarlık kurgusunu izleyiciye aktaran Kommagene Bienali, 20 Ağustos-20 Ekim tarihleri arasında sanatseverleri
Adıyaman’da ağırlayacak. 20’den fazla ülkeden 53 sanatçının katıldığı bienal, günümüzde kabul gördüğü haliyle ‘uygarlık’ kavramını tartışmaya açıyor.

Sergileme, Kommagene Bienali’nin ana mekanı olarak seçilen ve Nevali Çori açıklarında bulunan Atatürk Baraj Gölü adalarından başlıyor. Bölge, bienal organizasyonuna ait ücretsiz bir tekneyle gezilebiliyor.

ÖYKÜ TERLEMEZ
oykuterlemez@gmail.com
Bu yıl ilk edisyonu gerçekleştirilen
Kommagene Bienali, 20 Ağustos’ta
ziyaretçilere açıldı. Kahta Kaymakamlığı’nın destekleriyle hayata
geçirilen, Küratörlüğü’nü Nihat Özdal’ın üstlendiği Kommagene Bienali, “Çağdaş sanat aracılığıyla hayali
bir uygarlık kurmak mümkün mü?”
sorusuna odaklanıyor. Eserlerin Kahta sınırları içerisinde yer alan Atatürk
Baraj Gölü adaları, Nemrut Zirvesi,
Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü, Arsemia ve Karakuş Tümülesi’nde sergilendiği bienal, binlerce yıldır çeşitli
uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir
coğrafyada, hayal gücünün sınırlarını zorlayan alternatif bir uygarlık
kurgusunu izleyiciye aktarıyor.
Sergileme, bienalin ana mekanı
olarak seçilen ve Nevali Çori açıklarında bulunan Atatürk Baraj Gölü
adalarından başlıyor. Adalarda; Michel Comte, Genco Gülan, Dilan Bozyel, Seydi Murat Koç, Peter Pal, Kang
Heejoon, Cansu Sönmez, Pınar Marul, Ece Eldek’in eserleri yer alıyor.
Bienal organizasyonuna ait ücretsiz
bir tekneyle gezilebilen bölgenin ana
mekan olarak seçilmesi Lucianus’a
atıftan doğmuş.
Bienalin ama mekanının adalar
olmasının en önemli sebeplerinden
birinin suyla ilişki kurmak olduğunu belirten Küratör Özdal “Benim
beslendiğim kaynaklar: Nehirler, sular, okyanuslar… İnsanların nehirle
doğru iletişim kurmalarının yolunu
açmaya çalışıyoruz. Benim doğup,
büyüdüğüm şehir Halfeti. Halfe-

ti, Türkiye’de yer alan içsularda en
fazla tekne bulunan yer. Fakat bizim
ülkemizde nehir korkulan bir şey.
Dünya’da içsular çok yaygın destinasyonlar. İnsanların suyla ilişki kurması
problemli. Suyun güzel bir şey olduğunu göstermek istiyorum.” diyor.
Halihazırda turistik bir destinasyon olan Nemrut Dağı’nda Yasin
Uysallar, Geungyong Park ve Ecem
Dilan Köse’nin; Karakuş Tümülüsü
olarak bilinen ve Kommagene Krallık Ailesi’nin kadınlarına ait bir anıt
mezarın olduğu bölgede Reka Szabo,
Rumen Dimitrov, Eross Istvan, Stefany Layton, Enco Desgem’in; Kom-

magene uygarlığının başkenti olarak
inşa edildiği düşünülen Arsemia’da
Nasrin Yousefi, Luke Conroy, Amjad
Al Qassoum, Stefano Bosi Devoti ve
İsmet Doğan’ın; Romalıların yaptığı ikinci en geniş köprü olan Cendere Köprüsü’nde Jerome Symons
ve Amir Shingray’ın ve 20 yıl süren
restorasyon çalışmalarının ardından
ilk kez açılan Kahta Kalesi’nde Ebru
Ceylan, Bonggi Park, CANAN, Rafet
Arslan, Tal Lee, Varol Topaç, Hye
Ryung Chung, Ecem Dilan Köse, Ayhan Özer, Neda İsmail Atar, Cristiano
Carotti, Doğukan Çiğdem, Yekateryna Grygorenko, İsmet Doğan, Myri-

am Thyes, Madara Gruntmane Dujana, Pınar Derin Gencer, Stine Deja,
Muhammet Aliyev, Marisa Maestre,
Ece Eldek, Derya Geylani Vuruşan,
Pınar Marul, Elissavet Sfyri, Jovita
Sakalauskaite, Elvan Özkavruk, Jan
Hakon Erichsen, Ko Yohan, Karen
Macher, Sema Okan Topaç ve Yongduk Yi’nin eserleri yer alıyor.
Farklı coğrafyalardan katılan
sanatçılar, Misafir Sanatçı Programı kapsamında üretimlerini Adıyaman’da gerçekleştirdi. Eserler,
bölgeye özgü doğal malzemeler kullanılarak ve yerel üreticilerle iş birliği
içerisinde üretildi.

Bölgenin coğrafi koşulları gereği, hayali uygarlığın bir parçası olan
sanat eserlerinin de dönüşüme uğraması öngörülüyor. Dış mekanlarda
yer alan ve suyla ilişki kuran eserler
zaman içerisinde Hamsin denilen çöl
rüzgarları ve doğanın tabii akışıyla
beraber farklı formlara dönüşecek.
Eserlerin değişen formları, temsil
edilen uygarlığın dinamizmine de
dikkat çekiyor.
20’den fazla ülkeden 53 sanatçının iştirakiyle gerçekleştirilen bienalde, arkeoloji, moda, gastronomi,
müzik ve doğanın farklı boyutları da
ele alınıyor. Modacı Hatice Gökçe,
Adıyaman bölgesinden temin ettiği
metrekarelerce kumaşla Kahta Kalesi’nde bir defile gerçekleştirecek. Şef
Hazer Amani, hayali bir uygarlığın
reçetesini çıkararak, var olmayan bir
mutfaktan yemekler yaratacak.
Çeşitli atölye çalışmalarına da ev
sahipliği yapan bienal, “Building Imaginary Worlds” kitabının yazarı Mark
Wolf’u ağırlayacak. Hayali bir uygarlık
inşası üzerine düşünsel pratikler gerçekleştiren Wolf, katılımcılarla söyleşi gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra,
Manchester Üniversitesi’nde kültür
ekonomisi alanında çalışmalar gerçekleştiren İsmail Ertürk de atölye çalışmalarında yer alıyor. Programda yer
alan Kahtalı Mıçe ve Senfoni Orkestrası’nın konseri, sanatseverlere farklı
kültürlerin bir arada bulunduğu bir
deneyim vaad ediyor.
20 Ağustos-20 Ekim tarihleri arasında görülebilecek Kommagene
Bienali’nin ücretsiz tekne seferleri
ve mekan haritası için kommagenebienal.com adresini ziyaret edebilir,
organizasyonla irtibata geçebilirsiniz.

HAYALDEN GERÇEĞE:
THE 8 X JEFF KOONS
Dünyaca ünlü sanatçı Jeff Koons’un özel olarak tasarladığı
BMW M850i xDrive Gran Coupé, 17-22 Eylül’de
Contemporary Istanbul’da sergileniyor.

BMW 8 X jeff 28x42,5.indd 1
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Bu bienalin merkezinde okumak yer alıyor
Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen ve dijital kanallar aracılığıyla hayata geçirilen 17. İstanbul Bienali, bu yıl farklı lokasyonlarda yer alan yeni mekanları ve uzun vadeli
dönüştürücü projeleriyle 17 Eylül-20 Kasım tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor. Bienal, bu yıl tarım ve kompost kavramlarına odaklanıyor.

Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan 17. İstanbul Bienali sanat ve kültür alanında uzun vadeli dönüştürücü projeler aracılığıyla yerel topluluklarla ilişki kurmayı amaçlıyor.

ÖYKÜ TERLEMEZ
oykuterlemez@gmail.com
17. İstanbul Bienali 17 Eylül-20 Kasım tarihleri arasında Beyoğlu, Fatih
ve Kadıköy’de yer alan bienal mekanlarında sanatseverlerle buluşacak.
Hazırlıklarına pandemi sürecinde
başlanılan ve bir sene ertelenen bienal, bu yıl tarım ve kompost kavram-

larına odaklanıyor. Küratörlüğünü
Güneydoğu Asya’dan Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in
üstlendiği bienal hakkında İstanbul
Bienali Direktörü Bige Örer “Danışma kuruluyla beraber gerçekleştirdiğimiz küratöryel ekibin belirlenmesi
sürecinde, Batı dışından sanatsal pratiklere yer vermeyi hedeflemiştik.”
dedi. Bulundukları coğrafyalarda yerel faydalar üreten katılımcıların bir

araya geldiği bienal programında,
yeni diyaloglar kurmak ve mevcut sorunlara farklı bakış açıları kazandırmak amaçlanıyor. 17. İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer sorularımızı
yanıtladı.
17. İstanbul Bienali hangi konulara
odaklanıyor?
Bu sene 17. İstanbul Bienali’ni,
Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve

David Teh küratörlüğünde gerçekleştiriyoruz. Pandemiyle birlikte çalışmalarımıza başladık. Bütün bu salgın
ve krizle birlikte hazırlık çalışmaları
gelişti. Tarım ve kompost kavramını
ödünç aldık bu bienali hazırlarken.
Kompost kavramını bir metodolojik
yöntem olarak kullandık. Böyle bir
dönemde uzun soluklu araştırmaları
ve çalışmaları olan dünyanın farklı
coğrafyalarından sanatçılarla, farklı

disiplinlerde çalışan katılımcıları bir
araya getirerek, onların arasında bir
diyalog olmasını ve bu diyalogların
da Türkiye’de aynı meselelerle ilgili
çalışan kişilerle ve gruplarla buluşmasını önemsedik.
“17. İstanbul Bienali, sanat ve kültür
alanında uzun vadeli dönüştürücü
projeler aracılığıyla yerel topluluklarla ilişki kurmayı amaçlıyor.” söyle-
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miniz üzerinden bu ilişkinin nasıl kurulduğundan bahsedebilir misiniz?
Bubienalde sadece güncel sanatçıların işleri yok. Uzun zamandır
araştırmaları devam eden katılımcıların bienalden sonra da çalışmalarının devam edeceği bir planlama
düşünebiliriz. Bu çalışmalar belirli
bir zamanda gerçekleşmiş veya bir
kenara kaldırılmış olabilir. Ya da
kendi yerel bağlamlarında olumlu
anlamda dönüştürücü roller üstlenmiş projeler olabilir. Biz bu projelere
İstanbul Bienali vesilesiyle hem destek vermek, hem onlara görünürlük
kazandırmak hem de Türkiye’de de
aynı konularla ilgili aynı mücadeleler
veren, benzer çalışmaları üstlenen kişileri yine farklı projelerle bir araya
getirerek onlar arasında bir deneyim paylaşımı ya da birtakım ortak
iş birlikleri için bir alan yaratmayı
hedefledik. Örneğin Pasifik Okyanusu’nda ve Bantayan Adası’nda balıkçı komünitesiyle birlikte çalışan bir
sanatçımız var. Onun çalışmalarını
dinlerken aslında biz de Marmara
Denizi’nde müsilaja karşı çalışmalarını yürüten akademisyenlerle ve
bilim insanlarıyla bir diyalog kurabildik. Bir projeye baktığınızda İstanbul Bienali’nin yerel dünyası içinde
birçok tartışılan sorunun gündeme
getirildiğini ve o soruların aslında
başka diyalogları ve tartışmaları açabileceğini görebileceksiniz.
Bienal çalışmalarına pandemi döneminde başlandı. Bu süreçte ne gibi
zorluklarla karşılaştınız?
Evet, dediğiniz gibi bu bienal
pandemi sürecinde hiçbirimizin yerinden kıpırdayamadığı, herkesin
evinden bilgisayar ekranlarından birbirine bağlandığı bir döneme denk
geldi. Aynı zamanda düzenli olarak
da toplantılar ve buluşmalar yaptığımız, kimi zaman bir günde saatlerce zamanınızı ekran karşısında ama
hep beraber geçirdiğiniz bir dönemdi. Çok fazla kişisel hikayeler ve özel
alanlar da girdi. Ve aynı şekilde katılımcılarımız da İstanbul’a uzun bir
süre gelemediler. Onlarla da Zoom
üzerinden görüşme gerçekleştiriyor-
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‘Biz her bienalde bienal mekanlarını yeniden düşünüyoruz. Sabit bir mekanımız yok.
Bu bienalde de biraz merkezin
dışında mekanlar olmasını
önemsedik. Yine pandemi
nedeniyle izleyicilerimizin
bienalin farklı fikirlerini ve
projelerini kendi yaşadıkları
mahallelerde de bulabilmelerini önemli bulmuştuk.
Zeytinburnu’nda yer alan
Tıbbi Bitkiler Bahçesi’yle rotamıza başlıyoruz bu sene.’
duk. Buradaki hissi ve mekanları ekrandan paylaşmaya çalışıyorduk. Çok
zorlu bir süreçti. Bienali bir sene erteleme kararını almak durumunda
hissettik kendimizi. Sonra seyahatler
biraz daha mümkün olmaya başladı.
İstanbul’daki her buluşma karşılıklı
olarak çok değerli anlardı. Aslında
bunu ne kadar özlediğimizi de fark
ettik. Fiziksel olarak bir arada olmanın ve çalışmanın birçok olumlu
getirisini de tekrar deneyimlemiş olduk. Ama bir yandan da birbirimize,
kapalı kaldığımız zamanda “bienal
nasıl bir rol üstlenebilir, nasıl bir
önemi olabilir, dünyanın gidişatında
sanat etkinliklerinin gücü ve önemi
nedir, bütün bu sıkışmışlıklar içerisinde sanat nasıl başka bir nefes alanı
açabilir”, gibi sorular yönelttik. O anlamda farklı alternatifler olabilecek
bir model de geliştirmeye çalıştık.
Sonuçlarını siz de göreceksiniz.
17. İstanbul Bienali’nin küratörlerinin Güneydoğu Asya bölgesinden
seçilmelerinin bienal üzerindeki etkileri nelerdir?
Küratörlerimizden Ute Meta Bauer ve David Teh Singapur’da yaşıyor.
Aslında David Teh Avusturalyalı ama
uzun zamandır Güneydoğu Asya’da
yer alan farklı ülkelerde çalışmalarını sürdürüyor. Bauer de Almanya doğumlu ama birçok farklı kurumda ve
kentte çalışmalarını sürdürmüş olan
bir küratör ve yazar. Amar Kanwar,
küratöryel ekibin içerisinde bir sa-

natçı küratör olarak yer alıyor ve
Delhi’de yaşıyor. Danışma kuruluyla
beraber gerçekleştirdiğimiz küratöryel ekibin belirlenmesi sürecinde
Batı dışından sanatsal pratiklere yer
vermeyi hedeflemiştik. Her bienalde
küratörün çalışmalarını yürüttüğü
coğrafyayla beraber çeşitli odaklanmalar olabiliyor. İstanbul’da özellikle Güneydoğu Asya’ya özgü sanatsal
pratikleri görebileceğimiz alanlar
kısıtlı. O anlamda bienalin önemli
rollerinden biri de bizi bu yeni karşılaşmalarla buluşturabilmesi. Geçen
bienalde Yedinci Kıta konulu bir sergimiz olmuştu. Ekolojik kriz karşısında sanat kurumlarının nasıl bir rolü
olabileceğini tartışmıştık. Bu tabii ki
tek bir bienalle çözülebilecek ya da
ele alınabilecek bir konu olmaktan
çok daha öte. Bu bienale başlarken
de yine aynı hedeflerle ya da aynı
sorularla yola çıktık ve bu sefer de
biraz daha Batı dışındaki coğrafyaların bu sorularla nasıl meşgul olduklarına ve pratiklerine bu sorgulamaları nasıl aktardıklarına odaklandık.
Bir yandan da toplumsal dönüşümü
gerçekleştirebilmiş olan örnekleri
İstanbul’a getirebilmenin önemine
inandık. Tüm bunlardan yola çıkarak
küratöryel ekibe karar verdik.
Bu edisyonda farklı bölgelerde yer
alan çok sayıda mekan kullanılıyor.
Bienal mekanlarını hangi kriterlere
göre belirlediniz?
Biz her bienalde mekanları yeniden düşünüyoruz. Sabit bir mekanımız yok. Bu bienalde de biraz
merkezin dışında mekanlar olmasını
önemsedik. Yine pandemi nedeniyle
izleyicilerimizin bienalin farklı fikirlerini ve projelerini kendi yaşadıkları mahallelerde de bulabilmelerini
önemli bulmuştuk. Zeytinburnu’nda
yer alan bir Tıbbi Bitkiler Bahçesi’yle rotamıza başlayabiliriz. Bizim için
çok önemli bir keşif oldu orası. Sanatçılarımızdan birinin bir bahçe yaratma arzusuyla o mekanla tanıştık.
Onun dışında Tarihi Yarımada’da,
Çemberlitaş’ta uzun zaman Emin
Barın’ın atölyesi olarak kullanılan
bir mekan, bu bienalde karma ser-

gilerin mekanı olarak kullanılacak.
Zeyrek’te yer alan Çinili Hamam,
Mimar Sinan’ın hamamlarından
biri ve gerçekten inanılmaz güzel bir
mimariye sahip. 12 senedir restorasyondaydı. 2023 yılında Müze Hamam
olarak açılacak. Bu mekandan çıkıp
Zeyrek’te bir yürüyüş yapılabilir.
Bizim şiir projemizin İstanbul’a yayıldığı birçok sahaf ve kitap evi var.
Bu mahallelerde yer alan sahafları
hatırlamak adına bir yürüyüş rotası
da çıkıyor. Balat’ta yer alan Küçük
Mustafa Paşa Hamamı geçtiğimiz
edisyonlarda da kullandığımız, sa-

natçılarımızın işlerini sergilemekten
memnun oldukları bir mekan. Pera
Müzesi’ni karma sergi mekanı olarak kullanıyoruz. Perform İstanbul,
performans sanatı alanındaki gelişmeleri destekleyen bir mekan. Orası
aynı zamanda sanatçıların eserlerini
ve araştırmalarını paylaştıkları bir
alana dönüştü. Büyükdere35 ve Yaklaşım Tüneli ilk defa bienal mekanı
olarak kullanacağımız yerlerimizden.
SAHA Stüdyo’yla da bir iş birliğimiz
var. Onları hem bienal mekanı hem
de katılımcı olarak davet ettik. Katılımcılarımızın çalışma süreçlerini ve
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atölye ortamlarını orada izleyebileceğiz. Bunun dışında Anadolu yakasında yer alan Müze Gazhane’yi ilk
defa bienal mekanı olarak kullanıyoruz. Gazhane geçen ağustos ayında
açılmış olmasına rağmen inanılmaz
canlılığı olan bir kamusal alan. Yine
Gazhane’ye yakın 2014 yılında Suriyeli sanatçılar tarafından kurulan
Arthere var. Orası da savaş hikayelerinin farklı metinlerle okunduğu
ve farklı programlara kucak açılan
bir mekan olacak. İstanbul’un farklı
noktalarına yayılmış olan bienal kimi
zaman karşınıza bir gazete olarak çıkacak, kimi zaman bir dergi olarak
çıkacak, kimi zaman daha alışık olduğumuz bir sergi formatıyla çıkacak.
Bienalin kente attığı birçok tohum
var diyebilirim.
Yalnızca bienalin gerçekleştiği tarihlerde değil, bienal bittiğinde de devam edecek olan birtakım projeler
var. Bu projelerden de bahsedebilir
misiniz?
Bazı projeleri hayata geçirme
aşamasında bienal sonrasında da devam edebileceklerini de planladık.
Bunlardan biri Cooking Sections’ın
halihazırda üç senedir çalışmalarına
devam ettiği bir projesi. Üretimlerini
ve araştırmalarını bienal kapsamında
olan bir mekanda fiziksel bir sergiye
dönüştürecekler. Aynı zamanda da
17 Eylül’de bir Manda Sütü Festivali
düzenleyerek her sene devamlılığını
umduğumuz bir pratikleri olacak.
Bu sadece bir örnek. Bienal sergileri kapandıktan sonra kurulan diyaloglar ve çok çeşitli iş birliklerinin
farklı formlarda hayat bulacağını
düşünüyoruz. Örneğin bir Şiir Hattı projemiz var. Türkiye’den 15 şairi
bu projeye davet ettik ve 2021 yılı
boyunca her ay bir şiir yazdılar. Üretimleri hem şiir kitaplarında hem de
kentte yer alan farklı kamusal alanlarda, kimi zaman basılı olarak kimi
zaman bir şiir okuması olarak karşımıza çıkabilecek. Kurtuluş’ta yer alan
Nostalji Kafe, bu şiir hattı projesinin
önemli mekanlarından biri. Oraya
gittiğinizde, orada şiirler okunurken
bir yandan şiirler üzerine konuşabileceğiniz bir alanın varlığını hayal
ediyoruz. Bu şiirler, bienal sonrasında da farklı formlarda okuyucularla
buluşmaya devam edecek. Bunun
gibi birçok projemiz var devam etmesini istediğimiz. Örneğin, Kuşlar
Ne Düşünüyor? diye bir projemiz var
ve sadece çocuklara değil hem farklı
disiplinlerde eğitim veren öğretmenlere hem de doğayla, hayvanlarla ilişki kurmayı isteyen herkese açık olan
bir proje. Böyle bir programın bienal
sonrasında da kalıcı olması ve müfredata girebilmesi için çalışmalarımızı
sürdüreceğiz. Bir projeyi düşünürken hem öncesinde hem de sonrasında olabilecekleri düşünüyoruz.
Bazı projeler muhtemelen gerçekleşmeyecektir. Bunu da süreç içerisinde
kabul etmiştik. Sonuçta biz bir hayal
kuruyoruz. Hatta bazı fikirler bizim
planladığımız gibi de gerçekleşmeyebilir. Bunu da kompost sürecin parçası olarak kabul ettik.
Dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştirilen bu edisyonda dijital işlerin
ağırlığı nedir?
Aklıma ilk gelen proje: Yehwan
Song’un projesi. Yehwan Song tüm
bu süreçte bu projeler üzerine çalışırken, fiziksel olarak bir araya
gelmenin hiç mümkün olmadığı
durumda katılımcıları birbirlerinin
projelerinden nasıl haberdar edebiliriz ve birbirlerine tanıtabiliriz sorusu
gündeme geldi. Yehwan Song tüm
bienal katılımcılarının çalışmaları
üzerine bir araştırma yaparak onlarla
ilgili kimi zaman yazılmış metinler ve
söyleşilerden seçkiler yaparak bir tür

‘Bienal, hem ilgi duyduğumuz
alanlarla ilgili daha derinlikli
şeyler sunan ama aynı zamanda düşünmediğiniz alanlarda
da yeni soruları aklımıza
getiren bir gazeteye dönüşebilir mi, sorumuz vardı. Sanırım
tüm sanatçıların farklı malzemeler aracılığıyla hazırladıkları
yayınlar, aynı zamanda bienal
mekanlarındaki okuma odaları
bu rolün nasıl üstlenilebileceğiyle ilgili çeşitli egzersizler
yapılmasına sebep oldu.’
spiral oluşturdu. Bir web sitesi gibi
de düşünebilirsiniz. Bu proje farklı
bienal mekanlarında bir yerleştirmeye dönüştürülecek. O alana girdiğinizde merak ettiğiniz sanatçıyla
ilgili bizim bienal rehberi ve web sitemizde bulacağınız bilgilerin dışında
araştırmalara ulaşabilirsiniz. Orada
sürekli değişen ve dönüşen bir hat
oluşturuluyor. Aynı zamanda bütün
katılımcıları da bir araya getiren bir
alan. Bu alan farklı katkılarla büyüyebilecek ve gelişebilecek bir yapıya
da sahip. Bir yandan o kompostlaşma
sürecini de gerçekleştiriyor. Gelecekte de farklı potansiyellerle dijital bir
alan olabilir.
Eser seçkisinin dijital kanallar üzerinden belirlenme süreci nasıl ilerledi?
Seyahatin mümkün olmadığı ve
uzun bir zaman da mümkün olmayacağını kabul ettiğimiz o zamanda,
küratörler daha önceden tanıdıkları
ve daha önceden birlikte çalışmış ol-

dukları, ya da Türkiye’den bu alanda
çalıştığını bildiğimiz katılımcılarla
Zoom üzerinden görüşmeler yaptılar. Akıllarındaki fikirleri paylaştılar.
Uzun soluklu derken bunun da altını çizmek önemli: Örneğin zaten
bienale davet edilmeden önce de
Endonezya’da farklı adalara gönüllü bir şekilde kitap ulaştıran, okuma
yazma oranlarını artırmaya çalışan
bir katılımcımız var. Onun zaten
yaptığı çalışmalar çok değerli. Bu örnek belki dar bir coğrafyada biliniyor
ve tanınıyor ama burada yer alması

başka diyalogları da alan açabilecek
bir durum. Bu tür projelerin yer alması önemli oldu. Fiziksel bir stüdyo
ziyareti yapmak mümkün değildi.
Türkiye’den katılımcılarla da Zoom
üzerinden görüşmeler gerçekleşti.
Önceki edisyonlardan farklı bir süreç
gerçekleşti.
Bu yıl gerçekleşen edisyonda basılı
malzemeler de ön planda olacak. Bu
yönde gerçekleşen üretimlerden bahsedebilir misiniz?
Bu bienalde farklı formlarda

üretimler de var. Örneğin annelik
üzerine çalışmalarını sürdüren Oda
Projesi’nin yayını Annex’i bienal kapsamında sunacağız. Yaklaşık 2013’ten
beri Oda Projesi’nin üyeleri kapalı
gruplarda annelik üzerine özellikle
sanatçı anneler veya anne olmayanlarla beraber konuşmalar ve atölye
çalışmaları düzenliyorlardı. Onları
İstanbul Bienali’ne davet ettiğimizde
yapmış oldukları bu çalışmalara Annex’in yeni edisyonunda yer vermek
istediklerini paylaştılar. Bizler de
bu tartışmanın önemli bir tartışma
olduğuna inandığımız için projeyi
desteklemek istedik. Diğer bir yayın,
Eva Egermann’dan Crip Magazine.
Sakatlık üzerine tanımlanan, Türkiye’den birçok katılımcının yazıları
ve eserleriyle katkıda bulunduğu bir
dergi. Diğer yayınımız Hrant Dink
Vakfı ve 23,5’la gerçekleştirdiğimiz
Mantı Postası. Kayseri’de yasaklanan
bir konferansın ardından İstanbul’da
yapılan bir Mantı Festivali’nden yola
çıkarak yiyecek üzerinden birçok
şeyi konuşmanın mümkün olduğu,
farklılıklarımızla beraber bir arada
yaşamanın yeni yollarını aradığımız
ve bunun üzerine düşünen, yazan,
araştıran şeflerin, akademisyenlerin
üretimleriyle karşılaşacağımız bir yayın. Üç adet dijital bir tane de basılı
olarak okuyabileceğimiz bir edisyonu
olacak. Bu projelerimizin yanı sıra
şiir kitabımız, bienal rehberimiz ve
kataloğumuz var. Bu bienalin merkezinde okumak yer alıyor. Farklı bienal mekanlarında karşınıza çıkacak
okuma alanları var. Birçok projenin
de sergi mekanlarında aslında paylaşabildiklerinden öte söyleyecekleri
sözler var. O anlamda da katılımcıların önceki çalışmalarına bakmak,
araştırmalarını daha derinlikli bir
şekilde okuyabilmek çok önemli.
Ayrıca Arthere’da Ayak İzleri adında bir kütüphane kurduk. Çiğdem
Öztürk ve Omar Berakdar’la birlikte.
Savaş üzerine yazılan metinlerin ve
edebiyat kitaplarının İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak toparlandığı bir
kütüphane oldu. Bienali bir gazete
olarak düşünebilir miyiz? Normal bir
gazeteyi takip ettiğinizde köşe yazarlarının ve farklı gazetecilerin getirdikleri haberlerle birlikte dünyanız
genişler. Birtakım ilgi duyduğumuz
alanlarla ilgili okumaların yanı sıra
hiç bilmediğimiz şeyler karşımıza çıkar ve üzerine düşünmeye başlarız.
Bienal bu anlamda okumaktan keyif aldığınız bir gazete gibi. Bienal,
hem ilgi duyduğumuz alanlarla ilgili daha derinlikli şeyler sunan ama
aynı zamanda belki düşünmediğiniz
alanlarda da yeni soruları aklımıza
getiren bir gazeteye dönüşebilir mi,
sorumuz da vardı. Sanırım tüm sanatçıların farklı basılı malzemeleri
aracılığıyla hazırladıkları yayınlar,
aynı zamanda bienal mekanlarındaki
okuma odaları bu rolün nasıl üstlenilebileceğiyle ilgili çeşitli egzersizler
yapılmasına sebep oldu.

MEHMET SİNAN KURAN
NOWHERE. NOW HERE.
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Contemporary Istanbul’dan 17’nci edisyon
17. Contemporary Istanbul, 17-22 Eylül arasında Tersane Istanbul’da sanatseverleri ağırlayacak. Fuar, 22 ülkeden 66 çağdaş sanat galerisi ve inisiyatiflerin temsil ettiği 558
sanatçının bin 476 eserini izleyicilerle buluşturacak. Dünyaca ünlü çağdaş sanatçı Jeff Koons’un tasarımı BMW M850i de fuar kapsamında ilk kez Türkiye’de sergilenecek.

Son olarak mayıs ayında gerçekleştirilen CI Bloom’a ev sahipliği yapan Tersane İstanbul, Contemporary Istanbul’da da dış mekanlarını sergi alanı olarak kullanıma açıyor.

IAN
Tersane İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Contemporary Istanbul’un
17’nci edisyonu, 17-18 Eylül tarihlerinde ön izleme, 19-22 Eylül tarihlerinde de genel ziyaret olacak şekilde
sanat severleri bir araya getiriyor.
Fuar dünyanın dört bir yanından 66
çağdaş sanat galerisi ve inisiyatiflerin
temsil ettiği 558 sanatçının bin 476
eserini izleyicilerle buluşturacak.
22 farklı ülkeden katılacak galeriler
arasında Parisli 193 Galeri, Belgrad
merkezli Hestia galeri, Marbella ve
Malmö’de şubeleri bulunan Wadström Tönnheim galeri, Tiflis’ten
Dedicace galeri, Roma’dan Mucciaccia Contemporary, bu yıl ilk kez Contemporary Istanbul’da yer alacak.
Contemporary Istanbul aynı zamanda Türkiye’de yükselen farklı çağdaş
sanat girişimlerinden Antalyalı Are
Projects, Bayburt’taki Baksı Müzesi,
Bursa’dan İmalat-hane, Tiflis’ten
Kvareli Foundation for Contemporary Art, Diyarbakır’dan Loading Art
Space, İstanbullu Noks Art Space ve
Viable, Eskişehir’deki OMM ve Balıkesir’den Video-Ist’i ağırlayacak
Son olarak mayıs ayında gerçekleştirilen CI Bloom’a ev sahipliği yapan Tersane İstanbul, Contemporary
Istanbul’da da dış mekanlarını sergi
alanı olarak kullanıma açıyor. Heykel ve enstalasyon çalışmalarının yer
aldığı The Yard sergisi, ikinci edisyonuyla Tersane İstanbul’un açık alanlarında izleyiciyi ağırlayacak. The Yard
açık alan sergisinde bu yıl Anke Eilergerhard, Ardan Özmenoğlu, Ayla
Turan, Bedri Baykam, Can Yıldırım,
Canan Tolon, Erdil Yaşaroğlu, Ergin
Cavuşoğlu, Güvenç Özel, Halil Altındere, Isaac Chong Wai, Ingravi Desa,
Itamar Gov, Kemal Tufan, Luis Cera,
Martian Tabakov, Osman Dinç, Renée

Levi, Sergen Şehitoğlu, Stijn Ank,
Uğur Cinel, Vuslat gibi sanatçıların
22 farklı eseri sergilenecek.
Contemporary Istanbul Vakfı’nda
Limbo sergisiyle yaşamın döngüsünü
ele alarak, yaşam ve ölümün yarattığı
zıtlığı ziyaretçilerle bir yolculuğa çıkaran sanatçı Canan Tolon’un eserlerinin de yer alacağı The Yard sergisinde
mekana özgü işleriyle dikkat çeken bir
diğer isim Ayşe Erkmen’in eseri de yer
alacak. Resim ve yerleştirme alanında
çalışan, İsviçre’nin önde gelen çağdaş
sanatçılarından biri olan Renée Levi’nin büyük bir fiziksel çabayla cesur
renklerle boyadığı geniş formatlı tuvallerinden Halil Altındere’nin “Güvenlik Ağacı” isimli heykeli, PİLOT
Galeri desteğiyle, seçkide bulunuyor.
Seçkiye performans videosuyla dahil
olan Isaac Chong Wai, tarih boyunca
ve en son Covid-19 pandemisi sırasında, birçok Asyalının, kendisi gibi
kamusal alanlarda ırkçı saldırıların
kurbanı olmasına odaklanıyor.
Akbank Sanat, Hasan Bülent Kahraman’ın küratörlüğünü üstlendiği
Clement Valla’nın Başka Sesler Başka Odalar isimli sergisiyle fuara katkı
sağlıyor. Doğanın gizemini sorgulayan
Valla, eserlerini dijital sanat yoluyla
izleyiciye aktarmayı amaçlıyor. Tosyalı Holding iş birliğiyle CI Vakfı’nın
düzenlediği misafir sanatçı programı
kapsamında, farklı disiplinlerden beş
sanatçının hurda ve atık malzemelerinden dönüştürdüğü eserler de fuarda
görülebilecek. İleri dönüşüm temasına odaklanan programda Maslak’ta
yer alan özel bir stüdyoda üretimlerini
gerçekleştiren Chiara de Rocchi, Emrullah Örünklü, Koray Tokdemir, Nermin Ülker ve Songül Girgin yer alıyor.
Vakıf, Contemporary Istanbul’un eski
sanat direktörü Marc Olivier Wahler
ile birlikte “Bugünün ve Yarının Kurumsal ve Ticari Sanat Alanları” konulu galeri ve müze yöneticileri ile

gerçekleşecek iki ayrı panelin de organizasyonunu üstleniyor.
Contemporary Istanbul’un ana
partneri olan Akbank’ın yanı sıra
Türk Hava Yolları, BMW, LG ve Qua
Granite de çağdaş sanatı destekliyor.
BMW, Contemporary Istanbul 17’nci
edisyonunda dünyaca ünlü çağdaş
sanatçı Jeff Koons’un tasarımı BMW
M850i’yi sanatseverlerle buluşturuyor. Fuarın sponsorlarından Qua

Granite de, bu yıl İstanbul Teknik
Üniversitesi öğrencilerine özel Tersane İstanbul’da çağdaş sanat turu
gerçekleştiriyor.
İzleyiciler, 17 Eylül’den itibaren
Anadolu ve Avrupa Yakası’ndan ücretsiz gerçekleştirilecek iki ana seferle
Tersane İstanbul’a ulaşım sağlayabilecek. 22 Eylül tarihine kadar devam
eden fuar, ücretli Deniz Taksi kullanılarak da ziyaret edilebilir.

Bence Magyarlaki, ‘Wallskin No.1’, 70x30x100cm, 2022

Contemporary Istanbul’un 1
7. edisyonu katılımcı galerileri:
193 Gallery, Paris; AB Gallery,
Seul; Ambidexter, İstanbul; Anca
Poterasu Gallery, Bükreş; Anna Laudel, Düsseldorf - Istanbul; Art Agency, Sofya; Art On İstanbul, İstanbul;
Bavan Gallery, Tahran; Berman Contemporary, Johannesburg; Bozlu Art
Project, İstanbul; Büro Sarıgedik, İstanbul; C24, New York; C.A.M. Galeri, İstanbul; Gallery Schmidt, Zürih;
Collect Gallery, Sofya - İstanbul; Dedicace Gallery, Tiflis; Difo Photography, İstanbul; Dirimart, İstanbul;
Firetti Contemporary, Dubai; Fremin,
New York; Galeri 77, İstanbul; Galeri
Nev İstanbul, İstanbul; Galeri Siyah
Beyaz, Ankara; Galerie Dix9, Paris;
Galeria Joan Gaspar, Barselona; Galerist, İstanbul; Gallery Tableau, Seoul; Hestia, Belgrad; Hofa Gallery,
Londra - Los Angeles - Mikonos; Iram
Art, Ahmedabad; Iranshahr Gallery,
Tahran; Jd Malat Gallery, Londra; Jd
Malat Project, Londra - Istanbul; Leila Heller Gallery, Dubai - New York;
Mariana Custodio Gallery, Lizbon;
Mark Hachem Gallery, Paris - Beyrut;
Martch Art Project, İstanbul; Mixer,
İstanbul; Mohsen Gallery, Tahran;
Mucciaccia Contemporary, Roma;
Muse Contemporary Art Gallery, İstanbul; Nahavı Projects, Tahran; Oblong Contemporary Art Gallery, Dubai - Forte dei Marmi; Oktem Aykut,
İstanbul; Opera Gallery, Dubai; Pg Art
Gallery, İstanbul; Pi Artworks, İstanbul - Londra; Pilot, İstanbul; Piramid
Sanat, İstanbul; Prime Cut Culture,
Bratislava; Red Art Istanbul, İstanbul;
Roya Khadjavı Projects, New York;
Sanatorium, İstanbul; Sevil Dolmacı,
İstanbul; Summart, İstanbul; Villa Del
Arte, Barselona; Vision Art Platform,
İstanbul; Wadström Tönnheım Gallery, Marbella - Malmö; Zilberman,
İstanbul - Berlin.
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1- Keegan McHargue, ‘Untitled’, 116.8x137.2cm, 2016
2- Ardan Özmenoğlu, ‘In God We Trust’, 144x122cm, 2012
3- Georgia Dymock, ‘Parting Curtains’, 150x130cm, 2022
4- Clemens Wold, ‘Remix 1’, 155.6x215.6cm, 2021
5- Hilal Altındere, ‘Little Big Astronaut’, 116x88x64cm, 2022
6- Radenko Milak, ‘Nasa Secret Project’, 200x140cm, 2020
7- Şahin Kaygun, ‘Untitled 250’, 11x9cm, 1987
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Tılsımlı bir hikayenin peşinde
Gülay Semercioğlu 14 Eylül-29 Ekim tarihleri arasında Pi Artworks İstanbul’ da gerçekleşecek kişisel sergisinde Anadolu kadının günlüğü olarak adlandırdığı
halı ve kilimleriyle izleyiciyle buluşacak. Sergide ayrıca sanatçının yerleşik pratiği haline gelmiş duvar işleri ve desenleri de yer alıyor.
iplik yerine tel ile yapıyor olmak işi
misliyle zorlaştırıyor. Emeğin, alın
terinin, çabanın, verilen mesainin
altını çizmek; anlatılan hikayeleri
vurgulamak için bu zor tekniği tercih
ettim. Tel gibi endüstriyel bir malzemeyi Anadolu kültürüne ait geleneklerle, hikayelerle, efsanelerle ve hatta
büyüyle, muskayla harmanlıyorum.

EGE IŞIK ÖZATAY
isik.ege@gmail.com
Gülay Semercioğlu, Pi Artworks’un
ev sahipliğini üstlendiği Bir Hatıradan Daha Fazlası (More Than a Memory) başlığını taşıyan sergisinde,
Anadolu halı ve kilimlerinde karşımıza çıkan motifleri tek başına kullanarak, anlamlarının altını çiziyor.
Pi Artworks Londra’da 2015 yılında
düzenlenen Teldeki Kadın sergisi ile
başlayan serinin devamı niteliğindeki
Bir Hatıradan Daha Fazlası, Semercioğlu ile özdeşleşen bakır ve gümüş
tellerden, el dokuması halılara çeşitlenip, motifler ve hikayeler aracılığıyla kolektif bilincimize sesleniyor.
Sergide, Anadolu kadınlarıyla el birliği içinde örülmüş, farklı boyutlarda ve ilk defa sergilenecek halıların
yanı sıra fabrikada dokunup Gülay
Semercioğlu’nun müdahale ettiği
büyük format kilimler ve sanatçının
yerleşik pratiği haline gelmiş duvar
işleri ve desenleri yer alıyor.
Sergideki işlerde halı ve kilimlerden tanıdığımız, Anadolu medeniyetlerine özgü semboller, tek
başlarına bırakılarak kahramanlaştırılıyor. Aile birliği, mutluluk, sağlık,
doğurganlık, korunma gibi kavramlara işaret eden bu semboller, aynı zamanda Anadolu kadınının hikayesini
de anlatıyor. Gülay Semercioğlu ile
29 Ekim tarihine kadar Pi Artworks
İstanbul’da sergilenecek olan Bir
Hatıradan Daha Fazlası sergisi ekseninde halı ve kilimlerde kullanılan
motiflerin hayatın içindeki hikayelere yansıması, “ben” kavramı, çalışma
disiplini, adeta imza malzemesi haline gelen gümüş tel ve bakır ile olan
ilişkisi ve dokunma duygusu üzerine
konuştuk.
Bir Hatıran Daha Fazlası başlığını taşıyan serginizde hatıra kavramını nasıl ele alıyorsunuz? Sizin anılarınızda
kalan hangi manzaralarla karşılaşacağız bu sergide?
Bu sergim bellek, hafıza ve an
kavramlarını harmanlıyor. İnsanoğlunun, yıllardan beri süregelen,
tılsım ve büyü aracılığıyla geleceğe
müdahale etme arzusunu anlatıyor.
Hafıza, anı ve bellek kavramları aslında ilk defa 2015 yılında Londra’da
düzenlenen halı ve örgülerimden
oluşan Teldeki Kadın sergimde karşımıza çıkıyor. Töre cinayetlerini
odak noktasına alan o sergide “telde
yürüyen kadın” metaforunu kullanmıştım. Bu metaforu kullanmamdaki
asıl neden ise; kendimi ipte oynayan
bir cambaz gibi görüyor olmam. Ben
yapıtlarımda zanaat ile sanat arasındaki ince çizgide geziniyorum. Yanlış
bir adım atarsam tüm çalışmam dekoratif bir işe dönüşebilir. Bir Hatıradan Daha Fazlası sergimde, Teldeki
Kadın sergimde sergilediğim yatağı
yeniden sergileyeceğim. Töre cinayetlerinde kurban giden yüzlerce kadını hatırlatan örgülerim bu sergide
karşımıza halı ve kilim olarak karşımıza çıkacak.
Zaman içinde anıların bir kısmı uçup
gidiyor. Geriye fotoğraflar, o ana dair
küçük ipuçları, hatıra defterleri kalıyor. Bir Hatıran Daha Fazlası hatıra
kavramını çok katmanlı bir biçimde
hem hafıza hem de an başlıkları altında toplayarak ele alıyor. Bu katmanları nasıl liflerine ayırıyorsunuz?
Yaptığım her işe ben bir “günlük”
olarak yaklaşıyorum. Anadolu’da ya

Muska “bazı hastalıkları, kabus kötülükleri ve nazarı uzaklaştırmak için
boyna asılan veya üstte taşınan yazılı
kağıt” anlamına geliyor. Peki ya halı
ve kilimde kullanıldığı anlam da bu
mu?
Muska olgusu da ilginç bir kavram. Evinin bereketi artsın, kocası
evine sadık olsun diye kadınlar muska kullanırmış. Yaşamın içinden hikayeler bunlar. İlkel gibi dursa da biz
ne kadar modernleşsek, evcilleşsek
de hepimizin içinde bir inanç ve hâlâ
şamanlık var. Bu konuyla ateist ya da
dindar olmanın hiçbir bağlantısı yok.

Gülay Semercioğlu, 29 Ekim’e kadar Pi Artworks İstanbul’da sergilenecek olan Bir Hatıradan Daha Fazlası sergisinde Anadolu kadınının hikayesini anlatıyor.

‘Her halının her kilimin kendine ait bir dili ve bize ilettiği
bir mesajı var; her sembolün
bir anlamı, o anlamın altında
yatan derin bir neden var. Bir
halıya baktığımızda, sadece
onlarca motiften oluşan bir desenler bütünü gördüğümüzü
düşünüyoruz. Oysa bu kadar
basit değil. Kadınlar bu halı ve
kilimleri dokurlarken umutlarını, hayal kırıklıklarını, hasretlerini kısacası duygularını dışa
vuruyorlar.’
da dünyanın herhangi bir yerinde el
işiyle uğraşan her kadın dokuduğu
halıya, ördüğü kazağa günlük dertlerini, mutluluğunu, sıkıntısını, hayallerini aktarır. Kadının enerjisi o işe
geçer. Aradan yıllar bile geçse ördüğünüz bir kazağın, dokuduğunuz bir
kilimin ruhunu, sizde o gün uyandırdığı hissi hatırlarsanız. Havanın sıcaklığı, odanın kokusu, sizin o sırada
içinde bulunduğunuz durum ilmek
ilmek karşınıza çıkıverir. Serginin
hafıza ayağını bu duygu oluşturuyor.
An kısmı ise zamanın geçiciliğine
işaret ediyor. Şu an içinde bulunduğumuz an bile geçmişte kaldı. Doğamız gereği anı yaşarken, geçmişi
ve geleceği düşünmeden edemiyoruz. Kadınlar, dokuma tezgahının

başında, çeyiz hazırlarken ya da el
işiyle uğraşırken geleceğin hayalini kurarlar. Artık gündelik hayatın
içinde görmeyi kanıksadığımız halı
ve kilimlerin ne anlam ifade ettiğini
unutuyoruz. Aslında her halının her
kilimin kendine ait bir dili ve bize
ilettiği bir mesajı var; her sembolün
bir anlamı, o anlamın altında yatan
derin bir neden var. Bir halıya baktığımızda, sadece onlarca motiften
oluşan bir desenler bütünü gördüğümüzü düşünüyoruz. Oysa bu kadar
basit değil. Kadınlar bu halı ve kilimleri dokurlarken umutlarını, hayal
kırıklıklarını, hasretlerini kısacası
duygularını dışa vuruyorlar.
Bu sergide halı ve kilimlerdeki hangi
motifleri çekip çıkarıp büyüterek kullandınız? Bu motiflerin anlamlarına
değinelim mi?
Halı ve kilimlerde kullanılan motifler ayrı ayrı çok kıymetli. Ben bu
sergimde; anlamlarını ve formlarını
beğendiğim sembolleri kullandım.
Örneğin “eli belinde motifi”ni sergiye taşıdım. Bu motif kadının gücünü, özgüvenini simgeliyor. Şu an
bile elimizi belimize koyduğumuzda;
kafa tuttuğumuzu gösteririz. Ayrıca
bu motifi Anadolu’da kadınlar erkek
çocuk doğurduklarında dokuyorlar.
Kısmeti, neşeyi, bereketi, kurak geçen bir yazdan sonra yağmur bulutlarına kavuşmanın hasretini, hayat

ağacını, geleceği, kuvveti, kahramanlığı simgeleyen saç bağı, tarak,
koç boynuzu ve nice hayvan motifleri halı ve kilimlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bize tehlikeyi ve ölümü
çağrıştıran akrep, dokuma tezgahının başına geçen bir kadının elinde
gücü simgeleyen, hayranlık duyulan
bir varlığa dönüşüyor. Bunun yanında dokumacı kadın, doğadaki besin
zincirine de öykünüyor, doğa anaya
saygı duruşunda bulunuyor. Bu durumu, mağara duvarlarındaki resimlerdeki “av öyküsü” kompozisyonlarına
benzetebiliriz. İlkel insan ava çıkmadan önce kendinde bir bizonu yakalayabilecek gücü ve inancı toplamak
için bu mağara resimlerini çiziyordu.
Modern çağda da cep telefonlarında
yazıya gereksinim duymadan hislerimizi artık Emoji’ler aracılığıyla anlatabiliyoruz. Emoji, Mısır, Hitit, Göktürkler’den beri kullanılan bir dilin
bugün aldığı hâl aslında.
Sizinle adeta özdeşleşen gümüş tel
malzeme bu serginin de başrolünü
üstleniyor. Tel ile kurduğunuz ilişkiden, ona yaklaşımınızdan bahsedelim mi?
Tel vazgeçemediğim bir materyal.
Tel ile olan serüvenimi hâlâ tamamlamış değilim. Teli çok çeşitli tekniklerde kullanıyorum; gererek, örerek
ve dokuyarak. Halı ve kilim dokumak
başlı başına meşakkatli bir iş. Bunu

Sergideki işlerinizin anlattığı ortak
bir hikaye var mı?
İşlerimin ortak özneleri aynı elden çıktıkları için “ben”. Birbiriyle
olan bağlarını ben kuruyorum. Bunun yanında ben de tek bir karakter değilim. Bir anne kimliğim var.
Bu kimlik benim yumuşak karnımı
oluşturuyor; mutfakta yemek pişiren, koruyup kollayan ben. Diğer
taraftan da matkap kullanan, çivi
çakan, tel büken daha maskulen bir
tarafım var. X ve Y kromozomunun
buluşması gibi. Bu sergi içimdeki
benlerin ortaya çıkışı gibi nitelendirilebilir. Zaman zaman bir tel kadar
sert görünebilirim ama yine bir tel
kadar kırılganım. Bu nedenle olacak dişil ve eril kalıpları aynı anda
kullanmayı seviyorum. Endüstriyel,
sert ve kırılgan bir malzemeyi, adeta
bir ip kadar yumuşakmışçasına dokuma çabası içindeyim. Organik ve
inorganik harmanı ilgimi çekiyor.
Gündelik hayatımda, evimde, giyim
kuşamda parıldayan malzemeyi hiç
kullanmasam da çalışmalarımda altınlar, gümüşler, parıldayan objeler
hemen göze çarpar. İşlerimde göz
alıcılığı, dikkat çekiciliği seviyorum.
Kadın olma bilincine her geçen gün
yaklaştığımı hissediyorum. Yaş aldığımdan mı, bana yüklenen öğretileri ancak üstümden atabildiğimden
mıdır bilinmez başka bir yönümü de
keşfediyorum.
Sergide izleyiciyi ne bekliyor? İzleyicide hangi duygunun harekete geçmesini istiyorsunuz?
İzleyici, sergiye adım attığında
kendini karşılaştığı işlere dokunma duygusundan alıkoymaya çabalarken bulacak. Dokunma isteğini
doruk noktaya çıkarmayı arzuluyorum. İnsan merak ettiği nesnelere
dokunmak ister. Banka kuyruğunda
hiç hesapta yokken size biraz yakın
geçen bir yabancının uyandırdığı rahatsız edici hissi düşünsenize! Oysa
annene, babana, eşine, evladına dokunmak büyük bir mutluluktur. Dokunmak bir sevgi aktarımı; bağ kurmanın en güzel yanını temsil ediyor.
Dokunmak, temas etmek iletişimin
bir parçası. Bernini’nin mermer heykellerine de dokunmak istersin. Ama
kendine engel olmak zorundasındır.
Bu sergiden sonraki dönemde aklınızda nasıl projeler var?
Telden ürettiğim çiniler üzerine
çalışmayı planlıyorum.

İçerisi ve Dışarısı / Inside and Outside
Gayane Avetissian
Roman Kakoyan
Harut Mnatsakanyan
Arthur Tonakanyan
8 Eylül-23 Ekim 2022
Ziyaret Saatleri / Visiting Hours: Pazartesi - Cumartesi / Monday to Saturday, 10.00-18.00

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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Çoklu mekanlarda ayrılan dallar
Süreci yaklaşık üç yıl önce gelen bir davetle başlayan Sarmaşık , Başak Şenova’nın küratörlüğünde Zilberman Gallery’nin İstanbul’daki tüm sergileme alanlarına yayılıyor.
Şehri adeta ismi gibi saran ve 14 Eylül’den 1 Aralık’a kadar sürecek olan sergide galerinin temsil ettiği sanatçıların da yer aldığı bir seçki sunuluyor.
MEHMET KAHRAMAN
mehmet.kahramart@gmail.com
İstanbul’da eylül ayındaki sanat takvimi çok hareketli geçecek. Bu takvim
içerisinde dikkat çeken sergilerden
biri de Zilberman Gallery’de Başak
Şenova küratörlüğünde gerçekleşecek olan Sarmaşık. Açılışı 14 Eylül’de
yapılacak olan sergi Zilberman Gallery’nin Mısır Apartmanı’ndaki iki
sergi alanının yanı sıra galerinin geçen sene açtığı Piyalepaşa’daki yeni
sergileme mekanını da kapsayan
geniş ölçekli alana yayılıyor. 1 Aralık
tarihine kadar görülebilecek sergide
Heba Y. Amin, Omar Barquet, Burçak Bingöl, Yane Calovski, Ramesh
Daha, Memed Erdener, Didem Erk,
Fatoş İrwen, Zeynep Kayan, Azade
Köker, Bronwyn Lace, Marcus Neustetter, Larry Muñoz, Maarit Mustonen, Egle Oddo, Erkan Özgen, Bochra Taboubi, Cengiz Tekin, Simon
Wachsmuth, Verena Miedl-Faißt ve
Nirual Kenabru’nun işleri yer alıyor.
Küratör Başak Şenova sergiye ve gelecek planlarına dair sorularımızı
yanıtladı.

Sarmaşık sergisinin ortaya çıkış
süreci nasıl gelişti?
Sergi süreci yaklaşık üç yıl önce
Moiz Zilberman’dan gelen bir davetle başladı. Bu davetini Moiz Zilberman ve galerinin İstanbul ekibiyle
sık aralıklarla buluşarak kurduğumuz
bir diyalog izledi. Dolayısıyla sergi bu
diyalog üzerinden bir sarmaşık gibi
dallanıp, budaklanarak gelişti. Serginin kavramsal çerçevesinin çıkış
noktası ise, Alexís O. van Tlön tarafından kaleme alındığı düşünülen
bir el yazmasında “sarmaşık” üzerine
geçen bir pasajdı. Van Tlön, sanat ve
bilimin kesiştiği alanlara odaklanan,
bilim insanı ve sanatçılardan oluşan,
benim de dahil olduğum The Zone
adlı bir kolektifin üzerine çokça çalıştığı bir isim. Viyana merkezli Institut
für außergewöhnliches Archivwissen
Wien tarafından yakın zamanda keşfedilip gün ışığına çıkarılan el yazmasındaki pasaj, sarmaşık kelimesinin
Arapçadaki “asheka” telaffuzunun,
Türkçedeki “aşk” (aşırı ve şiddetli aşk)
kelimesinin köküne dönüşümünü detaylandırıyor. Metnin mantıklı olduğu
kadar şiirsel olan düşünce örgüsünde
van Tlön, “Sarmaşık çevrelediği ağacın suyunu emer, kurutur, zayıflatır.
Bazen aşırı sevgi aşığın hayatla bağlantısını kesmesine, aşığı solmuş bir
bitki gibi yorup kurutmasına sebep
olur.” diyerek başlıyor. Ardından,
kurduğumuz güçlü bağların hayatta
kalmak için nasıl hayati öneme sahip
olabileceğine, bir bitkinin yaşam için
nasıl bir direnç sembolü olabileceğine dair satırlarla devam ediyor. Bu
düşünceyi harabeler üzerine kurduğu bağlantılarla zenginleştirirken, bir
zamanlar yaşananların en güçlü göstergelerinden biri olan harabelerin,
geçicilik duygusunu sabitlediğinden
söz ediyor. Ona göre harabelerin yaşamı geride kalana bağlayan tek yoldaşı
ise sarmaşık. Bu düşünceden hareketle, sergi, bir sarmaşığın eş zamanda
ve mekanda var olan çoklu anlatılara,
bakış açılarına, varlıklara ve gerçekliklere ayrılan dallarını, esrarengiz ve paradoksal çağrışımlarını takip ediyor.
Zilberman Gallery’nin farklı mekanlarına yayılacak serginin küratöryel
anlamda mekanla ilişkisine dair neler
söyleyebilirsiniz?

Erkan Özgen, ‘Geçmişi Susturmak’ serisinden, arşivsel pigment baskı, 2022

Üç mekanda —Zilberman İstanbul, Zilberman-Project Space
ve Zilberman Selected—yer alan
işler, mekansal, zamansal, bölgesel
ve zihinsel paylaşımlar aracılığıyla
birbirine bağlanıyor. Bu bağlantılar
aracılığıyla, mekanların şehrin farklı
bölgelerinde birbirlerine çapraz referanslar vereceğini düşünüyorum.
Elbette, sergiyi kurgularken beni
yönlendiren ilk öge mekandı. Serginin büyük bir kısmı sergilenecekleri
mekanı da düşünerek üretilen yeni
işlerden oluşuyor. Bu mekan farkındalığının yanı sıra, benim için önemli
bir nokta da sanatçıların birbirlerinin
üretiminden ve işlerinden haberdar
olmasıydı. Farklı konu ve mecralarda
iş üreten ancak tamamı uzun süreli
araştırma ve gelişim süreci sonucunda ortaya iş çıkaran sanatçılar sergide
yer alıyor. İşlerin arasında hem şekle,
hem içeriğe, hem sanatsal üretim metotlarına, hem de bağlamlara dayalı
benzerlikler söz konusu. İşler sergide
fiziksel olarak da birbirlerine yakın
duruyor ancak mekanlarda uyguladığım renk paletinin çizdiği sınırlar,

alanlarını imliyor. Renklerin dışında
her mekanda devam eden işler, ya da
tekrarlayan unsurlar var, dolayısıyla
bu üç mekan hem çok belirgin hem
de sessiz referanslarla birden fazla katmanda buluşuyor.
Sergiye davet ettiğiniz sanatçılara nasıl bir süreçten sonra karar veriyorsunuz?
Bu sergi için ilk kaynağım elbette ki Zilberman’ın sanatçı listesiydi.
Daha önce belirttiğim gibi üç yıla
yayılan bu süreçteki ilk adımım bu
listeden sergi bağlamında birbiriyle
diyaloğa girebilecek sanatçı ve işleri
araştırmak oldu. Bir kısmını tanıyor
ve zaten takip ediyordum, onlarla tek
tek bağlantıya geçtim, çoğu çevrimiçi
gerçekleşen bir seri toplantı ile tam
bir seçki oluşturdum. Bu sürece öncelikle galeriye katılan Erkan Özgen
ve Cengiz Tekin ile başladım. İkisi de
çok sağlam yeni işler ürettiler. Onlarla bu süreci yaşamak benim için oldukça keyifli ve eğiticiydi. Galerinin
davet ettiği diğer sanatçılar ise benim
halihazırda çalışmakta olduğum isim-

Didem Erk, ‘Dîvân-ı Şems-i Tebrizî’, kitap üzerine mürekkepli el yazması, 2022 (detay)

Zilberman Gallery’de
Başak Şenova küratörlüğünde gerçekleşecek ve
açılışı 14 Eylül’de yapılacak olan Sarmaşık sergisi
Zilberman Gallery’nin Mısır
Apartmanı’ndaki iki sergi alanının yanı sıra, galerinin geçen
sene açtığı Piyalepaşa’daki
yeni sergileme mekanını da
kapsayan geniş ölçekli bir
alana yayılıyor.
ler. Onları İstanbul’da özellikle de bu
sergi bağlamında bir araya getirmek,
çok uzun zamandır hayalini kurduğum bir plandı.
Viyana gibi sakin bir şehirde yaşarken
İstanbul gibi aşırı ve şiddetli bir şehir
için oluşturduğunuz ve mekansallığa
odaklanan bu sergide bu iki kentin
ilişkisine dair neler söyleyebilirsiniz?
Viyana ve İstanbul bambaşka iki
dünya. Elbette İstanbul’un baş döndüren hızı, ne kadar hazırlıklı olursanız olun sizi şaşırtmayı beceren,
her an karşınıza çıkan değişiklikleri,
engelleri ve sürprizleriyle Viyana’nın
neredeyse sizi hep yavaş gelişen bir
film karesinde hissettiren hızı ve değişmeyen çehresi arasında çok büyük
bir algı farkı var. Bu algı hareketlerinize, günlük alışkanlıklarınıza ve hatta
düşünme şeklinize yansıyor. Yine de
İstanbul’un etkisi her anlamda hep
ağır basıyor; ben nerede sergi yaparsam yapayım, İstanbul bir şekilde hep
sergiye sirayet ediyor.
Son olarak yakın zamanda yapacağınız ya da üstünde çalıştığınız başka
projeler var mı?
Bu sergiyle eş zamanlı olarak üzerinde çalıştığım, Andrea Cusumano
tarafından geliştirilip, yönetilen, per-

formans üzerine kurgulanan, BAM
(Biennale Arcipelago Mediterraneo)
Akdeniz Takımadaları Bienali’nde,
Palermo’da Egle Oddo ve Gry Worre
Hallberg’dan sorumlu küratör olarak
çalışıyorum. Bu bağlamdaki iki sergi
ve performans serisi de hemen Sarmaşık sergisinin ardından 23 Eylül’de
gerçekleşecek. Aynı çerçevede, Oslo’da Aarhus Üniversitesi’nin yürüttüğü, Avrupa’dan seçilen 23 yüksek lisans öğrencisinin yer aldığı bir eğitim
programında görev alıyorum. BAM
Bienali dahilinde Palermo’da bu öğrencilerle de çalışacağım. Şu anda
Avusturyalı sanatçı Barbara Holub’un
monografisinin editörlüğünü yapıyorum, bir yılı aşkındır üzerine çalıştığımız bu kitap ekim sonunda baskıya
girecek. Berlin’de bulunan Kunsthaus Dahlem’in Erich Buchholz üzerine
geliştirdiği proje dahilinde dört sanatçı ve tasarımcı ile çalışıyorum: Ali
Cabbar, Ariane Spanier, Marcus Neustetter ve Neda Firfova. Ürettikleri posterler, 2023 yılının ocak ayında düzenleyeceğimiz bir etkinlikle eş zamanlı
olarak bu kurumda sergilenecek. Bir
taraftan da Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi’nde Misafir Profesör
olarak araştırmaya dayalı bir eğitim
platformu olan Ahtapot Programı’nı
yürütüyorum. Program ortaklarından biri SAHA Stüdyosu ve Çelenk
Bafra da küratörlerden biri olarak
programda yer alıyor. Üç yıllık yoğun
bir programın ardından ekim ayında
sonuçlanacak olan bu platformun
kitabına çalışmaya başlayacağız. Bu
kitap önümüzdeki yıl haziran ayında
yayınlanacak. Yine ekim ayında yine
aynı üniversitede David Chisholm ile
42 ay sürecek olan bir araştırma projesine başlıyorum. FWF Avusturya Bilim
Fonu tarafından desteklenen Sanata
Dayalı Araştırma (PEEK) projesi olan
Atlas, müzik ve görsel sanatların çakıştığı alanlarda yol alacak.
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‘Sanatsız ev kalmasın lütfen’
Bilinçaltını sanatı aracılığıyla, farklı biçimsel formlarda, farklı teknik ve malzemelerle dışa vuran Mehmet Sinan Kuran, 8 Eylül’de Anna Laudel İstanbul’da açılan yeni kişisel
sergisinde yine iç dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor izleyicisini. Hiçbir Yer, isimli sergi birlik olma, birlikte üretme, sevgi ve empati gibi kavramlara dikkat çekiyor.

Mehmet Sinan Kuran, ‘Şato’, schoeller üzerine suluboya, 35x25cm, 2022

ALI DEMIRTAŞ
alidemirtas.iletisim@gmail.com
Yaratıcı, renkli, özgün, cesur, yer yer
ürpertici fakat tamamen kendi hayatından hikayeler barındıran üretimleriyle çalışmalarına devam eden
sanatçı Mehmet Sinan Kuran’ın yeni
kişisel sergisi 8 Eylül’de Anna Laudel
İstanbul’da açıldı. Bilinçaltını sanatı
aracılığıyla, farklı biçimsel formlarda, farklı teknik ve malzemelerle dışa
vuran Kuran, Hiçbir Yer (Nowhere
Now Here) isimli yeni kişisel sergisinde de aynı metodu kullanıyor ve
iç dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor
izleyicisini. Daha önce gerçekleşen
Introvert ve Posthumous isimli sergilerinin devamı niteliğinde olan ve
4 Aralık’a kadar devam eden Hiçbir
Yer, birlik olma, birlikte üretme, sevgi
ve empati gibi kavramlara da dikkat
çekiyor. Biz de hayatından önemli
izler taşıyan bu sergiyi, sanatını ve
üretimlerini Mehmet Sinan Kuran
ile konuştuk. Üçlemenin ardından
metaverse alanına gireceğini, insanları şaşırtmaktan asla vazgeçmeyeceğini ve birlikte çalışma fikrini daha
da artıracağını belirten Kuran, son
sergisiyle ilgili ise “Bu sergimde kendi dünyamı anlatıyorum size. Gördüğüm düşleri anlatıyorum. Sevmenin,
gülmenin ön planda olduğu, mutlu
dünyamı paylaşıyorum.” diyor.
Sanatınızı ve çalışmalarınızı, üreticisi
olarak nasıl tanımlıyorsunuz?

Farklı bir yaşantım oldu. Aşırı uçlarda, bol riskli ve parlak. Çok genç
yaşta annemi ve babamı kaybettim.
Tek başıma uzun ve zor zamanlar yaşadım. Kendi kendimi eğittim. Çok
okudum, çok düşündüm ve çok biriktirdim. Hep ileriye gitmeye çalıştım.
Sürekli notlar aldım. Yazarak, çizerek,
farklı bir metot oluşturdum. Uzun senelerdir yanımda hep defter taşıdım.
Resimlerle notlar tuttum. Yazılarla
destekledim. İkisini hep bir arada düşündüm. Hiç ayırmadım. Kendim için
çizdim. Eğlenmek için, unutmamak
için. Dünyayı kaybettim ve kendi dünyamı kazandım. Kendime bir dünya
kurdum daha doğrusu. Genel geçer
kuralların işlemediği, samimiyetin ve
sevmenin merkezde olduğu, alternatif ve cazip bir dünya. 13 sene önce biraz zorlamayla insanlara açmaya karar
verdim. Kendi dünyamı anlatıyorum
size. Gördüğüm düşleri anlatıyorum.
Sevmenin, gülmenin ön planda olduğu, mutlu dünyamı paylaşıyorum sizlerle. Metotlar, usuller, sınıflar, ekoller
bana hep gereksiz gelmiştir. Mağara
duvarlarına duygularını resmeden ilk
insanım ben. İçselleştiremediğim, saydıklarım hep benden sonra. Resmimi
tek kelimeyle anlatmam gerekirse,
samimi.
Peki sanatın tanımı nedir sizin için?
Herkesin öyle veya böyle bir tanımlama yaptığı, kiminin özgür, sınırsız
kimininse sınırlı bir zemine oturttuğu veya o şekilde ürettiği bu kavrama
sizin bakışınız nedir? Mesleki ve di-

ğer tüm teknik anlamlarının dışında,
hayatınızın neresinde nasıl konumlu?
Ernst Gombrich’in Sanatın Öyküsü kitabı “Aslında sanat yoktur,
yalnızca sanatçılar vardır.” diye başlar. Sanat var derseniz, açıklamanız,
tarif etmeniz gerekir. Yanılgı orada
başlar. “Bu sanattır” diye bir çerçeve
çizersiniz. O çerçevenin dışında kalan
sanat sayılmaz. Bu o günün şartlarına
göre verilmiş bir karardır. Bir müddet
sonra Duchamp gelir ve bildiğinizi
unutursunuz. Seneler sonra “sanatın kırılma noktası” diye anlatırsınız.
Böyle bir yanılgıya düşmemek için
tekrarlayalım. Aslında sanat yoktur,
yalnızca sanatçılar vardır. Ben resmimi çok seviyorum. Bugüne kadar beğenmediğim tek bir çizgim olmadı.
Dolayısıyla estetik kaygım yok. Ben
desenlere resim yapmıyorum. Zaten
kime beğendireceğim kendimi? O
kadar farklı zevkte insan var ki. O tür
hesaplara hiç girmedim. Tamamen
kendimle ilgili ve bundan çok memnunum. Sanat hayatımın her anında.
Sanatçı dediğimiz kişi, eseri sayesinde
sanatçı değil. Bu bir yaşam biçimi bence. Yaşamı nasıl gördüğünüzle ilgili.
Meraklı, araştıran, biriktiren, not tutan, ilerici, paylaşmayı seven, sadece
kendine yaşamayıp, edindiği bilgileri
ihtiyacı olanlarla paylaşan ruh zarafeti
olan kişidir sanatçı.
Çok farklı biçimsel formlarda işler
üretiyorsunuz. Bu kimi zaman bir tuval, kağıt, duvar üzerinde olabiliyor
iken, kimi zaman da üç boyutlu bir

‘Dünyanın sonu gelecek.
Hayır! Dünyanın sonu falan
gelmeyecek. İnsanlığın sonu
gelecek. Dünya tekrar yeşerecek, yaralarını saracak. Yeni
hayvan türleri oluşacak. Daha
önce dört beş kere tekrarlandı
bu. Birlik olmaya ihtiyacımız
var. Birbirimize tahammül
etmekten değil, birbirimizi anlamaktan, sevmekten bahsediyorum. Bu ihtiyacı olan girebilsin. Siz yine isterseniz aranızda
sıradan insanların anlayamayacağı sanat diliyle konuşun ama
sanatsız ev kalmasın, lütfen.’
cisim üzerinde kendini gösterebiliyor. Bu, “içerik nerede kendine daha
uygun bir yer bulursa orada olmalı”
demek mi? Değilse nedir, çalışmalarınızdaki biçimsel tercihlerinizi nasıl
açıklarsınız?
Ben bir hikaye anlatıyorum. Daha
doğrusu uzun bir şiir. Bir senfoni yazıyorum. Kendimi böyle daha rahat
ifade edebileceğime karar verdim. Beş
sene önce sadece resim yapıyordum.
Sonra genç sanatçılarla tanıştım. Birlikte çalışmaya karar verdik. Üçlü bir
sergi vardı kafamda. İlkini bu grupla
yaptık. Solo sergiydi fakat daha önce
pek görülmemiş biçimde arkadaşlar
benim resimlerimi yorumladılar. Kimi
porselen, kimi ahşap, kimi nakış, kimi
epoksi. Herkes kendi konusunda, kendi seçtiği çizgilerle kendini ifade etti.

Beni gerçekten değiştiren ve farklı
düşünmemi sağlayan bir süreçti bu.
İnsanlar zihnime girdi ve işleyişine tanık oldular. Benim gibi düşünmenin
farklı ifade biçimleri. Büyüleyici bir
deneyimdi. İş arkadaşlarımı tek tek tanıttım, kimin ne yaptığını uzun uzun
anlattım. Radikal bir karardı, tenkit
edildim ama bence nefis bir sergiydi
ve her şey yolunda gitti. O tarihten sonra kolektif çalışma bütün hücrelerime
işledi ve bundan farklı bir biçim düşünemez oldum. Şu an yeni sergi için
26 kişilik bir ekiple birlikte çalışıyoruz.
Bazı çalışmalarınız çok renkli ve çok
canlı olmasına karşın, kimileri için
ürpertici ya da benzeri bir içerikte
olabiliyor. Katılıyor musunuz?
Öykü anlatıyorum, uzun bir şiir
dedim ya, kendinizi ziyaretçinin yerine koyun. Sergiye geliyorsunuz,
sanatçı sizi kapıda karşılıyor. Kendi
dolaştırıyor. İsterseniz anlatıyor ya da
sessizce yanınızda size eşlik ediyor. Bir
eserde duygulanıyorsunuz, bir diğerinde ürküyorsunuz. Arada şakalaşıp
gülüyorsunuz. Başka bir eserde sinirleniyorsunuz. Bütün bu duyguları
art arda yaşadığınızda sıradanlık kırılıyor. Farklı bir boyuta giriyorsunuz.
Bir lunapark gibi. Her şey bir arada.
Beethoven’in 9. Senfonisi gibi, Homeros’un İlyada’sı gibi, bence işin sırrı
bu. Sıradanlığı kırmak.
Tüm bunlarla beraber Anna Laudel’de açılacak olan serginizin sizdeki karşılığı nedir peki? Üçlemeni-
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zin son sergisi olduğunu biliyorum.
Daha öncekilerle nasıl bir atıf ya da
nasıl bir diyalog halinde?
İlk sergide zihnime girip işleyişine tanık oldu ziyaretçiler. Alt katta
stüdyomu kopyalamıştık. Oraya inip
stüdyomda benimle vakit geçirip, deneyimlerini anlatıyorlardı. İkinci sergi
Nietzsche’nin yaşam evrelerini canlandırdığımız Posthumous’du. Deve,
aslan ve çocuk evrelerimi sergiledik
üç katta. Ben bir ilave yaptım ve çocukluğuma döndükten sonra öldüm.
Serginin son eseri bir kış ormanının
ortasındaki lahitimdi. Üçüncü ve son
sergi Nowhere Now Here’da ise ölünce gittiğim yeri tanıtacağım size. Kendi cennetimi, birlikte gezeceğiz. Bu
üç sergi de tamamen benimle ilgili.
Bütün eserler yaşantımın parçaları.
Notalar veya harfler gibi düşünün.
Benim hikayemi oluşturan detaylar.
Kiminde annem, kiminde sevgilim,
kiminde ölen köpeğim, hep benim
parçalarım.
Bilinçaltı, kozmik, ruh, yer, gök,
deniz… Bu kavramlar da yine sanatınızın önemli elementleri, besin
alanları. Peki bu kavramların hem hayatınızda hem de sanatınızda buluştukları ortak nokta nedir? Ve bunların izleyiciye nasıl ulaşacağını ve nasıl
karşılık bulacağını düşünüyorsunuz?
Bu farklı kavramlar sergide buluşmuyorlar. Zaten hep iç içeler. Çevremizdeki her şey, gözle görülemeyen
ince iplerle birbirine bağlı. Üst düzey
bir bilinç bunu fark edebiliyor. Bu
farkındalık sizi farklı bir boyuta taşıyor. Gene Nietzsche’nin Sonsuz Döngü’sünü düşünecek olursak, madde
sınırlı, zaman sınırsızsa bugün yaşadığımız şeyler sonsuza kadar tekrarlayıp duracak. Böyle düşündüğümüz-
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de negatif bir davranışta bulunmak
istememeliyiz. Bizim elimizde. Yani
yaşantımıza biçim vermek, istediğimiz
şekilde yaşamak bize bağlı. Yeter ki sahip olduğumuz olanakların farkında
olalım ve şükredelim.
Üçlemenin son sergisi demek, üretimleriniz bitti, sergi yok bundan sonra, demek değildir elbette. Biraz da
bundan sonraki çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? Aklınızda,
hayalinizde olan veya yakın zamanda
çalışmaya başlayacağınız yeni üretimleriniz hakkında?
Tabii ki son sergi değil. Yaşadığım
sürece üreteceğim orası kesin. Ama
bu üç sergi maddi ve manevi olarak
oldukça yorucu oldu. Daha sakin sergiler olacak. Metaverse ilgimi çekiyor.
Her sergide bir sonraki serginin ipucu
var. Bağıra bağıra anons etmiyorum
ama çok derinlere de gizlemiyorum.
Yaşam bir yolculuk ve daha değişik
çok liman var. Tek bildiğim insanları
şaşırtmaktan asla vazgeçmeyeceğim
ve birlikte çalışma fikrini yavaş yavaş
artıracağım.
Son olarak şunu da sormak istiyorum. Yararlı olmak, paylaşımcı olmak, faydalı olmak, iyi insan olmak,
“halktan” olmak veya tüm yaptıklarınızın insanlarda olumlu veya faydalı
karşılıklar bulması çok kıymetli sizin
için. Bu motivasyonunuzu biraz daha
açar mısınız? Bir metinde ormandaki
sağ yol değil de sol yolu tercih ettiğinizi söylemişsiniz. Sağ yolu tercih
edenler bu kısımları kaçırıyor mu
sizce, faydalı olmayı, halkta karşılık
bulmayı vs.?
İnsanlar sanatı almışlar ve onu
zor ulaşılır, yüksek bir dağın tepesine oturtmuşlar. Bir tarikat gibi, öyle

Mehmet Sinan Kuran, ‘Otoportre’, schoeller üzerine suluboya, 17x25cm, 2022

elinizi kolunuzu sallayarak gidip ziyaret edemiyorsunuz. Bence bu hepten
yanlış. Geçenlerde bir yazı okudum.
Yaklaşık şöyle diyordu, sanatın demokratikleşmesini bekleyemezsiniz.

Sanat halk için değildir. Hitlerin
Ubermensch’ini dinlermiş gibi hissettim. Üst bir katmandan bahsediyor.
Birden aklıma Il Postino’da Neruda’nın mektuplarını taşıyan postacı-

nın Neruda’ya söylediği sözler geldi:.
“Şiir şairin değil, ihtiyacı olanındır.”
Ben şahsen şunu çok net belirtmek
istiyorum, ben sanatçıysam, benim
eserlerim sanat eseriyse, tamamen ihtiyacı olan insanlar için yapılmış eserlerdir. Diğerlerini bilmem. Sağ yoldan
gidenler şahsi başarılara, sol yoldan
gidenler Nâzım gibi halka mâl olmaya
gider, gibi iddialı bir ayrım yapmam
doğru olmaz. Ama bir sanatçıya baktığınızda zaten üç aşağı beş yukarı bir
fikriniz olur. Bazısının yakıtı paradır,
bazısının gözyaşı, kimisi akademisyenlere oynar, kimisi halka. Benim şahsi
net fikrim şu, bir kasabayı oluşturmak
için farklı yapıda insanlar gerekir.
Platon’un sözüydü yanılmıyorsam.
Çok doğru. Bir aileyi oluşturan sekiz
kişiyle bir gezegeni oluşturan sekiz
milyar kişi arasında bir fark yok. Sadece rakamlar. Kimseyi ama hiç kimseyi
ötekileştirmemeliyiz. Hepimiz biriz.
Hepimiz aynıyız. Kimse kimseden
fazla ya da eksik değil. Bunu artık
içselleştirmeliyiz. Bu beğenmemeler,
aşağılamalar çok demode. Günümüz
yaşam koşullarına uymuyor. Absürt.
Hep birlikte bu güzel gezegeni mahvettik. Şimdi ancak tekrar hep birlikte
düzeltebiliriz. Bunu denemeliyiz. Belki beceremeyeceğiz. Dünyanın sonu
gelecek. Hayır! Dünyanın sonu falan
gelmeyecek. İnsanlığın sonu gelecek.
Dünya tekrar yeşerecek, yaralarını
saracak. Yeni hayvan türleri oluşacak.
Daha önce dört beş kere tekrarlandı
bu. Birlik olmaya ihtiyacımız var. Birbirimize tahammül etmekten değil,
birbirimizi anlamaktan, sevmekten
bahsediyorum. Bu ihtiyacı olan girebilsin. Siz yine isterseniz aranızda
sıradan insanların anlayamayacağı
sanat diliyle konuşun ama sanatsız ev
kalmasın, lütfen.
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Ses ve örüntüye dair tutarlı bir ilgi

FOTOĞRAF: DANIELA KOHL

Berlin’de yaşayan Nevin Aladağ, küratörlüğünü Adam Szymyczyk’in üstlendiği Jamming başlıklı ilk kişisel sergisiyle PİLEVNELi galeride izleyicilerle buluşacak. Sanatçının son
dönem işlerine odaklanan bir araştırma olarak tasarlanan sergi galerinin üç katına yayılıyor. Sergi, 13 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında

ziyaret edilebilecek.

Nevin Aladağ, ‘Social Fabric’, 2022

IAN
Nevin Aladağ’ın ilk kişisel sergisiyle
PİLEVNELi galeride izleyicilerle buluşuyor. Küratörlüğünü Adam Szymyczyk’in üstlendiği Jamming başlıklı
sergi, 13 Eylül-15 Ekim tarihleri ara
sında sanatseverleri ağırlayacak.
Berlin’de yaşayan ve çalışan Nevin Aladağ, 2020 ve 2022 yıllarında
Arter, 2013 yılında da İstanbul Modern’de katıldığı grup sergilerle Türkiye’deki izleyicilerin tanıdığı bir sanatçı. 2017 yılında Atina ve Kassel’de
Documenta 14’e ve 57. Venedik Bienali’ne katılan sanatçı, San Francisco Museum of Modern Art’ta 2019
yılında ve Münih Villa Stuck’ta 2021
yılında kişisel sergiler gerçekleştirdi.
Nevin Aladağ’ın son dönem işlerine odaklanan bir araştırma olarak
tasarlanan Jamming sergisi, galerinin
ilk üç katına yayılıyor. Sergideki eserler, sanatçının ses ve örüntü oluşturmaya olan tutarlı ilgisine ve tüm toplumsal ilişkilerde önemli bağlayıcı
unsurlar olarak ritim ve süslemenin
işlevine tanıklık ediyor. Aladağ’ın
eserlerinin neredeyse hepsi icra edilebilir ya da en azından performatif

bir kullanım olanağını akla getiren
eserler. Seçkide izleyiciye sanatçının
farklı son dönem serilerinden eserler
sunuluyor. “Vücut Enstrümanları” ve
“Rezonans Alanları” alışılmadık sesli
heykelleri, “Sosyal Doku” serisi farklı
kökenlerden halılar ve malzemeleri
bir araya getiren soyut kompozisyonları, “Pattern Kinship” çeşitli kaynaklardan edinilmiş desenleri birleştiren
şeffaf boyalı alüminyum heykellerini ve sergiye adını veren üç kanallı
yeni video enstalasyonu “Jamming”
sunumu oluşturuyor. Hem “Jamming” adlı video çalışması hem de
serginin tamamı Aladağ’ın çalışma
prensibini izleyiciye açıklıyor: aynı
anda hem müdahale hem de kolektif
doğaçlama.
“Jamming” adlı video çalışması,
sanatçının hem popüler hem de klasik müzik enstrümanlarının canlandırıldığı ve insan olmayan bir öğe tarafından (örneğin rüzgarla savrulan
kum, ağaç dallarının hareketi, düşen
su damlaları) oynatıldığı önceki video çalışmaları “Session” (2013) ve
“Traces” (2015) ile benzer motifler
ve araçlar kullanıyor. Bunlar nihayetinde doğal mı yoksa insan yapımı
sesler mi? Nevin Aladağ’ın çalışmala-

rı sınırları esnetiyor; tesadüfi süreçler ve kasıtlı eylemler, kültürel kodlar
ve doğal büyüme kalıpları, yerel estetik ve endüstriyel üretim, geleneksel
bilgiler ve yeni kentsel yaşam tarzları
arasındaki bağlantıları sorguluyor.
Aladağ, dünyayı sürekli biçim değiştiren, değişen, hem genişleyen hem
de küçülen, yer kaplayan ve yol açan,
ve biz onu kontrol altında tutmaya
çalışırken yavaş yavaş hepimizi ele
geçiren bir mucize olarak görüyor.
Sergi, 15 Ekim’e kadar Pazar ve
Pazartesi hariç haftanın her günü
10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz
ziyaret edilebilecek.
Multimedya işler üretiyorsunuz sanatsal üretiminizi bir sanatçı olarak
nerede konumlandırıyorsunuz?
Bir sanatçı olarak üretimlerimde
sanatın disiplinlerarası alanlarına
dokunmayı seviyorum. Geliştirdiğim
fikirler farklı mecralarda üretimleri
tetikliyor; mesela kamusal alandaki
sesi araştırmaya odaklanan video
çalışmam performatif bir eylemle
üretildi. Ya da mesela “Social Fabric” isimli eserim spesifik kültürel
zeminlere referans veriyor. Burada
halı benim için kültürel zemini tem-

sil ediyor. İran ve doğu Anadolu’nun
muhteşem kilimleri, kamusal binaların, resmi binaların ya da şirketler
gibi binaların klasik zemin malzemeleri ile zıtlık oluşturacak şekilde bir
araya getiriliyor. Bu sayede sosyal,
kültürel ve tarihsel doku katmanları yaratılmış oluyor. “Music Room”
isimli eserde enstrümanlar tarihi mobilyalara bir ses vermeye çalışıyor, bu
sayede zaman içinde üstü örtülmüş
kültürel kanona dair ceşitlendirmeler üretiyor.
Ses sizin için ne ifade ediyor?
Ses başka bir çağdan gelen, zaman ve mekan içinde seyahat eden
bir objeden çıkan tını. Kültürel geri
planını güncellikle uyumlandırmaya
çalışan bir enstürmanın ileri bir boyutu. Her birimiz bu objelerin sesini
kendi öznel eylemlerimizle uzatmaya kadiriz ve bu sayede her seferinde
yeni bir yayılım yöntemi sunuyoruz.
Çalışmalarınızda odaklandığınız konular neler?
Benim çalışmalarımı tetikleyen
şey yerleşik olduğum kültürel dünyanın eşitsizlikleri. Kültürel kodların
karşılıklı olarak el değiştirmesi, üs-

tüne düşünülüp anlaşılması gereken
yeni toplumlar yaratıyor. Hepimiz
sürekli bir büyüme süreci içindeyiz
ve bu bizi eylem göstermekten ziyade
reaksiyon göstermeye teşvik ediyor.
Bu olgu benim işlerimin arkasındaki
ana motivasyon bir taraftan da günümüz yaşantımızın temel uyaranı.
Yeni bir eser üretmeye başlarkenki
motivasyonunuz buralardan mı geliyor başka kaynaklarınız var mı?
İşerimde kullandığım fikirlerin
büyük bir kısmı toplumu gözlemlerken ve insanların birbirleriyle, doğayla ve kendi tarihleriyle ilişki kurma
biçimlerini anlamaya çalışırken ortaya çıkıyor. Bazen seyahat ettiğim
ülkelerde şahit olduğum sohbetler
ve tartışmalar zihnimi daha önce hiç
ziyaret etmediğim alanlara ve dünyalara götürüyor. Bu esnada beynimde
bir katalist oluşuyor diyebilirim. Bu
da zaman içinde sanatsal üretimimde
ete kemiğe bürünüyor.
Bu serginin ardından İstanbul’da gerçekleştireceğiz başka projeler var mı?
Şu anda Arter’deki bir grup sergisinde işim var ve kamusal alana dair
yeni projeler üzerine de çalışıyorum.

Disiplinlerarası Sanat Alanı:

Decollage Art Space
Açıldığı gün olan, 12 Mart 2022’den beri ilki güncel sanata odaklanan bir sergi, ikincisi ise Türk resim ve
heykel sanatını merkezine alan toplamda iki sergiyi sanatseverlerle buluşturan Decollage Art Space, yeni sezonda farklı
disiplinlerden sanat üretimleriyle izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor.
2022-2023 sezonunda alıştığımız
sergilerden biraz farklılıklar sunan,
resim sanatının dışında tasarım, mimarlık, fotoğraf, heykel gibi farklı
alanlardan prestij sergilerinin yer alacağı bir program ile izleyiciyle buluşacak olan Decollage Art Space, yeni
sezona 14 Eylül’de, Oya Akman’ın
tasarımda 50 yıllık sürecine odaklanacağı “Yarını Bugün Seç / Oya
Akman ile Tasarımda 50 Yıl” sergisiyle başlıyor. Bu sergi Decollage Art
Space’in kapsamlı bakış açısının ve
yeni sezonda karşılaşacağımız disiplinlerarası programın da sinyallerini
veriyor.
2022 Dünya Cam Yılı ve tasarımcı
Oya Akman’ın da 50. yılı olması sebebiyle anlamlı bir tarihte izleyiciyle
buluşacak olan sergi, 9 Ekim’e dek
görülebilecek. İklim krizinin kaçınılmaz etkileriyle mücadele ettiğimiz günümüzde, sürdürülebilirlik, sıfır atık,
geri dönüşümün hayatımızda önemli
bir yeri bulunuyor. Tüm bu etmenler
paralelinde Modern Çağ’ın bir diğer
adı Cam Çağı olarak kabul ediliyor.
Uluslararası dünyada tanınan tasarımcının üretimine kapsamlı bir bakış sunan eserlerin yanı sıra sergi için
üretilen, ilk kez gösterilecek pek çok
çalışma da seçkide yer alacak.
Detaycı olması ve ince düşünmesinde ressam dedesiyle geçirdiği
çocukluk yıllarının etkili olduğunu
söyleyen tasarımcı, çalışmalarında
doğanın geometrik çözümlemeleri,
detaylardaki farklılıklar, yalınlaştırma
ve sembolizm ögelerinden sıklıkla
faydalanıyor. Üretimlerinde ağırlıklı olarak kullandığı camı çok keyifli
bir malzeme olarak tanımlayan Akman ekliyor: “Şeffaf olması önünüzü
çok açıyor. Teknik olarak çok fazla
oynamanıza imkân tanıyor. Sonsuz
bir karışım. Bu malzeme ile her şeyi
yapabilir, her hayalinizi gerçekleştirebilir, her türlü tekniği kullanabilir
ve yeni teknikler geliştirebilirsiniz.”
Meslek hayatı boyunca mobilya,
tekstil, seramik, plastik ve cam sektörlerinde tasarımcı olarak çalışan Akman; German Design Award Special
2016, Pentawards Bronze 2015, Feed
Patent Bronz 2020, WorldStar 2015,
Design Turkey Üstün ve İyi Tasarım
Ödülleri 2013, 2014, 2018; Ambalajın Ay Yıldızları Altın Ambalaj Ödülü,
Altın ve Gümüş Ödüller 2014, 2020 ,
Observeur du Design 2009, Design
and Design 2011, Good Design 2010,
Red Dot 2008, Design Plus MateriaL
Vision 2007, EUWIIN gibi pek çok
önemli ödül kazandı. Bugüne dek
yurt içinde ve yurt dışında, birçok
önemli fuar ve sergiye katılan tasarımcının kariyerine ilk kez bu kadar
kapsamlı, retrospektif niteliğinde
yaklaşacak “Yarını Bugün Seç / Oya

Akman ile Tasarımda 50 Yıl”, sergisiyle eş zamanlı birçok paralel etkinlik
de düzenlenecek.
Decollage Art Space’in yeni sezon programının çoğu şimdiden
şekillendi. Oya Akman sergisinin
ardından sırasıyla Tankut Öktem &
Pınar Öktem Doğan, Mahir Güven,
Balkan Naci İslimyeli, Mehmet Günyeli, Doğan Paksoy, Eti Behar, Nevhiz Tanyeli, Tülin Onat, Bubi gibi
birbirinden değerli sanatçıların üretimlerine ev sahipliği yapacak olan
Decollage Art Space, birçok paralel
etkinlikle de izleyicilerin karşısına
çıkacak. Decollage Art Space Sanat
Yöneticiliği ve Danışmanlığı’nı sürdüren Mine Çağlar gelecek sezondan
şu sözleriyle bahsediyor:

çalışmaları ve konserler planladım.”
Mahir Güven masterclass’ı ve Pınar
Öktem Doğan heykel atölyesi sergilere paralel gerçekleşecek dikkat çekici
etkinlikler arasında yer alıyor. Çağlar,
33 yıldır kültür sanat alanında pek
çok kurum ve kuruluşta çalışmalar
yapmış, kreatif projeler üretmiş biri
olarak Decollage Art Space’de de
gerçekleştirmeyi hedeflediği pek
çok proje ve etkinliğin bulunduğunu söylüyor.
Genç ve yeni nesle sanatı sevdirmek, sürdürülebilir ve ulaşılabilir
bir sanat ortamı yaratmak, multidisipliner üretim alanını desteklemek
amacıyla Mimar Viktoria Şahin kuruculuğunda hayata geçen Decollage
Art Space, seramikten müziğe, gast-

“Eylül itibarıyla sanat fuarları ile
çoğunlukla resim ve heykel alanında
sanat eserleri gündemdeyken farklı
bir başlangıç yapmayı planladım. Genel olarak 2022-2023 Decollage Art
Space Sergi Programı’nı hazırlarken
gözettiğim pek çok kriter oldu; farklı, bilinen sergilerden biraz farklılıklar sunan, resim sanatının dışında
tasarım, mimarlık, fotoğraf, heykel
gibi farklı alanlardan prestij sergileri
ile sanata ve sanatçıya saygı ile onları
sanatseverler ile buluşturmayı hedefleyen bir program oluşturdum. Her
sergimizi temayı destekleyen sanatçı
söyleşileri, sanatçılar ile sergi turları,
sanat tarihi seminerleri, zaman zaman sanatçılar ile Master Class atölye

ronomiden bedensel aktivitelere dek
uzanan birçok workshop, konuşma,
performans ve atölye ile sanatseverlerle buluşuyor. Her katında farklı
disiplinlerle karşılaşabileceğiniz, etkileşime geçip atölyelere katılabileceğiniz, performansları izleyip yaratıcı insanlarla buluşabileceğiniz bir
deneyim alanı olarak konumlanıyor.
Hem genç ve yeni nesle sanatı
sevdirmek, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir sanat ortamı yaratmak, hem
de her yaştan yetişkinin özledikleri
sanat ve kültür ortamında buluşmalarını sağlamak amacıyla adımlarını
atan Decollage Art Space’in öncelikli hedefleri arasında multidisipliner
deneyimleri gençlere aktarıp, içlerin-

deki yaratıcı ve sanatsal yeteneklerini keşfetmeye ve geliştirmeye motive
etmek, ilgilerini çekmek yer alıyor.
Decollage Art Space’in programları
arasında resim, heykel, mimarlık ve
sanat tarihinin yanı sıra, uzmanların
ve usta sanatçıların yer alacağı, gastronomiden seramiğe, porselenden
cama, vokal atölyelerinden konserlere kadar birbirini tamamlayan pek
çok etkinlik ve atölye çalışmaları
bulunuyor.
Decollage Art Space’in mimarisi
de sanata olan ilgisi, esas aldığı klasik
Rus eğitimi ve mimarlık alanındaki
20 yılı aşkın deneyimiyle kurucu Viktoria Şahin’in imzası taşıyor. Şahin
bu konuda yorumlarını şu sözleriyle
ifade ediyor: “Biz mimarlar her detayı titizlikle düşünüp, en fonksiyonel
bir biçimde tasarlamak ve planlamak
isteriz. Biz de mevcut yapı üzerinde
mümkün olabilen tüm değişiklikleri yaparak her katın amacına uygun
fonksiyonlandırdık. Tamamı çelik
ve cam olan mevcut yapının içinde
binanın elverdiği kadar maksimum
değişiklikler yaparak donanımını
sağladık. Sadece mekânın planlaması değil, çelik konstrüksiyona uyacak
şekilde katların düzenlenmesi ve
beraberinde tüm mekanların mobilya tasarımlarını da üstlenerek bu
konseptte düşünerek uyguladım.
Yaklaşık 1250 m2’lik bir alanda hizmet veren Decollage Art Space’i
disiplinlerarası sanat alanı olarak
şekillendirdim.”
Decollage Art Space bünyesinde
resim, heykel, seramik, cam atölye
çalışmaları yapılabilen yaratıcı alanda müzik, dans, tiyatro gibi sanatsal
performanslar için donanıma sahip
Performans Alanı katı, içerisinde Art
Shop bölümünün de yer aldığı VKoffee, sanat galerisi, sanat kitaplığı alanını barındırıyor. Ziyaretçileri için
rahat ve hoş bir ortam tasarlamayı
öncelikleri arasında tutan Decollage
Art Space’in iç mekânı kitap, heykel
ve çeşitli sanat eserleriyle zenginleşmiş bir yapıda. Sanat etkinlikleri dışında vakit geçirmek isteyenler için
Art Shop ve VKoffee alanları herkesin kullanımına açık.
Farklı müzik dallarında akustik
ev konserleri, caz konserleri, müzikli söyleşiler, resitallerin yer aldığı
“Decollage Sahne”, bu sezon da müzikseverlerle buluşmayı sürdürecek.
Gençlerin yanı sıra her yaştan sanatseverin, kültürel konulara ilgi duyan
herkesin keyif aldığı yeni deneyimler
paylaştığı rahat ve kreatif bir ortam
Decollage Art Space’in öncelikleri
arasında yer alıyor. Farklı disiplinlere
kucak açan, her yaşa ve kesime hitap
eden dinamik yapısıyla bunu sürdürmeyi hedefliyor.

Bu bir ilandır.
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Yarından haber yok, elimizde kalan ‘an’
Salgınlar, savaşlar, krizler, doğal afetler gibi felaketlerin altında ezilen günümüz insanının aklında bir soru var: ‘Neden hepsi bizim başımıza geliyor?’ Bu yakarışın cevabını
zaman kavramı üstünden arayan Mustafa Horasan’ın MERKUR galerideki son sergisi, başlığını Fuzuli’nin ‘ne gam baki, ne dem baki’ sözünden alıyor.
EGE IŞIK ÖZATAY
isik.ege@gmail.com
Güftesini Necdet Rüştü Efe’nin kaleme aldığı Mazi Kalbimde Bir Yaradır parçası, Arthur Schopenhauer’ın
“mutlu bir hayat olanaksızdır; insanın başarabileceği en iyi şey kahramanca bir hayattır.” sözünü destekler
bir nitelik taşır. Geleceği karanlık,
geçmişi ise ıstırap dolu gören insan
zamanla içinde bulunduğu ana da yabancılaşır. Yaşadığı hayatı; “anlamsız,
boş ve acıyla dolu” olarak tanımlayan kırgın bir ruh, tıpkı bir tragedya
kahramanı gibi içine düştüğü buhranlarla savaşmak zorunda kalır. İç
çatışması, bunalımı ve mutsuzluğu,
onu bekleyen kaçınılmaz sona doğru
emin adımlarla hazırlar. Çağın kendisine, topluma, doğaya ve manevi
değerlere uzak kalmış birey, birtakım
sorgulamalar içinde yalnız ve mutsuz
yaşayarak arayışlar içine girer ve gün
geçtikçe hayattan soyutlanır. Oysa
başka bir olasılık mümkün!
“Ne gam baki, ne dem baki.” sözünün sahibi Fuzuli, zor zamanlardan
geçenlere bir can simidi atar. Neredeyse tüm yaşantısı yoksulluk, bahtsızlık ve yalnızlık içinde geçen Fuzuli
nasıl oluyor da modern insanı bugün
yaşadığı trajedinin içinden böyle sıyırıp alabiliyor? Yedi ulu ozandan biri
kabul edilen Fuzuli, çölde yaşadığı
zaman boyunca kimsesizlik, hasret ve
hüzün gibi duygularla yüzünü tasavvufa dönerek baş eder. Fuzuli, Einstein’ın zamanın göreceliği kuramına
şiirsel bir perspektiften bakar ve “şeylerin geçiciliğinin” altını çizer. Mustafa Horasan’ın MERKUR Galeri’deki
son solo sergisi Ne Gam Baki, Ne Dem
Baki de başlığını insanın zamanla
olan bu ilişkisinden alıyor. Horasan,
Fuzuli’nin sergiye adını veren sözünü
şöyle açıklıyor:
“Fuzuli’nin ‘ne gam baki, ne dem
baki’ sözü, zamanın doğal akışı içinde, yani anı yaşarken pek de bir anlam
ifade etmez. Çevremizde yaşananların geçiciliğini ancak bitince ve ortada

Horasan, ‘İsimsiz’, kraft kağıda mum, kömür kalem, yağlıboya, 270x420cm, 2020

kalmayınca anlayıp kavrayabiliyoruz.
Zevk ve acı, sefa ve hüzün, geçmişin
bizde uyandırdığı tüm duygular gün
oluyor bir bir silinip gidiyor. Sanatçı
bu akıp giden zamanı sabitlemeye
çalışıyor. Bu aslında bir çeşit duygu,
zaman ve bellek oluşturma çabası. Sanatçı, farklı bir disiplinle yaşadığı coğrafyayı ve tarihini böylece belgeliyor.”
Sigmund Freud, “rüyalar bilinçaltına giden kral yoludur” sözüyle insanı katmanlarına ayırır. Rüyalarımızda
gördüğümüz absürt ögeler, fantastik
olaylar ve geçmişte başımıza gelenler
rüya sırasında adeta bir zaman kapsülüne sıkışıp kalmış bedenimizdeki
fiziksel değişimlerle harmanlanır.
Rüyalarımızda korkularımız, endişelerimiz, umutlarımız ve suya düşen
hayallerimiz tarafından kuşatılırız.
Mustafa Horasan da Ne Gam Baki, Ne
Dem Baki sergisinde yer alan kompozisyonlarında birer düş sahnesi yaratıyor. Sanatçı kurguladığı bu sahneleri
şu şekilde anlatıyor: “İzleyici, bir kavramdan çok bir durumun, bir duygu
halinin, bir anın fotoğrafı ile karşılaşıyor; kendinle karşılaşma ve daha çok

sıradan bir canlı olduğunun farkındalığı ile zamanın içinde hapsolma
durumunu yaşıyor.”
Mustafa Horasan’ın çalışmalarında hiciv sanatının unsurlarıyla sıklıkla
karşılaşılır. Sanatçı, siyasi, ekonomik
ve toplumsal olayları gerçeküstü bir
dille ele alır. Hiciv ile olan ilişkisinin
temellerinin uzak geçmişe dayandığını vurgulayan sanatçı resimlerinde yer
verdiği mizah unsurunu şu sözlerle
açıklıyor: “Henüz ilkokulda okurken,
eve karikatür dergileri alınırdı. Akbaba, Abdülcanbaz gibi dergilerde yer
alan karikatürlerin aynılarını çizmeye
çalışırdım. Dönemin siyasi ve popüler
karakterlerini konu alan karikatürler
ilgimi çekerdi. Bu mizah dergilerindeki hiciv, espri ve abartılı durumlar
beni cezbederdi. Resim ile olan ilişkim böylece başlamış oldu.”
Horasan’ın bu sergisi, 2018 yılında Ankara’daki Siyah Beyaz Galeri’de yaptığı Serseri Örümcek başlıklı
sergiyle ortak özellikler taşıyor. Her
iki sergide de sanatçı, insan ve hayvanı bütünleştiren figürlerle izleyici
karşına çıkıyor. Bu figürler Ne Gam

Baki, Ne Dem Baki sergisinde iki yıldır yaşanan küresel salgın felaketine
odaklanıyor. Horasan bu dizide üretimindeki bir yeniliği de izleyiciye sunuyor. Bu yenilik, sanatçının izleyiciyi
kışkırmak için kullandığı gerçeküstü
anlatım dili. Beral Madra, serginin katalog yazısında, Horasan’ın izleyicide
uyandırmayı hedeflediği duyguları ve
üslubunu şöyle açıklıyor:
“Hiciv özellikleri taşıyan ama yine
de acımasız almaşıklıktan vazgeçmeyen resimler, toplumun rahatsız edici
güncel olaylarına ayna tutuyor ve tartışmayı kışkırtmak için gerçeküstücülük kullanıyor. Zamanın tedirgin edici
iklimi, benzeri görülmemiş felaketler,
ayrımcılık etkilerinin hiciv, karikatür,
grotesk, mizah imgeleri izleyiciyi iyice
baştan çıkarmayı hedefliyor. Bu bir
baştan çıkarma yöntemi; bilinçli bir
saçmalığı, alışılmış bir fanteziyi ve atılgan bir tekinsizliği kucaklayan bir dili
öneriyor ve izleyicinin yaşamsal konularla ister istemez ilgilenmesini istiyor.
Resimlerde güncel yaşamda yaygın
sözcüklerin kullanılması, karmaşık
gövdeli insanın mizahlaştırılması, yay-

gın illüstratif imgeler Horasan’ın bu
resimlerle izleyicinin zorlanmadan zamanın gerçeğine ulaşmasını istediğini
gösteriyor.”
Sanatçının pandemi sürecini kapsayan üç yıl boyunca üstünde çalıştığı
işler; yalnızlık travması, öteki ve benlik, şiddet ve savaş gibi konular ekseninde dönüp dolaşıyor. Tamamen
organik kraft kağıtlar üstüne kömür,
mum ve boya ile ürettiği çalışmalar;
küçük desenlerin ve notların tekrardan gözden geçirilip seyirciyle buluşturulması arzusunu taşıyor. Sanatçı
sergide yer alan çalışmalarını “küçük
fikirlerin, günlük notların yeniden
büyük boylarda ruh bulma hali” olarak tanımlıyor.
Mustafa Horasan’ın MERKUR Galeri’de sergilenen son yıllarda ürettiği
bu çalışmaları söz, insan ve hayvan
birleşiminden oluşuyor. Sanatçının
1990’lardan günümüze kadar ürettiği formu bozulmuş portreler, doğaya
ilişkin hayvan ve böcek ögeleriyle iç
içe geçmiş ikili, üçlü almaşık, çelişkili ve trajik ilişkileri yansıtan resimleri
izleyiciyi sürrealist bir dünyayla karşı
karşıya bırakıyor. Sanatçı böylece insan – doğa – kültür ilişkisine yeni bir
anlam kazandırıyor. Horasan seçkideki çalışmaları şu şekilde tarif ediyor:
“Duvar resmi ya da poster olarak
yazı ve desenin iç içe geçmiş hali; bunun kurgusu ilgimi çekiyor. Çalışmalarımı, diyalog kurmaya çalışan ama
büyük laflar etmeden sıradan günlük
bir dilde konuşan ya da ağızlarında
geveledikleri sözlerle var olmaya çalışan canlılar olarak tanımlayabilirim.
Ayrıca çalışmalarımın varlık nedenlerini kendilerinin de fark etmedikleri
ya da tesadüfi olarak bir araya gelebilmenin heyecanını yaşadıkları aşikar.”
Kompozisyonlarını farklı canlıların eşit düzlem ve değerde olabileceği
fikri üstüne kuran; yan yana gelişler,
ayrışmalar, buluşmalar ve kavgaların
kırılganlığını sürreal bir dille anlatan
Mustafa Horasan’ın Ne Dem Baki, Ne
Gam Baki başlıklı solo sergisi 14 Eylül
– 15 Ekim tarihleri arasında MERKUR
Galeri’de ücretsiz olarak izlenebilir.

Ansen’den galeri duvarına yansıyan imgeler
ÖMER UĞURLUOĞLU
omerugurluoglu7@gmail.com
İdeolojik söylem içinde, gerçeklikleri ütopya ya da distopya gibi iyimser
ve kötümser ikili karşıtlıklarla temsil
ettiği üretim sürecinde Ansen, teknolojinin sunduğu örgütlenme, özgürleştirme ya da felaket senaryoları
içinde bize başka bir bağ kurabilme
imkanı sağlamakta. Ansen’in 11’inci
kişisel sergisi hem isim hem de üretim bağlamında bu imkanı destekler
nitelikte.
Allegory of The Cave sergisi Ansen’in dijital sanat pratiğinden 12
adet eserden oluşmakta. Serginin
çıkış noktası ise Platon’un “Devlet”
adlı eserinin yedinci bölümünde
Sokrates tarafından anlatılan “mağara alegorisi”. Platon’un mağara alegorisinde bir mağaraya zincirlenmiş
üç insandan bahsedilir. Bu insanlar
yalnızca mağara duvarını ve birbirlerini görebilirler. Doğuştan beri bu
halde olan üç insan, duvarda mağara
girişinden yansıyan gölgeleri ve yankı
yapan sesleri duymaktadır. Yani gerçeklik, onlar için yalnızca gölgeler ve
yankı sesleridir. Derken bu insanlar-

dan biri zincirini çözer ve kendisini
mağaranın dışına atar. Yoğun ışık
yüzünden geçici körlük yaşadıktan
sonra gözü alışarak aslında gördükleri şeylerin yalnızca birer gölgeden
ve duydukları seslerin yalnızca yankılardan ibaret olduğunu anlar. Bir
akarsu kenarına gidince sudaki yansımasını ve gölgesini görmesi ise her
şeyi anlamasını sağlar.
Büyük bir hevesle mağaraya dönüp bu durumu anlattığı zaman ise
arkadaşları tarafından deli olmakla
suçlanır. Onları kurtarmak istediğinde zincirli iki insan onun gibi
delirmek istemediklerini söyleyerek
mağarada kalmayı sürdürürler. Hatta zincirlerinden kurtulmuş olana
saldırmayı bile denerler. Ne kadar
anlatırsa anlatsın zincire vurulmuş
iki insan bu durumu anlayamaz ve
hayatlarını orada sürmeye devam
ederler.
Bu hikayenin çıkış noktası ile birlikte Ansen’in sergisi izleyiciye bir takım sorular sorar. Kavramsal boyutta
ele aldığımızda alegoride kendi algı
mağaralarında yaşayan insanlar için
kullanılan mağara duvarına yansıyan
imajlar yada izleyici tarafından kabul
edilen gerçeklerin betimlemesi ile

sanatçının galeri duvarında sergilediği yapıtlar arasındaki bağlam nedir, kişinin özgürleştirilmesi yada
zincirlenmiş hissetmesi
bulunduğu mekanın izin
verdiği ölçüde mi yoksa mekanı algılayış biçiminden
mi kaynaklanmaktadır?
Bu sorular eşliğinde
sanatçı hem kişiler ve varoluş serüvenlerine gönderme yaparken, hem de
modern sanatın beraberinde getirmiş olduğu galeri
mantığındaki Brian O’Doherty’ in tartışmaya açmış
olduğu beyaz küp algısını
sorgulamaktadır.
Başka bir bağ kurabilmek için öncelikle Ansen’in üretim pratiğinde
imgelerin kavramsal boyutlarındaki hâkim kullanım yolu içinde saklanan
veya aklanan, baskıcı bilgi
ve iktidarın nasıl yeniden Ansen, ‘The Men Wıth Balls 2’, 110x85cm,2022
üretildiğini izlemek gerekmekte. Her gizli ve açık imgenin be- çalışıldığı izleyiciye keşfettirilerek,
raberinde getirmiş olduğu zıtlık se- her zaman farklı bakış açılarının olnaryoları ile nasıl yerinden edilmeye duğu opsiyonu hatırlatılmakta. An-

sen’in sanat pratiği içinde
özellikle sanat ve teknolojinin birbirini etkileyen
kavramlar olduğunu ve sanatın farklı disiplinler arası
kullanımdaki etkileşimi ile
karşı karşıya kalındığında,
sanatın teknoloji ile değişimine tanık olmaktayız.
Dijital sanat alanında üretimler gerçekleştiren Ansen günümüz dünyası ve
küreselleşmenin de beraberinde getirdiği yenilikler
neticesinde sürekli kendini revize ederek bir üretim
gerçekleştirmekte.
Eserlerinde kullandığı imgelerdeki çatışma bu
noktada üretimini de tetikleyen bir olguya dönüşerek
sayılamayacak kadar çok
olasılık ve devinim içerisinde kendi oluşturmuş olduğu evreni izleyicisine sunmakta. Ansen’in Allegory
Of The Cave sergisi 9 Eylül’den 8 Ekim tarihine kadar Salı- Cumartesi günleri haricinde
11:00-19:00 saatleri arasında x-ist galeride ücretsiz ziyaret edilebilir.

Sezon açılış sergisi
Season inaugural
show

Kerem Ağralı
Civan Aydın
Sezayi Aydın
Banu Birecikligil
Saygun Dura
Ersin Gürtel
Badem Kocalar
Seydi Murat Koç
Sema Maşkılı
Gazi Sansoy

12 Eylül Sep
x
8 Ekim Oct
2022
Küratör x Curator

Nur-u Ziya Sokak No:27
Tomtom Mah, Beyoğlu, İstanbul
Bilgi için: 549 3919131

Işık Gençoğlu

ARADA

Saygun Dura
Abode And Point
To The Eye
22 Eylül Sep x 5 Kasım Nov
Küratör / Curator
Prof. Dr. Ergin Çavuşoğlu

Istanbul Concept Gallery Sezon Sergileri
Season Exhibitions

12 Eylül Sep x 8 Ekim Oct, 2022

10x10

Nur-u Ziya Sokak No:27

22 Eylül Sep x 5 Kasım Nov, 2022

Saygun Dura
Arada / Abode And Point
To The Eye
Pera Palace Hotel

13 Ekim Oct x 12 Kasım Nov, 2022

Su Alara Acerol
Remover of Obstacles
Nur-u Ziya Sokak No:27

15 Kasım Nov x 10 Aralık Dec, 2022

Maria Roza
Parallel Elements
Nur-u Ziya Sokak No:27

13 Aralık Dec, 2022 x 7 Ocak Jan, 2023

Yağızhan Çalışkan
Fractus
Nur-u Ziya Sokak No:27

17 Ocak Jan x 12 Şubat Feb, 2023

Andreas Georgiadis

Pera Palace Hotel, Galata Fuaye
Meşrutiyet Cad. No:52 Tepebaşı, İstanbul
Ziyaret Saatleri: 12:30-19:00

Nur-u Ziya Sokak No:27

2023 Şubat ayı boyunca February
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Sanat piyasası yükseliş için eylülü bekliyor
Krizlere rağmen büyümesini sürdüren ve güvenli bir liman olmaya devam eden sanat piyasası, rekorların ardından yaz aylarını 1 ila 10 milyon dolar (18 ila 180 milyon lira)
bandında hasılata sahip küçük ölçekli müzayedelerle geçirdi. Başyapıtlardan ziyade koleksiyon oluşturmak isteyen yeni heveslilere hitap eden satışlar gerçekleşti.
ALİ GAZİ
aligazi@pilevneli.com
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Yaz aylarını düşük bütçeli müzayedeler ile geçiren sanat piyasası, az sayıda edisyonlu ve baskı eserlerle yeni
sanat alıcısına hitap eden etkinliklerde, modern ve savaş sonrası dönemlerin yanı sıra edisyonlu çağdaş sanat
eserlerini alıcıyla buluşturdu. Eylülde yeniden canlanması beklenen piyasa temmuz ve ağustosta Christie’s,
Sotheby’s ve Phillips’in satışlarıyla,
istikrarlı büyümesiyle birlikte sürekliliğini sağladı. Başyapıtlardan ziyade
daha meraklı alıcılara ve koleksiyon
oluşturmak isteyen yeni heveslilere
hitap eden satışlardan öne çıkanları
sizler için derledik.

Christie’s
Christie’s New York, 8-19 Temmuz tarihleri arasında Çağdaş Edisyonlar adıyla düzenlediği müzayedede, aralarında David Hockney, Andy
Warhol, Roy Lichtenstein, Keith
Haring, Shara Hughes, Tschabalala
Self ve Yayoi Kusama gibi isimlerin
olduğu sanatçıların 122 adet baskı
eserini alıcıyla buluşturdu. Vergi ve
komisyonlarla birlikte toplam 1 milyon 588 bin 230 dolarlık (27 milyon
794 bin lira) hasılata ulaşan müzayede, minimum bin dolarlık (17
bin 500 lira) değerlendirme fiyatlarından başlayan eserlerle deneyimli meraklılar kadar koleksiyonerlik
yolculuğuna yeni başlayanlar için de
bir fırsat sundu. Müzayedede Andy
Warhol’un 1975 tarihli ve 250 edisyona sahip ‘’Mick Jagger: one print’’
adlı baskı eseri, maksimum 150 bin
dolarlık (2 milyon 625 bin lira) değerlendirme fiyatının üzerine çıkarak 201 bin 600 dolara (3 milyon 528
bin lira) alıcı buldu ve akşamın en
pahalı eseri oldu. Damien Hirst’ün
toplamda 1549 edisyona sahip ve 40
ila 60 bin dolar (700 bin ila 1 milyon
50 bin lira) değer biçilen 2021 tarihli
‘’The Virtues (H-9) / Erdemler’’ adlı
sekiz parçalık baskı çalışması ise 176
bin 400 dolara (3 milyon 87 bin lira)
satıldı. Julian Opie’nin ünlü ‘’New
York Couples / New York’lu Çiftler’’
adlı 2019 tarihli sekiz parçalık baskı
seti de 126 bin dolarlık (2 milyon 205
bin lira) fiyata ulaştı.
20 Temmuz tarihinde sonlanan
İlk Açık, Savaş Sonrası ve Çağdaş Sanat adlı online müzayedede toplam
9 milyon 86 bin 742 dolarlık (159
milyon 927 bin lira) hasılata ulaşan
Christie’s New York, Ernie Barnes,
Andy Warhol, Stanley Whitney, Lynne Drexler gibi günümüzün rağbet
gören savaş sonrası ve çağdaş sanatçılarının eserlerinden oluşan 249
parçayı koleksiyonerlerin beğenisine
sundu. Lynne Drexler’in, 1960 tarihli ‘’Untitled / İsimsiz’’ adlı, maksimum 60 bin dolarlık (1 milyon 56
bin lira) tahmini değer biçilen soyut
yağlıboya tablosu, öngörülen fiyatın
11 katından fazlasına, 693 bin dolara (12 milyon 197 bin lira) çıkarak
günün en pahalı eseri oldu. 100 ila
150 bin dolarlık (1 milyon 760 bin ila
2 milyon 640 bin lira) fiyat aralığıyla görücüye çıkan Ernie Barnes’ın,
1976 tarihli, ‘’Juba Dis an Juba Dat’’
adlı figüratif teknikteki akrilik tuvali, 478 bin dolara (8 milyon 413 bin
lira); 7 bin dolarlık (123 bin 200 lira)
tavan fiyatla beğeniye sunulan Bruce
Conner’ın, 1961 tarihli, ‘’Cricket /
Kriket’’ adlı asamblaj çalışması ise neredeyse 40 katına çıkarak 277 bin 200
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1- Lynne Drexler, ‘Untitled/İsimsiz’, 1960,
tuval üzerine yağlıboya, 127x175cm
2- Andy Warhol, ‘Mick Jagger: one print’, 1975,
renkli baskı, 110.8x73.3cm, Ed.129/250+50 AP
3- Bruce Conner, ‘Cricket / Kriket’, 1961,
Asamblaj, 120.7x30.5x17.8cm
4- Helene Schjerfbeck, ‘Self Portrait/Otoportre’,
tuval üzerine yağlıboya, 51.1x46.6cm
5- Ernie Barnes, ‘Juba Dis an Juba Dat’, 1976,
tuval üzerine akrilik, 62.8x77.5cm

dolara (4 milyon 879 bin lira) satılan
önemli parçalar oldu.

Phillips
Phillips Londra, 6-13 Temmuz
tarihleri arasında Sıcak Hava Dalgası: Online Müzayede başlıklı çevrimiçi bir açık artırma düzenledi.
Andy Warhol, Tracey Emin, Damien
Hirst, Nino Migliori ve David Nash
gibi isimlerin resim, baskı ve fotoğraf ağırlıklı 82 parça eserinden 72’si
satıldı. Küçük alıcıya hitap eden müzayedede Eddie Martinez’in, 2011
tarihli, “Untitled / İsimsiz” yağlıboya
çalışması ile Fildişi kökenli Amerikalı sanatçı Aboudia’nın 2014 tarihli,
“Untitled / İsimsiz” karışık teknik
tablosu, 69 bin 300’er pounda (1 milyon 435 bin lira) satılarak en pahalı
eser ünvanını paylaştılar. Aynı akşam
Albert Willem’in, 2020 tarihli, “A Day
At The Parliament / Parlamento’da
Bir Gün” adlı hicivli kompozisyonu
ise 6 bin poundluk (124 bin 260 lira)
maksimum değerlendirme fiyatının
10 katını geçerek 63 bin pounda (1
milyon 305 bin lira) yeni sahibinin
oldu.
13-20 Temmuz tarih aralığında
gerçekleşen Ex-Machina: Üretken
Sanatın Tarihi adlı online açık artırmada Phillips, erken dönem bilgisayar sanatı, video ve dijital sanat
eserlerine odaklandı. Alanında öncü
Vera Molnar, Herbert W. Franke ve
Gottfried Jager’in görülmemiş eserlerinin yer aldığı satış, aynı zamanda üretken NFT sanatçıları Snowfro

ve Dmitri Cherniak’ın eserlerini ilk
kez pazara sundu. Toplam 44 lotun
19’unun alıcı bulduğu müzayedede,
maksimum 120 bin pound (2 milyon 485 bin lira) olarak fiyatlanan
Tyler Hobbs’un, ‘’Fidenza #61’’ adlı
edisyonsuz tek parça NFT çalışması,
302 bin 400 pounda (6 milyon 263
bin lira) çıkarak en pahalı çalışma
oldu. Dijital dünyada 0xDEAFBEEF
takma adıyla tanınan Kanadalı besteci ve bilgisayar mühendisinin; sekizi de farklı parçalardan oluşan NFT
serisinin özgün eserlerinden birisi
olarak sunulan, “Series 5: Advection
- Token 222 / Seri 5: Tavsiye – Jeton
222” adlı yaklaşık iki dakikalık soyut
animasyon videosu, 252 bin pounda
(5 milyon 219 bin lira) alıcı buldu.
Açık artırmada bilgisayar temelli sanatın erken temsilcilerinden Vera
Molnar’ın ‘’(Des)ordres / Tasarım
Siparişler’’ adlı dokuz parça grafik
çalışması 100 bin 800 pounda (2 milyon 88 bin lira) yeni sahibinin oldu.

Sotheby’s
Sotheby’s Milan, 8-14 Temmuz
tarih aralığında gerçekleştirdiği
Küratörlü Çağdaş serisinin üçüncü
bölümünde Andy Warhol, Jean-Paul
Riopelle, Banksy, Yayoi Kusama gibi
uluslararası isimlerin yanı sıra Izumi
Kato, Atsuko Tanaka, Robert Nava,
Alighiero Boetti ve Peter Schuyff gibi
yükselişte olan yeni sanatçıların eserlerinden oluşan 90 parçalık eklektik bir seçki sundu. Açık artırmada
Jean-Paul Riopelle’ün, 1959 tarihli

yağlıboya tablosu, “Ailes / Kanatlar”,
176 bin 400 euro (3 milyon 87 bin
lira) ile edisyonun en pahalı çalışması oldu. Lucia Fontana’nın, 1967
tarihli, “Concetto Spaziale, Natura /
Mekansal Konsept, Doğa” adlı edisyonlu ve iki parçalı heykeli ise 163
bin 800 euro (2 milyon 866 bin 500
lira) ile yeni sahibinin oldu.
Şirketin Londra şubesi 13 Temmuz’da sona eren Avrupa ve İngiliz
Sanatı, Bölüm I satışında, toplam 7
milyon 261 bin 480 poundluk (150
milyon 385 bin lira) satışa imza attı.
Figüratif ve portre çalışmalarıyla tanınan Finli modern sanatçı Helene
Schjerfbeck’in “Self Portrait / Otoportre”si 1 milyon 124 bin pounda
(23 milyon 278 bin lira) alıcı bulurken; sanatçının “Brown Eyes / Kahverengi Gözler” tablosu da 630 bin
pounda (13 milyon 47 bin 500 lira)
satılarak müzayedenin en pahalı çalışmaları oldular.
Sotheby’s Londra 11-17 Ağustos tarihlerinde ise yaşayan en sansasyonel sanatçılardan birisi olan
Banksy’nin kariyerinin farklı dönemlerinden 34 parçalık çalışmayı
koleksiyonerlerin beğenisine sundu.
1 milyon 873 bin 620 poundluk (40
milyon 827 bin lira) toplam hasılata
ulaşan ve merakla beklenen Banksy
adlı müzayedede, tüm lotlar satıldı.
Çoğunluğu serigrafi baskı olan ve sanatçının ikonik eserlerinden oluşan
açık artırmada, 2019 tarihli “Flower
Thrower Triptych (Grey) / Çiçek
Atıcı Triptik (Gri)” adlı üç parçadan

oluşan çerçeveli ve edisyonlu eser,
214 bin 200 pounda (4 milyon 668
bin lira) satılarak en pahalı çalışma
oldu.

Online Müzayede
Durgun geçen Türkiye sanat piyasasının yaz döneminde öne çıkan etkinlik, 45. Online Müzayede; Çağdaş
ve Klasik Sanat Müzayedesi başlığını
taşıyan, çevrimiçi satış oldu. 16 Ağustos akşamı sonlanan müzayedede
Ömer Uluç, İbrahim Çallı, Avni Arbaş, Mübin Orhon, Mehmet Güleryüz, Mustafa Pilevneli, Muhsin Kut,
Nejad Melih Devrim, Kezban Arca
Batıbeki, Elvan Alpay, Erol Eskici ve
İnci Furni gibi sanatçıların resim,
heykel ve fotoğraf türünden oluşan
eserleri yer aldı. Sunulan toplam 100
lotun 92’si yeni alıcısını buldu.
Ömer Uluç’un, 2003 tarihli, “Çalılıkta Yaratık” adlı soyut renkli, akrilik tablosu, 11 peyin ardından 700
bin liraya ulaşarak, vergi ve komisyon dahil 892 bin 80 liraya satıldı ve
müzayedenin en pahalı eseri oldu.
Sanatçının en çok aranan Paris dönemine ait, 1986 tarihli, “Portre Soyutlaması” adlı akrilik çalışması ise
140 bin liraya ulaşırken, vergi ve komisyon bedeliyle birlikte toplam 178
bin 476 liraya yeni sahibinin oldu. İbrahim Çallı’nın, “Sahilde Kayıklar ve
Camii” adlı ahşap üzerine küçük boy
yağlıboya resmi, ise 14 peyin sonunda 130 bin liraya çıktı. Eser alıcısına
vergi ve komisyon dahil 165 bin 672
liraya mâl oldu.
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‘Dünyanın bize bakışında sorun var’
26 yıldır sanat sektöründe yer alan, MERKUR Galeri’nin yanı sıra Artweeks@Akaretler’in de kurucusu olan Sabiha Kurtulmuş’la geçen yıl Piyalepaşa’ya taşınan galerisinde
buluşup pandemi süreci, koleksiyonerlik ve güncel sanat piyasası hakkında konuştuk. Kurtulmuş, 2016 yılından itibaren sanatta sert bir düşüş olduğunu söylüyor.

Sabiha Kurtulmuş ‘Sanatçıların kendilerini gösterebilecekleri ve sunum yapabilecekleri yer tekrar galeri olmaya başladı. Hem burada hem de dünyada aynı durum söz konusu.’ diyor.

ÖYKÜ TERLEMEZ
oykuterlemez@gmail.com
Artan kira giderleri nedeniyle mekan değişikliğine giden MERKUR
Galeri, geçen sene sanat galerilerinin yeni gözdesi Piyalepaşa Polat’a
taşındı. Galerinin kurucusu Sabiha
Kurtulmuş ekonomik sebeplerle yer
aldıkları yeni mekanlarının sunduğu
fiziki avantajlardan memnun olduklarını, izleyicilerin de aynı memnuniyeti paylaştıklarını söylüyor. 2016
yılından itibaren sanatta sert bir düşüşün olduğunu söyleyen Kurtulmuş,
pandemi ile birlikte yaşanan hareketlenmelerden, sergilere ve fuarlara yönelik ilgiden de memnun. Bu süreçte
değişen alıcı profillerinden ve genç
koleksiyonerlerin sanata yaklaşımından bahseden Sabiha Kurtulmuş ile
sanat piyasası üzerine sohbet ettik.
Uzun yıllar Nişantaşı’nda konumlandıktan sonra Piyalepaşa’da yer alma
fikri nasıl gelişti? Ne gibi farklılıklar
yaşadınız bu değişimle birlikte?
Ben uzun yıllar Mim Kemal
Öke’deydim. Henüz Covid olmadan
da kira fiyatları artmaya başlamıştı. Bizim de sanat ortamı olarak oldukça sakin ve zorlandığımız bir dönemimizdi. Kirayı karşılamak artık zor bir hale
geldi. Ben de mecburen mekan arayışına girdim. O sırada Hüsrev Gerede Caddesi’nde mevcut kiramın yarı
fiyatına bir yer buldum ve oraya geçtim. Akabinde Covid oldu. Bir buçuk

sene orayı çok aktif kullanamadım.
Açıkçası çok fazla özdeşleştiremedim
de kendimi orayla. Mahalleye ve galeriye alışamadım. O süreçte galerimizin sanatçısı Saliha Yılmaz’ın eşinin
üzerinden Piyalepaşa Polat projesi
geldi. Galerinin nerede olduğu benim için önemli. Yıllardır bu yüzden
Nişantaşı’ndan çıkmamıştım. Biraz
önyargıyla yaklaştım projeye. Araya
da sıkıştırdım gidip bakmak için. Dolapdere benim sevdiğim bir yer değil.
Burası değil de örneğin Pilevneli’nin
veya Dirimart’ın olduğu bir bina verilse orada olmak istemeyebilirdim.
Kadın olarak kendimi orada güvende
hissetmiyorum ve oralarda park yeri
sorunu var. Fiziki koşulları kendime
uygun görmüyorum.
Buraya Ekrem Yalçındağ’la beraber geldik, bir görüşmemiz vardı.
Önce pek anlamadım. Burası bir
sokak gibi duruyor, gecekondu mahallesinden ve Dolapdere’den ayrılıyor. Kendi sokağını ve yaşam alanını
oluşturmuş bir yer. Boştu ve anlamaya
çalıştım nasıl bir yer olduğunu. Galerinin girişine kadar çok da pozitif
değildim. Bu dört galeriye ayrılmış
mekan aslında bir bütündü. Mekana girince tavan yüksekliği, çok fazla
bölünmemiş olması ve çok fazla sütunun olmaması cazip geldi. Burada bir
galeri değil ama üç, dört galeri çok
güzel olur dedim. Olacaksa böyle bir
proje olsun ama niye gelelim buraya,
dedim. Ben daha yeni taşındım. Karaköy’de yer alan galeriler de yerlerinden memnun. Dolayısıyla buranın

bize cazip hale gelmesi gerekiyor dedim. Sağ olsun Polat yönetimi de galeriler gelsin istediği için bize iki sene
burayı bedelsiz verdi. Kira ödemiyoruz, aidat ödüyoruz. Bütün mekanları da bizim istediğimiz gibi yaptılar.
Sadece eşyalarımızı alıp yerleştik. Dolayısıyla dört galerinin serbest olarak
geldiği tek bölge burası oldu. Süreç
içerisinde buraya da alıştık. Otopark
sorunu yok, araçlarınızı valeye de verebiliyorsunuz. Benim ilk defa düz
giriş bir galerim oldu. Hepimiz aynı
girişteyiz, yanyanayız ve vitrinlerimiz
var. Sergi açmak ve eser sergilemek
çok daha keyifli hale geldi. Bu sezon
da yedi galeri oluyoruz. ArtOn geliyor,
Martch geliyor bir de yeni bir galeri
oluşumu var onlar da yer kiraladı. Eylülde hep beraber yedi galeri olarak
açılacağız. Başlarda ekonomik sebeplerle başlayan ama kendimizin de
içine girince ısındığımız, sevdiğimiz
mekanlara dönüştü burası.

‘2008-2009 yıllarında galericiliğe başladım. O dönem ülkemizin önemli ailelerinin sanata
giriş yaptığı ve 7/24 sanatla yaşamaya başladıkları dönemdi.
Uluslararası pazar ilk defa bize
bakıyordu. Biraz ekonomik sebepler de var ama Türkiye’nin
özellikle İstanbul’un cazibesi
ve çok fazla Batılı yatırımcının
Türkiye’de olması sanat adına
çok işe yaradı.’

İlk açılan galeri MERKUR mü oldu?
Bizden bir hafta önce artSümer
açıldı. Onların daha hızlı bitti. Biraz
mekanların bitişine göre ayarladık.

ler. Benim için burada farklı sergiler
yapma alanı da oluştu. Eski bir apartman galerisi olarak sergilerde çok fazla farklı medyumlara yer vermedim.
Çünkü farklı medyumlara yer verebilmek için eserlerin mekanla özdeşleşip
ilişki kurması gerekli. Mekan yetersiz
kaldığı zaman da sergi ve sanaçtı doğru ifade edilemiyor. Bu mekan her
türlü sergiye müsait hale geldi. Bu keyifli oldu. Giriş çıkışlarımız çok rahat.
Küçük, kendi içinde galerilerin toplandığı bir oluşum haline dönüştük
burada.

Piyalepaşa’ya taşınmanızla birlikte izleyici kitleninizin de değiştiğini gözlemleyebiliyor musunuz?
Tabii. Çünkü çok uzun zamandır
bizleri ziyaret etmeyen bir koleksiyoner profili geldi. Hepsi de ilk defa
geliyordu ve buranın ne kadar kolay
ulaşılabilir bir yer olduğu konusunda
görüş bildirdiler. Mekanları çok sevdi-

Mekan değişikliği yaptığınız süreçte
pandemi devam etmekteydi. Pandemi dönemini nasıl geçirdiniz?
Çok panik olduğumuz bir süreçti. Çünkü dünyadaki herkes ilk defa
böyle bir deneyimden geçti ve neyin
ne olacağını öngöremedi. Çok ürkütücü hikayeler geldi. Benim İtalya’da
çok fazla arkadaşım vardı. İtalya en

çok korkunç ölümlerin olduğu yerdi.
Hem paniğiz hem de her şey durdu.
Ama bizim zaten pandemiden önce
de gerek siyasi gerek ekonomik olarak
Gezi’den ve 2016 yılından beri aşağıya doğru sert bir inişimiz var sanatla
ilgili. İnsanlar tedirgin oldukları zaman sanata çok bakmıyorlar. Farklı
dinamikler var ve belirsizlik insanları
hareketsiz kılıyor. İlk dört, beş ay çok
zor geçti. Sonrasında hepimiz panik
atak dijitalleştik. Ben açıkçası sanat
eserleriyle karşılaşılması gerektiğini
düşünenlerdenim. Gördüğümüz gibi
dijital de son derece hızlı bir ivme
yakaladı ve aynı şekilde aşağıya indi.
Çünkü sanatın ana gücü insanları
bir araya getirmek. Sosyallik de çok
önemli. Müzeler kapandı, bizden
daha kötü süreçler de oldu ama biz
galeri olarak ne devletten ne de herhangi bir yapıdan destek aldık. Dolayısıyla bu süreçte kimimiz kiralarımızın yarısını ödeyebildi kimimiz de
ödeyemedi. Ama bu tamamen mekan
sahibiyle aramızdaki ilişkiyle alakalı.
Sonrasında sosyal medya görünürlüğü artınca ve biraz da durum netleşince -ki bu birinci yılda oldu- öncelikli
olarak sanatçılar pozitife geçti. Onların Instagram satışları yükseldi. Bu
süreçte de daha çok gençlere bir eğilim oldu. Satılanların hepsi belirli bir
fiyatın çok altındaydı. Alıcıların bakış
açıları risk almamaya ve kendilerini
mutlu etmeye yönelik oldu. Bu süreç
içerisindeki seyahat yasakları da beraberinde küçük sosyalleşmeleri getirdi.
Böylece insanlar evlerini tekrar göz-
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den geçirmeye başladılar. O süreçte
işler bize de döndü. İnsanlar dışarıda
sosyalleşmek yerine evlerinde sosyalleştikleri için sanata ve ruha ihtiyaç
duyuldu. Örneğin heykeller bence
en altın çağını yaşadı. Dolayısıyla iki
buçuk sene süren Covid süreci sanatın da hareketlenmeye başladığı süreç
oldu. Hatta tam aynı olmasa da 20082012 sürecine tekrar yaklaşıldı diyeyim. Aynı enerji, bakış açısı ve ruh yok
ama yakın bir şeye dönüştü. Şuan hâlâ
-bu yaz biraz düşmüş olabilir, bilemiyorum arkadaşlarımla tam konuşmadım- o pozitif eğim yukarı doğru gidiyor. İstanbul Bienali’ini bekliyoruz.
“Panik atak dijitalleştik” dediğiniz o
süreçte dijital dünyayla nasıl bir ilişki
kurdunuz? Dijital mecralarda projeler gerçekleştirdiniz mi veya böyle bir
planınız var mı?
Dijitali biraz bilmemiz gerekir
tabii ki ama açıkçası orada daha görünür olmayı ve profesyonelleşmeyi
daha genç galerilere bırakıyorum.
Ben kendi profilim itibarıyla ve hitap ettiğim kitleye göre “old school”
diyebileceğimiz bir modelde kalmış
olabilirim. Tabii ki takip ediyorum
ama tereddütlerim de var. Dijital
hiçbir zaman benim için realite olamaz. İnternet her yerde eşit derecede
çözüm üretmiyor, hâlâ birçok yerde
çekmiyor ve görseller donuyor. O
sistem dünyanın hiçbir yerinde tamamen çözülemediği için hiçbir zaman
gerçek bir galerinin işlevini dijitalin
çözebileceğini zannetmiyorum. Mesela NFT’ler çıktı. Ben de dinledim ve
anlamaya çalıştım. Sonra dedim ki bu
galerinin işi değil, sanatçılardan girmek isteyenler girsinler. Manipülatif
buldum. Ama olabilir çünkü şu an en
hızlı ilerleyen tek şey teknoloji. Ancak
şimdilerde NFT bile bahsedilmeyen
bir hale geldi. Bir trend olarak baktım ona. Ama dediğim gibi mutlaka
birtakım farklılıklar olacaktır. Mesela hologramı bekliyoruz biz. Bundan
10 sene önce Victoria & Albert Museum’da Kate Moss hologram şeklinde yürümüştü. Hologram çıksa ve sanat eserini önümde hayal edebilsem
belki bir tık daha yaklaşırdım. Ama
şu an dijitalleşmenin fiziki galerinin
önüne geçeceğini zannetmiyorum.
O süreç müzayedelere yaradı. Müzayedelerin de satış yapabilmesinin sebebi sanatçıların zaten biliniyor olmasıydı. Koleksiyonerlerin takip ettikleri
ve bildikleri isimlerdi. Yeni bir sanatçı
keşfetmediler. Dünyada ve Türkiye’de
bilindik, garanti sanatçıların alım ve
satımlar yükseldi bu süreçte. Dijital
kime yaradı derseniz, o kesime daha
çok yaradı.
26 yıldır sanat sektöründesiniz. 10
yılı aşkın süredir de galeri sahibi olarak sektörde yer alıyorsunuz. Sanata
olan ilgi ve koleksiyonerlik hakkında
ne gibi değişimler gözlemlediniz?
Pek hoş şeyler söyleyemeyebilirim. Açıkcası hayal kırıklıklarım var.
Uzun süre sanatçı asistanlığı yapıp
parayla bir ilişki kurmadım. İşin daha
çok mutfak tarafındaydım. 2008-2009
yıllarında galericiliğe başladım. O
dönem ülkemizin önemli ailelerinin
ve önemli temsilcilerinin sanata giriş
yaptığı ve 7/24 sanatla yaşamaya başladıkları dönemdi. Uluslararası pazar
ilk defa bize bakıyordu. Biraz ekonomik sebepler de var ama Türkiye’nin
özellikle İstanbul’un cazibesi ve çok
fazla Batılı yatırımcının Türkiye’de
olması sanat adına çok işe yaradı. Artık turistik eşya kategorisinden çıkıp
ilk defa sanat piyasasının içine girdik.
Hep aynı benzetmeyi yapıyorum ama
bu dönem Galatasaray’ın UEFA Şampiyonluğu’na benzedi. Hızlı ve çok
kısa sürede doyuma ulaştık. Sadece
koleksiyonerler değil genel olarak
Türkler çabuk sıkılan ve çabuk vaz-
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geçen bir yapıda. Bir şeyin arkasında
durabilen bir yapıda değiliz. Çok iniş
çıkışlarımız var, ajitasyon severiz, bir
anda mutluyuz, bir anda mutsuzuz...
Aynı şekilde bir şeye bağlılık geliştirmekten de çok çabuk vazgeçebiliyoruz. Bu sanatta da böyle oldu. Bir de
ben biraz daha sanat kültürüne önem
veriyorum. Bizim tarafta da öğrenme
bitmiyor. Ben her gün iki saat boyunca uluslararası sanatta neler olduğunu
araştırmak durumundayım. Gezsem
de gezmesem de.
Türkiye’nin kültürel tarihi çok
yeni. Dünyadaki birçok ülke gibi yüzyıllara yayılan bir geçmişimiz yok. Ben
açıkçası artık o barajı geçtiğimizi, bir
aşamaya geldiğimizi zannediyordum.

yorum ama danışmanlık yapıyorum.
Danışmanlık yaparak eser alımlarına
katkı sağlıyorum. Covid’in getirdiği
başka bir yapı da lokalleşme oldu.
Herkes kendi ülkesinde yaşayan sanatçılara döndü. Sanatsever daha kolay
ulaşabileceği ve erişebileceği sanatçıyı
izlemeye başladı. Bizde 10 sene önceki düşüşün öncesinde “ben artık Türk
almıyorum, yabancı alıyorum” furyası
başlamıştı. Sonra ondan da vazgeçildi.
Şimdi tekrar duyuyorum yabancı alımını. Zaten birkaç galerimiz de sanatçı getirdikleri için bunu gündemde
tutuyorlar. Tabii ki alışveriş var. Döviz
zengini de çok oldu bu süreçte. Her
şey kötü gidiyor doğru ama bizim tarafta net bir durum olduğu için bu

Sonraki süreçte yaşanılanlarla ve hızlıca inişte anladım ki gelememişiz. Bugüne dönersek eğer iyi olan bir şey var
ki sanat hiçbir zaman bitmedi ve bitmeyecek, mutlaka bir karşılığı olacak.
Bunu bu süreç gösterdi. Covid döneminde tekrar hareketlendik. Şimdiki
alıcı profili daha temkinli, daha az
ve öz yaklaşıyor bize. Yeni alıcılar var.
Onlar biraz daha genç kesim. Açıkcası
10 sene önceye döndük. Yine estetik
algıların öne çıktığı, piyasada dönen
“şu fiyata satıldı, bu fiyata satıldı” sözleri ve popülerite üzerinden alışverişler gündemde. Ama onun yanı sıra tabii ki bizi bırakmamış olan, çok kemik
ve çok önemli dostlarımız oldu. Artık
dostlarımız diyorum onlara. Onlar az
da olsa bizleri takip ediyorlar, nitelikli sergilere geliyorlar. Geldiklerinde
de sevdikleri işleri almaya çalışıyorlar.
Özellikle Covid döneminde kadın alıcılar daha görünür oldu. Onlar daha
cesur. Estetiğin ve ticaretin dışında
kendileriyle özdeşleştirdikleri sanatı
alıyorlar. Hani bu durumlara daha pozitif olarak bakabilirim ama çok fazla bir yorumda da bulunamıyorum.
Benim 10 sene önceki hayal ettiğim
hiçbir şey şu an yok. Belki de hiç olmayacak ve hep böyle olacak. Yeni kuşak
teknolojiyle çok fazla haşır neşir olduğu için çok da ümitli değilim ama belki onların geliştirebileceği farklı yaklaşımlar olacaktır diye düşünüyorum.

işin sanata yansıması pozitif oldu. Dolar ve Euro’nun çıkışıyla birlikte lokal
sanatçılar da mecburen fiyat artışına
yöneldi. Çünkü her şeye her gün zam
geliyor. Malzeme de ciddi bir şekilde
zamlanıyor. Örneğin boya ve tuval
alırken her seferinde farklı fiyatlarla
karşılaşılıyor. Dolayısıyla aslında Türk
sanatçıların fiyatlarında da dövizle kıyaslanırsa yine de düşük kalan yükselişler oldu.

Döviz kurundaki hareketlenmeler galeri sahiplerini nasıl etkiledi? Yabancı
sanatçılarla işbirlikleri gerçekleştirebiliyor musunuz?
Yabancı sanatçıyla çalışıyorsanız
onu Türk Lirası üzerinden satma şansınız yok zaten. Siz zararlı çıkarsınız.
Hiçbir galericinin de böyle bir lüksü
olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası
şu an için yabancı sanatçı sergisi düşünmüyorum. En azından seçimlere
kadar. Çünkü iş yalnızca sergi açıp
satmaya çalışmak değil. Bizden öncekilerin de denediği ve hâlâ sonuç
alamadığı sorunlardan biri de sanatın
önünde bulunan çok ciddi vergi engelleri. Hiçbir şekilde teşvik olmadığı
gibi lüks tüketim vergisi altındayız.
Bir eseri yurtdışından getirmek bile
çok ciddi bir maliyet. Dolayısıyla bu
devirde böyle bir işi öngörmek istemi-

Bu konjonktürde, yabancı alıcıların
sayısında bir artış gerçekleşti mi?
Maalesef. Türk sanatçılara yabancı
bakışı yok. 2010’larda biraz vardı. O
da biraz Christie’s ve Sotheby’s müzayedeleri, önemli galericilerin Türkiye’ye gelişleri, müzecilerin gelişleriyle
mümkündü. Şu an öyle bir durum
yok. Çünkü sanat yatırımcısı için güvensiz bir ülkeyiz. Normalde doğru
bir lobicilik yapılabilse Türk sanatı
ve sanatçısına çok ciddi yatırım yapılabilir. Çünkü biz hâlâ çok ucuzuz.
Ama dediğim gibi başta her ülkeden
beklenilen şey öncelikli olarak kendi koleksiyonerinin sanatçısına arka
çıkmasıdır. Bize hiçbir zaman sahip
çıkılmadı. Kızanlar olacaktır bu konuda bana. Dünyanın çok kısa bir süre
ilgi odağına girdik. Halbuki örnek veriyorum bir Bangladeşli, Afgan veya
Hint -Hindistan ve Çin artık farklı bir
seviyede ama- sanatçının eserleri uluslararası müzelerde. Bunların dünya
tarafından kabul edilmesi, Avrupa’da
ve dünyada ilişkisi olan kendi vatandaşlarının kendi sanatçısına destek olmasının ve alım yapmasının sonucudur. Çünkü sanat piyasası diye bir şey
var. Burada aynı zamanda eşzamanlılık da var. Çünkü yeni bir akım çıkmıyor. Baktığınız zaman paralel işlerin
üretimi birazcık özgünlük varsa kabul
görüyor. Burada sanatla ilgili ciddi bir
lobi yapmamız gerekiyordu. Yapamıyoruz ama. Çünkü o kadar belirsiz ki
her şeyimiz, dünyaya hiçbir anlamda
güven vermediğiniz zaman sanatınız
da bundan nasibini alıyor.
Lobi yapılamamasının sebeplerinden
söz edebilir misiniz?
Aslında Hazer Özil’in biz galericileri bir araya getirmek adına bir
girişimi olmuştu. Bir birliğin olması

lazım ki bazı sorunlarımıza da çözüm bulalım. En azından kurumsal
koleksiyonerliğin gelişimi için vergilendirme ya da uluslararası dolaşımda
fuar desteği almak gibi. Yabancı fuar
desteği de alamıyoruz. Bunların hepsini kendiniz yapmak zorundasınız.
Benden önce başlayan ve 26 yıldır
çözülemeyen bir konu. Bilemiyorum
nasıl çözülür. Ben açıkçası şu an bu
işin çözüleceğine dair hayal kuramıyorum. Onun dışında dünyanın bize
bir bakışı var. Daha doğrusu dünyanın
bize bakışında bir sorun var. Ve o sorun da bizim buradaki lokal durumlarımıza yansıyor. Birçok Türk sanatçı
var Almanya’da veya Batı’ın herhangi
bir ülkesinde yaşayan. Onlar zaten

‘Hep aynı benzetmeyi
yapıyorum ama bu dönem Galatasaray’ın UEFA
Şampiyonluğu’na benzedi.
Hızlı ve çok kısa sürede doyuma ulaştık. Sadece koleksiyonerler değil genel olarak
Türkler çabuk sıkılan ve çabuk
vazgeçen bir yapıda. Bir şeyin
arkasında durabilen bir yapıda
değiliz. Çok iniş çıkışlarımız
var, ajitasyon severiz, bir anda
mutluyuz, bir anda mutsuzuz.’
evrensel sanatçı kimliği altında ve bu
tip sorunlarla karşılaşmıyorlar. Öyle
bir şeyin içinde değil onlar. Lokal bir
galerinin ve lokal bir sanatçının uluslararası dolaşımı çok zor. Yabancı bir
koleksiyonerin de gelip takip etmeyeceği bir mecrada benden veya bir
başka galeriden eser keşfedip alması
da çok zor.
Hem fuarlara aktif olarak katılan bir
galerinin sahibisiniz hem de Artweeks@Akaretler’in kurucususunuz.
İki farklı bakış açısıyla fuarların sanat piyasası üzerindeki etkilerinden
bahsedebilir misiniz?
Fuarlar da Covid’den müzeler
ve galeriler kadar etkilendi. Fuarlar
uzun süre gerçekleştirilemedi. Son
dönemlerde fuarlarda yer alan yabancı galerici ve katılımcı arkadaşlarımla
konuştuğumda söyledikleri şu oldu:
“onlar da dinamiklerini kaybetmeye
başlamışlardı”. Çok sayıda farklı fuarda çok fazla benzer yapıt görmek
koleksiyonerde ilgisizlik yaratmıştı.
O yüzden müzayede evleri daha çok
satmaya başladı. Sonrasında daha
küçük fuarlar yapılmaya başlandı.
Galerilerinin üzerindeki en büyük
sorumluluk fuarlara katılma gereği.
Ama katıldığınız fuar eğer çok iyi bir
fuar değilse ve gidilen coğrafyada ilişkileriniz yoksa galeri için çok büyük
bir külfet hem de döviz üzerinden.
Üç beş sene katılımcı olmadığınız
sürece karşılığını almanız imkansız.
Şimdi biraz da dünya fuarları ve marketler de yer değiştirmeye başladı.
Çin ekonomisi Kore’ye taşınıyor ilk
defa. Onun dışında küçük ülkelerin

farklı fuarları da var. Sanki lokalleşme
pazarı da biraz temkinli hale getirdi.
İnsanlar artık o kadar iştahlı değiller diye düşünüyorum alışverişte. Bu
hem iç pazarda hem de dış pazarda
bu şekilde. Artweeks@Akaretler çok
fuar gibi değil, iddiasız. Mekanlar izin
verdiği sürece her edisyonda bina
sayımız azalıyor veya çoğalıyor. Ona
göre hızlıca koordine oluyoruz. Riski
daha az, stresi daha az, galericilerin
ödedikleri kiralama bedeli daha düşük. Contemporary Istanbul’a gelen
yapıyla aynı yapıda. Benzer yapılar
birbirlerini ziyaret ediyor. Dolayısıyla
kimi risk alıyor kimi sadece şov yapıyor. Contemporary Istanbul’un maliyeti de çok yüksek olduğu için eğer
mega galeri değilseniz satış yapmanız
gerekiyor. Bizde mega galeri kim bilmiyorum. Artweeks’te toplu izlenme
olduğu için izlenme sayısı yüksek. Siz
Artweeks’te satış değil de yalnızca görünmeyi de hedefleyebilirsiniz. Galeri
dışında bir mekanda daha sunum yapıyor olabilirsiniz. Öyle bir yapısı var
ve bu anlamda Contemporary Istanbul’dan farklılaşıyor diyebiliriz. Bu yıl
gerçekleştirilen ArtWeeks, MERKUR
olarak en iyi satış yaptığımız edisyondu. Galericilerin çoğu satışlardan
memnun. Contemporary Istanbul’da
da iyi satış yaptık. Orası da güzel geçti.
Hâlâ bir istek ve merak var. Yeni alıcılarla karşılaştık. Kadınlar ve gençler
alışveriş yapıyorlar. Koleksiyonerliğe
evrilmeleri bir süreç ama en azından
alıcılar. Dolayısıyla bu alışverişi durdurmayacaktır. Yine de izlenme çok
daha önemli. Biraz daha gelip görüp
anlamaları bizim için daha önemli. Gençlerin alımları zaten internet
odaklı. Orada gördükleri şeyi yakından görüp alma istekleri var.
Genç koleksiyonerlerin tercihleri
hangi yönde oluyor?
Biz Türkler büyük evlerde oturuyoruz. Avrupa’da iyi bir ailenin çocuğu bir odada bile yaşayabiliyor. Biz
kültürel olarak eve çok önem veriyoruz. Sanat eserleri almak da çok ucuz
işler değil. Belirli bir gelir düzeyi gerektiriyor. Bence ilk olarak gördükleri
mekanları boş bırakmak istemiyorlar.
Çok daha popüler alımlar yapıyor
gençler. Tipik koleksiyoner hikayesiyle aynı: birbirlerinden görerek almak
ve sosyal medyada önüne düşen sanatçı ve eserleri güvenilir bulmak. Keşfetmek ve sanatçının arkasında durmak,
sahiplenmek daha az. Onlar da belirli
bir süreçten geçecekler ve neye dönüşecekler bilmiyorum. Çünkü çoğunun ailesi koleksiyoner. Yani yapıları
farklı. Dediğim gibi ben de izliyorum
onları. Net bir yargıya varamam. Şu
var ama, seyahat ediyorlar. Seyahat ettikleri için uluslararası sanatla Türk
sanatını çok daha hızlı karşılaştırabiliyorlar. İşin içinde bilgi ne kadar?
Teknolojiden sonra okuma oranları
çok düştü. Her şey çok hızlı artık. Başlıkları okuyoruz veya görselleri görüp
ilerliyoruz. Sistem değişti. Ancak bu
durum kendi içerisinde mutlaka bir
jenerasyon yaratacaktır.
Bu sezon MERKUR Galeri’de sanatseverleri hangi sergiler karşılayacak?
Galeriyi yazın açık bırakmak istedim. Diğer galeriler dönemsel olarak
kapandılar. O süreçte bir yaz karması
yaptım. Süregelen Nefes diye bir sergimiz vardı ara ara yaptığımız. Yine
öyle bir sergi yaptım. Bienal’e paralel olarak Beral Madra’nın metnini
yazdığı, Mustafa Horasan’ın sergisi
olacak. Sezona bu şekilde başlıyoruz.
Onun dışında da programlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Artık sergiler izleniyor, önemli hale geldi. Sanatçıların
kendilerini gösterebilecekleri ve sunum yapabilecekleri yer tekrar galeri
olmaya başladı. Hem burada hem de
dünyada aynı durum söz konusu.
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Mitras’ın ışığı Zerzevan’da yanıyor
Mitras inanç sisteminin keşfedilen son tapınağını bünyesinde barındıran Zerzevan Kalesi, UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi’ne başvurmak için gün sayıyor. Bünyesinde
hem kilise hem de Mitras tapınağını barındıran bölgede gerçekleşen kazı çalışmaları sayesinde Mitraizm ile ilgili daha çok bilgi elde edilebilecek.

İKLIM DEMIR
demir.iklim@gmail.com
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yer
alan, kazı ve restorasyon çalışmalarının 2014 yılında başladığı Zerzevan
Kalesi, Roma İmparatorluğu döneminde sınır garnizonu olarak kullanılır. Çalışmaların sonunda kalenin
Asurlulardan beri kullanıldığı anlaşılmış olsa da, kale asıl önemini sınırlarını doğuya doğru genişleten Roma
döneminde sınır garnizonu olarak
tekrar inşa edilmesi ile kazanır.
Bölgenin Sasaniler ve Romalılar
arasında çekişmeye sebep olacak derecede ekonomik bir önemi olması,
kalenin konuşlandığı alanı stratejik
bir konuma getirir. İmparatorluğun
genişlemesiyle birlikte burada artan
bayındırlık faaliyetleri ve kalenin sınırları koruma amacıyla tahkim edilmesi çok sayıda Romalı askerin de
bu bölgeye yerleştirilmesine sebep
olur. Antik ticaret yolunun üzerinde
yer alan bölgede, Romalı askerlerin
Doğulu sayılabilecek inanç sistemleri
ve kültür pratikleriyle tanışmış olabileceğini düşünmek yanlış olmasa
gerek.
Bünyesinde gözlem evi, yönetim
binası, kilise ve Mitras Tapınağını barındıran Zerzevan Kalesi, Hristiyan
ve pagan mimari unsurlarını bir arada bulundurması ile dikkat çeken bir
yer. Gerçekleştirmiş olduğu yoğun
imar faaliyetleri ile tanınan İmparator Jüstinyen döneminde tadilattan
geçmiş olduğu belirtilen kalenin
çevresinde günlük hayatın sürdürülmesine yönelik inşa faaliyetlerinin
de gerçekleştirildiği bilimsel kazılar
yoluyla keşfedilmiştir.
Cadde, sokak ve konut imarına
yönelik buluntular ile birlikte bölgenin ihtiyaçlarını karşılaması için yapılmış su sarnıçlarının bulunduğu da
aktarılmaktadır. İnsan tahribatının
yanı sıra doğal sebeplerle de ciddi
zarar görmüş olan yapıların olduğu
bölge, Birinci Dereceden Arkeoloji
Sit Alanı ilan edilmiştir.

Ayin yerinde izler
Ezoterizmi, belirli bir gruba hitap eden ve o konuda bilgisi olan kişilerin anlayabileceği bilgiler bütünü
olarak değerlendirebiliriz. Bazı kay-

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yer alan Zerzevan Kalesi’nde kazı ve restorasyon çalışmaları 2014 yılından beri devam ediyor.

naklarda ezoterik olanın dini konuları içermediği söylenegelse de, dini
içeriklerin belirli bir inanç grubuna
aidiyetinin olması ve bu dogmaların
kültür aracılığı ile sembolik ürünlere dönüştürülmesi, dini ezoterizmi
yaratır. Mitras inanç tasarımının aşina olduğumuz semavi dinlere göre
kapalı bir organizasyona sahip olduğu bilinmektedir. Ezoterik bir inanç
kültü olarak bilinen Mitras bugün
bile dinler tarihinin tartışma konusudur ve gizemi hâlâ çözülememiştir.
Zerzevan Kalesi’nde Doç. Dr. Aytaç
Coşkun önderliğinde yürütülen kazı
sürecinde keşfedilen son Mitras Tapınağı olma özelliğini taşıyan mekan,
bu inancın bilinmeyenlerini keşfetmek için araştırmacılara önemli veriler sunmakta.
Evrenin kuruluşu ile ilişkilendirilen Mitras, güneş ve ışığa atıfta bulunur. Astroloji ve gökyüzü sembolizminin yoğun olarak kullanıldığı bu
kültün kökeninin Hindistan’a kadar
gittiği ifade edilmektedir. Zerzevan
Kalesi’nin teritoryumu içerisinde ana
kayaların oyulması ile yer altına inşa
edilmiş, yaklaşık 7 metre uzunluğundaki alanda bulunan tapınakta, “Tauroktoni” sahnesi olarak bilinen ve

Mitras ile özdeşleşmiş “boğayı öldürme sahnesi”ne ait olabilecek çizimlerin varlığı buranın Mitras’a adanmış
olduğunu göstermektedir. Kazı raporlarına göre tapınağın içinde bulunan
nişlerde ayinlerde kullanılan su ve
kan çanağı da bulunmuştur.
Araştırmalar sonucunda tapınağın tavanında hayvan bağlama yerlerinin de bulunması, evrenin kuruluşu
mitine atıfta bulunan boğa sahnesinin yeniden canlandırılması için öldürülen hayvanlar için kullanıldığını
düşündürmektedir. Boğa imgelemini
astrolojiye dayandıran pek çok araştırma mevcuttur. Son iki yıldır gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Şenliği’nin,
Zerzevan Kalesi’nde gerçekleştirilmesi ise oldukça manidar.

Mitras’ın görevleri
Özellikle askeri sınıf içerisinde
fazlasıyla inananı bulunan bu inanç
sisteminin genişleyerek aristokrat ve
tüccarlar arasında da yayıldığı bilinmektedir. Geniş bir coğrafyada kendini göstermiş olan bu kültün temelinin gizliliğe dayanması ve cemiyetine
kadınların kabul edilmemesi dikkat
çekmektedir. Pek çok farklı inanç
grubunda farklı dine kabul ritüelle-

Bünyesinde gözlem evi,
yönetim binası, kilise ve
Mitras Tapınağını barındıran
Zerzevan Kalesi, Hristiyan ve
pagan mimari unsurlarını bir
arada bulundurması ile dikkat çeken bir yer. İmparator
Jüstinyen döneminde tadilattan geçmiş olduğu belirtilen
kalenin çevresinde günlük hayatın sürdürülmesine yönelik
inşa faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği keşfedilmiştir.
ri bulunmaktadır. Mitras inancının
bu noktada oldukça katı kurallara
sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cemiyete katılacak kişinin 12 görevi yerine
getirme zorunluluğu, akıllara meşhur Yunan mitindeki Herakles’in 12
görevini getirmektedir. Mazoşist eylemlerden oluştuğu bilinen görevleri
başarıyla yerine getirenlerin gizlilik
içerisinde dinin gerekliliklerini yaptıkları aktarılmaktadır.

Mitras ve İsa birlikteliği
Akdeniz coğrafyasında yeni ortaya çıkmış olan bu inanç sisteminin

ilerleyen yıllarda Hristiyanlığın en
büyük rakibi olacağı gibi Hristiyanlık ikonografisini de etkilediği düşünülmektedir. David Ulansey, Mitras
inancı ile ilgili hazırlamış olduğu
kitabında Mitraizm ve Hristiyanlığı
kardeş dinler olarak aktarmaktadır.
Öyle ki, Mitras’ın Michael’in prototipi olduğu muhtelif kaynaklarda ifade
edilmektedir.
Zerzevan Kalesi bu ikiliğin bir
arada olduğu önemli bir örnektir.
Alanın en yüksek bölgesine bir kilise inşa edilmişken, yerin altında
ise Mitras Tapınağı bulunmaktadır.
Göğe atıfta bulunan Hristiyanlık
doktrini Zerzevan’da en yüksek alana inşa edilmişken, gizliliğin hakim
olduğu Mitras Tapınağı ise yerin altında adeta korumacı bir yaklaşımla
kurulmuştur.
Kalenin bünyesinde muhtemelen
Hristiyanlığın yasaklı olduğu yıllarda
inşa edilmiş olduğu düşünülen bir
yer altı kilisesi daha bulunmaktadır.
Hristiyanlığın siyasi güç kazanması
sonucunda Mitraizm yasaklanmış ve
tapınak önemini kaybetmiştir. Lakin
din geçişlerinin kolay olmadığını düşünürsek bu inanış, bir süre daha varlığını sürdürmüş olmalıdır. Paganik
kültlerin İmparatorluk sınırlarında
yasaklanmasından sonra inşa edildiği
düşünülen Büyük Kilise, bugün kalenin en iyi korunmuş yapısıdır.

UNESCO hazırlıkları
Özellikle yabancı turistlerin bölgeye yoğun bir ilgi gösterdiğini aktaran
Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Aytaç
Coşkun, History Channel’ın bölgeye
dair bir belgesel yayınladığını, National Geographic’in ise hazırlamak
istediği belgeseli ileri bir tarihe ertelediğini aktarıyor. Uluslararası Dünya
Anıtlar ve Sitler Konseyi’nin bilimsel
komitesi olan ICORP tarafından hayata geçirilen ICORP- On The Road
projesi kapsamında çekilen belgesel
serisinin bir bölümünde yer alacak
olan Zerzevan Kalesi, hali hazırda
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer almakta. Kalıcı listeye girebilmek için başvuru hazırlıklarının
Kültür ve Turizm Bakanlığı Dünya
Miras Alanları birimi ile ortaklaşa devam ettiğini belirten Coşkun, Alan Yönetim Planı’nın hazırlıkları için 2023
yılını işaret ediyor.

YENİ STANDARTLARLA
FARKLI MÜZAYEDELER
Hedefimiz Türkiye’de müzayedeciliği
dünya standartlarına taşımak.
Mart Müzayede’nin bu yönde getirdiği
yeniliklerle tanışın.

▼
Sanatçı telif hakkı sistemi
Komisyon puanı biriktirme imkânı
Rezerv fiyat uygulaması
Eser durum raporu
Eş zamanlı ve çoklu, hızlı ve tematik müzayedeler
▲
Bu yeniliklere erişmek için siz de üye olun.

www.martmuzayede.com
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Montparnasse’ın prensi Jules Pascin
1885’te Bulgaristan’ın Vidin şehrinde zengin bir tüccarın çocuğu olarak doğan Jules Pascin, Birinci Dünya Savaşı’nın öncesi ve sonrasında okyanusun her iki tarafında da hatırı
sayılır bir şöhrete sahipti. Buna rağmen hiçbir akıma dahil olmadığı için sanat tarihi kitaplarından dışlanan bir sanatçıydı ama bir devri sonlandıran önemli bir sanatçıydı.
1

2

3

1- Jules Pascin, ‘Hermine David’in
Portresi’, 1918
2- Jules Pascin, ‘Siesta’, 1913
3- Jules Pascin, ‘Türk Ailesi’, 1907
4- Kanıyla duvara yazdığı ‘Elveda
Lucy’, 1930

CELINE SYMBIOSIS
celinesymbiosis@gmail.com

M

odern sanat 20.
yüzyılının başında
bir grup avangart
sanatçının ellerinde Paris’te doğdu.
Savaş öncesi Avrupa’nın dört bir yanından şehre gelenler yeteneklerini,
fikirlerini ve kültürlerini bir kazanda
eriterek yüzyılın dilini oluşturmak
için bir araya geldiler. Montparnasse ve Montmartre da kimisi için yuva
oldu. Özellikle Doğu Avrupa’da zulümden kaçan Yahudi sanatçılar burayı kendi evleri yaptı. Bu isimler arasında herkes tarafından en sevileni
Jules Pascin’di.
1885 yılında Bulgaristan’ın Vidin şehrinde zengin bir tüccarın çocuğu olarak doğan Jules Mordecai
Pincas’ın kökleri 15’inci yüzyılda İspanyol Engizisyonu’nun zulmünden
kaçan Sefarad Yahudileri’ne kadar
uzanıyordu. Aile mesleğini sürdürmesi beklenirken o erken yaşta çizime yöneldi. Bu tutkusunun alevlenmesi ise
babasının firmasında çalışması için
Bükreş’e gönderildiğinde tanıştığı
kötü şöhretli bir kadındı. Şehrin en
lüks genelevinin sahibi olan Madam
Fanoriatal onu yapmak istedikleri için

cesaretlendirdi, müşteri bekleyen çalışanlarını model olarak kullanmaya
teşvik etti. Jules’un hayatı boyunca peşini bırakmayan cinselliğin tohumları
da burada atıldı.
Uygunsuz davranışları nedeniyle
Almanya’ya gönderilen Jules önemli
sanat merkezlerinde, çeşitli atölyelerde desen eğitimi aldı. 1904 yılından
itibaren çalışmaları dönemin ünlü
siyasi hiciv dergisi Simplicissimus’ta
yayınlanmaya başladı.
Bir sahneyi nasıl resmedeceğini,
bir bütünü nasıl oluşturacağını, alışılmadık ayrıntıları nasıl seçeceğini
ve alaycılığa varacak kadar acımasız
olmayı iyi biliyordu. Bu sırada sanatsal tarzını bulmak için farklı deneyler
yaparken kendine bir ana yön belirledi: hayatı “çıplak” hale getirmek.
Viyana, yeteneğini bu yönde geliştirmek için verimli bir yerdi. Freud’un
devrimiyle önemli bir konu haline
gelen cinsellik, Klimt’in erotik bulunan çizimleriyle doruk noktasına burada ulaşmıştı. Ancak o dönem sanat
için seçilen her yol Paris’e varıyordu.
Bunun için önce saygın ailesiyle ve
Yahudi kökleriyle tüm bağlarını kopararak soyadını Pincas’ın anagramı
olan Pascin ile değiştirdi.
1905’te şehre geldiğinde dergideki başarısından dolayı sanat çevrelerinde hızla benimsendi. Meslek-

taşları Fauvizm, Kübizm, Sürrealizm,
Ekspresyonizm gibi güncel akımların
etkisindeyken Pascin hayatının geri
kalan 25 yılında neredeyse hiç değiştirmediği kişisel üslubunu erkenden
buldu.
İlhamını Watteau, Fragonard,
Greuze ve Boucher gibi 18’inci yüzyıl
ressamlarından alarak yakın çevresindeki insanları neredeyse bir fotoğraf
makinesinin hızıyla kağıda aktarmaya başladı. Hiç kuşkusuz Pascin doğal
bir yetenekti ve ondan yaş olarak iki
kat büyük olan sanatçılar tarafından
kıskanılan bir çizgiye sahipti.
Pascin çağdaş hiçbir akıma ait
olmadığı gibi kendini hiçbir yere
ve hiç kimseye de ait hissetmiyordu.
Gündüzleri Café du Dôme’da yapılan sanat tartışmalarına katılan beyefendi, geceleri bohem hayatın en
sevilen ismiydi. Bütün arkadaşlarını
yedirip, içirip, gezdirip bide gecenin
sonunda herkesin hesabını ödediği
için “Montparnasse Prensi” lakabını
hak etti. Çevresi insanlar, şölenler,
ziyafetler, övgüler, kahkahalarla çevriliydi ama yalnızlık hissini hiçbir şey
dindiremedi. Belki sayısız tek gecelik
ilişkilerine rağmen hayatının sonuna
kadar aynı iki kadına dönmesi de bu
his yüzündendi. Hem Hermine David hem de Lucy Vidil onun dengesiz
sevgisi karşısında kendi tarzlarında

Pascin’i kurtarmaya çalıştı.
Dünya büyük bir savaşın sinyallerini verdiğinde Pascin ülkesine karşı
milliyetçi duygular beslemediği için
Hermine’le birlikte New York’a gitti. Buradaki tutucu seyirci kitlesine
rağmen 1913 yılında Armory Show’a
katılarak çağdaş sanatın önemli temsilcilerinden biri haline geldi.
Savaş yıllarında New Orleans’tan
Küba’ya kadar neredeyse tüm Amerika’yı dolaşarak çizimler yaptı, yerel
sanatçılarla, galerilerle ve koleksiyoncularla yakın ilişkiler kurarak okyanus ötesindeki konumunu güçlendirdi, vatandaşlık aldı. Amerika’da
görkemli Kükreyen Yirmiler başladığında hikayesinin son bölümünü
yazmak için Belle Époque’un sona
erdiği Paris’e dönmeye karar verdi.
Savaştan sonra Paris’in sanat damarları olan Montmartre ve Montparnasse ciddi kan kaybetmişti.
Picasso oradan uzun zaman önce ayrılmıştı. Apollinaire, Juan Gris ve Modigliani ölmüştü. Kalanların birçoğu
Saint-Germain-des-Prés’ye yerleşmişti. Sefil yaşayan ressamlar dönemi bitmiş onların yerini gösterişli hayatları
olan sanatçılar almıştı. Değişmeyen
tek şey ise Pascin’di. Alkolizm ve depresyonla ilgili ciddi sorunlarla karşı
karşıydı. Üstelik sevgilisi Lucy ondan
ümidi kesmiş, Norveçli ressam Per
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Krogh ile evlenmişti. Pascin artık eğlencenin arkasına sakladığı işkence
gören ruhunu gizleyemiyordu.
İlk solo sergisinden bir gün önce,
1 Haziran 1930’da La Coupole’de
son içkisini içtikten sonra evine geldi. Önce sergi davetiyesinin arkasına
Lucy için bir not yazdı, “Yaptığım şey
yüzünden darılma bana. Senin mutlu olman için benim gitmem gerekiyor”, sonra bileklerini kesti, kanıyla
duvara “Elveda Lucy” yazarak hayata
veda etti.
Ölümü bir dönemin sonunuyla
başka bir dönemin başlangıcını gösteren bir tür noktalama işareti gibiydi. Daha yaşarken bir efsane haline
gelerek birbirinden renkli ve cesur
figürlerin olduğu bir ortamda kısa
bir süre için bile olsa ilgi odağı olmak
bile küçük bir başarı değildi. Yine de
ölümünden sonraki 10 yıl içinde onu
tanıyan birkaç kişi dışında neredeyse
unutuldu. Yıllar sonra ilk kez 1952’de
New York’ta geniş bir eser seçkisi
sergilendiğinde, bir eleştirmen onu
“zamanımızın en küçümsenmiş ve
unutulmuş yeteneklerinden biri” olarak tanımladı. Herbert Read’e göre
Pascin, bizim kategorimize sığmayı
reddeden büyük bir sanatçıydı. Batı
sanatının binlerce yıllık evinde kendine bir yer bulmaya çalışan şiirsel ve
hassas biriydi.

