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TÜRKIYE’NIN SANAT VE KÜLTÜR GAZETESI

Zeytin ağaçlarının
gölgesinde ‘Yaşam’
Ziyaretçilerine sanatla iç içe bir yaşam tecrübesi sunan Zai Yaşam ve
Türkiye’nin ilk butik sanat oteli Casa
dell’Arte’nin kurucusu Yunus Büyükkuşoğlu, kendisinin de bir koleksiyoner olmasının getirdiği vizyonla
Bodrum’da çağdaş sanatı destekleyen pek çok girişimi hayata geçiriyor.
Yunus Büyükkuşoğlu’yla ziyaretçilerini zeytin ağaçlarının gölgesinde
karşılayan Zai Yaşam’ın kuruluş hikayesini, sanatla olan derin ilişkisini,
Casa dell’Arte’nin yapısını ve koleksiyonerliği konuştuk. (Sayfa 6)

Hedef, kültürüyle
anılan bir Bodrum
Bu yaz Bodrum’da festivaller, sergiler, söyleşiler, konserler, lezzet etkinlikleri gibi çok çeşitli kültür sanat
etkinlikleri gerçekleştirilecek. IstanbulArtNews, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’la belediyenin bu
yaza yönelik ve uzun süreli planları
hakkında konuştu. Aras, Bodrum’un
sadece deniz, kum, güneş turizmi ile
değil; tarihi ve kültürel varlıklarının
öne çıktığı bir turizm konseptiyle de
anılması için var güçleriyle çalıştıklarını söylüyor. (Sayfa 10)

Kaliteli bir turist
profili için sanat
Bodrum Belediyesi Sanat Direktörü
Ali Çakır Bodrum’a gelen turistlerin
daha kaliteli bir kitleden oluşmasını
sağlamanın yolunun sanat olduğuna
inandıklarını söylüyor. 10 yıl önce
yalnızca bir sanat galerisinin bulunduğu beldede bu yıl itibariyle 38 sanat galerisi mevcut. Ayrıca belediyenin gerçekleştirdiği sanat etkinlikleri
ve fuarlarla Bodrum, İstanbul’a alternatif bir sanat merkezi olma yolunda
ilerliyor. (Sayfa 8)

Bodrum’da
üreten sanatçılar
Bodrum, birçok çağdaş sanatçıya ev
sahipliği yapıyor. Bu sanatçılar, beldenin tarihinden, doğasından ve
ikliminden ilham alarak eserlerini
üretiyor. Atölyesi Bodrum’da olan sanatçılardan Ali Atmaca, Ender Güzey
ve Ahmet Oran Bodrum’a yerleşme
süreçlerini, Bodrum’un sanatlarına
etkisini ve beldenin uluslararası bir
sanat merkezi olabilmesine dair önerilerini paylaştı. (Sayfa 18)

Son yıllarda kültür ve sanat etkinlikleriyle de adından söz ettirmeye başlayan gözde tatil beldemiz Bodrum, bu yaz da yine klasik müzikten çağdaş sanata uzanan geniş bir yepazede pek çok etkinliğe sahne olacak.

Bodrum sanatın yeni merkezi
İstanbul’da çağdaş sanatın bir nevi es verdiği yaz aylarında son iki sezondur Bodrum’a yönelen İstanbullu sanat galerileri ve Bodrum
Belediyesi el birliğiyle Türkiye’nin en gözde tatil beldesini İstanbul’a alternatif bir sanat merkezi olarak yeniden yaratmayı hedefliyor.
“Kültür turizmine çok önem veriyoruz. Bodrum’daki turizm anlayışının
doğru yerleşmesi ancak kültürle olacak. Bir tarih turizmi, iki kültür turizmi bizim önceliğimiz. Bunda da
farklılık yaratmak belediye olarak
bizim en büyük ilkelerimizden biri.
Ancak bunları gerçekleştirebilirsek
Bodrum’a doğru kitlelerin geleceğini düşünüyoruz.” diyor Bodrum
Belediyesi Sanat Direktörü Ali Çakır.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras ise “Yerel yönetim olarak kültür,

sanat ve turizmi birlikte yürütmeyi
ve böylece turizmde farklı bir boyut
açmayı hedefliyoruz. Sanatçılarımız
ve sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli
iletişim halindeyiz. Onların ihtiyaçlarında yanlarındayız. Belediyemize
gelen kültür ve sanat kapsamındaki
her doğru projenin destekçisi oluyoruz. Önemli projelerin Bodrum’la
anılması ile hem kent ekonomimizi
canlandıracak hem de sürdürülebilir turizm faaliyetlerini kültür ve
sanat ile bir bütün olarak ele almış

olacağız. En büyük hedefimiz 12 ay
turizmi canlı tutmak ve ekonomimizi sezonluk kazançtan yıllık kazanca
dönüştürebilmek.” diyor.
Amaç ister turist profilini değiştirmek veya kalitesini artırmak, isterse Bodrum’un yaz turizmine dayalı
ekonomisinin dışına çıkan bir katma
değere ulaşmasını sağlamak olsun
bu vizyoner belediyecilik anlayışına,
İstanbullu galeriler, yerel STKlar,
sanatçılar ve koleksiyonerlerin de
verdiği destekle Bodrum İstanbul’a

alternatif bir sanat merkezi olarak
yükseliyor.
IstanbulArtNews olarak yaz sayımızın büyük bir bölümünü Bodrum’daki sanat rüzgarına ayırdık.
İstanbul merkezli galerilerin Bodrum’da açacağı sergiler, atölyelerini
Bodrum’a taşımış; orada yaşayan ve
üreten sanatçılarımız ve Bodrum Belediyesi’nin yaz sezonunda beldede
yürüteceği faaliyetleri kapsamlı bir
bakış açısıyla ele alan pek çok haberimizi keyifle okuyacağınızı umuyoruz.

Satışlar küçük
bütçeli alıcıya

‘Sanatçı bağımsız
ve muhaliftir’

Yaz döneminde küçük bütçeli alıcıya hitap eden çok sayıda tematik
müzayedede küresel anlamdaki fiyat
yükselişinin sürdü ve eserler yüzde
90’lara varan oranlarda el değiştirdi.
Müzayede evlerinin Londra ve New
York şubelerinin dışında Milan, Paris, Zürih ve Hong Kong şubelerinin
satışları da ön plana çıktı. (Sayfa 29)

İtaatsiz Kökler-Ölmez Ağacı Direniyor isimli sergisi 24 Mayıs’ta Loft Art
galeride sanatseverlerle buluşan ressam Muzaffer Akyol, 2019 yılından
beri Bodrum’da yaşıyor ve Konacık’ta yer alan atölyesinde üretiyor.
24 Temmuz’a kadar devam edecek
sergide sanatçı, kızı Gaye Su Akyol’la
beraber işlerini sergiliyor. (Sayfa 20)

‘İstikrarlı Hayal ve Güneşe Yolculuk’, 164x216cm, 2021-2022 (detay)
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‘Bodrum, İstanbul’un yazlığı oldu’
ArtOn, bu yaz ikinci kez Bodrum Yalıkavak’ta sanatseverlerle buluşuyor. Elements Yalıkavak’taki galeri mekanında, küratörlüğünü Galeri
Direktörü İlayda Abdik’in yaptığı Summer Dreamin adlı karma sergi, yaz ile gelen zihinsel arınmayı coşkulu bir ruha büründürürüyor.

Anselm Reyle, ‘Untitled’, 2021, 103x89x23cm

Dirimart,
yaz için
Alaçatı’yı
seçti
IAN
Dirimart, bu yaz The Stay Warehouse Alaçatı’da sıra dışı bir
programla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 80’li yıllarda
bira deposu olarak kullanılan
The Stay Warehouse için 12 sanatçının yapıtlarını kapsayan bir
seçki oluşturuldu.
Nuri Bilge Ceylan, Ayşe Erkmen, Mustafa Hulusi, Mevlana
Lipp, Seçkin Pirim, Hayal Pozantı, Anselm Reyle, Nasan Tur,
Ebru Uygun, Allan Villavicencio,
Berke Yazıcıoğlu ve Peter Zimmerman’ın bir araya geldiği sergide modern, samimi ve sıcak bir
ortam sunan otelin geçmişiyle,
mimarisiyle ve birbirleriyle konuşan eserler izleyiciyle buluşacak. 24 Haziran’da açılan Dirimart Presents IX, 21 Ağustos’a
kadar görülebilir.
2002 yılında Nişantaşı, İstanbul’da kurulan, Mayıs 2016’da
Dolapdere’de ikinci galeri mekanını açan ve faaliyetlerini
2019’dan itibaren bu tek mekanda sürdüren galeri, faaliyet
alanını yakın dönemde off-site
sergilerle Dolapdere’nin ve İstanbul’un dışına açarak çeşitlenmeyi ve çoğalmayı seçti.
İstanbul’un küresel sanat
dünyasındaki yerini güçlendirmekte önemli bir rol oynayan
ve uluslararası bilinirliğe sahip
sanatçıları Türkiye’de, yerel sanatçıları ulusal ve uluslararası
platformlarda temsil etmeyi misyon edinen Dirimart, Alaçatı’da
izleyicinin karşısına çıkmanın
heyecanını yaşıyor

ArtOn, Elements Yalıkavak’taki sergisini 900 m2 bir ev içine yerleştirerek klasik ve steril beyaz küp düzeninden çıkıp, eserlerin ev ortamında nasıl görünebileceğine dair fikir veriyor.

İLAYDA ABDIK
ArtOn Galeri Direktörü
ArtOn Bodrum, bu yaz ikinci kez Elements Yalıkavak’ta misafirleriyle buluşuyor. İlk edisyon, geçen sene yine
aynı lokasyonda yer almıştı. Geçen
sene gördüğümüz ilgiden son derece
memnun kaldık.
Bodrum’da evi olup yaşam alanını sanatla zenginleştirmek isteyen
birçok yeni koleksiyonerle tanıştık.
Bu sene de bu ilişkiler artarak devam
ediyor. Yabancı turistlerin de ilgisi
var ancak koleksiyonerlerimizin büyük çoğunluğu yerel.
Sanatın metropolden sayfiyeye
taşması heyecan verici bir durum. Bu
sayede fiziksel ve enerji olarak farklı
bir sanat deneyimi mümkün oluyor.
Elements Yalıkavak, mimari ve eşsiz

doğası ile büyüleyici bir yer. Sergiyi
900 m2 bir ev içine yerleştirmek ise
klasik ve steril beyaz küp düzeninden
çıkıp, eserlerin ev ortamında nasıl
görünebileceğine dair fikir veriyor.
Emre Arolat imzalı proje, inşa edildiği doğayla uyum içinde, neredeyse
bir sergi alanı olmak üzere tasarlanmış. Yaşam alanları ve yatak odaları
iki farklı adada toplanmış. Yüksek tavanlar, geniş beyaz duvarlar ve büyük
pencereler ile eserler bir galeri sergisi gibi yerleştirilirken, villanın yerleştiği eşsiz coğrafya ile ilişki kurup gün
ışığından beslenebiliyor.
Elements Yalıkavak’taki galeri
mekanımızda bir karma sergi kurguladık. Küratörlüğünü benim yaptığım Summer Dreamin adlı sergi, yaz
ile gelen zihinsel arınmayı coşkulu
bir ruha büründürürüyor. Sanatçılar Elements Yalıkavak’ın sakin ve

Mett Hotel Betty Yaghi’yi ağırlıyor
IAN
Mett Hotels & Resorts’un Türkiye’deki ilk oteli Mett Hotel & Beach Resort
Bodrum, çalışmaları ile uluslararası
sanat dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alan Betty Yaghi’nin
eserlerini yaz boyu sergileyerek, sanatseverleri ve misafirleri adeta bir
sanat galerisinde ağırlıyor.
Betty Yaghi’nin eserleri, Jackson
Pollock gibi soyut dışavurumcu ustaların öncülüğünde bir konuya odaklanmaktan ziyade, 20’nci yüzyıl sanat
akımlarının “kendi içinden geleni
ifade etme” konseptinden güç alıyor.
Avustralya, Hong Kong, Miami, Kuveyt, Lübnan ve BAE gibi dünyanın
dört bir yanında sanat meraklılarının
ve koleksiyonerlerin evlerinde yer
alan, etkileyici bir tarza sahip olan
Betty Yaghi’nin çalışmaları şimdi

huzurlu enerjisini bir form haline
getiriyor. Ortaya çıkan dinginlik durakları ile her şeyden uzaklaşıp kendine yaklaşmanın mümkün olduğu
bir alan yaratmayı hedefliyor.
Yaz boyunca sürekli değişecek
bu sergide, farklı kuşaklardan sanatçıların heykel, yeni medya, fotoğraf,
resim, rölyef gibi medyumlardaki
eserleri yer alıyor. Sergide, Ahmet
Elhan, Bahadır Hızol, Damla Sari,
Dolanbay, Enis Malik Duran, Gürsel
Soyel, Hüseyin Aksoylu, Kerem Giriş,
Koray Tokdemir, Mert Diner, Oddviz, Olcay Kuş, Onur Mansız, Ozan
Türkkan, Ömer Emre Yavuz, Sencer
Vardarman, Ufuk Yılmaz ve Ülgen
Semerci’nin eserleri yer alıyor.
İstanbul sakinlerinin önemli bir
bölümü yazlarını Bodrum’da geçiriyor. Bodrum, İstanbul’un yazlığı
oldu demek yanlış olmaz. İstanbul’da
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de Mett Hotel & Beach Resort Bodrum’un sanat galerisini ve lobi alanını renklendiriyor.
Betty Yaghi’nin eserleri, birden
fazla solo serginin yanı sıra, Basel İsviçre, Art Miami, Zona-Maco Mexico,

Palm Beach Contemporary Show ve
Paris Contemporary gibi dünyanın
önde gelen sanat fuarlarında yer aldıktan sonra, uluslararası sanat pazarına girerek “anlamlı” ve “içinden
çıkması zor” olarak kabul görüyor.

yaptığımız satışların kayda değer bir
kısmı Bodrum’a gönderiliyor. Bu sebeple koleksiyoner kitlemizle birlikte
bizim de yazlık galerimize geçmemiz
doğal gelişen bir süreç oldu.
Birçok galeri ve sanat platformu
Bodrum’da sezonluk sergiler ve aktiviteler yapmaya başladı, son birkaç
yılda bu daha da arttı. Bodrum’un
yaz döneminin İstanbul’da daha sakin geçen sanat piyasasına enerji getirdiği bir gerçek.
Aynı zamanda ArtOn Istanbul bu
yaz ilk kez istanbul ve Bodrum dışında The Land of Legends Antalya’da
da sanatseverleri ağırlamaya başladı.
Yaklaşık 450 m2’lik galeri alanıyla
ArtOn Antalya, galeri sanatçılarının
yanı sıra misafir sanatçıların işlerinden oluşan bir seçkiyle yaza merhaba
dedi. Sezon boyunca misafirleri ağırlamaya devam edecek.

Hukuk Danışmanı
Av. Ahmet Çoban
ahmetcoban@cobanhukuk.com
Yönetim Yeri
Yenişehir Mah. Irmak Cad. No: 25
Dolapdere - Beyoğlu / İstanbul
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Avangard ve interaktif bir sergi
Her yaz sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan The Bodrum EDITION, bu yıl fotoğraf sanatçısı Mathieu Forget’nin L’invitation au Voyage - Yolculuğa Davet adlı interaktif
sergisini sanatseverlerin ilgisine sunuyor. Fransız Kültür Merkeziyle ortaklaşa yapılan sergi projesi İstanbul, İzmir ve Ankara’da yapılacak daha büyük bir serginin ilk bölümü.
bir projenin bir parçası.
ÖYKÜ TERLEMEZ
oykuterlemez@gmail.com
The Bodrum EDITION, ‘Flying Man’
olarak bilinen dünyaca ünlü fotoğraf
sanatçısı ve yaratıcı yönetmen Mathieu Forget’nin L’invitation au Voyage - Yolculuğa Davet adlı interaktif
sergisini yaz boyunca sanatseverlerle
buluşturuyor. “Sergi adını Charles
Baudelaire’in ünlü şiirinden alıyor.
Fotoğrafları çekerken aynı zamanda
bir film de çektik ve bu sergi bir nevi
benim bu şiiri kendi hayal gücüm ve
hareketimle birlikte görsel olarak yorumlamam.” diyen Mathieu Forget,
İstanbul, Ankara, İzmir, Kapadokya
ve Bodrum’da çekmiş olduğu 10 fotoğraftan oluşan sergisini 21 Mayıs
günü Bodrum EDITION’da sanatseverlerin ilgisine sundu. Artırılmış
gerçeklikle üretilen eserlerden oluşan seçki, sanatseverlere bir uygulama aracılığıyla fotoğrafların arkasında yer alan kısa dans filmlerini izleme
imkanı sunuyor. Aynı zamanda fotoğraflardan her biri (“Twilight”, “Tapis
d’Orient”, “90 Degree”, “Inception”,
“Le Derviche Volant”, “Applause”,
“Ankara”, “La Montgolfière”, “AKM
& Up”) çekildiği yeri, sanatçının kişisel yolculuğunu ve sanatçının Fransız
kökenlerini temsil ediyor.
Fransız Kültür Merkezi ile ortaklaşa başlayan sergi projesi hakkında
Forget “Bu projede Fransız Kültür
Merkezi’nin bulunduğu şehirlere gitmek istedim. Sonra Kapadokya’ya ait
çok sayıda rüya kadar güzel fotoğraf
ve video gördüm ve gerçek hayatta
da bu kadar güzel olup olmadıklarını yakından görmek istedim” diyor.
Sanatçı, Bodrum’da başlayarak Türkiye’nin farklı şehirlerinde de devam
edecek sergi projesi hakkında sorula-

Öktem
Aykut’tan
karma sergi
IAN
Yalıkavak’ta yer alan Bodrum
Bodrum Kıyı Evleri, bu yaz Öktem Aykut tarafından düzenlenen Açık Labirent isimli grup
sergisini ağırlıyor. Açık Labirent;
Eymen Aktel, Stijn Ank, Koray
Ariş, Ceylan Dökmen, Yasemin
Öncü, Mesut Öztürk ve Begüm
Yamanlar’ın eserlerini Bodrumlu sanatseverlere sunuyor.
Bodrum Bodrum Kıyı Evlerinin hemen girişinde yer alan galeri alanı, genç sanatçılar Eymen
Aktel ve Yasemin Öncü’nün,
sergi için yeni ürettikleri eserlere ev sahipliği yapıyor. Aktel’in
çömlek boyamaları ve Öncü’nün
labirent temasını işlediği tuval
eserlerine, Begüm Yamanlar’ın
fotoğraf üçlemesi ve Mesut Öztürk’ün seramik yapıtları eşlik
ediyor. Galeri alanının bahçesinde ise, Ceylan Dökmen’in Açık
Labirent için ürettiği eserleri,
Belçikalı sanatçı Stijn Ank’ın ve
usta heykeltraş Koray Ariş’in yapıtları beraber yer alıyor.
Açık Labirent sergisi 8 Temmuz - 1 Ekim tarihleri arasında
Yalıkavak’ta ziyaret edilebilecek.

Sanat severler tarafından serginiz ve
eserleriniz nasıl karşılandı?
Sergimi görenlerin genel olarak
beğendiğini düşünüyorum. Bu benim üçüncü sergim. Bu yüzden her
zaman öğrenmeye devam ediyorum
ve geri bildirim almaktan zevk alıyorum. Ancak artırılmış gerçeklikle
hayata geçirdiğim bu proje benim
için de bir ilkti ve bence kamuoyu
tarafından çok iyi karşılandı. Sergiyi
izleyen herkesin bir uygulama aracılığıyla her fotoğrafın arkasındaki kısa
dans filmini izleyebilme imkanı vardı. Bu da serginin tamamını bir şekilde avangard ve interaktif yaptı. Hatta
herkes direkt kendi sosyal medyası
üzerinden de paylaşım yapabildi.

‘Flying Man’ olarak bilinen fotoğraf sanatçısı ve yaratıcı yönetmen Mathieu Forget.

rımızı yanıtladı.
Hareketli fotoğraflar çekme serüveniniz nasıl başladı?
Son üç yıldır hareketli fotoğraflar
konusunda bir tutkum oluştu. Hatta
insanlar fotoğraflarımı satın almak
için Instagram üzerinden bana mesajlar göndermeye başladılar. Aslında
en başlarda fotoğraflarımın bu kadar ilgi görmesini beklemiyordum,
benim için de çok güzel bir sürpriz
oldu. Bugün ise işlerim sayesinde insanlarda merak duygusu yaratmaya,
insanlara sükunet ve hafiflik duygu-

sunu iletmeye çalışıyorum. Umarım fotoğraflarım insanlara dünyayı
keşfetmeleri, yeni insanlarla tanışıp
birlikte bir şeyler üretmeleri ve en
önemlisi kendi hayallerine doğru
kendi kanatlarıyla uçmaları için ilham verebilir.
Bodrum’u daha önce ziyaret ettiniz
mi? Burada bir sergi açma fikri nasıl
ortaya çıktı?
Evet, daha önce gelmiştim. Bodrum’un yerel kültür ile lüksün harika bir karışımı olduğunu düşünüyorum. Ben de deniz kenarı bir yerde

büyüdüğümden, bu güzel deniz ve
hava sanki evimdeymişim gibi hissettirdi. The Bodrum EDITION bu
projeme eşlik etti. Gezimizin başlangıcında bizi ağırladılar ve proje tamamlandıktan sonra ise birlikte çok
şey konuşup, kafa yorduk. EDITION
markasını seviyorum ve bu sergiyi
başlatmak için mükemmel bir birliktelik olacağını düşündüm.
Bu sergideki eserlerinizi The Bodrum EDITION’a özel mi ürettiniz?
Hayır bu Fransız Kültür Merkezi
ile birlikte yapacağımız daha büyük

Türkiye’de yer alan sanat projelerini
takip ediyor musunuz? Beğendiğiniz
sanat eserleri veya sanatçılar var mı?
Refik Anadol’un çok büyük bir
hayranıyım. Mehmet Ali Uysal ile de
fikir alışverişinde bulundum ve çalışmalarını yakından takip ediyorum.
Türkiye’de kesinlikle çok sayıda harika sanatçı olduğunu düşünüyorum
ve daha fazla kişiyle tanışacağımı
umuyorum. Birçoğuyla işbirliği veya
ortak proje yapacak olma fikri beni
çok heyecanlandırıyor.
İlerleyen günlerde Türkiye’nin başka
yerlerinde de sergi projeleriniz var
mı?
The Bodrum EDITION, İstanbul,
Ankara ve İzmir’de yapılacak daha
büyük bir serginin ilk bölümü. Ankara’da Ağustos ayının sonlarında
başlayacak olan Solo Çağdaş Dans
Festivali kapsamında CerModern
Müzesi’nde sergimin gösterimi
olacak.

‘Bu yaz Bodrum’da sanatın nabzını tutacağız’
■ FERHAT YETER
Anna Laudel Galeri Direktörü
Anna Laudel olarak bu sene Bodrum’daki ilk yılımız. Son dönemde
yaz aylarında özellikle Bodrum’da
sanata olan ilginin gittikçe arttığını
söylemek mümkün. Sanatseverlerin
bu doğrultuda yönelimleri ve talepleri olduğunu gözlemliyoruz. Bunda
iş insanlarının, sanat kurumlarının,
galerilerin ve sanatçıların bölgede
bir süredir yaptıkları yatırımların
büyük bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Biz de Anna Laudel olarak bu
talebe cevap vermek, sanatçılarımızla
Bodrum’daki koleksiyonerleri ve sanatseverleri buluşturmak üzere mayıs ayı itibariyle Zai Yaşam’da yeni bir
galeri mekanı açtık. İsteğimiz, bölgede tanışacağımız yeni koleksiyoner
ve sanatseverlerlere güçlü bir ilişki
kurmak ve temsil ettiğimiz sanatçıları
tanıtmak. Mayıs ayından beri de bu
amacımıza ulaştığımızı söyleyebiliriz.
Bodrum’daki sanat alıcısı İstanbul’dan aşina olduğumuz bir kitle
ancak son yıllarda değişen hayat şartlarıyla birlikte artık o bölgede sadece yazları değil yıl boyu yaşayanların
sayısı arttı. Ayrıca artık Türkiye’nin
bir çok büyük şehrinden göç alan bir
konumu var o bölgenin. Dolayısıyla
yenilikleri ve güncel sanat akımlarını
yakından takip eden, dinamik bir sanatsever kitle var burada. Bodrum’u
ziyarete gelen yabancı turistlerin
buradaki canlı sanat ortamını dene-

Anna Laudel, Bodrum’daki koleksiyonerleri ve sanatseverleri buluşturmak üzere mayıs ayı itibariyle Zai Yaşam’da yeni bir galeri mekanı açtı.

yimledikçe Türk sanatçılarına gösterdikleri ilgileri gittikçe artacaktır. Bu
heyecanı deneyimlemek hem bizim
hem de tüm galeriler için heyecan
verici bir süreç.
Kasım sonuna kadar, temsil ettiğimiz yerli ve yabancı sanatçılarımızın
kapsamlı kişisel ve karma sergileriyle
Bodrum’da sanatın nabzını tutacağız. 18 Haziran - 31 Temmuz tarihleri
arasında Fırat Neziroğlu’nun sadece
Bodrum için özel olarak ürettiği eserlerinin görülebileceği İçimdeki Deniz
başlıklı kişisel sergisi yer alacak. Ardından temsil ettiğimiz sanatçılardan Ardan Özmenoğlu ve Ramazan Can’ın
da kişisel sergileri Zai Yaşam’daki gale-

ri alanımızda ziyaret edilebilecek. Zai
Yaşam’da temsil ettiğimiz sanatçılarımızın kişisel sergilerine paralel olarak
Türkiye ve yurt dışından sanatçılarımızın heykelden rölyefe, fotoğraftan tuvale kadar uzanan farklı medyumlarda
üretilmiş eserlerinin yer aldığı karma
sergiler de kasım ayına kadar ziyaret
edilebilecek. Yan etkinliklerimiz hakkında haberler ve detaylı bilgiler için
ise sosyal medya kanallarından bizi
takip edebilirsiniz, sürpriz çalışmalarımız olacak.
Sanat piyasasındaki hareketin artık dört mevsim devam ettiğini söylemek mümkün. Son birkaç senedir de
Bodrum gerek yapılan yatırımlar ge-

rek sanatçıların orada açtığı atölyeler
ve galerilerin oradaki temsiliyetiyle
yaz sezonunu sanatsal olarak oldukça
hareketli geçiriyor. Buradan yola çıkarak son yıllarda Bodrum’un yaz aylarında gözde sanat merkezlerinden
biri haline geldiğini söyleyebiliriz.
Biz bu sene kasım ayına kadar Bodrum’dayız. İstanbul merkezli farklı
sanat kurumlarının da Bodrum’da
yaz boyu etkinlikleri, sergileri devam
ediyor olacak, bu tarz faaliyetlerin
sürekliliğini sağlayabilirsek, söz konusu yatırımların uzun vadede hem
sanatçılarımıza hem de genel olarak
sanat piyasasına daha kalıcı bir fayda
sağlayacağına inanıyorum.
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‘Gösterişten çok içeriğe önem veriyoruz’
Zai Yaşam bu yaz Anna Laudel ile girdiği iş birliğinin yanı sıra, yerli ve yabancı sanatçıların yer aldığı karma bir sergiyle de kapılarını açıyor. Türkiye’nin ilk butik sanat oteli Casa
dell’Arte ve Zai Yaşam’ın kurucusu, koleksiyoner Yunus Büyükkuşoğlu’yla koleksiyonerliği, sanata yaklaşımını ve sanatı destekleyen tüm girişimlerini konuştuk.
EGE IŞIK ÖZATAY
isik.ege@gmail.com
Ziyaretçilerine sanatla iç içe bir yaşam
tecrübesi sunan Zai Yaşam ve Türkiye’nin ilk butik sanat oteli Casa dell’Arte’nin kurucusu Yunus Büyükkuşoğlu,
kendisinin de bir koleksiyoner olmasının getirdiği vizyonla Bodrum’da
çağdaş sanatı destekleyen pek çok girişimi hayata geçiriyor. Çalışmalarını ve
yaşamını Bodrum’da sürdüren ressam
Muzaffer Akyol’a bir atölye hediye etmekten tutun, resim, heykel, fotoğraf
sergileri, performanslar, film gösterimleri, tiyatro gösterileri, yaratıcı yazarlık
atölyeleri, tiyatro atölyeleri ve festivaller gibi birbirinden farklı etkinliklerin
altına imzasını atan ve Anna Laudel
Gallery ile bu sene yaptığı iş birliği vasıtasıyla, İstanbullu galeriyi yaz sezonunda Bodrum’a taşıyan Büyükkuşoğlu’yla
ziyaretçilerini zeytin ağaçlarının gölgesinde karşılayan Zai Yaşam’ın kuruluş
hikayesini, sanatla olan derin ilişkisini,
Casa dell’Arte’nin yapısını ve koleksiyonerliği konuştuk.
Adını, Antik Yunan kültüründe barışın, bilgeliğin, kutsallığın, bereketin,
saflığın simgesi olarak kabul edilen
zeytinden alan Zai Yaşam’ın, Bodrum’daki kuruluş hikayesini yaratıcısından dinleyebilir miyiz?
Zai, Kasım 2017’de kapılarını
açtı. Bodrum’a yerleştiğimizde eşim
Derya ile birlikte sosyal ihtiyaçlarımız
için Bodrum’da tek başımıza kitap
okuyacak, aynı zamanda klasik müzik dinleyerek kaliteli kahve içerken
keyifli zaman geçirilecek bir yer arayışına girdik. Sadece ihtiyacımız için
doğdu Zai kütüphane. Bir mekana
kimlik kazandıran en önemli olgunun, o mekanın hikayesi ve misafirlerin o mekanda yaşadığı deneyimler olduğu noktasından yola çıkarak,
kütüphanemize ek olarak Zai Yaşam
Sanat ve Gastronomi binamızı, yine
doğayla iç içe tasarlayarak misafirlerimizin kullanımına açtık. B Zai Yaşam
ile klasik ve caz müzik konserleri, resim, heykel ve fotoğraf sergileri, performans sanatları, film gösterimleri,
tiyatro gösterileri, yaratıcı yazarlık
atölyeleri, tiyatro atölyeleri ve festivaller gibi birbirinden farklı etkinliklerle deneyim sağlıyoruz.
Zai, kendisiyle beraber yeni nesil bir
kütüphanecilik anlayışı oluşturdu.
Projeye dair ilham kaynağınız ve süreçten bahseder misiniz?
Önceden bilgiye ihtiyaç duyulduğunda kütüphaneye gidilirdi. Arşiv taranır ve araştırılıp bulunurdu. Bizim
kütüphane mantığımız buydu. Artık
bir “tık”la bilgiye ulaşabiliyorsunuz.
Doğan Hızlan bir yazısında, “Kütüphanelerin işlevi, şekli ve konumlandırılması, artık değişmeli” diyordu.
İnsanların kitapla yaşayabileceği yerlere ihtiyaç var. Yeni nesil kütüphane
fikri de tam olarak bu ihtiyaçtan ve
ilhamdan doğdu. Kütüphane içinde
bulunan kafemizde, üçüncü nesil
demleme yöntemleriyle hazırlanan
kahveler, birbirinden lezzetli bitki
çayları ve butik mutfağımızda hazırlanan günlük tatlı ve atıştırmalıklar,
okuyucuların gün boyu keyifle vakit
geçirebileceği ve bu sırada lezzetli tatlar deneyebileceği bir menü sunuluyor. “Yeni nesil kütüphane” kavramı
da böylece hayat bulmuş oluyor.
Zai Yaşam, kendi içinde “müzik, sinema, tiyatro, edebiyat ve sanat” gibi

Zai Yaşam ve Türkiye’nin ilk butik sanat oteli Casa dell’Arte’nin kurucusu Yunus Büyükkuşoğlu.

farklı disiplinlerde ziyaretçilerinin
beş duyusuna hitap eden etkinlikler
düzenliyor. Bu etkinliklerden ve her
bir alanın nasıl yönetildiğinden bahsedelim mi?
“Oku, dinle, izle, deneyimle”
mottomuz ile Zai’de aktif bir yaşam
alanı olarak kitlemize uygun olan
paylaşılabilir workshop ve etkinliklerimizi sık sık düzenliyoruz. Edebiyat
ve sanat üzerine kavramsal ve kolektif
bir mekan olma yönünde genişledik.
Açıkça söylemek gerekirse biz bugüne kadar ilgili hedef kitleye ulaşmak
ve markalaşmak adına büyük emek
verdik. Gösterişten çok içeriğe önem
vererek ortak bir beğenide hemfikir
olan bir misafir kitlesi oluşmasını
sağladık. Düzenlenen etkinlikleri
bizzat eşim Derya Büyükkuşoğlu organize ediyor.
Bodrum “küçük İstanbul” olarak
görülüyor. Artık İstanbul’da olan
tüm restoranlar, cafeler, mağazalar,
okullar, hastaneler, galeriler burada
da var. Oysa Bodrum beyaz renkte
kirece boyanmış evleri, derme çatma sokakları ve kalesiyle bir balıkçı
kasabasıydı. Sizce Bodrum kimliğini
yavaş yavaş kayıp mı ediyor? Yoksa
yalnızca zamana ayak uyduruyor ve
dönüşüyor mu?
Her yer gibi artık Bodrum’da değişiyor, gelişiyor. Dokusunu bozmadan yeniliklere açık olunmalı diye
düşünüyorum. Salaş balıkçı kasabası
kimliğini kaybetmek hali sadece Bodrum değil tüm sahil beldeleri için
geçerli. Değişim hayatımızın bir parçası, bizim durduğumuz nokta değişime direnmek değil, onunla birlikte
doğaya saygılı şekilde yaşamak.
Bu dönüşümün içinde Zai Yaşam ziyaretçilerine adeta bir vaha gibi nefes
alacak bir alan yaratıyor. Zai Yaşam’ın
bu nefes aldıran mimarisinden ve düzenlemesinden, Bodrum’un yapısına
nasıl uyum sağladığından bahsedelim
mi?

Bu bölge, önceden Bodrum’um
zeytinlik yeriymiş. Şu anda sayısal
olarak çok az ağaç kalmış. Bizim burada en genç ağacımız yüzyıllık. Biz,
Zai’nin tüm inşasını tek bir ağaca
bile dokunmadan gerçekleştirdik.
Bu asırlık ağaçlar bizden çok daha
uzun süredir buradalar. Ve hep söylerim Zai, “Yaradan’ın eliyle sanatçının
elinin buluştuğu nokta”. Her açıdan
farklı görünen zeytin ağaçlarımızla
sanat eserlerimiz misafirlerimizi ağırlamakta. Bu ikiliyi sularla buluşturmamızın ve klasik müzik çalmamızın
nedeni de sanat, sanat, sanat…..
Fuarlar, açılışlar, sempozyumlar, festivallerle geçen yoğun bir kış sezonundan sonra son birkaç yıldır yazlık
mekanlarda İstanbul’daki sanat galerileri sergiler açıyor. Bodrum’daki
mekanlarla sanat galerileri iş birliğine giriyor. Böylece hem sanatseverler
sanatçılarla buluşmaya devam ediyor
hem de sanat piyasası yazın da hareketliliğini sürdürüyor. Zai, olarak bu
durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sanatı ve sanatçıyı her daim desteklemiş ve birçok sanat organizasyonuna ev sahipliği yapmış bir isim
olarak şunu söyleyebilirim; sanatı
daha görünür ve paylaşılabilir kılan
her türlü etkinlik bizi mutlu ediyor.
Bodrum’un sanat ile iç içe olması ve
sanat piyasasının hareketlenmesini
ilgiyle takip ediyoruz. Bizim Bodrum’da sanat olarak konumlandırmamız ise çok rahat şekilde öncülük
diyebilirim. Sanat ve sanatçının dostu olan Zai ve Casa Dell’Arte otelim
her zaman yeni ve modern sanatta
Bodrum üstünde işler yapmıştır. Şu
anda da Anna Laudel Galeri ile de
çok başarılı sergiler yapmaktayız.
Zai geçen yıllarda birçok sergiye ev
sahipliği yaptı bu konuda en başarılı
bulduğunuz iş hangisidir?
Anna Laudel Galeri’nin açtığı
sanatçı Flóra Borsi’nin sergisidir.
Benim de koleksiyonuma kattığım

‘Sanatı ve sanatçıyı her daim
desteklemiş ve birçok sanat
organizasyonuna ev sahipliği
yapmış bir isim olarak şunu
söyleyebilirim; sanatı daha
görünür ve paylaşılabilir kılan
her türlü etkinlik bizi mutlu
ediyor. Bodrum’un sanat ile iç
içe olması ve sanat piyasasının
hareketlenmesini ilgiyle takip
ediyoruz. Bizim Bodrum’da
sanat olarak konumlandırmamız ise çok rahat şekilde
öncülük diyebilirim.’
değerli bir sanatçı müthiş işleri var
her sanat severin görmesini tavsiye
ederim.
Zai Yaşam’ın sanat politikası, izlediği
yol nedir?
Zai’deki dingin Zen ruhundan,
sanatın tüm dallarıyla beslenen bir
yaşam alanına geçişi sağladığımız
“Zai Yaşam” ile gastronomi başta olmak üzere bizi besleyen tüm güzellikleri bir araya getiriyoruz. Ziyaretçilerimizi sahip olduğumuz eserlerle ve
düzenlediğimiz etkinliklerle buluşturmak ve sanatı paylaşmak bizim en
önemli politikamız diyebilirim. Zai
Yaşam’da, bir yandan yazarın kendi
sesiyle dinlediğiniz kitabına klasik
müziğin inceliklerinin eşlik ettiğine
tanık olabilir, bir yandan gezdiğiniz
serginin sanatçısıyla aynı sofrayı paylaşabilir ya da usta oyunculardan usta
şairlerin şiirlerine kulak verebilirsiniz. Kültür, sanat ve gastronominin
tek çatı altında toplanarak hem birbirini beslemesi hem de birbirinden
beslenerek yeni oluşumlara olanak
sağlaması, bizim yaşam alanımızda
kurduğumuz hayalin temelini oluşturuyor. Biz elimizdekini insanımızla
paylaşmayı, herkesin sanat hakkında
fikir sahibi olmasını istiyoruz, maddi
ve manevi olarak buna göğüs geriyoruz diyebilirim.

Türkiye’nin ilk butik sanat oteli Casa
dell’Arte’nin kuruluş sürecini de biraz anlatır mısınız? 2011 yılından bu
yana “butik sanat oteli” kavramını
şekillendiren Casa dell’Arte konuklarına neler sunuyor?
Casa Dell’Arte fikri, basitçe “sanatı paylaşma” isteğinden doğdu. Torba’daki evi, aslında emeklilik projesi
olarak hazırlanmıştık ve yandaki boş
araziye de koleksiyonu saklamak için
özel bir yer yapacaktık. Büyük kızım
Ahu Büyükkuşoğlu Serter “Bunu
sadece ev olarak kullanırsanız, çok
yazık olur” dedi ve 2007 yazında Bodrum Torba’da Türkiye’nin ilk sanat
otelini kurduk. 2007 senesinde açmış
olduğumuz, Türkiye’nin ilk sanat
oteli olan Casa dell’Arte’nin odalarında, tüm ortak alanlarında ve galerilerinde koleksiyonumuzdan eserler
mevcut. Her köşesini Türk sanatının
önemli isimlerinden eserlerle süsledik. Böyle bir butik otel, Türkiye için
bir ilkti ve hem Türkiye’de hem dünyada çok güzel yansımaları oldu; çok
güzel geri dönüşler aldık. Otelimiz
İngiliz The Guardian gazetesi tarafından “Avrupa’nın Yeni Açılan En
iyi Butik Oteli” seçildi. Travellers dergisinde, dünyanın en iyi 30 otelinden
birisi seçildi. Bu arada ben sanatın
her iş üzerinde yarattığı muhteşem
gücü gördüm. Sanatla ulaşabileceğiniz insanlar o kadar farklı ki… Dünyanın pek çok ülkesinden konukları
otelimizde ağırladık ve hep olumlu,
bizi cesaretlendiren tepkiler aldık. 30
yılı aşkın bir süredir sanata gönül vermiş bir aile olarak, sanatı paylaşmak
için yarattığımız bu mekanın dünya
çapında takdirle karşılanması bizleri
çok mutlu ediyor. Otel fikri ilk ortaya çıktığında amacımız aslında tam
olarak da buydu. “Sanatı tüm dünyadan sanatseverlerle, dostlarımızla
paylaşabileceğimiz keyifli bir mekan
yaratmak, Türk sanatını ve Türkiye’yi layık olduğu şekilde dünyaya
tanıtmak.” Şimdi otelde yaptıklarımızı, galerimizde açtığımız sergilerle
taçlandırıyoruz.
Büyükkuşoğlu Aile Koleksiyonu kaç
nesilden bu yana toplanıyor? Odak
noktasını, koleksiyonda işleri yer
alan sanatçıları bizlerle paylaşır mısınız?
İlk resmimi aldığımda 16 yaşındaydım. Rahmetli eşim Fatoş Büyükkuşoğlu sanatla çok ilgiliydi ve
seneler boyunca resim, heykel ve antika objeler alarak koleksiyonumuzu
kendisiyle birlikte oluşturduk. Şimdi
koleksiyonun yönünü kızlarımla belirliyoruz. Küçük kızım Gamze sanat
eğitimi aldı; pratik olarak da bu işle
uğraşıyor. Benim sanata ilgim aileme
ve arkadaşlarıma da sirayet etti. Şu an
kardeşlerimin ve bizden sonra sanat
eseri almaya başlayan birçok arkadaşımın hatırı sayılır koleksiyonları var.
Aile koleksiyonumuzda şu an iki binden fazla klasik, modern ve çağdaş
sanata ait yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinden örnekler yer alıyor
ve koleksiyonumuzu genişletmeye
devam ediyoruz. Çok fazla sanatçı olduğunu söyleyebilirim. İlk başlarda
koleksiyon 19. yüzyıl ve Cumhuriyet
dönemi sanatçılarıyla başladı. Ancak
daha sonra çok çeşitli Türk ve yabancı, çağdaş ve modern sanatçıların işleri koleksiyona girdi. Hikmet Onat,
Cevat Dereli, Fikret Mualla, Cemal
Tollu, Neşet Günal, Hamit Görele,
Ömer Uluç, Neşe Erdok, Ahmet
Oran sayabileceğim isimlerden sadece birkaçı.

Bu sonbaharda...
Müzayede sürecinin sanatın tüm paydaşları için
çok önemli olduğu bilinci ile, sanata, sanatsevere ve sanatçıya
yeni bir soluk olmak için yola çıktık.
Sanat hayatınızı tamamlasın istiyorsanız,
bu heyecan verici serüvende sizin ile yürümeye hazırız.

Müzayede üyeliği ve eser kabulü için
web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

www.martmuzayede.com
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‘Turist kalitesini artırmanın yolu sanat’
Bodrum’un yalnızca deniz tatili için tercih edilen bir destinasyon olması dışında, beldede kültür ve tarih turizminin ön plana çıkarıldığı atılımlar ivme kazandı. Bodrum
Belediyesi Sanat Direktörü Ali Çakır, 38 sanat galerisinin ve belediyenin katkılarıyla gerçekleşen organizasyonların yer aldığı Bodrum’da gerçekleşen projeleri anlattı.

Bodrum Belediyesi Sanat Direktörü Ali Çakır, ‘Bodrum’a gelen turistlerin daha kaliteli bir kitleden oluşmasını sağlamanın yolunun sanat olduğuna inanıyoruz.’ diyor.

beraber yapacaklarımız bunlardan
ibaret değil. Bodrum’un göbeğinde inanılmaz güzel bir lokasyonda,
tüm dünyanın ilgisinin üzerinde
olduğu Refik Anadol’un sergisini,
Noel Baba Kilisesi’nin içinde yapacağız. Bodrum Kalesi’nde de dünyaca
ünlü heykeltraşların heykellerinden
oluşan bir sergimiz olacak. Bunun
dışında Bodrum Belediyesi’ne ait
sergi salonlarımız var. Bodrum’da
iki tane, Turgutreis’te bir tane, yine
Bodrum’da ayrı bir salonumuz daha
var. Buralarda da değişik ve farklı
tarzlarda eserler sunulmaya devam
ediliyor. Ekim ayında ise yine bir
projemiz olacak. Bu projeyi de Mardin Bienali’ni gerçekleştiren Döne
Otyam ile gerçekleştireceğiz. Bu yaz
çok aktif bir dönem bizi bekliyor.

ÖYKÜ TERLEMEZ
oykuterlemez@gmail.com
Her yaz çok sayıda yerli ve yabancı
turisti ağırlayan Bodrum, sanatseverlerin ilgi odağı olacak birçok projeye
ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Pandemiyle birlikte yaz kış yaşayanların sayısının hızla arttığı beldede,
sanatçıların ve üretimlerinin yer aldığı mekanlar da çoğaldı. Türkiye’de
deniz turizminin en yaygın olduğu
yerlerden biri olan Bodrum’un kültür turizmini de geliştirmek adına
çalışmalar sürdürdüklerini belirten
Bodrum Belediyesi Sanat Direktörü
Ali Çakır konu hakkında “Bodrum’a
gelen turistlerin daha kaliteli bir
kitleden oluşmasını sağlamanın yolunun sanat olduğuna inanıyoruz.”
diyor. 10 yıl önce yalnızca bir sanat
galerisinin bulunduğu beldede bu yıl
itibariyle 38 sanat galerisi izleyicileri
ağırlıyor. Bunun yanı sıra belediyenin kültür merkezlerinde gerçekleştirilen sanat etkinlikleri ve fuarlarla
da Bodrum, yazları alternatif bir sanat merkezi olma yolunda ilerliyor.
Bu gelişmelerden son derece
memnun olduklarını belirten Çakır,
yaz ayları kadar yoğun olmasa da, kış
aylarında da birçok organizasyona ev
sahipliği yapıldığını; kış sezonunda
yaklaşık sekiz ila 10 galerinin açık olduğunu, kültür sanat merkezlerinde
düzenlenen sanat etkinliklerinin tam
kapasiteyle gerçekleştiğini belirtti.
Ali Çakır, Bodrum’da yaşanan sanat
gelişmeleri hakkında sorularımızı
yanıtladı.

Ali Çakır, Şevket Sabancı Kültür Merkezi’nde özel etkinlikler yapmaya ve ağırlıklı olarak koleksiyon sergileri açmaya gayret ettiklerini söylüyor.

Bu yıl Bodrum’daki sanatseverleri
çağdaş sanat adına hangi yenilikler
karşılıyor?
Bodrum’da çağdaş sanat adına
yeni atılımlar gerçekleştirmek istiyoruz. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da bu konuda çok istekli.
Kendisi sanatla çok ilgili ve koleksiyoner kimliği var. Dolayısıyla plastik
sanatları çok seviyor. Ben de üniversite yıllarından bu yana sürekli sanat
alanında işlerle ilgileniyorum. 1987
yılından beri sergi asıyorum, yerleştiriyorum. Onun dışında da tüm tez-

lerimi bu konu üzerinde yaptım. Bu
iş hem ilgilendiğimiz hem de keyif
aldığımız bir iş. Bir de Bodrum’a gelen turistlerin daha kaliteli bir kitleden oluşmasını sağlamanın yolunun
sanat olduğuna inanıyoruz. Bunun
başka bir yolu ve yöntemi olmadığını
düşünüyorum. Eski zamanlara baktığınızda, 70’lere ve 80’lere, bunu net
bir şekilde görebiliriz. O zamanlarda Türkiye’nin ve dünyanın birçok
yerinden çok sayıda sanatçı geliyordu Bodrum’a. O zamanları, yani o
kaliteli zamanları çok özlüyoruz.

Tekrar bu kitleyi geri getirebilmek
için birkaç senedir çeşitli atılımlar
gerçekleştirdik. Sanıyorum bu sene
bu atılımların en güçlüsü gerçekleşecek. Bu atılımlar nelerdir? Öncelikle iki tane sanat fuarımız olacak.
Birisi geçen sene de yapılan BAF yani
Bodrum Art Fair. İkincisi de Murat
Pilevneli’yle gerçekleştireceğimiz
bir hafta sürecek Plastik Sanatlar
Haftası. Belki bu 10 gün sürecek bir
organizasyon. Bunu da Bodrum’un
en gözde yerlerinden Yalıkavak’ta
yapmayı planlıyoruz. Murat Bey ile

Yaz sezonu kadar olmasa da kış aylarında da hatırı sayılır bir nüfus
Bodrum’da ikamet etmekte. Kış aylarında da sanat etkinliklerinin gerçekleşmesi adına atılımlar yapılıyor mu?
Kışın daha çok mecburi olarak
kapalı mekanları kullanıyoruz. Yaz
ayları kadar yoğunluk olmadığı için
kapalı mekanlarımız bize yetiyor. Bu
mekanlarda daha çok bilimsel araştırma içeren projelere yöneliyoruz.
Sanat adına da sergilerimiz 12 ay devam ediyor. Bodrum’da sürekli devam eden projeler var; bir de yazın
gelip gidenler var. Yine de Bodrum’a
kış aylarında geldiğinizde de en az
sekiz 10 galeriyi açık olarak bulabiliyorsunuz. Bundan 10 sene önce
Bodrum’da yalnızca bir galeri olduğu düşünülürse bu büyük bir atılım.
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Bu yaz aktif olarak 38 galeriye ulaştık.
Kışın bile bu kadar açık yer bulmak
mucize gibi oldu. Kışın gerek plastik
sanatlarda gerek görsel sanatlarda
gerek müzikte Bodrum inanılmaz
yaşıyor. İki kültür merkezimiz var. Kışın dahi buralarda yer bulunamıyor.
Kış aylarında da Bodrum Belediyesi
galerilerinin tamamı açık. Heredot
Kültür Merkezi, Şevket Sabancı Kültür Merkezi ve Mousolos Galeri açık.
Trafo Galeri de var ancak orası aynı
zamanda Bodrum’un belediyeye ait
en keyifli restoranlarından biri olduğu için kasım ve mayıs ayları arasında
kapalı kalıyor. Onun dışında tüm galerilerimiz kışın da açık.
Şevket Sabancı Kültür Merkezi’nde
ne gibi etkinlikler sanatseverleri karşılıyor?
Burada genelde özel etkinlikler
yapmaya çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak
koleksiyon sergileri açmaya gayret
ediyoruz. Geçen sene en son rahmetli Murat Balkan’ın koleksiyonu geldi.
İçinde Türk resminin seçkin örnekleri vardı. Çok iyi bir koleksiyon sergisi
oldu. Bu sene yine koleksiyon sergilerine ağırlık vereceğiz. Orda daha
önce hep Türk resimlerinin en iyi
isimlerinin sergileri gerçekleşti. Bedri Baykam, Ergin İnan… Bu sene de
çok büyük bir koleksiyonerin sergisi
gelecek. Ondan sonra birkaç sergi
daha olacak. Biz orayı kasım ayına kadar açık tutuyoruz. Ardından orada
yine plastik sanatlarla ilgili etkinlikler, eğitimler ve değişik aktiviteler de
gerçekleşiyor. Kışın da çok iyi sergiler
olursa, hemen eğitimleri yan binaya
kaydırıp binayı galeri işlevine geri
dönüyoruz. Orası bizim atbaşı dediğimiz yer oldu. Yedi sene önce orayı
açtığımızda Bodrum’da iki tane galeri vardı. Gerek günlük izlenme sayısı, gerek açılan sergi kalitesiyle Bodrum’da iyi bir yönelim oldu. Tabii
bunda oradan hemen sonra Yunus
Büyükkuşoğlu tarafından açılan Zai’nin de çok büyük etkisi oldu. Yine
Bodrum’da Dibeklihan adında bir
sanat merkezimiz daha var. Bu sene
Pilevneli Bodrum olacak. Çok büyük

Giray son olarak bu sene kurulumuza
dâhil olan Eskişehir OMM kurucusu Erol Tabanca var. Bu sene kurulla
birlikte Bodrum’da sanat adına neler yapılabilir konusunun tartışıldığı
birçok toplantı gerçekleşecek. Katkı sağlamak isteyen tüm paydaşları
bekliyoruz.
Bu kurulun amacı Bodrum Belediyesi’nin gerçekleştireceği sanat projelerinde yol haritası oluşturmak mı?
Kurul, rahmetli Şevket Sabancı’nın isteği üzerine kurulan bir kurul
ama sanatla ilgili birçok konuda başkanımızın da isteğiyle kurula danışarak hareket ediyoruz. Bizlere, bienal
ve sergi düzenlemek için başvurular
geliyor. Bu gibi konuları kurulla görüşerek çözüyoruz. Buraya gelen bir
işe tek kişinin evet veya hayır demesi
yerine işlerin böyle yetkin isimlerin
olduğu bir kurulda görüşülmesi daha
iyi bir tercih. Bu, ortaya çıkan işlerin
de daha iyi olmasını sağlıyor.
Bodrum Belediyesi Sanat Direktörü Ali Çakır

‘Eski zamanlara baktığınızda,
70’lere ve 80’lere, bunu net bir
şekilde görebiliriz. O zamanlarda Türkiye’nin ve dünyanın
birçok yerinden çok sayıda
sanatçı geliyordu Bodrum’a.
O zamanları, yani o kaliteli
zamanları çok özlüyoruz.
Tekrar bu kitleyi geri getirebilmek için birkaç senedir
çeşitli atılımlar gerçekleştirdik.
Sanıyorum bu sene bu atılımların en güçlüsü gerçekleşecek.’
bir etki bırakacağını düşünüyorum.
Bir de Bodrum’da artık İstanbul’daki birçok galerinin şubesi açılmaya
başladı. Bunlar Bodrum ve sanat adına güzel şeyler. Çünkü artık insanlar
Bodrum’a sadece deniz, kum, güneş
için değil sanat için de gelecek. Geldikleri zaman daha alternatif daha
güzel şeyler de bulabilecekler. Kültür
turizmine çok önem veriyoruz. Bodrum’daki turizm anlayışının doğru

yerleşmesi ancak kültürle olacak. Bir
tarih turizmi, iki kültür turizmi bizim
önceliğimiz. Bunda da farklılık yaratmak bizim en büyük ilkelerimizden
biri, belediye olarak. Ancak bunları
gerçekleştirebilirsek Bodrum’a doğru kitlelerin geleceğini düşünüyoruz.
İstanbul’daki galerilerin Bodrum’da
şube açtıklarını belirttiniz. Bu anlamda Bodrum’un İstanbul’a alternatif
olabileceğini düşünüyor musunuz?
Tamamen alternatif demeyelim
de kışın Türkiye’nin sanat merkezi İstanbul ise artık çok net söyleyebiliyoruz ki yazın da Bodrum’dur. Çünkü
yaz aylarında İstanbul sanatsal olarak
yaşamıyor. Ancak Bodrum güçlü ve
iyi bir şekilde yaşıyor. Dolayısıyla yaz
ayları için İstanbul ve Türkiye’deki
tüm bölgeler yerine Bodrum bir sanat merkezidir, diyebiliriz.
Devam eden projelerinizin yanı sıra
yakın gelecekte ne gibi atılımlar gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz?
Mutlaka bir Bodrum Modern

projesi ve Bodrum Modern’le yaşayan Açık Hava Sanat Merkezi gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun dışında
Bodrum’un normal fuarlarının dışında sürekli sanat fuarlarının olduğu, yazı sanatla geçiren, sanatla yaşayan bir yer haline gelmesini istiyoruz.
Bodrum’da herhangi bir sanatçının
denize girdiğine dair haberlerle değil, çağdaş sanatçıların eserlerinin
burada olduğuna dair haberlerle
anılmak istiyoruz. Bunun için Ahmet
Aras da canla başla çalışıyor. Bu tarz
projelere ve proje sunan kişilere çok
sıcak yaklaşıyoruz. Herkesin bir projesi var; ancak herkesin inanılırlığı
ve güvenilirliği yok. Bu konuda tabii
ki kendini kanıtlamış kişilerle yürümeye gayret ediyoruz. Şevket Sabancı
Kültür Merkezi’nde çok güzel bir sanat kurulumuz var. Bu kurulun başkanlığını herkesin tanıdığı profesör
ve ressam Devrim Erbil yürütmekte.
Kurulun üyeleri arasında koleksiyoner Yunus Büyükkuşoğlu, ressam Hanefi Yeter, akademisyen Prof. Burcu
Karabey, sanat tarihçisi Prof. Kıymet

Belediyenin sanat etkinliklerine ayırdığı bütçe yeterli oluyor mu? Bahsettiğiniz veya planladığınız projelerin
hayata geçmesinde destekler ve iş
birlikleri söz konusu mu?
Şimdi yaramıza tuz bastınız. Bu
kısımda Bodrum Belediyesi maalesef
çok yetersiz kalıyor. Bodrum Belediyesi ödeneklerini hâlâ 180 bin nüfusa göre alıyor. Özellikle pandemiden
sonra kışın bile Bodrum’da yaklaşık
450 bin kişi yaşıyor. Üstüne üstlük bu
yılki enflasyon artışı sebebiyle Bodrum Belediyesi’nin bütçesi de Türkiye’deki birçok insanın bütçesi gibi
darmadağın oldu. Sanat adına ayrılması gereken paraların gerçekten
inanılmaz küçüğünü ayırabiliyoruz.
Bu konuda da birçok kişiden yardım
istiyoruz. Bazı gönüllü kişiler kendileri sorumluluk alarak çözmeye çalışıyorlar ama belediye olarak yapmaya
çalıştığımız işlerde çok fazla destek
alamıyoruz. Türkiye’nin en kaymak
kesimi Bodrum’da. Aklınıza gelen
önemli isimlerin tamamı buradalar.
Kültür sanat anlamında onların da
desteklerini bekliyoruz.

BODRUM ETKİNLİK REHBERİ
4. BODRUM KALEIÇI
ETKINLIKLERI
 Akdeniz Esintileri – Mersin
DOB
Bodrum Kalesi Kuzey
Hendeği
16 Temmuz Cumartesi
Saat: 21:00
Bilet Satış: biletinial.com
 3 Tenor – İzmir DOB
Bodrum Amfi Tiyatro
23 Temmuz Cumartesi
Saat: 21:00
Bilet Satış: biletinial.com
 Beatrice Valente Jazz Trio
Bodrum Kalesi Kuzey
Hendeği

VAO Bodrum Uluslararası Opera Festivali

VAO BODRUM
ULUSLARARASI OPERA
FESTIVALI
 Türk ve Dünya Aryaları
Operatik Performansı
Bodrum Kalesi
8 Temmuz Cuma
Saat: 20:00
Giriş ücretsiz
 La Serva Padrona, Giovanni
Battista Pergolesi
Karia Hotel
9 Temmuz Cumartesi
Saat: 20:30
Giriş ücretsiz
 Bahçede Opera
Karia Hotel
1 Temmuz Cuma
Saat: 20:30

Giriş ücretsiz
Operatik Müzikal
Performans
Midtown Alışveriş Merkezi
12 Temmuz Salı
Saat: 19:00
Giriş ücretsiz
 On Broadway Müzikal
Tiyatrosu
Milta Marina Square
13 Temmuz Çarşamba
Saat: 20:30
Giriş ücretsiz
 Carmen, Georges Bizet
Herodot Kültür Merkezi
16 Temmuz Cumartesi
17 Temmuz Pazar
Saat: 20:00
Giriş ücretsiz

30 Temmuz Cumartesi
Saat: 21:00
Bilet Satış: biletinial.com
 Carmen – Aida Gomez
Bodrum Kalesi Kuzey
Hendeği
5 Ağustos Cuma
Saat: 21:30
Bilet Satış: biletinial.com
19. ULUSLARARASI
BODRUM BALE FESTIVALI
 Carmen – Aida Gomez
Bodrum Kalesi Kuzey
Hendeği
6 Ağustos Cumartesi
Saat: 21:30



Romeo Juliet – Antalya DOB

Bilet satış: biletinial.com
Romeo Juliet – Antalya
DOB
Bodrum Kalesi Kuzey
Hendeği
9 Ağustos Salı
10 Ağustos Çarşamba
Saat: 21:30
Bilet satış: biletinial.com
 Bach Alla Turca – İzmir
DOB
Bodrum Kalesi Kuzey
Hendeği
13 Ağustos Cumartesi


3 Tenor – İzmir DOB

Saat: 21:30
Bilet satış: biletinial.com
 Hamlet – Mersin DOB
Bodrum Kalesi Kuzey
Hendeği
16 Ağustos Salı
Saat: 21:30
Bilet satış: biletinial.com
 Güldestan – İstanbul DOB
Bodrum Kalesi Kuzey
Hendeği
19 Ağustos Cuma
Saat: 21:30
Bilet satış: biletinial.com
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‘Bu yaz sanatın kalbi Bodrum’da atacak’
Bodrum bu yaz birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. Hem Bodrumlular hem de yerli, yabancı turist Bodrum’da yazı bu kez daha farklı deneyimleyecek. Peki bu
deneyime neler dahil olacak? Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras IAN için anlattı. Aras, ‘Bodrum, sanatın kültürün başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.’ dedi.
anılması ile hem kent ekonomimizi
canlandıracak hem de sürdürülebilir turizm faaliyetlerini kültür ve
sanat ile bir bütün olarak ele almış
olacağız. En büyük hedefimiz 12 ay
turizmi canlı tutmak ve ekonomimizi sezonluk kazançtan yıllık kazanca
dönüştürebilmek.

ALI DEMIRTAŞ
alidemirtas.iletisim@gmail.com
Bodrum, tarihten günümüze daima
turizmin en gözde yerlerinden biri
oldu. Kimi için kumu, kimi için doğası kimi için de denizi… Son yıllarda ise bu tercih sebeplerine yenileri
dahil oldu. Bodrum kültür ve sanat
etkinlikleriyle de adından söz ettirmeye başladı. Bu yaz da Bodrum’da pek
çok kültür ve sanat etkinliği gerçekleştirilecek. Bodrum Belediyesi hem var
olanları daha da güçlendirmek hem
de aralarına yenisini eklemek amacıyla kolları sıvadı. Festivaller, sergiler,
söyleşiler, konserler, lezzet etkinlikleri bunlardan sadece bazıları. Bu yıl
ikincisi düzenlenecek olan Açık Atölye Günleri ile sanatçılar atölyelerinin
kapılarını sanatseverlere açacak. Bodrum Caz Festivali, Uluslararası Opera
ve Bale Günleri, birbirinden değerli
sanatçıların sergilerinin yanı sıra yıllardır aralıksız düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali
ve dahası sanatseverlere Bodrum’da
eşi benzeri olmayan bir kültür sanat
deneyimi yaşatacak.
“Bodrum, sanatın ve kültürün
başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sanat ve edebiyatla buluşturduğumuz her insan, bizim için bir
kazançtır.” diyen Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras, en büyük hedeflerinin turizmi yıl boyu canlı tutmak ve belde ekonomisini sezonluk
kazançtan yıllık kazanca dönüştürebilmek olduğunu söylüyor. Yerel yönetim olarak kültür, sanat ve turizmi
birlikte yürütmeyi ve böylece turizmde farklı bir boyut açmayı hedeflediklerini belirten Aras, Bodrum’un
sadece deniz, kum, güneş turizmi ile
değil, tarihi ve kültürel varlıklarının
öne çıktığı bir turizm konseptiyle
de anılması için var güçleriyle çalıştıklarını söylüyor. IstanbulArtNews,
Ahmet Aras’la belediyenin bu yaza
yönelik ve uzun süreli hedefleri hakkında söyleşti.
Bu yaz Bodrum’da pek çok sanat
odaklı proje gerçekleştireceksiniz.
Bu projelere dair genel vizyon ve hedefleriniz neler?
Bodrum, sadece ülkemizin değil,
tüm dünyanın zengin kültürel mirasa sahip en önemli yerleşim yerlerinden. Dünyanın yedi harikasından
biri sayılan Halikarnas Mozolesi’ne
ev sahipliği yapan ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve
yabancı turisti kendisine çeken bir
kent. Bodrum’un vizyoner yerel yönetimiyle, küresel deneyimi birleştirerek Bodrum’da kültürel miras
alanında benzersiz işlere imza atmaktayız ve Bodrum’u sahip olduğu kültürel mirası ile uluslararası camiada
adından övgüyle söz edilen bir belde
haline getirmeye başladık. Geliştirdiğimiz bilinçli ve doğru politikalar
ve uygulamalarla, kültürel ve doğal
değerlerimiz içinde tarihle anlamını bulan ve kuran, kentimiz için kıymetli deneyimlerin önünü açmaya
devam ediyoruz. Çünkü Bodrum ve
haliyle Bodrum Belediyesi değerlerimizin var olma güvencesidir. Değerlerimizi öne çıkarmak, geleneklerimizi yaşatmak, doğal ve kültürel
mirasımızı korumak için hassasiyetle
birçok çalışma yürütüyoruz. Bugünkü görece refahımıza aldanmamak
adına geçmişimizle barışık bir yaşama kültürünü yerel yönetim olarak
önemsiyoruz.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, en büyük hedeflerinin belde ekonomisini sezonluk kazançtan yıllık kazanca dönüştürebilmek olduğunu söylüyor.

Bu hedefler kapsamındaki projelerinizden bahseder misiniz?
Bodrum’un tarihi ve kültürel zenginliklerinden söz ederken, tarihin
doğru konumlanması, yani doğru
tanımının yapılması bizim açımızdan çok önemli. Gerçekleştirdiğimiz
veya gerçekleştireceğimiz festivallerde ve etkinliklerde, konu ne olursa
olsun, tarihi mirasımızın ruhuna uygun olacak şekilde hareket ediyoruz.
Yeni projelere bakış açımızın temeli
de tam olarak bunun üzerine inşa
edilmektedir. Çünkü Bodrum’un
mirası, sadece geçmişten bize gelen değil, gelecekten aldığımız ve
korumamız gereken tarihi, kültürel
ve doğal varlıklarımızın bütünüdür.
Tüm bu mirasımızın başka bir önemi
ise bizi geçmişimize bağlıyor olması.
Yani, benliğimiz ve belleğimiz tarihsel, kültürel ve doğal mirasımızdır.
Mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak konusunda bir köprü olmayı, Bodrum’u yöneten irade
olarak bir ödev kabul ediyoruz. Bu
kapsamda ekim ayında Bodrum’da
gerçekleştirilecek olan Heritage Festival Halikarnassos ile kültürel miras
Bodrum’da yeniden canlanacak.
Türkiye’den ve dünyadan uluslararası sanatçılar, zanaatkarlar, entelektüel ve aydınlar gibi birbirinden
değerli isimlerin katılımıyla gerçekleşecek Heritage Festival Halikarnassos başta Bodrum olmak üzere, yerel
halk, çevre illerden gelen ziyaretçiler
ulusal/uluslararası basın ve medya
kuruluşları, yerli/yabancı turistler,
geleneksel tat ve lezzetlerin peşine
düşenler, kısacası tüm kültürel miras
meraklıları eşliğinde kültürel mirasımıza ışık tutacak. Festival; sergiler,
söyleşiler, yetişkinlere yönelik masal

anlatıları, konserler, tadı yüzyıllardır
damağımızda yer eden lezzetler ve
daha birçok renkli etkinliğiyle Bodrum’a eşi benzeri olmayan bir kültür
festivali deneyimi yaşatacak. Yine bu
yıl ikincisini düzenleyeceğimiz Açık
Atölye Günleri ile sanatçılarımız
atölyelerinin kapılarını sanatseverlere açacak. Bodrum Caz Festivali,
Uluslararası Opera ve Bale Günleri,
birbirinden değerli sanatçılarımızın
eserlerinin görücüye çıkacağı sergilerin yanı sıra yıllardır aralıksız düzenlenen ve adeta bir marka haline
gelen Uluslararası Gümüşlük Klasik
Müzik Festivali de Bodrum’a yakışan
etkinliklerimizden.
Bu girişimlerin Bodrum’un kültür ve
turizm yaşantısına ne gibi bir değer
katmasını hedefliyorsunuz?
Bodrum kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle yaz kış yaşayan bir kent.
Bodrum’da yaşayan sanatçılarımızın
yarımadamızın kültür ve sanat yaşamına verdiği katkılar yadsınamaz.
Kentimizdeki sanatçılar ve sanata ilgi
duyan vatandaşlarımızın arasındaki
bağı kuvvetlendirmek, sanattan, edebiyattan kopmamalarını sağlamak
görevlerimiz arasındadır. Belediyemiz son iki senedir yoğun bir şekilde kadın, sanat, edebiyat ve kültürel
etkinlikler adına büyük değişimlerin
yaşandığı bir dönem geçiriyor. Toplumların mutluluğu sanata, kültüre
bağlı olduğu gibi o toplumda kadına
verilen değer ve önemle de bağlantılıdır. Daha geniş kitlelere ulaşmak
için kadınlarla birlikte ve kadınların
inancıyla birlikte mücadele etmeye
devam ediyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi kentimizde kadına saygı,
doğaya saygı, sanata saygı iklimi içe-

‘Kitle turizmi yanında, tarım,
eko-turizm, doğa, gastronomi gibi alternatif yeni turizm
ürünleri geliştirmeyi bir strateji olarak ele aldık ve yoğun
bir şekilde bunun için çalışıyoruz. Sadece yaz sezonunda
değil son iki yılda Bodrum
yaz-kış gerçekleştirdiği etkinlikleriyle uluslararası platformda
her mevsim yaşayan bir kent
haline geldi.’
risinde yaşamayı diliyoruz. Bu saygı
ve sevgi iklimi kültür ve turizm yaşantısında tercih edilen yerlerden
biri haline gelmemizde önemli rol
oynamakta. Çünkü hiç kimse ziyaret
edeceği yerde kaos istemez. Huzur
ister ve en önemlisi güven ister. İşte
olması gereken şartları sağlamış bir
kent olan Bodrum, sanatın kültürün başkenti olma yolunda ve bu
yolda emin adımlarla ilerliyor. Aynı
zamanda sanat ve edebiyatla buluşturduğumuz her insan, bizim için bir
kazançtır.
Bu yaz dönemindeki projeler kapsamında Bodrum ekonomisine nasıl
bir katma değer oluşturulmuş olacak, hedefiniz nedir?
Yerel yönetim olarak kültür, sanat ve turizmi birlikte yürütmeyi ve
böylece turizmde farklı bir boyut
açmayı hedefliyoruz. Sanatçılarımız
ve sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli
iletişim halindeyiz. Onların ihtiyaçlarında yanlarındayız. Belediyemize
gelen kültür ve sanat kapsamındaki
her doğru projenin destekçisi oluyoruz. Önemli projelerin Bodrum’la

Bütün bu sanat ve turizm projelerinin ve çalışmalarınızın yerli/yabancı
turistlerin de ilgisini çekeceğini düşünüyor musunuz? Bu konudaki beklentiniz nedir?
Bodrum her hücresi ile tarih kokan bir kenttir. Bodrum yarımadasının birçok noktasında arkeolojik ve
doğal sit alanları vardır ve kente dair
koruma amaçlı imar planı olmasının
nedeni de budur. Bu tarihi yönüyle
de ziyaretçilerin her zaman ilgisini
çekmiştir. Bodrum, hiçbir zaman yerli ve yabancı turist arzı bakımından
zorlanmadı. Fakat önemli olan ziyaretçilerine bambaşka bir Bodrum olduğunun altını çize çize göstermektir. Bir sanat şehri ve bir kültür kenti
olan Bodrum’da, Leleglerden Karyalılara kadar birçok medeniyete ev
sahipliği yapmış olan bu kadim kentte, 1945 yılında Halikarnas Balıkçısı’nın başlattığı ilk mavi yolculuğun
misafirleri kimler biliyor musunuz?
Türk sanat ve edebiyat dünyasının
en önemli isimleri: Sabahattin Eyüboğlu, Sebahattin Ali, Bedri Rahmi
Eyüboğlu, Necati Cumalı gibi isimler. Daha sonra onlara, Azra Erhatlar,
Minâ Urganlar katılmış ve şimdi en
önemli turizm ürünümüz olan Mavi
Yolculuk, onlar sayesinde turizm literatürüne girmiştir. Bodrum 3500
yıllık tarihi boyunca, Karya Kralı
Mousoloss, dünyanın ilk kadın Amirali Artemissia, Kraliçe Ada ve tarih
bilimine adını veren Heredot gibi
kişiliklerle anılmış ve mayalanmış
bir kültür hazinesi. Neyzen Teyfik’e,
Sadun Boro’ya, Zeki Müren’e ve
şimdilerde Muzaffer Akyol’a, Zülfü
Livaneli’ye ve daha birçok gazeteci,
yazar, ressam ve ses sanatçısına ilham
olmuş bir kent. Bu anlamda bizler
de geçmişten aldığımız bu mirasla;
sanatı, doğayı ve turizmi bir bütün
olarak ele alıyoruz. Buna ek olarak
kitle turizmi yanında, tarım, eko-turizm, doğa, gastronomi gibi alternatif yeni turizm ürünleri geliştirmeyi
bir strateji olarak ele aldık ve yoğun
bir şekilde bunun için çalışıyoruz.
Sadece yaz sezonunda değil son iki
yılda Bodrum yaz-kış gerçekleştirdiği
etkinlikleriyle uluslararası platformda her mevsim yaşayan bir kent haline geldi. Tam olarak hedeflediğimiz
ve görmek istediğimiz Bodrum, her
daim yaşayan kimliğiyle misafirlerini
ağırlıyor. Biz de bundan son derece
memnunuz.
Yaz sezonunu kapsayan bu projelere ek olarak, yerel halkın yaşantısına
değer katacak ve Bodrum’u tüm yıl
boyunca alternatif bir sanat merkezi
yapacak uzun soluklu planlarınızdan
daha detaylı bahseder misiniz?
Günümüz bilgi toplumlarında
kalkınmışlığın bir göstergesi olarak
yalnızca ekonomik açıdan birtakım
değerlendirmelerde bulunmak yetersiz kalabilmektedir. Dolayısıyla
bilginin en önemli üreticisi ve kullanıcısı durumundaki insan ve insana
ait olan beşerî göstergelerdeki iyileşmeler, şu anda olduğu gibi gelecekteki nesli güvence altına alarak ilerleyecektir. Bu anlamda Bodrum’un
sadece deniz, kum, güneş turizmi ile
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değil, tarihi ve kültürel varlıklarının
öne çıktığı bir turizm konsepti ile
de anılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Üreten iş gücünün sadece
üretimden değil, turizmden de kazanmasını sağlayacağız. Tarımla turizmi iç içe geçiren ve spor turizmine
odaklanan projelerle önemli atılımlar gerçekleştiriyoruz. Ekoturizm alanında köy pansiyonculuğunu teşvik
ederek butik konaklama kapasitesini artıracağız. 800’ü aşkın endemik
bitki türüyle yapılan 50 civarında ot
yemeği çeşidi bulunan Ege mutfağı, kendisini bu zenginliğiyle diğer
mutfaklardan ayırmaktadır. Tarihin
8 bin yıl öncesine dayanan Ege mutfağının temelini oluşturan zeytin ve
zeytinyağı yaklaşık 250 yıldır mutfaklarımızda kullanılmaktadır. Böylesi
bir tarihe dayanan zenginliklerimizi
gastronomi turizmini canlandırmak
için lezzet rotaları oluşturarak değerlendireceğiz. Böylece çiftçinin ve
üreticinin turizmden de kazanmasını
sağlayacağız. Bu turizm anlayışı yerel
halka, toprak ve üretim dışında da iş Bodrum, Bodrum Caz Festivali, Voa Bodrum Opera Günleri ve Uluslararası Bodrum Bale Festivali gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
fırsatları sağlayacak, bölgenin geliri
artacak. Bodrum markalı ürünlerin bir araya getirerek Bodrum’da dün- Optimist Yarışları, Halikarnassos İki Bodrum markasını yaratanların,
Türkiye’ye ve dünyaya satış ve pazar- yanın en önemli sorunlarının tartışıl- Yaka Kültür Festivali, Ralli Bodrum, değer katarak yaşatanların ve kenlamasının yapılabileceği bir yol hari- dığı konferanslarla kenti uluslararası Granfondo Bisiklet Yarışı, Bodrum ti yöneten resmî kurumların güçlü
tası çıkarıyoruz. Agro turizm, yerel bir boyuta taşıyacağız.
Caz Festivali, Voa Bodrum Opera birlikteliği ile oluşturulmuştur. Burahalka toprak ve üretim dışında da iş
Günleri, Uluslararası Bodrum Bale da bulunan yönetim kurulu üyelerifırsatları yaratacak. Agro turizm ile, Belediyenin bu projeler için ayırdığı Festivali gibi birçok festival ve yarışa mizle sürekli iletişim halindeyiz. Bu
doğa ve gastronomi turizmi ile Bod- ve kullandığı bütçe nedir? Öz kay- ev sahipliği yapıyor, önemli organi- nedenle var olan kültür, sanat, tarih
rum’a gelen ziyaretçi sayısının en az naklarınızla mı finanse ediyorsunuz zasyonları kurum ve kuruluşlarla bir- ve turizm potansiyelimizi, doğal güiki katına çıkacağını ön görüyoruz. etkinlikleri?
likte destekliyoruz.
zelliklerimizle birlikte ortaya koyaAna hedefimiz Bodrum’un agro tuKültürel ve sosyal faaliyetler için
cak ve yerel değerleri etkin olarak
rizmde yani tarım turizminde de yeni belediye bütçemizde önemli bir fi- Yerel turizm tesisleri veya kuruluşlar- kullanacak bir tanıtım stratejisiyle
bir destinasyon olmasını sağlamaktır. nansal pay ayırıyoruz. Kültür, sanat la iş birlikleri gerçekleştirdiniz mi? ilerliyoruz. Etrim’deki halıcıyı, GölSadece turizm sektörünü değil aynı ve sporun kıymetini bilen çok önemli Bu doğrultuda, ekonomik destek köy’deki butik oteli, Turgutreis Pazar
zamanda çok sayıda ülkeden hükü- sponsorlarımızdan destek alıyoruz. aldığınız paydaşlar veya kendi pro- Yeri’ni, sergi salonlarını, müzeleri,
met üyelerini, kültür, spor, medya ve Onların da destekleriyle çok büyük jeleriniz dışında destek verdiğiniz Pınarlıbelen tepesindeki Theangela
uluslararası kuruluşların temsilcile- organizasyonları kentimizde ger- projeler var mı?
Kalesi’ni, yani kısacası sahip olduğupiyalepaa
artnews ilan
baskıya.pdf çekleştiriyoruz.
1
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Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV), muz tüm potansiyeli bir bütün içinde
rini de içeren
bir katılımcı
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yoğurabileceğimiz, insanların hayatını kolaylaştıracak tüm platformlarla
dirsek temasında, iş birliği içinde çalışıyoruz. Aynı zamanda mülki idare
ile sürekli iletişim halindeyiz. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle
ve Halk Eğitim Merkezi’mizle çeşitli
projelerde iş birlikleri yapıyoruz. Kültür ve sanatı Bodrum’la özdeşleştiren
çok değerli sponsorlarımız var. Daha
önce de söylediğim gibi Bodrum’a
fayda sağlayacak, kentimizi geliştiren
ve doğru tanıtan her türlü projenin
de destekçisiyiz.
Bodrum’daki sanat atmosferinin geleceğine yönelik hedefleriniz nelerdir?
Biraz önce de belirttiğim gibi
sadece turizm sektörünü değil, aynı
zamanda çok sayıda ülkeden hükümet üyelerini, kültür, spor, medya ve
uluslararası kuruluşların temsilcilerini de içeren bir katılımcı grubunu
bir araya getirerek Bodrum’da dünyanın en önemli sorunlarının tartışıldığı konferanslarla kenti uluslararası bir boyuta taşımak önümüzdeki
hedeflerimiz arasında. Bu anlamda
özellikle üstünde durduğum konu
sürdürülebilirliği sağlamak. Kültür,
sanat, edebiyat, spor, turizm ve tarım
çatısında sürdürülebilirliği sağlamak
için kalıcı çözümler üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bizler, turizmi
12 aya yaymak, kültür ve sanatın Bodrum’la birlikte anılmasını sağlamak
için talep ve isteklere doğru, kalıcı
çözümler üretmeliyiz. Geçmişten bu
yana sürekliliğini sağladığımız faaliyetlerimizin devam ediyor olması da,
örneğin her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası Bodrum
Bale Festivali gibi, yönetim biçimimiz
hakkında fikir sahibi olunmasını sağlayacak en büyük göstergedir.
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Kültürlerarası diyaloğa katkıda bulunmak
ISTANBUL’74 bu yaz sezonunu da Bodrum Maçakızı’nda karşılıyor. İnsan ve Doğa Arasında isimli grup sergi, farklı coğrafyalardan gelen sanatçıların çağdaş sanat eserlerini
açık havada izleyiciyle buluşturuyor. Galerinin kurucu ortağı Demet Müftüoğlu Eşeli, Bodrum’da gerçekleştirdikleri sergi projeleri hakkında sorularımızı yanıtladı.
ÖYKÜ TERLEMEZ
oykuterlemez@gmail.com
ISTANBUL’74’ün Bodrum Maçakızı
ile iş birliği kapsamında gerçekleştirdiği İnsan ve Doğa Arasında sergisi
1 Temmuz Cuma günü açıldı. Küratörlüğünü ISTANBUL’74’ün kurucu
ortağı ve yaratıcı direktörü Demet
Müftüoğlu Eşeli’nin üstlendiği sergi,
çeşitli coğrafyalardan sanatçıların yer
aldığı çok kültürlü ve disiplinlerarası
bir seçkiyle sanatseverleri karşılıyor.
Sergide, Federica Perazzoli, Cristián
Mohaded, Sabine Marcelis, Steve
Messam, José Parlá & Rey Parlá, Rachel Hayes, Belkıs Balpınar, Mehmet
Ali Uysal, Mike Berg, Carlito Dalceggio ve Koray Tokdemir çağdaş sanat üretimleriyle yer alıyor. Eserlerin
büyük bir kısmını Misafir Sanatçı
Programı kapsamında Maçakızı’nda
hayata geçiren farklı kültürlerden sanatçılar, Bodrum’dan ilham alarak,
yerel üreticilerle iş birliği içerisinde
ürettikleri işlerini sergiliyor.
Bodrum coğrafyasından izler taşıyan, dış mekan enstalasyonlarıyla ve
kullanılan malzemelerin çeşitliliğiyle
Maçakızı’nın farklı alanlarına yayılan
eserler, izleyiciye adeta hayal dünyasında yer alan bir sergi deneyimi
yaşatıyor. Denizin üzerinin bile sergi
mekanı olarak kullanıldığı İnsan ve
Doğa Arasında, beşeri ve doğal olan
arasındaki ilişkiyi eylül ayına kadar
sanatseverlerin ilgisine sunuyor.
ISTANBUL’74, bu yaz aynı zamanda NOMAD Circle Sanat ve Tasarım Fuarı’na davet edilen ilk sanat
platformu olarak 6-10 Temmuz tarihlerinde Capri Adası’nda bir çağdaş
sanat seçkisine yer verecek. Galerinin
José Parlá, Belkıs Balpınar, Burçak
Bingöl, Federica Perazzoli ve Rachel
Hayes’in eserleriyle yer alacağı fuar,
1371 yılında inşa edilen ve Capri’nin
en eski tarihi yapısı olan Certosa Di
San Giacomo’da gerçekleştirilecek.
Çeşitli sanat organizasyonları
aracılığıyla çağdaş sanatı izleyiciyle
buluşturan ISTANBUL’74’ün kurucu ortağı ve yaratıcı direktörü Demet
Müftüoğlu Eşeli Bodrum’daki sergilerine dair sorularımızı yanıtladı.
Bu yıl ilk kez mi Bodrum’da yer alıyorsunuz?
Geçen yaz Bodrum’da, bu coğrafyanın en eski ve önemli zanaatlarından
biri olan ve geniş bir kültürel birikimin
kapısını aralayan kilim dokumacılığı
sanatının izinden gittik. ISTANBUL’74
olarak 81 yaşındaki art kilim öncüsü
Belkıs Balpınar’ın retrospektif niteliğindeki sergisini Bodrum Maçakızı’nda koleksiyonerler ve ziyaretçiler ile
buluşturduk. Pandemi döneminden
sonra, açık havada gerçekleşen sergilemelere ilgi daha da yüksek olmuştu, yine bu yıl da eğilim devam ediyor. Yaklaşık bir buçuk ay gösterimde
kalan Belkıs Balpınar sergisi, Türkiye’den ve özellikle yurt dışından gelen koleksiyonerler tarafından çok ilgi
gördü. Anadolu’nun kilim geleneğini
yeni bir perspektifte, uzay, kuantum
fiziği ile yeniden ele alan Balpınar’ın
işleri oldukça hayranlık uyandırıyor
izleyicide. Boyut olarak ise, daha çok
büyük ölçekli işlere talebin daha yüksek olduğunu gördük.
Bu sene gerçekleştirdiğiniz İnsan ve
Doğa Arasında sergisi hangi konulara
odaklanıyor? Sergiye paralel etkinlikler gerçekleştirmeyi düşünüyor musunuz?

Carlito Dalceggio, ‘Spiritual Strippers’

Sergide; Milanolu sanatçı
Federica Perazzoli, Arjantinli
sanatçı Cristián Mohaded,
Hollandalı sanatçı Sabine
Marcelis, İngiliz sanatçı
Steve Messam, Küba kökenli
Amerikalı sanatçılar José Parlá
ve Rey Parlá, Amerikalı heykeltıraş Rachel Hayes, Belkıs
Balpınar, Mehmet Ali Uysal,
Amerikalı kavramsal sanatçı
Mike Berg, Koray Tokdemir
Carlito Dalceggio yer alıyor.
Bu yıl, temmuz ayında açılan yeni
sergimiz İnsan ve Doğa Arasında için
çok heyecanlıyız. İnsanlık öykülerini
ve farklı kültürleri birleştiren bir yol
olarak doğa, birçok formda yaratıcı
ifadeyi besliyor. Doğa ve dünya ile kurduğumuz ilişkiyi yeniden ele alan sa-

natçıların işlerinden oluşan sergi, Ege
doğası ile diyalog halinde sunularak,
açık havada çeşitli kişisel yaratıcı pratikleri keşfetmeye davet ediyor. Farklı disiplinlerden değerli sanatçılarla
Bodrum’da çalışıyor olmak bizim
için ayrıca çok önemli. Sergide; Milano merkezli çağdaş sanatçı Federica
Perazzoli, Arjantinli endüstriyel tasarımcı ve sanatçı Cristián Mohaded,
Hollandalı tasarımcı ve sanatçı Sabine
Marcelis, İngiliz enstalasyon sanatçısı
Steve Messam, Küba kökenli Amerikalı sanatçılar José Parlá ve Rey Parlá,
Amerikalı tekstil sanatçısı ve heykeltıraş Rachel Hayes, art kilim akımı
öncüsü Belkıs Balpınar, Pi Artworks
iş birliğiyle Türkiyeli çağdaş sanatçı
Mehmet Ali Uysal, Galeri Nev İstanbul
iş birliğiyle Amerikalı kavramsal sanatçı Mike Berg, interdisipliner sanatçı
Koray Tokdemir ve kavramsal sanatçı
Carlito Dalceggio de dahil olmak üze-

re çeşitli disiplinlerden sanatçıların
işlerinden bir seçki sunuyoruz. Serginin en önemli parçası olan Misafir
Sanatçı Programı kapsamında Federica Perazzoli, Cristián Mohaded, Steve
Messam, José Parlá ve Sabine Marcelis’i Bodrum Maçakızı ile birlikle ağırladık. Bu isimleri Bodrum’da büyük
bir sergi çerçevesinde buluşturmak ve
kültürlerarası diyaloğa katkıda bulunmak ‘74 olarak misyonlarımızdan biri.
Ayrıca sanatçılar, sergiye özel eserlerini Ege doğasından esinlenerek; yerel teknikler, doğal malzemeler, lokal
atölye ve stüdyolarla iş birliği içinde
yarattı. Eserlerin tümü Maçakızı’nda,
Bodrum’un doğası ile ahenk içinde
çeşitli alanlarda sergileniyor.
Paralel etkinlikler ile sergi ile etkileşimi artırmak planlarımız arasında.
Diğer yandan, her sanatçının işini ve
pratiğini anlattığı ve sergi hakkında
görüşlerini paylaştığı sanatçı konuş-

maları video serisi, yaz boyunca kanallarımızdan online yayınlanacak.
İstanbul piyasası yaz dönemi durgunluğu yaşarken Bodrum’un alternatif
bir sanat merkezi olarak yükselebileceğini düşünüyor musunuz?
Yıllardır sanatçılar ilham için
Bodrum’a gelmeye devam ediyor. Yarımadanın ruhu ile bütünleşmiş bu
yaratıcılık ve keşfetme tutkusunun
buradaki projelerimiz için büyük bir
esin kaynağı olmaya devam edeceğini söyleyebilirim. Kültür sanat için
Bodrum’un başlı başına bir merkez
olacağını düşünüyorum. Uzun soluklu iş birlikleri özellikle Bodrum’daki
büyük sergiler için çok önemli. Bizim
bu karma sergideki misafir sanatçı
programıyla yaptığımız gibi, zaman
içerisinde bölgedeki zanaatkarlar,
atölyeler ve stüdyolar ile çalışma fırsatlarının artacağını düşünüyorum.

“Vi Veri Veniversum Vivus Vici”
“Ben Gerçeğin Gücüyle, Yaşadığım Sürece Kâinatı Bile Fethedebilirim”
İNSAN OLMAK! Aynı zamanda
Kadın Olmak! Sanatçı Olmak! toplumsal yüzleşme ve cesaret ister.
Beş sanatçı kadın bir araya gelerek
hem kendi cinsleri hem de insanlık
için özgür ve eşit bir dünyayı talep
ediyorlar.
15 Haziran / Çarşamba günü
Saat : 15.00 de Nişantaşı F Sanat Galerisi’nde beş sanatçının eserlerinin
yer alacağı serginin küratörlüğünü
yapan Hülya Düzenli şöyle açıklıyor;
“SERGİ V Sanatçı Kadınlar olmanın bilinciyle; “Vi Veri Veniversum
Vivus Vici / Ben Gerçeğin Gücüyle,
Yaşadığım Sürece Kâinatı Bile Fethedebilirim” başlıklı bu sergide kendi
kişisel yolculuklarının bir kesitini ortaya koyduklarını belirtiyor. Bu sergi
kavramsal ya da sanatsal bir buluşma
değil beş sanatçının bir araya gelişiyle ortaya çıkan bir Sanatçı Kadın
buluşmasıdır.
Sanatsal üretim zihinde başlar.
Her yaratı, yaratıcısının düşünce
ve duygularının, paylaşmak istediği
‘şey’in yansımasıdır. O şey ya da şeyler izleyici ile buluştuğunda yeni ve
farklı anlamlara ulaşacak, çoğalacak,
dönüşecektir.
İnsan kendi kendine konuştuğunda kendi sesini duyduğu halde
başka sesleri de duymak ister !..

Sanatçı da kendisini başka sanatçılar arasında görmek ya da onlarla
birlikte, yan yana durarak bir şeyler
söylemek ister. Bu sanatçıların yolculuklarının bir parçasıdır.
Bu sergilenişler sanatçı için olduğu gibi izleyici içinde bir zenginlik,
çeşitleme ve haz alanıdır.
Sergi V beş sanatçının her biri
kendi masalının kahramanları…
Her birinin kendi masalının diğerinin masalında olana göndermesi
var. Diyorlar ki: “Vi Veri Veniversum Vivus Vici / Gerçeğin Gücüyle Yaşadığım Sürece Kâinatı Bile
Fethedebilirim”
Onlar gerçeğin gücüyle, masallarının yansımasıyla birlikte olmanın
gücüyle kainatı bile fethedebilecekleri ortak paydasında buluşuyorlar.
Farklı malzeme ve yaklaşımlardan
oluşan eserler bu sanatçıların sanatsal yolculuklarında ve talep ettikleri özgür ve eşit dünyayı işaret etme
isteklerinde önemli bir duraktalar.”

Katılan sanatçılar;
Çiğdem ŞENER, kadim toplumlarda insanların aralarında anlaşma
yapmak için bir nesneyi bölüp sembol diye adlandırdıkları ve sakladıkları gibi, kendisi de resimlerinde bir
parçası izleyicide kalan bölümleme-

ler yani semboller kullanıyor.
Didem GERMEN, bireyin dünyaya, çevresine uyum sağlamak için
maskeler kullandığını, bu değişim,
dönüşüm sürecinde personalarımızın farkındalığına sahip olmamız
gerektiğinin altını çiziyor.
Gülşah KALEBAŞ, yaşamın sıradan yürüyüşü içinde bıraktığımız
sonsuz izlerle dolu olan mekanların
sanki bir canlı imiş gibi hafızalarının
olup olmadığını sorguluyor. Çünkü
mekanlar da bizim hafızalarımızı izlerle doldururlar yani yaşarlar. Kokularımızı, seslerimizi, düşüncelerimizi, dokunuşlarımızı saklarlar
bir
anı kutusu gibi.
Işın AVCIOĞLU, insana dair
her şeyle; bir anı nesnesi, fotoğraf,
doğadan bir parça, kendiliğinden
oluşmuş lekeler ya da izlerle ilgileniyor. Bütün bunlar bugün ile dün,
bugün ile gelecek arasında nerede
duruyorlar. Neye aittiler, neye ait
oldular. Nasıl algılanmışlardı, nasıl
algılanıyorlar ve gelecek…
Gelecek, her şeyin değişeceği,
içinde iken değişimin farkında olamayacağımız değişimlere gebe…
Meral BİLKAY, sessiz bir dil olarak sözsüz bir iletişime geçen tonlarıyla, sadeleştirilmiş, minimalize
edilmiş biçimsel anlatımın içinde

gürültü çıkaran, bağıran, karmaşık,
çizgileri ile hayatın bizlere sunduğu
zigzaglara karşın sürdürülebilir ‘huzur’un peşinde…
30 Haziran 2022 ye kadar sürecek olan sergide yaklaşık kırk kadar
farklı malzeme ve tekniklerle yapılmış eserler sergilenecektir.
Küratör Hülya Düzenli, 1980 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Ana Sanat Dalı yüksek
mezunu olup özel bir kurumda ve
çeşitli üniversitelerde resim dersleri
vermiş, kişisel sergiler açarak sanat
yaşamını sürdürmüştür. Dünya Müzelerinin pek çoğunda canlı olarak
anlatımlar yapmıştır. Halen Hülya
Düzenli Sanat Atölyesi’nde online
Sanat Tarihi, Resim, Konsept Yönetimi ve Temel Sanat Eğitimi dersleri
vermektedir.
Sanatsal birçok etkinlik düzenleyen ve sergi küratörlükleri yapmakta
olan sanatçı, sanatta yaratıcılığın gelişmesi için bilgi, cesaret, donanım
ve sürekli üretim ile sanatsal birlikteliklerin içinde yer almanın üzerinde
durmaktadır. Sanat kitapları, sanat
dergilerinde yazılar yazmış, Türkiye
ve Avrupa Birliği’nden tescilini aldığı ‘Körler İçin Renk Alfabesi’ buluşunun sahibidir.

Bu bir reklamdır.

IstanbulArtNews

14 |

HABER

Temmuz/Ağustos, 2022 | Sayı: 69

Çağdaş sanata dair çok yönlü bir deneyim
PİLEVNELİ Yalıkavak, sanatseverleri sanatı farklı açıdan deneyimleyebilecekleri bir alanda ağırlayacak. Yalıkavak sırtlarında 6,5 dönümlük bir arazi içinde yer alan galeri iki
farklı sergiyle sanatseverleri karşılıyor. Bu sergilerden birinde PİLEVNELİ, König Galerie ve dünyanın en seçkin galerilerinden Galleria Continua ile iş birliği gerçekleştiriyor.
IAN
PİLEVNELİ Yalıkavak, 2 Temmuz-15
Eylül tarihleri arasında sanatseverleri
sanatı farklı açıdan deneyimleyebilecekleri bir ortamda ağırlayacak. 1500
metrekare kapalı alan, 5000 metrekare açık alandan oluşan 6,5 dönümlük
bir arazi içinde yer alan galeri açılışı
itibarıyla iki farklı sergiyle sanatseverleri karşılıyor. Bu sergilerden biri
PİLEVNELİ’nin, König Galerie ve
Galleria Continua ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği heykel sergisi.
İnsan figürü ve insanın fiziksel tasvirine odaklanan heykel sergisinde üç
galeri temsil ettiği üçer sanatçıdan
eserler sunuyor. König Galerie; Daniel Arsham, Stephan Balkenhol ve
Elmgreen & Dragset; Galleria Continua Hans Op de Beeck, Michelangelo Pistoletto ve Pascale Marthine
Tayou; PİLEVNELİ ise Johan Creten,
Serkan Sarıer ve Erdoğan Zümrütoğlu’nun eserlerine yer veriyor.
PİLEVNELİ sanatçılarının son
dönem üretimlerinden oluşan grup
sergisi de yaz sezonu süresince Yalıkavak’ta yer alacak. Sergi, galeri alanında yer alan tüm binalar ve bahçe içinde çeşitli noktalara yayılıyor. Sergide
Bora Akıncıtürk, Nevin Aladağ, Refik
Anadol, Nobuyoshi Araki, Johan Creten, Ali Elmacı, Jan Fabre, Esra Gülmen, Hechizoo, Tim Kent, Daniel
Knorr, Arik Levy, Bjarne Melgaard,
Mehmet & Kazım, Frank Nitsche,
Hans Op de Beeck, Zoe Ouvrier, Michael Sailstorfer, Serkan Sarıer, Meltem Sarıkaya, Defne Tesal, Tarık Töre,
Richard Wilson ve Erdoğan Zümrütoğlu’nun eserleri Bodrum’u ziyaret
eden sanatseverlerle buluşuyor.
PİLEVNELİ Yalıkavak, beş ayrı
kota oturan taş evlerin iki kotundaki
galeri mekanlarına yayılıyor. Sergilerin gerçekleşeceği bu alanların yanı
sıra alan içinde yer alan Zaaf ziyaretçilere üstün bir gastronomi deneyimi
sunmakta. Alanda ayrıca PİLEVNELİ bünyesindeki sanatçılarla Türkiye’den markaları bir araya getiren
çeşitli özgün ürünlerin ve PİLEVNELİ basımı kitapların satışa sunulduğu
bir mağaza bulunmakta. PİLEVNELİ ve temsil ettiği sanatçılardan Esra
Gülmen, Ali Elmacı, Tarık Töre ve

PİLEVNELİ Yalıkavak, 1500 metrekare kapalı alan, 5000 metrekare açık alandan oluşuyor.

Mehmet & Kazım’ın sırasıyla Anim,
Les Benjamins, Mergim, Misela ve
Monsieur Chaussette markalarıyla iş birliğinden doğan ürünler yaz
boyunca PİLEVNELİ Yalıkavak bünyesindeki mağazada satışta olacak.
PİLEVNELİ Yalıkavak, tüm bunlara
ek olan eşsiz manzarasıyla bu yaz
Bodrum’da ziyaretçilere çok yönlü
deneyim sunan bir çağdaş sanat alanı
yaratacak.

■ MURAT PILEVNELI
PİLEVNELİ Kurucusu
Geçen yaz da Bodrum’daydık.
Kaplankaya’da ve Mandarin Otel’de
iki mekan açtık. Kaplankaya, yapı itibariyle büyük bir club house formatında ve o zamanki yönetime ayrılmış
bir binaydı. Pandemi dolayısıyla orası boşaltılmıştı; biz de bu mekanı ve
yaklaşık 4500 metrekare alanı bir koleksiyon yapısına dönüştürdük. Bunu
König Galerie ile iş birliği içinde gerçekleştirdik. Mandarin’de ise klasik
bir galeri mantığıyla, içinde kişisel

ve grup sergiler olan bir sergileme
alanı oluşturduk. Deneyimlerimiz de
son derece olumluydu. Olumlu olması demek illa büyük satışlar olması
anlamına gelmiyor, daha da önemli
olan şey mevcut koleksiyonerlerimizle çok daha sıkı dostluklar kurarak
ilişkilerimizi kuvvetlendirmek. Sanırım geçen senenin bize en önemli
yararı da bu oldu.
Geçen seneki satışlarımız da gayet tatminkârdı, yabancılar bazında
açıkçası beklentimizi karşılayamadık.
Özellikle Mandarin Otel’de beklentimiz daha fazla yabancı sanatseverle
bir araya gelmekti. Ancak böyle bir
ilgi ve alakayla karşı karşıya kalmadık.
Ama dediğim gibi yerli alıcılarımızla
daha fazla zaman geçirme imkanımız
oldu, nitekim İstanbul’da bir yıl içinde bile mekanımıza zar zor gelebilen
koleksiyonerlerimizle tatil sebebiyle
Bodrum’da daha çok zaman geçirip
ve bir araya gelebildik.
Bu sene Bodrum’daki ikinci yılımız. Bizi bu sene de buraya gelmeye

teşvik eden iki faktör var. Bunların
birincisi, devamlılığı sağlamak; bu
noktada bu çok önemli. Bir kere
yapıp bırakmaktan ziyade, burada
devamlılığı sağlamak istiyoruz. Ama
bunu yaparken de yeni bir deneyim
yaşamak için bu sene Yalıkavak sırtlarında yaklaşık 1500 metrekare kapalı, 5000 metrekare açık alanı olan,
yani toplam 6,5 dönümlük bir alan
içinde bir yapı yaratıyoruz. Bu yapı
içinde galeri mekanları olduğu gibi,
aynı zamanda bir yaşam alanı, yaşam
alanıyla beraber bir restoran ve bir
hediyelik eşya dükkanı var. Bununla
birlikte yabancı markalara, yani illa
sanatla ilintili olmayan yabancı markalara da ev sahipliği yapacak ve onların pop-up dükkanlar açmalarına
da imkan tanıyacağız. Kısacası aslında bu yaz Bodrum’da sanatın farklı
açıdan deneyimlenmesini sağlamaya
çalışıyoruz.
Burada olmakla ilgili bizi teşvik
eden ikinci etkene gelirsek… Bizim
mesleğimiz, yani galericilik 365 gün
çalışılan bir meslek ancak geçmiş
yıllara baktığımızda galeriler mayıs
sonunda tatile girer, 15 Eylül, hatta
bazen ekim ayında tekrar açılırdı;
yani yaz boyunca tatil yapılırdı. Halbuki ticaret hayatı yazın durmuyor,
tam tersine aynen aynı hızla devam
ediyor. Bu nedenle biz de bu mantık
çerçevesinde kışın İstanbul’da yazın
Bodrum’da aktif olan iki mekanla galericilik çalışmalarımıza devam etme
kararı aldık.
Burada sezon boyunca iki ayrı
sergileme yapacağız. Biri, bizim ga-

leri programımızda yer alan sanatçılarımızın eserlerinden oluşan bir
karma sergi. Bu karma sergide sanatçılarımızın sergiye özel ürettiği son
dönem çalışmalarını sergileyeceğiz.
İkinci sergimiz de 16 Temmuz’da açılacak olan bir grup sergisi. Bu grup
sergisinde de konumuz figüratif heykel olacak. Bu sergi özelinde iki yabancı galeriyle iş birliği gerçekleştiriyoruz. Bunlardan biri geçen sene de
beraber çalıştığımız König Galerie,
diğeri de merkezi İtalya San Gimignano’da bulunan Galleria Continua.
Bodrum İstanbul’a alternatif bir
sanat merkezi olabilir mi? Alternatif
asla… Alternatif de olmamalı zaten.
İstanbul ayrı bir mesele, Bodrum
ayrı bir mesele, başka şehirler de ayrı
meseleler. Bodrum’un kendi içinde
barındırdığı bir potansiyel var. Ha
Bodrum olmaz Alaçatı olur; olabilir.
Her yerde bir şeyler yapılabilir ama
şöyle bir şey var yerel yönetimlerin
bunun destekçisi olması gerekir.
Şimdiye kadar yerel yönetimlerin bu
konulara dair bir destekleri olmadı.
Özel sektör her zaman, özellikle de
galericilikte, kendi imkanları çerçevesinde bir takım koşullar yaratmaya
çalıştı. Ama burada Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ayrı tutmak
lazım. Kendisi sanata çok ilgili, Bodrum’da sanatın daha fazla yer alması
için çok fazla çaba harcayan, bunu
destekleyen bir yerel yönetici ve isteklerimiz olduğunda mümkün olduğunca, yapılabilir noktalarda bize
destek olmak için çalıştığını da özellikle belirtmek istiyorum.

Mesa ve Sevil Dolmacı Bodrum’da yeni galeri açıyor
SEVIL DOLMACI
Sevil Dolmacı Art Gallery Kurucusu
Geçen yıl Bodrum Loft’da, Sculpville
isimli açık hava heykel parkı projesini gerçekleştirdik. Oldukça ilgili
gördü. Çoğunlukla Türk sanatseverlerinin ilgi gösterdiği proje’yi ilgi çoğunlukla İstanbul, Ankara, İzmir’li
sanatseverlerden olsa da Katar, Azerbeycan, Lübnan ve Kuveyt’ten gelen
sanatseverlerin de gezip alışveriş yaptığını söylebiliriz.
Sevil Dolmacı Art Gallery olarak
bu yıl Mesa Bodrum ile işbirliği yaptık. Demirbükü’nde yer alan Mesa
içerisinde oldukça popüler olan
Naru Restaurant ve Japon Meyhanesi
ve Mesa Otel kompleksi içinde hem
tanımlı bir galeri mekanımız olacak
hem de açık hava heykel parkı projemizi hayata geçireceğiz. Burada Türk
sanatseverlerin yine çoğunluğu oluşturacağını düşünüyoruz. Ancak kendi iletişim ağımız ile yabancı ilgili kit-

Reuven Israel, ‘Vessels’, basılmış MDF, 35,5x25,5x25,5cm, 2012

leyi de misafir etmeye hazırlanıyoruz.
Sergilemelerimizde Mesa Bodrum’a özel olarak büyük ölçekli heykeller üreten heykeltıraş Ozan Oganer, geleneksel bir obje olan dantel

oyasını eğlenceli figüratif heykellere
dönüştürüyor. Bahadır Çolak, Kadriye İnal, Yasin Uysallar ve Gözde Can
Köroğlu’nun söz konusu özel açık
hava heykel parkı için ürettikleri

heykellerinde Alice Harikalar
Diyarı konseptini ele alıyorlar.
Türkiye’de Borusan Contemporary’nin koleksiyonunda
neon eserleriyle yer almış
olan Alman sanatçı Ruby Anemic’in neon işleri, Reuven Israil’in el yapımı ahşap heykelleri, Andy Warhol’un “Sunday
B. Morning (after)” serisinden serigrafileri, mizahi karikatürleriyle tanınan illüstratör
ve ressam David Shrigley’in
kağıt eserleri, Haluk Akakçe’nin son dönem üretimleri,
Leila Babirye’nin toplumsal
cinsiyet temalı eserleri, Theodore Boyer’in natürmortları, Ganalı sanatçı Felix Kwesi
Awotwi portreleri ve Valentino
için özel bir eser üreten Sara
Ludy’un dijital eserlerinin de olacağı
sergileme alanında yaz mevsiminden
ve Bodrum’dan ilham alan eserler 15
günlük pop-up sergilerle sanatseverle buluşuyor.

Bodrum son dönemde dünyanın
da gözünü çevirdiği oldukça popüler
bir tatil lokasyonu. Burada da geçen
yıl olduğu gibi Capri, St Tropez, Mikonos gibi tatil merkezlerinde yer
alan geçici/kalıcı galeri mekanları
gibi bir aura yaratılıyor ve bence bu
durum birkaç yıla daha kurumsal bir
hale gelecek. Hem yatırımcılar bunun gerekliliğine hem de galeriler
yaz şubelerinin getirisine daha çok
inanacak. Büyük galeriler bu pastadan şüphesiz daha çok pay alacak.
Biz geçen yıl Katar şeyhlerinden
Suudi Prenslere ve Azerbeycan’dan
Kuveytli iş insanlarına kadar farklı
profillere hizmet verdik. Bu yıl ise
amacımız Avrupa ve Amerika’dan gelecek sanat ilgilisine hizmet vermek.
Pandemi sonrası umarım kalifiye
bir turist akışı olacak. Yerel yönetim
ve galerilerin dışında yatırımcıların
desteği çok önemli. Sanatın bir ihtiyaç/zorunluluk haline gelmesi işleri
kolaylaştırıp yaygınlaştıracaktır diye
düşünüyorum.

Thirty Years of
Design
Connection
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Uluslararası Opera Festivali, Bodrum’da
Uluslararası Opera Festivali’nin kurucusu VAO, Bodrum’da uluslararası opera sanatçıları yetiştiriyor. Dünyanın farklı bölgelerinden gelerek VAO bünyesinde eğitim gören
sanatçılar, Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen festivalde sahne alıyor. VAO’nun Direktörü Hugo Vera, programın detaylarını IAN okuyucularıyla paylaştı.

VAO’nun misyonu, katılımcıları 21’inci yüzyıl eğlence dünyasında başarıya hazırlamak için performans pratiğinde uluslararası bir eğitim sağlamak. Dolayısıyla, öğrenciye bir sayı olarak değil; büyüme ve başarılı olma tutkusu olan eşsiz bir insan gözüyle bakıyorlar.

ÖYKÜ TERLEMEZ
oykuterlemez@gmail.com
VAO ekibi, 2019 yılında ilk kez
İtalya’nın Orvieto kentinde düzenlendikleri Uluslararası Opera Festivali’ni 2021’de pandemiyle birlikte
Bodrum’a taşıma kararı alıyor. VAO
bünyesinde yetişen sanatçıların hazırladıkları opera gösterileri, Bodrum Belediyesi ve Çağdaş Holding
sponsorluğunda ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşuyor. Dünyanın
birçok yerinden katılımcı öğrencilerle gerçekleştirilen programının eğitim kadrosunda Hugo Vera, Raffaele
Cipriano, Marie Te Hapuku, Allison
Price, Tuğçe Doruk, Elanie Rinaldi,
Evrim Keskin, Tulio Gagliardo, Sararh Horn, Alejandro Avila, Jared
Hiscock ve Kristin Roach yer alıyor.
1 Temmuz tarihinde ilk opera performansının sergilendiği etkinlik, 17
Temmuz’da sona eriyor. VAO Direktörü Hugo Vera, program hakkında
sorularımızı yanıtladı.
VAO isminin hikayesi nedir?
VAO, Vocal Academy of Opera’nın kısaltmasıdır. Bu grupla yapılan ilk akademi festivali 2019 yılında
İtalya’nın Orvieto kentinde gerçekleştirildi. Biz Orvieto’ya, Vocal Academy of Orvieto adıyla gittik. Türki-

ye’ye taşındığımızda yaptığımız işin
daha iyi bir tanımını eklerken baş
harfleri aynı tutmak istedik.
VAO projesi nasıl hayata geçirildi?
Süreçten biraz bahsedebilir misiniz?
Gelişmekte olan sanatçılar, yönetmenler ve şeflerin şu anda tüm
dünyada çalışan dünyaca ünlü sanatçılarla çalışma fırsatı bulabilecekleri
bir yaz müziği programı hazırlama
fikriyle başladık. Yaş, cinsiyet, ırk ve
sosyo-ekonomik geçmişleri ne olursa olsun. Açıkçası, bir yer bulmak
ve o yerle temas kurmak her zaman
zordur. Bir meslektaşımızın bizi iletişime geçirdiği, İtalya’nın Orvieto
kentinden başladık projeye. Performans mekanlarının yanı sıra hükümet yetkilileri de olumlu bir sezon
geçirmemizi sağladı.
Diğer bir engel ise elbette fakülte
bulmak oldu. Neyse ki New York Metropolitan’daki ve diğer mekanlardaki performanslarım sayesinde, bir
festivalin parçası olmaya istekli sanatçılar bulabildim ve bunu çok düşük
bir fiyata gerçekleştirip onları eğitebildim. Aynı zamanda misyon değerlerimizi de onlarla paylaşabildim.
Fakültemize katılan İzmir Operası sanatçılarıyla da bağlantı kurduk. Bunu
söylerken garip hissediyorum ama
pandemiye bizi Türkiye’ye getirdiği
için teşekkür etmeliyiz. O olmasay-

dı İtalya’dan ayrılamazdık ve orada
var olan birçok programdan yalnızca
biri olurduk. Türkiye’ye ABD’den gelen tek program biziz. Bodrum bizi
kollarını açarak karşıladı. Bu sezon
“Bir çocuğu yetiştirmek için bir köy
gerekir” diyoruz. Bodrum ve Türkiye halkı bizi karşıladı ve burası bizim
evimiz diyebilirim.
Bodrum’a gelme fikri nasıl oluştu?
Daha önce hiç Türkiye’de bulundunuz mu?
Akademi festivalimizi buraya getirmeden önce Türkiye’yi daha önce
hiç ziyaret etmemiştik. Bodrum fikrini, akademiden bir meslektaşımın üç
hafta boyunca müzik öğrenmek, çalışmak ve müzik yapmak için mükemmel bir yer olduğu konusunda ısrar
etmesiyle bulduk. İlk başta tereddüt
ettik ama sonra Bodrum halkının ne
kadar sıcakkanlı ve heyecanlı olduğunu gördük. Buranın artık bizim
evimiz olduğuna karar verdik. Bu
kararımdan da hiç pişman olmadım.
VAO bünyesinde öğrenciler hangi sanat disiplinlerinde yetiştiriliyor?
Öğrencilerimiz için merkezi odak
noktamız operadır. Diğer türlerin yanı
sıra operaya müzikal tiyatroyu da dahil
ediyoruz. Öğrencilerimize sektörde aktif olarak çalışan dünyaca ünlü öğretim
üyeleriyle birebir dersler sağlıyor, bir

VAO, Vocal Academy of
Opera’nın kısaltması. Bu
grupla yapılan ilk akademi
festivali 2019 yılında İtalya’nın
Orvieto kentinde gerçekleştirildi. Program, gelişmekte
olan sanatçılar, yönetmenler ve
şeflerin şu anda tüm dünyada
çalışan dünyaca ünlü sanatçılarla çalışma fırsatı bulabilecekleri bir yaz müziği programı hazırlama fikriyle başladı.
opera sanatçısının profesyonel yaşamına dair koçluk yapıyor, öğrendiklerini
uygulamak için performans fırsatları
yaratıyor, yerel sanatçılarla opera performansları ve şehir genelinde konser
performansları sergilemelerini sağlıyoruz. Tüm bunlar müziğin güzelliği ile
kültürleri bir araya getiriyor. Son olarak, usta şeflerimiz ve piyanistlerimizle
birlikte çalışan genç şeflerin yanı sıra
antrenör piyanistleri de misafir etmeye
başladık.
VAO hakkında detaylı bilgi verebilir
misiniz? Örneğin, kuruluş felsefesi,
manifestosu, hedefleri…
Sloganımız basit: Yarat. Yenilik
Yap. Rol Yap. Misyonumuz, katılımcı sanatçıları 21’inci yüzyıl eğlence
dünyasında başarıya hazırlamak için

performans pratiğinde uluslararası
bir eğitim sağlamak. Her katılımcıyla birebir çalışmaktan gurur duyan,
icracıları kendi vokal enstrümanlarını başarıyla kullanmaya hazırlayacak araçları sağlamaya çalışan butik
bir şirketiz. Öğrenci bir sayı değildir.
Büyümeye ve başarılı olmaya tutkusu olan eşsiz bir insandır. Günlük
dersler, koçluklar, provalar ve performanslar ile her öğrencinin sanatına ve daha da önemlisi kendilerine
daha fazla güvenerek buradan ayrılmasını hedefliyoruz.
Sezon sonunda sahneye çıkacak performansları hangi kriterlere göre belirliyorsunuz?
Öğrencilerin burada oldukları süre boyunca yapabildikleri kadar çok performans göstermelerini
sağlayarak bulundukları yerde en
iyi olmalarına yardımcı oluyoruz.
Öğrenme teoride başlar ve performans pratiğinde pekiştirilir. Bu nedenle mümkün olduğunca sık performans göstermelerini sağlıyoruz.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın,
Bodrum Belediyesi ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın, ana
sponsorumuz Çağdaş Holding’in
ve festivalimizi gerçeğe dönüştüren
sponsorlarımızın cömertliği olmasaydı burada, Bodrum’da performanslarımız gerçekleşemezdi.
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Bodrum’da üretenlerin gözünden: Bodrum
Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bodrum, tarihi ve coğrafyasıyla yarımadanın dört bir yanında yer alan sanatçılara ilham olmaya devam ediyor. Atölyesi
Bodrum’da olan Ahmet Oran, Ali Atmaca ve Ender Güzey, yaşantılarını, üretim pratiklerini ve Bodrum’un alternatif bir sanat merkezi olması yönündeki önerilerini paylaştı.

Ender Güzey’in Bodrum’un Alazeytin bölgesinde yer alan ve Lelegler’in ilk yerleşim yerlerinden biri olan Syangela’da kurduğu ARThill, kendi enerjisini üreten ve yağmur suyunu depolayarak değerlendiren bir yapı.

ÖYKÜ TERLEMEZ
oykuterlemez@gmail.com
Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Bodrum, farklı
sanat dallarında üretim gerçekleştiren birçok sanatçıya ev sahipliği yapıyor. Yarımadanın farklı bölgelerinde yer alan atölyelerinde sanatçılar,
beldenin tarihinden, doğasından ve
ikliminden ilham alarak, eserlerini
üretiyor. Atölyesi Bodrum’da olan
sanatçılardan Ali Atmaca, Ender
Güzey ve Ahmet Oran uzun yıllardır sanat pratiklerini bu coğrafyada
gerçekleştiriyor. Gümüşlük’te yer
alan atölyesinde artık beyaz fonlu
resimler yapan Atmaca, Bodrum’un
Alazeytin bölgesinde yer alan ve
Lelegler’in ilk yerleşim yerlerinden
biri olan Syangela’da, kendi enerjisini üreten ve yağmur suyunu depolayarak değerlendiren ARThill’in
kurucusu Güzey, Yalıkavak’ın görece
korunmuş doğasında atölyesini konumlandıran ve evcil hayvanlarıyla
beraber sanat üretimlerini gerçekleştiren Oran, Bodrum’a yerleşme
süreçlerini, Bodrum’un sanatlarına
etkisini ve beldenin uluslararası bir
sanat merkezi olabilmesine dair önerilerini paylaştı.

olduğum bir yelkenli ile Akdeniz’i
üç ay resim yaparak gezdikten sonra, denizden olmuştu. 2006 yılında
Bodrum’a yerleştiğimde bir arazi alıp
benim kimliğimi taşıyan bir atölye,
ev ve eserlerimi koruyan bir alan yaratma vizyonum vardı. Kesin olan,
olacağım yer herkesin yerleştiği bir
yer olmamalıydı. Tüm yarımadayı
dolaştıktan sonra Alazeytin bölgesini keşfettim. Burası Bodrumluların
bile bilmediği bir yerdi. Turizmden
ve yeni zenginlerin tercihlerinden
uzak bir yer Alazeytin. Suyu ve yolu

‘Kendi vizyonumu Alazeytin
Tepesi’nde yaşatarak sanata
susayan insanlarla paylaşıyorum’
■ ENDER GÜZEY
Bodrum’a ilk gelişim 80’li yılların başında, Hollanda’dan almış

Ender Güzey

olmayan, vadiye ve karşısında zümrüt
yeşili ulu bir dağa bakan bir tepe keşfettim. Tepenin ismini Sanat Tepesi
‘ARThill’ koydum. Bu seçimimin nedenini 2013-2014 yıllarındaki inşaat
döneminde bir Alman arkeoloji dergisinden öğrendim. Karşımdaki tepe
Lelegler’in ilk yerleşim yerlerinden
biri olan Syangela ve arazimin önündeki patikaysa o dönemde “tanrıçalar
geçidi” veya “ana tanrıçaya giden yol”
olarak anılan Leleg ve Karya Yolu’ymuş. İşte tam burada kendi çizdiğim
mimari tasarımlarımla, logom ve

sembolüm olan Zeus’un boynuzları
üzerine, kendi enerjisini güneş ve
rüzgarla üreten, yağmur suyunu depolayarak değerlendiren ARThill’i
inşa ettim. 2015’te açılışını yaptığım
Sanat Tepesi’nde çeşitli sergi ve etkinlikler kapsamında, bir de bana
ilham veren bu konumun tarihi efsanesini bir festival ile canlandırdım:
“Tanrıçalar Geçidi Festivali”
Ben çocukluğumdan beri mitolojiden ve arkeolojik alanlardan çok etkilenmişimdir. Bu sanatımın da ana
unsuru olmuştur. İzleyicileri de dahil

ettiğim performanslarımın ana temaları evrenseldir. Bodrum’un merkezinden uzak bir yere yerleşmemin
sebeplerinden biri de dokunulan
yerlerin estetikten uzak bir dönüşüme uğramasıdır. Bu nedenle kendi
vizyonumu Alazeytin Tepesi’nde yaşatarak sanata susayan insanlarla paylaşıyorum. Diğerleri Bodrum’dan 14
kilometrelik mesafeyi çok uzak bulduklarından dolayı gelmemekle beni
çok mutlu ediyorlar. Yani doğal bir
seleksiyon oluyor. Burada öncelikle
bol oksijen teneffüs ediyorum, müzik
yerine kuşları dinliyorum. Karşımdaki ulu dağın tepesindeki Zeus’la
sohbet ediyorum. Onun Hera’dan
kaçmak için boğaya dönüşümünü izliyorum ve eserlerime yansıtıyorum.
Orman yangınlarına hüzünle tanık
olup, doğada ve denizde yontulmuş
bulduğum ağaç parçalarını, kütükleri yakarak heykele, toteme, objeye
dönüştürüyorum. Onları evrensel
yolculuğa gönderiyorum. Yontup soyarak içlerindeki kimliği dışa çıkarıyorum. Denizde bulduğum çömlek
parçalarının sorularıma verdikleri
cevapları üzerlerine resmediyorum.
Bu yörede çıkan kayrak taşlarından
ilham alarak üzerlerine grafittiler
yapıyorum.
Buradayım. Çünkü İstanbul ilham verdiği kadar enerji çalan bir
kente dönüştü. Bu eşi benzeri olmayan şehre, (tılsımı hâlâ var olsa bile)
gayri medeni bir yük bindirildi. Artık
bunu görmek ve yaşamak içimi sızlatıyor. Çocukluğumun Gezi Parkı’nda
Pazar günleri saat 11’de canlı klasik
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Ali Atmaca: ‘Bodrum’un
bir sanat merkezi olarak
gündeme oturması çok da
uzun sürmeyecek diye düşünüyorum. Sanatçılarla birlikte
resim alıcısı da Bodrum’a
taşınmaya başladı. Hatta
İstanbul’da sergi açan bir
sanatçıdan resim almayıp, aynı
sanatçının Bodrum sergisinden resim almayı tercih edenlerle karşılaşıyorum.’
müzik konseri verilirdi. Hanımefendiler ve beyefendiler, çocukları ile
birlikte en şık kıyafetleriyle bu konserleri izlerdi. Belki de bazılarının bu
yüzden Gezi Parkı’na hâlâ alerjileri
var. Tepebaşı’nda çok güzel bir bina
içinde çocuk tiyatrosu vardı. Şimdi
yerinde yeşil, mavi mimarisiyle utanç
verici bir bina duruyor. Bu üzücü gerçekler beni doğduğum büyüdüğüm
kentten uzaklaştırdı ve Bodrum’a
yerleştim. Ancak Bodrum’un İstanbul’a alternatif bir sanat merkezi
haline geldiğini düşünmüyorum.
Bunun olabilmesi için Bodrum Belediyesi’nin ciddiye alınabilecek
dünya görüşüyle ve birebir kültürel
deneyimleriyle vizyon sahibi olan bir
başkana ihtiyacı vardır. Ayrıca en üst
seviyede gerçekten dünya sanatını bilen bir danışman kurulunun seferber
edilmesi gerekir. Bugüne kadar öyle
bir gelişme görmedim.
Beş senelik ileri görüşlü bir
planla Bodrum’un hızlı bir kültürel
kalkınmaya adım atabileceğinden
eminim. Çünkü Bodrum’un altyapısı, tarihi geçmişi, üstü açılmamış
değerlendirilmemiş zenginlikleriyle
bu çok kolay yapılabilir. Ancak son
yıllarda ve yakın zamanda yapıldığı
gibi kamusal alana tesadüfen yerleştirilmiş, plastikten yapılmış sözde
heykellerle hiçbir yere varılmaz; veya
belediyeye bağlı sergi alanlarında
rastgele amatör sergilerle belli bir
kaliteye ulaşılmaz. Bizde maalesef
çok değer verilen bir yanılgı var:
Profesör ünvanı olan kişiler belki iyi
bir hoca olabilir, fakat bu dünya çapında vizyon sahibi bir kişiliği veya
danışman kalitesini kanıtlayacak bir
unsur değildir. Aynı şey tabii ki ülkemizde mevcut olan küratör furyası
için de söylenebilir. Küratörlüğün ne
kadar yanlış anlaşıldığı ve değerlendirildiği yapılan çoğu sergide zaten
ortada. Bizde küratör, rejisör ve baş
aktördür. Sanatçı ise en alt sırada yer
alan figüran konumundadır. Bu sıralamayı yapılan afiş ve tanıtımlarda
bile görebilirsiniz.
Bodrum’da sanata yönelimi değerlendirecek olursam; Bodrum’da
ne sergilendiğinden ziyade, öncelikle ikram verilen açılışlar çok rağbet
görüyor. Gelelim asıl önemli olan
gerçeklere: Türkiye’de acaba Avrupa’da benim tanık olduğum gibi, sevdiği bir eseri satın almak için bir veya
birkaç sene para biriktiren ve hayatında başka şeylerden, örneğin yeni
model bir arabadan vazgeçen bir koleksiyoner var mı? Ben tanımıyorum.
Bu açıdan ülkemizi sanat koleksiyon
gelenekleri olan Avrupa’yla ve diğer
ülkelerle mukayese etmek de pek
mümkün değil. Bir sanat koleksiyonunun sayısı değil kalitesi önemli.
Ayrıca bağışlarla bir koleksiyon oluşturulmasını da doğru bulmuyorum.
Bir sanatçının iyi bir eserini hatta en
önemli eserlerinden birini alabilmeniz için sanatçının bunu bir müzeye
bile olsa bağışlamasını beklememeniz gerekir. Bence eserlerini hibe
eden sanatçılar egolarını tatmin etmek için bağış yapıyorlar. Hatta bir
kuruma veya kişiye sanatçının eserini
bağışlamasını rüşvet vermek olarak
değerlendiriyorum. Bodrum’da bu-

Ali Atmaca

lunan çoğu milyonlarca dolar değerindeki devasa villalar veya dairelerde ciddiye alınacak değerli sanat
eserleri gördüğümü söyleyemem. İç
mimari konusunda dergiden çıkmış
evler görebilirsiniz fakat ev sahibinin
kişiliğini yansıtan kaliteli bir sanat
koleksiyonu görmek pek kolay değil.
ARThill en çok yurtdışından
gelen sanatseverlerin ve özellikle
Bodrum’a ARThill için gelen koleksiyonerlerin adresi oldu. Bu yaz da
ARThill’de dönüşümlü sergilere ve
etkinliklere yer veriyorum. Örneğin
geçenlerde genç solistlerle mükemmel bir resital gerçekleştirdik. Şu an,
1993 senesinde İstanbul Boğazı’nda
gerçekleştirmiş olduğum, Avrupa
medyasına yansıyan, Alman ve Fransız televizyon kanallarının canlı yayın
yaptıkları “Nuh’un Gemisi” performansımdan kalan eserleri “Nuh’un
Gemisi Kalıntıları”nı ve kısmen Montana’da yapmış olduğum “Ateş’ten
Doğan”dan eserlerimi sergiliyorum.
Bu sergide bazı tuval üzerine kum resimlerimden de örnekler yer alıyor.

‘Bodrum’a geldikten sonra beyaz
fonlu resimler yapmaya başladım’
■ ALI ATMACA
20 yıldır Bodrum Gümüşlük’teyim. Roma, Paris ve son olarak
İstanbul’daydım. Ancak büyük şehirlerden sıkıldım. Bodrum’a geliş
nedenim bir tür kaçıştı. Bu ortamlardan kopup saklanma isteğiydi.
Doğayla iç içe olmak, yoz ve entelektüel tartışmalardan kurtulmak
benim yaratıcı gücümü çok destekledi. Bodrum’da gündelik yaşamım
çalışmak ve yine çalışmakla geçiyor.
Bu arada doğa gezilerini ve denize
girmeyi gözardı etmiyorum. Bodrum’a geldikten sonra beyaz fonlu
resimler yapmaya başladım. Çünkü
her yanım beyaz ve maviyle kaplı.
Öyle görünüyor ki buranın doğası
beni iyi anlamda besliyor. Açık hava,
güneş, deniz optimist düşünmemi,
daha cesur olmamı sağladı. Örneğin
daha önce tuvale kırmızı veya mavi
bir leke koyduğumda çelişkiler taşıyordum. “Leke büyük mü, parlak
mı?” gibi. Şimdi ise hangi lekeyi tuvale koyarsam koyayım, kesinlikle oldu

diyebiliyorum. Hatta bir tür komut
veriyorum. ‘Olmak zorundasın!’
Burada yaşanan gelişmelerden ve
tarihten yola çıkarsak, Bodrum kesinlikle İstanbul’a alternatif bir sanat
merkezi olabilir. Çünkü bu olmak zorundaydı. Nedenine gelince sanatçıların çoğunun atölyeleri Bodrum’da.
Yeni galeriler ve kültür merkezleri
hızla çoğalıyor. Örneğin Paris 1980
yıllarına kadar Avrupa’nın en önemli sanat merkeziydi. 1940’lardan başlayarak sanatçılar hızla atölyelerini
Fransa’nın güneyine (Cannes, Nice,
Antib) taşıdılar. Başta Picasso olmak
üzere, Matisse, Cezanne, Arman
çalışmalarını güneyde yürüttüler.
Hızla modern sanat müzeleri açıldı.
Bu gelişmeler Paris’i sanat merkezi
olmaktan çıkardı. Aynı oluşum, geç
kalmakla birlikte İstanbul-Bodrum
arasında yaşanmaya başlandı. İstanbul’u hiç bir zaman gerçek bir sanat
merkezi olarak göremedim. Evrensel
bir konumu olduğunu düşünmüyorum. Bodrum’un sanat merkezi olarak gündeme oturması çok da uzun
sürmeyecek diye düşünüyorum.
Sanatçılarla birlikte resim alıcısı da
Bodrum’a taşınmaya başladı. Hatta
İstanbul’da sergi açan bir sanatçıdan
resim almayıp, aynı sanatçının Bodrum sergisinden resim almayı tercih
edenlerle karşılaşıyorum. 2021 yılında Art Melek oluşumunun düzenlediği Açık Atölye Günleri’nde bir gün
içinde yaklaşık 40 ziyaretçi atölyemi
deneyimleme ve çalışmalarımı izleme fırsatı buldu. Bu projede yer alan
yaklaşık 40 sanatçının da atölyeleri
izleyicilerle buluştu. Bunu büyük şehirlerle oranlarsak herhangi bir galerinin günlük izleyici sayısının fazlası
bir paylaşımla karşılaşıyoruz. Bu sene
de tekrarlanacak olan proje, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla
bekleniyor. Buradaki insanlar yeni
sanat eserleri ve sanatçıların üretim
alanlarını görmek için çok heyecanlılar ve bu tepki biz sanatçıları çok
olumlu etkiliyor. İzleyicilerle de sık
sık temas halindeyim. Bodrum Marina Yacht Club’da çok taze ve yenilikçi
bir galeri olan Merqez Art Galeri’de
kişisel sergim yeni sona erdi ve sezon
başlamış oldu. Haziran sonunda Bod-

Ahmet Oran: ‘Atölyem
Yalıkavak’ın doğasının görece
korunmuş sakin bir bölgesinde. Zamanımın çoğunu evimde, atölyemde ve bahçemde
çalışarak geçirmeyi seviyorum.
Beni buraya bağlayan, sorumlu olduğum, elimde büyümüş
evcil hayvanlarım var. Onlarla
oluşturduğum dünyamda
hep yapacak bir şeylerim var.
Onlarla günün nasıl bittiğini
anlamıyorum.’
rum Açık Atölye Günleri organizasyonunda atölyemi izleyicilere açarak
konukları ressam Ayşen Karakaya ile
birlikte ağırlayacağız. Benim için çok
yeni ve heyecanlı bir deneyim olacak
olan bir duvar resmi projesini, Ayşen
Karakaya ile Momo Beach’te gerçekleştireceğim. Aynı zamanda Bodrum
Edition Otel’le bu yaz yeni projeler
üzerine temas halindeyim.

‘Bu yaz Bodrum’da çok iyi bir
üretim süreci geçireceğimden
eminim’
■ AHMET ORAN
2001 yılından beri Bodrum’dayım. Çanakkaleliyim, çocukluğum
Gökçeada’da geçti. Yıllar geçtikçe
iklimi daha yumuşak olan bu arkaik
bölgeye, Ege’ye, bu coğrafyaya özle-

Ahmet Oran

mim arttı. Buranın insanlarının da
daha hoşgörülü ve toleranslı olduğunu düşündüm hep. Atölyem Yalıkavak’ın doğasının görece korunmuş
sakin bir bölgesinde. Zamanımın
çoğunu mümkün olduğunca evimde, atölyemde ve bahçemde çalışarak
geçirmeyi seviyorum. Beni buraya
bağlayan, sorumlu olduğum, elimde
büyümüş evcil hayvanlarım var. Onlarla oluşturduğum dünyamda hep
yapacak bir şeylerim var. Onlarla
günün nasıl bittiğini anlamıyorum.
Akşamları dostlarla bir araya gelmek
buranın da olmazsa olmazı. Ama zaman zaman denize de açılabilmelisiniz. Deniz buranın en büyük nimeti.
Çalışma programıma gelirsek,
uzun vadeye yayılmış bir programım var. Atölyelerimin olduğu Viyana’ya, İstanbul’a veya Bodrum’a
da gitsem üretim programıma aynı
şekilde devam ediyorum. Önceden
hazırlandığım işlerimi yapıyorum.
Bodrum’dayım diye ani köklü değişiklikler yaşamıyorum işlerimde. Bu
yaz yapmaya hazırlandığım kişisel
sergimi iptal etmek zorunda kaldım.
Sonbaharda İstanbul’daki kişisel sergime hazırlanıyorum. Bir iki grup
sergisine katılmak dışında eklendiğim önemli bir proje olmayacak ama
bu yaz Bodrum’da çok iyi bir üretim
süreci geçireceğimden eminim.
Bodrum yaz aylarında iyi bir müzik dinleyici kitlesine sahip. Sergiler
de iyi izleniyor. İstanbullu galeriler
oldukça aktif Bodrum’da. İnsanlar
sanatla daha kolay, daha sık karşılaşır oldular. Son yıllarda sanat piyasasının hareketlendiği kesin. Görsel
sanatlara ilginin arttığını söyleyebilirim. Buradaki mekanlara, evlere,
otellere önceden her şey dışarıdan
getirilirdi. Artık buradan temin edilen işler asılmaya, konmaya başlandı.
Yine de uzun vadede Bodrum’un İstanbul’a alternatif bir sanat merkezi olması kesinlikle mümkün değil.
Bodrum’da her ne kadar bir hareketlilik izlense de bu sadece yaz aylarını
hedefleyen, daha çok görece sergi
yapmaya uygun mekanlarda hızlıca
düzenlenmiş ve birbirine benzeyen,
popüler sanatçıların işlerini bir araya
getiren grup sergilerinden ibaret.
Şüphesiz bu da Bodrum’a belli
bir heyecan, hareketlilik ve umut taşıyor. Ama bu müzelerden, alternatif
sergi proje mekanlarında ve programlarından yoksun Bodrum’u festivallerle, bienallerle, fuarlarlarla ve
birçok olanaklarla donatılmış İstanbul’a yaklaştıramaz. Şimdilik burada
varmış gibi görünen bu oluşum -Bodrum Müzik Festivali dışında, bu festival buraya ait artık- yazlıkçılar için
yapılmış olmaktan öteye gidemiyor.
Ne zaman kurumlar ve belediyeler
de bu alanda girişimlerde bulunur
ve yapılanlar Bodrum ürünü haline
gelirse işte o zaman Bodrum İstanbul’a rakip bir sanat merkezi haline
gelebilir. Şimdilik olup bitenler ancak Bodrum’dan beklenen, yıllarca
bir türlü oluşamayan kültür ve sanat
ortamını biraz ileriye taşır.
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‘Sanatçı çağının bir numaralı tanığıdır’
Muzaffer Akyol 2019 yılından beri Bodrum’da yaşıyor ve üretiyor. İstanbul Loft Art Galeri’de 24 Temmuz tarihlerine kadar sergilenecek olan işlerinin büyük bir kısmını
Konacık’ta yer alan atölyesinde üreten sanatçıyla Bodrum’a yerleşme hikayesi ve sanatçının çok önemsediği sanatta kimlik meselesi hakkında konuştuk.

Muzaffer Akyol, ‘sanatçı bağımsızdır, muhaliftir ve anarşisttir. Sanatçı kuralların insanı değildir. Sanatçı özgür ve dinamik olmayı yeğleyen bireydir. Öyleyse sanatçı yaşadığı zaman diliminin de bir numaralı tanığıdır. Bu tanıklığı eserleriyle ortaya koyacaktır.’ diyor.

ÖYKÜ TERLEMEZ
oykuterlemez@gmail.com
En son, İtaatsiz Kökler-Ölmez Ağacı
Direniyor isimli sergisiyle 24 Mayıs’ta
Loft Art galeride sanatseverlerle buluşan ressam Muzaffer Akyol, 2019
yılından beri Bodrum’da yaşıyor ve
Konacık’ta yer alan atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Muzaffer
Akyol’un, kızı şarkıcı Gaye Su Akyol’la beraber gerçekleştirdiği ve
24 Temmuz’a kadar devam edecek
olan sergide ortak geçmişleri olan
ancak farklı yaşam deneyimlerine sahip iki sanatçı ‘karşı gerçeklikleri’ni
kurguluyor.
Muzaffer Akyol’un seçkideki
eserlerinde kainatın devinimi, dönüşümü ve çığlığı, nar ve ağaç formlarında hayat buluyor. Çalışmalarında
şiirsel anlatıyı öne çıkaran ve Anadolu kültürüne ait sembolleri çok
renkli bir evrende resimle buluşturan sanatçıyla, 70’li yıllardan bu yana
değişimine tanık olduğu Bodrum’u
ve beldenin çağdaş sanat ortamını
konuştuk.
Bodrum ile hemhal olma serüveninizden bahsedebilir misiniz?
Öncelikle Bodrum tutkumu paylaşmak isterim. Bodrum’a 1975 yılında bir davet sebebiyle gitmiştim. O

yıllarda Bodrum bâkir dokusuyla varlığını hep hissettiren, Cevat Şakir’in
yani Halikarnas Balıkçısı’nın “Hey
Koca Yurt” dediği ve hayatının son
gününe kadar yaşadığı bir yer olarak
ilginç bir coğrafyaydı. 1975 yılında
gerçekleşen bu tanıma eylemi daha
sonra Bodrum’a karşı ilgimi de artırdı. Ardından Bodrum, orada mesken
tutup resim yaptığım, çalıştığım ve
dostlarla buluştuğum bir mekan olarak hayatıma girdi. Yıllar içerisinde
Bodrum’un Ege coğrafyasında artan
önemi ve gittikçe kültürel bir merkeze dönüşmesi, adeta İstanbul’un
farklı bir versiyonu olarak karşımıza
çıkması değerli bir gelişmedir. Bu serüven geliştikçe Bodrum’a olan ilgim
ve alakam daha da ileriye taşındı ve
Türkbükü’nde bir ev sahibi oldum.
Yerleşik bir düzene girmemle aidiyet
duygum da pekişti. Özellikle pandeminin verdiği sınırlı hareket alanı nedeniyle daha çok resim yapma fırsatı
buldum. Zaman zaman gidip geldiğim Bodrum yarımadası üzerine yeni
şeyler koyarken birtakım şeyleri de
kaybetti. Şehirleşme, yağmalanma ve
yapılaşma ile koylar delik deşik edildi
adeta. Bunun yanı sıra birtakım gelişmeler de gösterdi. Bunlar daha çok
kültür düzeyinde insanların burayı
seçmesi ve mesken edinmesi olarak
izah edilebilir. Buna bağlı olarak da

sanatın her dalında bir filizlenmenin, bir büyümenin, ileriye doğru
gidişin olması da sevindiricidir. Özellikle son 10 yılda Bodrum müthiş
bir ivme kazandı. Galeriler açılmaya
başladı, müze projeleri var… Müze
kurmak için girişimlere yönelen koleksiyonerlerin olduğunu da biliyorum. Bir sanatçı ve Bodrum sevdalısı
olarak bu gelişmeler beni çok sevindiriyor. İstanbul gibi Bodrum da bir
kültür-sanat merkezine dönüşüyor.
Bu alkışlanacak bir olaydır. Son olarak 2019 yılında Corona denen asaletsiz hastalıktan kaçarak Bodrum’a
sığındım. Kalabalıktan uzakta kalıp
kendimi korumak adına böyle bir
eyleme giriştim ve Konacık’ta bir
atölyem oldu. Sevgili Yunus Büyükkuşoğlu bana bir atölye verdi burada.
Resimlerimi de burada yapıyorum.
Birkaç gün süren kısa ziyaretler haricinde de İstanbul’a hiç gitmedim.
Bodrum’un bu sıcacık coğrafyası
beni çok etkiliyor.
Bodrum’un bir kültür-sanat merkezine dönüştüğüne değindiniz. Bu
yönde atılan adımları yeterli buluyor
musunuz?
1975 yılında İstanbul’da ayakta
olan iki özel galeri vardı. Bunlardan
biri Moda’daki Aylin Cumalı, diğeri
Nişantaşı’nda bulunan Melda Kap-

‘Sanatçı yaşadığı coğrafyanın
adeta bayrağıdır. Bir örnekle
anlatayım: Van Gogh dediğinizde aklınıza Hollanda gelir.
Van Gogh’un kimliğindeki ve
yaratısındaki bu anlayış, bir
özgünlüğün ve kişiliğin anlayışıdır. Daha da çoğaltabiliriz
bu örnekleri Salvador Dali,
Picasso… Her sanatçı beslendiği ve var olduğu alanın
enerjisiyle hayata tutunur.’
tana Sanat Galerisi’ydi. 1975’te ise
Künmat Sanat Galerisi açıldı. Bu galerinin ilk açılış sergisi benimle oldu.
Bugün İstanbul’daki galeri sayısı
çok fazla. Bodrum bu hamleyi yeni
yaptı. İleride bu etkinlikler daha da
yoğunlaşacak ve sanatla sanatseverin buluştuğu yerler artacak. Yöneticilerle sanatçılar iş birliği haline
girebilecek. Sanatseverlerin sanata
olan duyarlılığı da ileriye taşınacak,
bundan hiç şüphem yok. Artık şunu
biliyoruz, Bodrum yalnızca yazları
değil kışları da iyi bir Bodrum. Süreç
içerisinde kısıtlı sanat alanları daha
da çoğalacak. İstanbul ile yarış halinde olması elbette beklenemez ancak
İstanbul’un bir yansıması olarak etkinliklerin çoğalması sevindiricidir.

Sanatçılar, galeriler, koleksiyonerler,
müzeler bunlar bir olgunun parçalarıdır. Birbirlerinden ayrı düşünülemez. Hepsi çok önemli ve değerlidir.
Altını çizerek söylemek isterim ki,
sanat herkese açıktır. Burada da sanatın özgür düşünce anlayışı hakim
olmalıdır. Burada hakkı olanın ve
hak edenin eserleriyle yer almalarını
görmek isterim. Evrensel sanatçıların
ve ulusal sanatçıların kaynaşması da
çok değerlidir. Zaten özellikle galerilerin değil müzelerin ana amaçlarından biri, sanatçıların kültür birikimlerine paralel olarak yaptıkları özgün
eserleri sunmaktır. Özgün anlayışlar
o ülkelerin birer bayrağı gibidir. Anadolu coğrafyasında da bu anlayışın
ciddiye alınmasını görmek isteriz.
Herkese de açıktır. Tıpkı Yunus’un,
Mevlana’nın, Pir Sultan’ın, Karacaoğlan’ın, Nazım’ın dediği gibi. Bakınız sanat tarihiyle yüzleştiğimizde,
sayfaları açtığımızda bu Fransız resmi, bu Alman resmi diyebiliyoruz.
Asıl neden, bizim nedenimiz bu bir
Anadolu resmi dedirtmektir. Müze
sahiplerinin, galericilerin ve koleksiyonerlerin de bu konuda duyarlı olmalarında büyük yarar vardır.
Kimlik sorununu halletmemiz lazım.
Sanatta kimlik sorununun çözülmesi
elbette ki büyük bir emeğin ürünüdür. Bütün bunlardan yola çıkarak,
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Bodrum’daki kültür ve sanat eylemlerinin bu biraz önce anlattığım özgünlük ve Anadolu kokan, Anadolu
duyarlılığını taşıyan eserlerle gelişmesini görmek isterim. Zira Bodrum
sadece Bodrumlulara ait bir yer değil
artık. Dünyanın dört tarafından ve
Anadolu’nun dört bucağından Bodrum sevgisiyle yola çıkanlarla dolu.
Bunların içerisinde sanatseverler de
var, arkeologlar da var, coğrafyacılar
da var… Bu insanları sanatla tanıştırmak gerekiyor. Galericilere burada
çok ciddi bir görev düşüyor. Davet
etmek, paydaşları buluşturmak, bu
eserleri, bu dokuyu, bu yaratıyı paylaşmakta yarar var. Samimi ve dürüstçe söylemek isterim ki, Bodrum’daki
sanat neferleri asgari müştereklerde
buluşarak bir araya gelmeli ve projelerde birbirlerine destek vermeliler. Bu herkesin yararına olur. Ben
yaptım, oldu anlayışı doğru değildir.
Şimdi çok sayıda galeriler açılıyor.
Umarım bunlar sezon sonunda kapanmaz. Daha önce söylediğim gibi
kışın da burası çok iyi.
Bahsetmiş olduğunuz “sanatta kimlik
sorunu”nu biraz daha detaylandırabilir misiniz?
Sanatçı yaşadığı coğrafyanın adeta bayrağıdır. Bir örnekle anlatayım:
Van Gogh dediğinizde aklınıza Hollanda gelir. Van Gogh’un kimliğindeki ve yaratısındaki bu anlayış, bir
özgünlüğün ve kişiliğin anlayışıdır.
Daha da çoğaltabiliriz bu örnekleri
Salvador Dali, Picasso… Her sanatçı beslendiği ve var olduğu alanın
enerjisiyle hayata tutunur. Yaşadığı
coğrafyanın kültür değerlerinden
beslenerek sanatını yapar. Özgünlüğün tanımı kısaca, kişilikli ve kendin
olmaktır. Bedri Rahmi Eyüboğlu’na
bir gün sordum: “Hocam özgünlük
nedir?” hatta bu bir ders konusu bile
olmuştu. Aynen şöyle anlatmıştı “Reisler sarımsak yiyorsak, sarımsak kokarız. Sarımsak yiyip lavanta kokuyoruz demenin alemi ve anlamı yoktur.
Bu önce kendimizi sonra da zamanı
aldatmaya kalkışmaktır. Sonunda
zaman sizi affetmez ve buradan bir
yere de gidemezsiniz” demişti. Şimdi bunu sanatın duyarlılığıyla ortaya
koymaya çalıştığımızda ne diyoruz?
Sanatçı bağımsızdır,muhaliftir ve
anarşisttir. Sanatçı kuralların insanı
değildir. Sanatçı özgür ve dinamik
olmayı yeğleyen bireydir. Öyleyse
sanatçı yaşadığı zaman diliminin de
bir numaralı tanığıdır. Bu tanıklığı
eserleriyle ortaya koyacaktır. Örneğin ben Gezi Olayları’nda “32 Mayıs
Kapısı”nı yapmışsam bu bir belgedir.
“Çadır Mahkemesi”ni, “Ortadoğu’da
Kurtlar Sofrası”nı yapmışsam bu bir

Muzaffer Akyol, ‘İnsanın ve Doğanın Çığlığı’, tuval üzeri akrilik, 196x224cm, 2020

belgedir. “Ölmez Ağaç Direniyor”
derken zeytin ağacının çektiği çileyi anlatmak istemem bir sorumluluktur. Hiçbir şey herhangi bir anlayışın dışında değildir ama içinde
olan anlayış özgür, özgün, dürüst ve
tarafsız anlatılmışsa değerlidir, samimidir. İçtenlikle yapılmışsa kabuldür.
Birtakım öykünmelerle, eklektik ve
montaj anlayışla sanat olmaz. Kalıcı
değildir. Temelleri sağlam olmadığı
için de yıkılmaya mahkumdur.
2019’da tamamen Bodrum’a yerleştiniz. Burada olmak üretim pratiğinizi
hangi yönde etkiledi?
Bodrum’da geniş bir alanda hareket etme imkanım oldu. Burada bazı
olayları daha fazla akıl süzgecinden

firatdemir@me.com

O

Bodrumda bir sergi açma düşünceniz var mı?
Geçen sene “Açık Atölye Günleri”
adında hanımlar bir araya geldiler.
İlk benimle görüşmüşlerdi. Onlarla
bir araya geldik. Samimi, içtenlikli
ve özverili olduklarını gördüm. Ha-

nımları desteklemekte yarar var demiştim. İyi ki bunu dedim. Sonra bu
hanımların bir tanımı karşıma çıktı.
Can Yücel’in bir söylemi, şiirinden
bir dize “Karı kuvvetleri”. Buradaki
karı sözcüğü bir aşağılamanın karşılığı değil. Anadolu’da kızlarımız,
karılarımız denir. Bu onlara daha
da misyon yükleyip, onları yüceltir.
Can Yücel “Karı kuvvetlerinin yapamayacağı, çözemeyeceği bir problem yoktur” demiştir. İşte bu atölye
günlerinde hanımefendilerin bir
araya gelerek sanat neferleri gibi
çalışmaları müthiş bir olaydı. Sanatçıyla sanatseverleri buluşturma eylemi gerçekleştirdiler. Çevre illerden
ve kasabalardan bu amaçla gelenler
gördüm. Geçen yıl atölyeme çok faz-

la kişi geldi. Konuşmalar ve söyleşiler
de yaptım. İş insanları, bürokratlar,
şairler aynı zamanda resim yapanlar,
sanayiciler… Toplumun her kesiminden duyarlı insanlar katılım gerçekleştirdi. Başka zamanlarda farklı
kesimlerden insanlar da ziyaret etti.
Ancak şunu gördüm ki hepsi son derece saygılı insanlardı. Zaten aslolan
gelmeleri ve muhabbetle tanışmaktı.
Bu sene aynı program var. Bodrum’u
gezmek kolay değil. Büyük bir yarımada ve her koyda bir eylem var.
Aynı şekilde her koyda birçok sanatçı
yaşıyor. Dağda, şehirde, kasabada…
ama ciddi bir program olduğunda bu
dağınıklık bir araya gelebiliyor. Bunu
da alkışlıyorum, çok güzel bir eylem
bu. Bodrum için büyük bir kazanım.

Ne küratörsüz, ne de kavramsız

Fırat Demir

ysa çok heyecanlıydım.
Benim gibi sergi yazısı,
tanıtımı, kavramsal metni okumaktan itinayla
kaçan biri için New York’taki Whitney Müzesi’nin düzenlediği Whitney
Bienali gökten zembille inen bir ihtimaldi. Ne dediği çoğunlukla anlaşılmayan, sanatçıyı soğutup, işlerini
yorucu cümlelerden örülü bir dört
duvara hapseden ‘kavramsal’ metin,
bu seneki Whitney Bienali tarafından
bile isteye es geçilmişti. Tematik ortaklık yerine rastlantısallığın öne çıktığı
bir bienal fikri, haliyle, cennet hurması gibi iştahımı kabarttı. O meşhur
‘kavramsal çerçeve’nin kırıldığı, işlerin kendi seyirlerinde birbirleriyle ve
seyircisiyle iletişime geçtiği bir deney
görmek için sabırsızlanıyordum.

geçirme fırsatım oldu. Burada olup
bitenleri örneğin: Yangınları, Corona’nın dehşet acılarını, birtakım yağmalanmaların sonuçlarını gördüm.
Bunlar bire bir sanatçı olarak bizleri
ilgilendiren olaylardır. Söylediğim gibi
sanatçı çağının bir numaralı tanığıdır.
Bu tanıklıkla yapıtlarını üretir. Sonra
bunlar yarına dair sorumluluk üstlenen birer kitap gibidir. Bunu okuyan
okur, gören görür. İçine girer ve anlar.

Müzenin beşinci ve altıncı katlarını işgal eden bienal, çağdaş sanatın
Mısır Çarşısı’ndan hallice dizilmiş.
Boş alan yok, her şey üst üste ve yan
yana. Hadi bu kalabalık dağınıklığı affedelim ve işlere odaklanalım.
Belki de ‘kavramsal çerçeve’ yok derken, sol vuracaklardır ve biz seyircilere sıkıcı metinlere, uzun tiradlara
bağlı kalmadan da işlerin ortaklığını keşfedebileceğimizi hatırlatmak
istiyorlardır? Bienalin ilk katında
zamanının sorunlarıyla cebelleştiği
savunulan işlerin ne yazık ki tek ortaklıkları, baştan savmalıkları. Lisa
Alvarado’nun ‘yeni soyutçuluk’ diye
adlandırılan ama tek yeniliği sunum
şekli olan asma kumaş üzerine yağlı boyaları ya da Rayyane Tabet’in
Amerikan vatandaşlığına geçiş sınav-

larından seçilen kelimeleri üç tüplü
televizyon ekranında tekrarlatıp durduğu enstalasyonu, ilginç olabilecek
fikirlerin üzerine yeterince düşünülmeden bir forma zorlandığında nasıl cılızlaştıkları örnekler gibi. Rose
Salane’nin buluntu obje diye bozuk
para, kumarhane pulu vesaire toplayıp bir masaya dizmesi ise ilk bakışta
bir parodi sanılacak kadar vasat.
İlk katın vehameti, ikinci katta
toparlanıyor gibi. En azından bienalin “caz müziğin ritminden, Toni
Morrison romanlarının davasından”
ilham alarak kurguladığını iddia ettiği
‘çağdaş serbestlik’, ikinci katta biraz
da olsa iddiasına yaklaşabiliyor. Leidy
Churchman’ın Monet nilüferlerini
tekrar resmettiği korkunç acemilikteki tablosu gibi işler es geçilebilirse, bu

bienalin neye dikkat çekmek istediği,
güç bela da olsa, anlaşılabilir. Mesela, sanatın eleştirdiği döneme dair
aygıtları kullanması, onları dönüştürmesi gerektiği fikri ortaya atılabilir. Andrew Roberts’ın Amazon sitesi
amblemli kesik eli ve Amazon gibi
devasa şirketlerde çalışan insanların
bir simülasyon içinde ‘zombileştiği’
video yerleştirmeleri; Jacket Connolly’nin GTA oyunlarını modifiye ederek kurguladığı dört kanallı videosu
ya da Lucy Raven’in sinema ve şiddete
dair ‘patlamalı’ hareketli manzara serisi üretildiği dönemi kavrayabilmiş,
aciliyet hissi taşıyan işler. Öne çıkan
bir diğer iş ise, Emily Barker’ın ‘tuhaf’ mutfak dolapları; havada asılı baş
dolaplarıyla tam takır transparan mutfak dolabı yerleştirmesini ilk bakışta

kavramak pek mümkün değil. Oysa
Barker, omurilik hastalığı yüzünden
yürüme yetisini kaybetmiş bir sanatçı.
Uzanamadığı o asılı dolapların yanında ise bir tekerlekli sandalye yüksekliğinde kağıtlar birikmiş -sanatçının bir
sene içindeki tüm medikal belgeleri,
faturaları, reçeteleri mermer sütun
gibi yükseliyor. Zamanın dışında üretebilmek bu olsa gerek. Sırf bu dört
sanatçı bile yeterdi aslında ‘çağdaş
serbestliği’ karşılamaya.
Kavramsal metinlerin sıkıcılığına
karşı açılması gereken savaşta örnek
gösterilebilecek ferah, vurucu ve zeki
bir bienal olabilirdi Whitney Bienali.
Ama olamadı. Ve arkasında yalnızcazoraki bir kabulleniş bıraktı, en azından şimdilik: Ne küratörsüz, ne de
kavramsız!
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Sanatçılar atölyelerini izleyiciye açıyor
Bu yıl ikincisi yapılan Bodrum Açık Atölye Buluşmaları kapsamında Bodrum’da yaşayan 50 sanatçı, atölyelerini sanatseverlere açıyor. ART Melek girişimi tarafından ve Bodrum
Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyon altı gün sürecek ve Bodrum’un farklı bölgelerinde gerçekleşecek sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.
mına ne gibi katkıları oldu?
Senem Öncüler Çetin: Öncelikle
Bodrum’un sadece deniz ve eğlence
tatilinden ibaret bir kent olmadığına,
kültürel ve sanatsal zenginliğini göstermek ve sırf bu nedenle de tercih
edilebilecek bir kent olduğunun fark
edilmesine oldukça katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Bunu hem proje paydaşlarımızdan hem de kentin
yöneticilerinden aldığımız geri dönüşlerle de söyleyebiliyoruz. Hazırladığımız ve tüm yarımadaya ücretsiz
dağıttığımız Sanat Haritası, özellikle
sanata yatırım yapmak isteyen yabancı turistler tarafından da ilgiyle takip
ediliyor. Sadece bu etkinlik için program yapan, tatilini bu tarihlere denk
getiren, hayranlıkla izlediği sanatçıyı
kendi atölyesinde görmek için gün
sayan insanlar gittikçe çoğalıyor.

ÖYKÜ TERLEMEZ
oykuterlemez@gmail.com
ART Melek girişimi tarafından Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilen Bodrum Açık Atölye
Buluşmaları bu yıl 28 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor.
Sanatçı ile sanatsever arasında dolaysız ve aracısız bir ilişki kurmayı hedefleyen organizasyonda, Bodrum’da
yaşayan 50 sanatçı kendi atölyelerinde sanatseverleri ağırlıyor. Bunun
yanı sıra bu yıl 12 Datçalı sanatçı da
Osmanlı Tersanesi’nde gerçekleşen
Karşı Komşu adlı sergiyle sanatseverlerle buluşuyor. Bodrum’un farklı
lokasyonlarında yer alan sanatçıların
atölyelerine giderek çalışma alanlarında yaratım süreçlerine dahil olan
sanatseverler, aynı zamanda sanat
eğitimler, çocuklar için sanat organizasyonlar, sanatçılarla birebir çalışma
imkanı, söyleşiler gibi farklı etkinliklere de katılım sağlayabiliyor.
Projeyi gönüllülük esasıyla hayata
geçiren ve kendilerine “hayal ortakları” diyen ART Melek ekibi amaçlarının “halkın sanat ve sanatçı ile
yakın olmasını sağlamak, sanatçının
üretim sürecini öğrenme hevesinde
olan herkese bu deneyimi yaşatmak
ve Bodrum’un kültür sanat turizmini
zenginleştirmek” olduğunu söylüyor.
ART Melek girişiminde yer alan Senem Öncüler Çetin, Yasemin Aksoy,
Zeynep Can, Özgüray Önel Bodrum
Açık Atölye Buluşmaları hakkında
sorularımızı yanıtladı.
Bodrum Atölye Buluşmaları fikri nasıl ortaya çıktı? Fikrin oluşum süreçlerinden bahsedebilir misiniz?
Senem Öncüler Çetin: Bodrum
Atölye Buluşmaları fikri Bodrum’un
çok değerli sanatçılara ev sahipliği
yapmasına rağmen, bu hazinenin yeterince bilinmiyor olması tespitiyle
ortaya çıktı. Atölye Buluşmaları tüm
dünyada Rönesans’tan bu yana uygulanan bir sanat etkinliği zaten. Bizler
de Bodrum’un sanat damarını ortaya çıkarmak üzere ve burada üreten
sanatçıların bilinirliğine katkı sağlamak heyecanıyla bir araya geldik ve
profesyonel gönüllülükle harekete
geçen Art Melek platformu olduk.
Bodrum Belediyesi ve Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın da destekleri
ile Bodrum’da Atölye Buluşmalarını
ilk kez geçen yıl düzenledik. Şu an
bu platformda farklı meslek deneyimlerine sahip dört kişiyiz. Gönüllülük esasınca, başta sanatçılarımız
olmak üzere, profesyonel ve kişisel
olarak kolektif bir ruhla bizi destekleyen ve birlikte hareket ettiğimiz
kocaman bir ekip olduk, gittikçe de
genişliyoruz.

Kışın da Bodrum’da sanat odaklı çalışmalar gerçekleştiriyor musunuz?
Zeynep Can: Art Melek platformu
olarak tabii ki sadece bir hafta süren
Atölye Buluşmaları etkinliği ile sınırlı
kalmıyoruz. Bodrum’un bir sanat rotası olması için 12 ay sürecek projelerimiz var, çünkü Bodrum artık yaz-kış
yaşayan bir kent. Sanat etkinliklerinin kışın da oldukça ilgi göreceğini
düşünüyoruz.
Özgüray Önel: Bu sene Bodrum
Atölye Buluşmaları etkinliğimiz dışında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri
ile sanatçı atölyelerimize özel turlar
düzenledik. Bu öğrencilere hem oldukça önemli bir deneyim hem de
yaşadıkları ve eğitim aldıkları kentteki önemli sanatçıları tanıma imkanı sundu. Bu tarz organizasyonları
gerçekleştirmeye devam edeceğiz,
bunların dışında yine kış döneminde gerçekleştireceğimiz farklı sanat
etkinlikleri üzerinde çalışıyoruz.

ART Melek girişimi kurucularından (soldan sağa) Zeynep Can, Yasemin Aksoy, Senem Öncüler Çetin, Özgüray Önel.

Yasemin Aksoy: Bodrum’un eski
köy evlerinde yer alan, begonviller
arasındaki sanatçı atölyeleri, her
biri birbirinden yaratıcı mimarisi ve
doğayla iç içe olmasıyla da, büyük
şehirlerdeki sanatçı atölyelerinden
oldukça farklı bir deneyim yaşatıyor
sanatseverlere. Yayınladığımız Bodrum Sanat Haritası, etkinlik programı ve sanatçı atölyeleri bilgilerini içeren, tüm sanatseverler için bir rehber
niteliği taşıyor. Bodrum Sanat Haritası’nda; kendi programımız yanında, Bodrum’da gerçekleşecek diğer
sanat etkinliklerine de yer veriyoruz.
Ayrıca Bodrum’da fark yaratan özel
mekanlarını listelediğimiz Görme-

den Geçme noktaları da ilgi görüyor.
Sanatçı seçkisini hangi kriterlere
göre yapmaktasınız?
Zeynep Can: Atölyesinin bu yarımadada konumlanıyor olması birinci şartımız. Bodrum’da yaşayan,
eğitimini ve hayatını sanata adamış
olan ve özgün eserler üreten sanatçılarımızla ilerlemeye önem veriyoruz.
Geçen sene pandemi koşullarıyla
daha kısıtlı zaman ve imkanlar sonucu 34 sanatçı ile gerçekleşen Atölye
Buluşmaları bu sene, heykel, resim,
seramik, mozaik, vitray, kavramsal
sanat, tasarım, dokuma alanlarında
50 sanatçı ile gerçekleşiyor. Katılan
sanatçıların pek çoğu çocuklar ya da

yetişkinler için ücretsiz atölyeler de
düzenliyor.
Bodrum’dan ve çevre illerden etkinliğe gelen ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Özgüray Önel: Açıkçası geçen
sene ilk olmasına rağmen beklediğimizin üstünde bir ilgi aldık. Bodrum’da yerleşik veya tatil amaçlı
gelmiş olan birçok sanatsever, sanatçılarımızı ziyaret etti. Hatta bu sene
Bodrum Atölye Buluşmaları’nda Datçalı sanatçılar da 12 sanatçı ve 30 eser
ile Karşı Komşu Datçalı Sanatçılar
sergisinde yer alıyor.
Bu girişimin Bodrum’un sanat orta-

Bodrum İstanbul’a alternatif bir kültür sanat merkezi olabilir mi? Bu noktada paydaşlara hangi sorumluluklar
düşmektedir?
Yasemin Aksoy: Bodrum kendine
has ruhu olan bir kent, burada sanatı
yaşamak da, izlemek de büyük şehirlere oranla daha kendine has farkları
hissettiriyor ve sizi içine alıyor. Yeni
açılan kültür merkezleri, galeriler,
planlanan müzelerle Bodrum, Türkiye’nin sanat şehri olma yolunda ve
buna bir tuğla da biz koyuyoruz. Tüm
bu amaçla yapılan etkinlikler güzel
bir sinerji yaratıyor. Bir artı bir, iki değil, dört veya beş ediyor. Dolayısıyla,
hem ulusal hem de uluslararası alanda Bodrum, bir sanat destinasyonu
olacak zenginlikte. Yakın zamanlarda
bunun çok daha belirginleşeceğini
ve Bodrum’da sanat turizminin oldukça gelişeceğini düşünüyoruz.

Urla galerisi BE Contemporary, Peter Piek’i ağırlıyor
IAN
Farklı disiplinlerde, çeşitli enstrümanlarla ve çok boyutlu olarak üretimde bulunan Alman sanatçı Peter
Piek uluslararası gezici projesi 1 World 1 Painting kapsamında İzmir Urla’da yer alan BE Contemporary’ye
konuk oluyor. Sanatçı, 12 Temmuz’a
kadar ziyaret edilebilecek serginin
18 Haziran tarihli açılışında kendi
bestelediği parçaları çaldığı bir canlı
müzik performansıyla izleyicinin karşısına çıktı.

Piek sanat pratiğinde her şeyi
“hareketin özgürlüğe doğru çözüldüğü” bir resimmiş gibi ele alıyor,
boyutlar ve kullandığı mecraların
birbiriyle bağlanma hallerini ve ilişkiselliklerinin dağılışını ortaya koyuyor. Ressam, söz yazarı, müzisyen,
yazar ve performans sanatçısı olarak
hangi mecrayı kullanırsa kullansın,
izleyicilerine doğrudan bir deneyim
vaat ediyor. Yaratıcı sürecini sanat
mecrasıyla arasında gelişen bir diyalog olarak gören sanatçı, eserin
ancak “her iki taraf da sustuğunda”
tamamlandığını belirtiyor.

Pekçok sergiye katılan, konser
veren, çok sayıda kitap yayınlayan
ve hareket halindeyken üretmeyi
seven sanatçı yakın zamanda yeni
uluslararası gezici projesi 1 World 1
Painting’e başladı. Bu proje kapsamında karavanıyla Almanya, Çekya,
İsviçre, İtalya, Macaristan, Gürcistan,
Yunanistan, Romanya ve Türkiye’de
yolculuk eden sanatçı her ülkede yerel sanat galerileriyle işbirliği yapıyor.
Zaman ve mekan içinde genişleyen,
tek bir anda değil ancak “zaman ve
hareket” içinde deneyimlenebilen
bir yerleştirme olan 1 World 1 Pain-

ting bu şekilde oluşuyor. Sanatçı müzik ve resim arasında salınan mekana
özgü yerleştirmeler yaratıyor. Çizgiye
benzeyen ahşap çubuklar çizgi ve
renk gibi resim ögelerini esere taşırken, yaratılan kompozisyon ise zaman ve hareketin bulunduğu boyutu
ortaya koyuyor. Sergi Piek’ın canlı,
özdüşünümsel; kompozisyon, boyut,
çizgi, yön gibi ögeleri yeni anlatım biçimleri olarak tartışmaya açan soyut
resimlerinden bir seçki ve 1 World 1
Painting projesi kapsamında mekana özgü üretilen bir enstalasyondan
oluşuyor.
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İnsan bedeninin doğayla
birlikteliğine uzanan performans
59. Venedik Bienali kapsamında sergilenen İlişkiler Ansiklopedisi performansı, bitki, hayvan ve diğer canlıların izinde; ansiklopedi kavramına, insanlığa, sosyal çevreye
bakışımıza ve bilgiyi üretme biçimimize odaklanıyor. Performans, insanın değişimine ve çevresinden nasıl ayrıştığı sorusuna yanıt arıyor.

GÜLŞEN BAYBURA
gulsen.baybura1@gmail.com
Cecilia Alemani küratörlüğünde
gerçekleşen Düşlerin Sütü temalı
59. Venedik Bienali, bu yıl “İlişkiler
Ansiklopedisi” isimli performansıyla
sanatçı Alexandra Pirici’yi ağırlıyor.
Performans, insanların sosyal ilişkilerini, tıpkı bitkilerin büyüyerek toprağa serpilmesi, canlanıp yüzlerini güneşe dönmesine benzeterek izleyiciyi
etkileşime davet ediyor. Kolektif bir
gösteri olmasıyla fikrini destekleyen
performans, Venedik Bienali’ne özel
olarak kurgulandı. Sanatçı, kurguladığı koreografiyle, beden hareketlerinin boşlukta yarattıklarına, ritim
ve uyumun insan zihninde canlandırdıklarına dikkat çekiyor. Ansiklopedik bilgilerin doğruluğunu, bu
düzeni üretme biçimimizi de tartışan
performans, bilimsel bilgilerin vazgeçilmezliğini sorgulayarak seyirciyi bu
konuda yeniden düşünmeye davet
ediyor. Venedik Bienali kapsamında
yer alan tek performans olmasıyla
ilgi çeken “İlişkiler Ansiklopedisi”nin
küratörlerinden Denis Pernet, IstanbulArtNews’ün sorularını yanıtladı.
İstanbul’daki sergileri ve Türkiyeli
sanatçıları da yakından takip eden
Pernet, ileride buradaki sanatçılarla
iş birlikleri yapabileceklerini belirtiyor. 23 Nisan tarihinden bu yana sergilenen Venedik Bienali, 27 Kasım’a
kadar ziyaret edilebilecek.
Düşlerin Sütü temasını ve 59. Venedik Bienali bağlamında nasıl konumlandığını anlatır mısınız?
Düşlerin Sütü temasını 59. Venedik Bienali’nin uluslararası sergisi
için seçen küratör Cecilia Alemani’ydi. Bu çok ilginç çünkü adını İngiliz
asıllı Meksikalı sanatçı Leonora Car-

rington’ın yazdığı bir çocuk kitabından alıyor. Carrington, hem yazar
hem sürrealist bir ressamdı. Audemars Piguet Contemporary olarak bu
proje için birlikte çalıştığımız sanatçı
Alexandra Pirici’yle bir görüşmemiz
sırasında buna değinildi. Pirici, insanın değişimi nasıl tanımlanabilir
ve insanı çevremizden nasıl ayrıştırabiliriz gibi önemli konuları bu tema
üzerinden sorgulamayı seçti. Leonora Carrington’ın bu sergide sunulan
pek çok eserinde de görülen bitkiler
ve hayvanlar aracılığıyla insan ve çevresi arasındaki ilişkiler pek çok farklı
açıdan ele alınıyor.
Alexandra Pirici’in 59. Venedik Bienali kapsamında sergilediği “İlişkiler
Ansiklopedisi” performansı hangi
ana konulara odaklanıyor?
“İlişkiler Ansiklopedisi” performansının konusu, adından da anlaşılacağı üzere ilişkiler ansiklopedisi.
Sanatçının düşüncesi, ansiklopedi
kavramına ve tarihine saygı duruşunda bulunmaktı. Ansiklopedi, dürüst
bilgiyi bir araya getirirken bir yandan
da bilgiyi düzenleme biçimimizi ve
ne tür bilgiler ürettiğimizi sorgulayıp biraz da meydan okur. Ancak Pirici, ansiklopedide bulunan konular,
kişiler veya nesneler yerine bunlar
arasındaki ilişkiyle ilgilendi. Yani
insan ve çevresi arasındaki ilişkiler,
botanik biliminden alınan bilgiler
bazında bitkiler arasındaki ilişkiler,
bitkiler ve mineraller veya farklı elementler ya da hayvanlar, canlılar ve
çevre arasındaki ilişkiler… Konu, yapay zeka ve insan arasındaki ilişkiye
kadar ileriye gitse bile, eser aslında
bu ilişkilerin kendi bağlamlarında
sunulma biçimlerine odaklanıyor.
Eser, tüm bu ilişkileri canlandıran
altı oyuncunun performansından
oluşuyor. Doğal olarak bu sanatçılar

ilişkileri farklı noktalarının bir tür
koreografisi şeklinde sunuyorlar. Bitkiler büyürken kendi aralarında bir
ilişki içinde olurlar ve birbirini gölgelemezler. Her zaman hangi yönde
ilerleyeceklerini ve diğer bitkileri
nasıl gölgede bırakmayacaklarını bilirler. Bu performans hayat bulduğu
zaman seyirciyle de bir ilişkisi oluyor.
Seyirci performansı izlerken bazen
sanatçılar tarafından etkileşime ve
performansın bazı anlarına katılmaya davet ediliyor.
Performansın ortaya çıkmasından
Venedik Bienali’ne kabul edilmesine
kadar geçen süreci anlatabilir misiniz?
Cecilia Alemani, temayı Alexandra Pirici’ye anlatıp Venedik Bienali
için özel bir proje sunmasını istedi.
Çok iyi bir uyum yakaladılar bence.
Pirici temayla çok ilgilendi. İlişkilere ve ansiklopedi fikrine odaklı bir
çalışma yapmayı zaten düşünüyordu.
“İlişkiler Ansiklopedisi” bence uluslararası serginin en benzersiz performansı. Cecilia Alemani sergide sürekli bir performans sergileyerek çok
özel bir mesaj vermeyi düşündü. Bu
çok özgün bir fikir. Audemars Piguet
Contemporary olarak uzun yıllardır
tanıdığımız Cecilia Alemani, Pirici’yi
Venedik’te desteklememizi önerdi.
Pirici, Alemani ve ekip arkadaşlarıyla
birlikte 59. Venedik Bienali’ne hazırlanmak bizim için muhteşem bir
deneyim oldu. Bu projenin hayata
geçmesini desteklediğimiz için çok
mutluyuz. Sanatçı, performansını Venedik’ten sonra geliştirmeye devam
edip yola çıkardığında kendisiyle birlikte çalışmayı umuyoruz.
Pirici’nin performansının ‘performatif’ ve toplumsal kurgularla ilgili olduğu düşünüldüğünde, sanatçı

‘Audemars Piguet
Contemporary olarak uzun
yıllardır tanıdığımız Cecilia
Alemani, Alexandra Pirici’yi
Venedik’te desteklememizi
önerdi. Pirici, Alemani ve
ekip arkadaşlarıyla birlikte 59.
Venedik Bienali’ne hazırlanmak bizim için muhteşem bir
deneyim oldu. Bu projenin
hayata geçmesini desteklediğimiz için çok mutluyuz.’
performans sırasında vücudu hangi
amaçlarla kullanıyor? Sanatçının,
vücudu toplumsal kurguların tartışmaya açıldığı bir müzakere alanına
dönüştürdüğü bir durum var mı?
Öncelikle, sanatçı klasik dans eğitimi aldığı için vücudu performans
olarak sergileyeceği bir hareket yaratmak için kullanıyor. Çok özel dansçılarla yakın ilişki içinde çalışıyor ama
kendisi dans etmiyor. Yani daha ziyade koreografiyi yaratmak için onlarla
çalışıyor. Bir noktada şarkı söylüyorlar, sıkça konuşuyorlar ve ne yaptıkları hakkında bilgi veriyorlar. Dans
eğitimi aldığı için kendi vücuduyla
pratik yapıyor ve araştırıyor. O pratiğe sahip olduğu için vücudunu aynı
zamanda diğer dansçılara sunum
yaparken ve onlarla konuşurken de
kullanıyor. Onun açısından bu aynı
zamanda son derece iş birlikçi bir çalışma. Müzakere alanına değindiniz.
Bunu sürdürülebilir hale getirebileceğini, uygulama konusunda son derece titizlikle çalışmasında görebilirsiniz. Dansçılar aynı hareketleri uzun
süre nasıl tekrarlayabilirler? Çünkü
bu çok uzun süreli bir sergi. Dansçılarla görüşmelerde çok anlayışlı ve
iyi bir müzakereci oldu. Bir de elbette seyirciyle etkileşim gibi güçlü bir

unsur var. Seyirci zaman zaman, doğal ya da sürpriz olarak performansa
katılmaya davet ediliyor. Dolayısıyla
dansçılar ile oradaki seyirciler arasında bir müzakere ortamı oluşuyor.
Sizin de belirttiğiniz gibi bunların
tümü toplumsal kurgularımıza da
yansıyor. Alexandra Pirici’nin durumumuzu toplumsal yapımıza, hayatımızı etkileyen tarihlerimize yansıtması çok değerli.
İstanbul Bienali veya Contemporary
Istanbul gibi İstanbul’da düzenlenen
kapsamlı çağdaş sanat etkinliklerini
görme fırsatınız oldu mu hiç?
Maalesef olmadı. Bir an önce
gelmeyi gerçekten istiyorum, çünkü
kulağa çok hoş geliyor. Türkiye’deki
ve özellikle İstanbul’daki sanat ortamı çok ilgimi çekiyor; dolayısıyla sergileri görme fikri gerçekten harika.
Detaylı bilgim yok ama keşfetmeyi
çok istiyorum.
İletişimde olduğunuz veya iş birliği
yapmayı düşündüğünüz Türk galeriler veya sanatçılar var mı?
Spesifik birileri yok ama Türkiye’den birçok sanatçı ve galeriyi takip
ediyorum. İstanbul’a birkaç kez geldim ve harika sergiler gezdim. Şimdiye dek bir kuruluşla iş birliği yapma
şansım olmadı ama şahane olabilir.
Neden olmasın?
Bu ziyaretlerinizin sonucunda Türkiye çağdaş sanat ortamı ve çağdaş
Türk sanatına dair nasıl bir izlenim
edindiniz?
Son gelişmelerden bildiğim kadarıyla, Türk çağdaş sanat uluslararası
ölçekte daha çok tanınan bazı sanatçılar açısından son derece zengin ve
ilgi çekici. Çok beğendiğim, dünya
çapında ünlü çağdaş sanatçılarınız
var.
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Martch’ın misafir sanatçılarından sergi
Genç sanatçıları görünür kılmak amacıyla Martch Art Project tarafından Ayvalık’ta yer alan eski bir sabunhane binasında hayata geçirilen Martch Studio Misafir Sanatçı
programı kapsamında, mekana özel üretilen işlerin yer aldığı sergi Süreğen 4 Haziran’da kapılarını açtı. Sergi 15 Ağustos’a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.
ÖYKÜ TERLEMEZ
oykuterlemez@gmail.com
Martch Art Project’in ikinci edisyonunu gerçekleştirdiği Martch Studio
Misafir Sanatçı Programı kapsamında Merve Ünsal, Yağmur Uyanık ve
Mustafa Boğa’nın eserlerinden oluşan sergi Süreğen, 4 Haziran’da Ayvalık’ta sanatseverlerle buluştu. Eski bir
sabunhane binasında kalarak, sergi
mekanında üretim gerçekleştiren sanatçıların eserleri 15 Ağustos’a kadar
görülebilecek.
Martch Art Project, genç sanatçıları Ayvalık’ta gerçekleşen misafirlik programında ağırlamak üzere 5
Aralık tarihinde açık çağrıda bulundu. 80 sanatçının başvurusu üzerine,
içinde Murat Alat, Haldun Dostoğlu,
Ali Kazma, Agah Uğur ve Serra Yenitürk’ün yer aldığı jüri tarafından
seçilen Merve Ünsal ve Yağmur Uyanık projede yer almaya hak kazandı.
Seçilen sanatçılara prodüksiyon ve
harcama bedeli tahsis eden program,
önümüzdeki yıllarda dört sanatçıyı
ağırlayacak kapsamda büyümeyi hedefliyor. Martch Art Project’in Kurucu Direktörü Bahar Kızgut program
hakkında şunları söylüyor:
“Martch Studio, galerinin bir alt
segmenti gibi. Bu kapsamda yalnızca
programlı sergilerin yer alması söz
konusu değil. Bu yüzden ismi galeri
değil. Ben daha genç yaştaki sanatçıların görünür olmaya ihtiyaç duyduklarını düşünüyorum. Atölyesi olmadan kendi evinde eser üreten çok
sayıda sanatçı var. Biraz bunun için
de bu misafirlik programı projesini
yapmak istedim. Her sene beş kişiden oluşan bir jüri ekibi seçiyorum.
Açık çağrıya yapılan başvuruları jüri,
internet sitesindeki sistem üzerinden
bir ve beş arası rakamlarla oy kullanarak değerlendiriyor. Matematiksel
olarak en çok oyu alan kişi, programa katılmaya hak kazanıyor. Benim
hiçbir seçim hakkım yok. Ben yalnızca kriterleri belirliyorum. Örneğin,
40 yaşın altında olmak gibi. Bu sene
yeni olarak Türkiye’de galeri temsiliyeti olmamasını da ekliyoruz.”
Sanatçıların diledikleri eseri üretebildikleri programda, tematik bir
sergi oluşturulması gibi bir mecburiyet olmamasına rağmen, Merve
Ünsal ve Yağmur Uyanık’ın eserleri
doğal bir şekilde bir temanın içerisinde yer alıyor. Sanatçılar, sesin mekansal ihtimalleri, sınırları ve ısrarları üzerine olan üretim süreçlerine
sirayet eden bir diyaloğu misafirlik
programı vesilesiyle izleyiciye aktarıyorlar. Aynı zamanda, misafir sanatçı
programına dahil olmadan sergide
işlerine yer verilen ve Martch Art Project’in sanatçılarından olan Mustafa
Boğa’nın üretimlerinin seçkisi de
Ünsal ve Uyanık’a ait.
İşlerinde fotoğraf, video, performans, yerleştirme gibi farklı mecraları kullanan Mustafa Boğa, gözlemci,
anlatıcı, aktaran gibi rolleri kişisel
hayatı ve çocukluğuna ait imgeler
üzerinden dönüştürerek izleyicinin
algısının güncel sanat aracılığıyla yeniden kurulduğu bir alan yaratıyor.
Boğa, Martch Art Studio sürecinde
üretmiş olduğu dokuma halılarını,
tanıdık ve gündelik olan imleri, halı
dokumanın yavaş ritmiyle işleyerek
imgenin zamansallığının üretim ve
tüketimi arasında bir yerde, bir arafta
konumlandırıyor. Bu ikonik görsellerin barındırdığı anti-ikonik süjeler,
sanatçının ördüğü anlar silsilesinin

Merve Ünsal, Yağmur Uyanık ve Mustafa Boğa’nın eserlerinden oluşan Süreğen, 4 Haziran’da Ayvalık’ta açıldı. Görselde (sağdan sola) Vasıf Kortun, Merve Ünsal, İlhan Ozan, Ömer Uğurluoğlu görünüyor.

kesikliğine, bellekle aktarımın arasındaki sonsuz boşluğa işaret ediyor.
Misafir sanatçı programına dahil
olan sanatçılardan Yağmur Uyanık ise
pratiğinde insanlar ve dünya arasındaki ilişkiyi, bilgi üretme sistemlerindeki
dönüşümleri, objelerin ve araçların
değişen konumunu ve bunların mekansal bağlamlarını anlamanın farklı
yollarını araştırıyor. Bir süredir Amerika’da yaşayan sanatçı, programa
katılım motivasyonu hakkında “Tek
merkezleşen sanat üretim pratikleri,
çeşitli girişimlerle kırılmaya başladı.
Bu sürece ben de dahil olmak istedim. Türkiye’nin başka yerlerinde de
çok ilham var. Onları arayıp bulmak
istedim.” diyor. Uyanık, çalışmalarında heykel, video ve ses medyalarını,
çoğu zaman da çağdaş teknolojileri
kullanıyor ve teknoloji ile bilgi üretiminin tarihi arasındaki ilişkiyi araştıran düşünce deneyleri yapıyor. Sanatçı, Martch Art Studio sürecinde,
algılama biçimlerindeki dönüşümlerin yere ve mekana dair bilginin kapsamını genişletmesinden hareketle,
mekana özgü potansiyel bir işitsel arayüz olarak hareket etmeyi amaçlayan

“Echoic Chamber”ı üretti.
Ses yalıtımında yaygın olarak kullanılan akustik sünger malzemesini
biçimsel olarak taklit eden ama metalden üretilmiş olmasıyla işlevini tersine
çeviren bir modüler yerleştirme olan
“Echoic Chamber”, mekanda halihazırda var olan yankıyı sönümlendirmek yerine artırıyor ve genişletiyor.
Mekanın sokağa açılan iki penceresine tamamen oturan bu modüler
nesne, sokaktan gelen sesleri büyütürken ışığı bloke ederek mekanda
görsel olanın işitsel olana dönüşümü
için alan açıyor; işitselliği dönüştüren
şey, görselliği sekteye uğratıyor.
Üretim mekanı hakkında konuşan sanatçı “Aslında başka bir fikirle
geldim buraya. Ancak mekanın bazı
özellikleri o kadar baskın ki, o fikir
tamamen değişti ve mekana özgü bir
iş ortaya çıktı. Burası çok hacimli bir
taş bina. Biz burada Merve Ünsal ile
iki ay kaldık. Mekanın sokağa bakan
iki cephesinde bulunan iki adet pencere var ve mekan çok ağır bir taştan
olduğu için ses yalnızca pencerelerden içeri giriyor. Dolayısıyla içeride
hacimden ve malzemeden dolayı or-

Sanatçı Merve Ünsal, Martch Art Project Direktörü Bahar Kızgut, sanatçı Yağmur Uyanık (soldan sağa)

yantasyon bozukluğu oluyor. Seslerin nereden geldiğini anlayamıyorsunuz. Mekanın bu işitsel özelliği beni
çok etkiledi.” diyor.
Programa katılım süreci hakkında konuşan Merve Ünsal ise, “Açık
çağrıya bir başvuru yazdım. Akabinde jürinin kararıyla davet edildim.
Genel olarak misafir programları
benim pratiğimde her zaman çok
etkili olmuştur. Türkiye içinde bir
programa katılma fikri de bana çok
cazip geldi. Başvuruda proje önerisi
yazılıyordu. Benim önerimdeki iş bu
değildi ancak önerdiğim işteki hassasiyet burada da var. Mekana özgü ve
araziyle, alanla ilgili çalışmak istediğimi söylemiştim. Başka bir şekilde
olur diye düşünüyordum ama bu şekilde oldu. Çıkış noktası aynı, ancak
vardığı yer farklı diyebilirim.” diyor.
İşlerinde fotoğraf ve metnin sınırlarını araştıran Merve Ünsal, aktarılmayanın aktarılamayacağa dönüştüğü an ve durumlar üzerine çalışıyor.
Her zaman imge odaklı olan çalışmalarında fotoğraf, video ve sesin
yanı sıra mekana özgü yerleştirme
mecraları aracılığıyla düşünüyor.
Pratiğinde bir süredir rüzgarın arazide beden bulmasının izlerini süren
Ünsal, Martch Art Studio sürecinde
ürettiği “Üfürüm” ile rüzgarın nefes
ve üflemeyle olan ilişkisini binanın
farklı yerlerinden gelen takırtı, zangırtı, gıcırtılarla birlikte ele alıyor.
Üflenen, fısıldanan nefes ile binanın
bedenselliği arasında korku üzerinden bir ilişki kurarak korkuyla üflenenin ne olabileceğine dair bir önerme olan “Üfürüm”, üfleme camdan
üretilmiş, nefesli çalgılardan ilham
almış nesnelerden oluşuyor. Biçimlerinin gerektirdiği işlevi malzemelerinden dolayı tam da beklendiği
gibi gerçekleştiremeyen bu nesneler,
nesnenin tutabildikleri ile ima edebildikleri arasındaki ilişki üzerine
kuruluyor. Sanatçı üretim pratiğini

şu sözlerle anlatıyor:
“Buraya geldiğimde büyük bir
mekanda tek başımaydım. Yağmur
ilk etapta burada değildi. Kış ayındaydık ve hava çok soğuktu. Mekandaki sesler ve rüzgarın uğultusu beni
çok etkiledi. Ben zaten rüzgar üstüne düşündüğüm için daha çok kulak
kabartmış da olabilirim. Rüzgar ve
zangırdamalar nereden geliyor diye
düşündüm hep. Ben daha önce hiç
taş evde yaşamamıştım. Taş binanın
akustiği bambaşkaymış. Örneğin telefonla konuştuğunuzda sesiniz her
yerden yankı yapıyor. Tavanların çok
yüksek olması nedeniyle bedensel
algınız da değişiyor. Bunları yoğun
bir şekilde bedensel olarak tecrübe
edince korkularımın üzerinde düşünmeye başladım. Korku iç sesle
ilgili bir şey. Neden korktuğunuzu
tam bilemeyebiliyorsunuz ama korkuyu hissediyorsunuz. Onunla ilgili
düşünürken, korkuyla ilgili bir metin
ortaya çıktı. Bu korkuyu üflemem ve
vücudumdan atmam gerekiyor diye
düşündüm. Bunun üzerine rüzgarın
nefesle ilişkisini ve bedenselliklerini
nasıl birleştiririm diye düşündüm.
Üfleme cam malzemesi aklıma geldi.
Üfleme cam yapan zanaatkar bir arkadaşıma ‘korkuyla üfle, korkularımı
üflemek aktarmak, istiyorum’ dedim.
O da o şekilde üfledi malzemeyi. Bu
kadar büyük bir mekanda ekleme
yapmak da bana çok zor geldi. Misinalar ve benim asma aparatlarım
balıkçı dükkanından alındı. Camın
görünür görünmezlik arasında olması bana bu noktada daha cazip
geldi. Buna görünmez bir şekilde
mekanı işaretleme arzusu diyebiliriz.
Mekanda hem var olma hem de var
olamama bir taraftan da. Mekan sanatçı için korkutucu bir mekan. Beyaz küp gibi davranabileceğiniz bir
yer değil. O yüzden ben biraz geride
durarak ve havada asılı kalarak yapmayı seçtim.”.
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‘Neyle yaşamak istiyorsam, onu alıyorum’
‘Kesinlikle eserlerini kendisine saklayan biri değilim. Ne kadar eserim varsa hepsi etrafta duruyor’ diyen koleksiyoner Sahir Erozan, sahibi olduğu Bodrum Maçakızı’nın her
alanında koleksiyon seçkisinden eserlere yer veriyor. Maçakızı, misafirlerine adeta bir sanat fuarında konaklama deneyimi yaşatıyor.
İlk satın aldığınız eseri hatırlıyor musunuz?
İlk satın aldığım eser, Andy Warhol’du. Nerede olduğunu bilmiyorum şu an ama tanesini 1200 dolara
almıştım. Renk olarak özel parçalardı. Bir Yunanlı fotoğrafçı -ismini şuan
çıkaramıyorum ama o da arkadaşımdı- Cologne Cathedral’inin fotoğrafını çekmişti, Warhol da değişik renklere boyamıştı. Aldım eseri. Aradan üç
beş ay geçti ve sıkıldım parçalardan.
O zamanın en iyi butiklerinin sahibi
olan Allen adında çok yakın bir arkadaşım vardı. Bir Christmas partisinde eserleri çok beğendi. O zaman
Warhol biliniyor ama şimdiki gibi
değil. Bütün kıyafetlerimi Allen’ın
butiğinden alıyordum. O zamanlar
kıyafete çok yüklü miktarda para harcıyordum. O kıyafetlerin karşılığında
eserleri Allen’a sattım. Kıyafetlerle
eserimi değiştirdim aslında.

ÖYKÜ TERLEMEZ
oykuterlemez@gmail.com
Uzun yıllara yayılan bir koleksiyonerlik geçmişi olan Sahir Erozan,
ilk satın aldığı eser olan Andy Warhol’un “Cologne Cathedral”inden
başlayarak sahibi olduğu Maçakızı’nda ve evlerinde sergilediği geniş
bir koleksiyona sahip. Kendisini bir
koleksiyoner olarak tanımlamayan,
çevresinde yaşamak istediği eserleri
bir araya getiren Erozan, sanatı bir
yatırım aracı olarak görmediğini
söylüyor. Maçakızı Otel’in odaları
da dahil olmak üzere her alanında
yer alan farklı disiplinlerde üretilmiş
eserler, Maçakızı’nın misafirlerine
adeta bir sanat fuarının içerisinde
tatil deneyim yaşatıyor. Burada her
şeyin bohem bir seviyede kalması
gerektiğini vurgulayan Erozan, yine
aynı fikrin çerçevesinde doğayla ve
yaşam stiliyle bağdaşan şeyleri görüntülemek istediğini söylüyor. Özellikle
dış mekanlarda yer alan, farklı formlarda ve renklerde eserler, Erozan’ın
bahsettiği bohem ambiyansı destekleyen, doğayla ahenk içerisinde bir
görünümle misafirleri karşılıyor.
Koleksiyon seçkisinin yanı sıra
Maçakızı’nda ISTANBUL’74 ile gerçekleştirdikleri İnsan ve Doğa Arasında sergisinden eserler de yer alıyor.
Bu sergi kapsamındaki Misafir Sanatçı Programı’na katılan sanatçıların
Maçakızı’nda ürettikleri eserlerin yer
aldığı sergide, Maçakızı’na özgü mekan enstalasyonları da dikkat çekiyor.
Henüz sergiden alım yapmadığını
belirten Erozan “Her seferinde en iyi
parçaları ben alıyorum, ondan sonra herkes bana söylenmeye başlıyor.
Bu yüzden durdum ve bekliyorum.”
diyor. Koleksiyoner Sahir Erozan, sorularımızı yanıtladı.
Sanata olan ilginiz nasıl başladı?
İlgisizlik de diyebilirim. Sanat,
gençliğimde anlamadığım bir şeydi.
Hayatımda her şeyde olduğu gibi bir
tersten düşüşle oldu. Önce biraz bilinen isimlerle arkadaş olmaya başladım ama hiç farkında olmadan. Yine
de sanat kısmı beni o kadar havalara
uçurmuyordu. Her zaman güzel resme bakmayı seviyordum ancak resmin ne olduğunu ve benimle olan
ilişkisini anladığım yaşlarda değildim
20lerimde. Bir Jean Paul Gaultier ceketle Andy Warhol eserlerinin aynı
değerde olduğu zamanlardan bahsediyorum. Zaman çerçevesinde bazı
şeyleri daha başka görmeye başladım
ama ben bir koleksiyoner değilim.
Bir eseri satmak için fiyatına bakarak
alan biri değilim. Ben neyi beğeniyorsam onu alıyorum. Etrafta çok
fazla sanat eseri görünüyor ama bunların hiçbiri alıp da satışa konulsun
hedefli işler değil. Kendi gözümde,
çevremde neyle yaşamak istiyorsam
onu alıyorum.
Çevrenizde görmek istediğiniz bir
eser hangi kriterlere sahip olmalı?
Eser satın alırken neleri göz önünde
bulunduruyorsunuz?
O anki hislerime göre alıyorum.
Eserin beni heyecanlandırdığı ölçüde alım yapmaya karar veriyorum.
Oturup da bir sanatçıdan eser almak
istiyorum demedim pek. Belki bir
veya iki defa olmuştur. Genellikle
sergilere gidip dolaşırken alım gerçekleştiriyorum. Tabii zaman geçtikçe bazı isimlere özel işler yaptırmaya
başlıyorsunuz. Değişken biraz. Ke-

Ağırlıklı olarak Türkiye’deki fuarlardan mı alım gerçekleştiriyorsunuz?
Hem yurtdışından hem de Türkiye’den alım yapıyorum. Söylemiş
olduğum gibi gözüm ve hislerim neyi
beğeniyorsa ona göre karar veriyorum. Tamamen hissel bakıyorum.
Sahir Erozan sahibi olduğu Maçakızı’nda ve evlerinde sergilediği geniş bir koleksiyona sahip.

‘Ben sanatı iş diye yapmıyorum burada. Çünkü bunu
parasal bir hale getirdiğiniz zaman Dubai Mall gibi oluyorsunuz. Burada her şeyin bohem
bir seviyede kalması gerekiyor.
Yani fazla uç noktalara gitmemek gerekiyor. Her şeyin
daha pahalısı ve büyüğü var.
Konumuz o değil. Yine aynı
fikrin çerçevesinde doğayla,
yaşam stilimle bağdaşan şeyleri
görüntülemek istiyorum.’
sinlikle eserlerini kendisine saklayan
biri değilim. Ne kadar eserim varsa
hepsi etrafta duruyor. Hiçbir zaman
onları alıp bir yerde saklayayım ve
değeri arttıkça satayım gibi bir düşünceyle sanat almadım.
Cafe des Artistes adında çok meşhur bir restaurant vardı Washington’da. Ben ilk işime orda başladım.
Çok meşhur bir mimar yapmıştı. İçeride de mekana özel yapılmış Tom
Denin diye bir sanatçının resimleri
vardı. O zamanlar o sanatçı Washington’un en meşhur ressamıydı.
Değerini nerden biliyorsunuz diye
soracak olursanız, konuşarak devraldım orayı. O zamanın parasıyla 10
bin dolar vermişler eserlerin tanesine. Genişlikleri iki metre boyları bir
buçuk metre civarı tüm duvarları
kaplayan eserler serisiydi. O arada

Elif Uras, ‘Summer of Ayla’

iki tanesi çalındı, dört tanesi bende
kaldı. Aldım önce, o zamanlar retro
deri siyah-beyaz modası vardı. Çok
uymuştu evime. Sonra zevklerim değişince sıkıldım bu eserlerden. Sanatçı nerede hiçbir fikrim yok tabii. Akabinde baktım, en pahalı galeri temsil
ediyordu kendisini. Galeri sahibini
de tanıyorum benim restaurantıma
geliyordu. Bu olaydan 10-15 sene
sonra “Bende Tom Denin’in eserleri
var, değeri nedir” diye sordum. Galeri sahibi “Tom’u çok severim ama
kendine çok yazık etti” dedi. Tom,
yüksek dozdan ölmüş. Ancak hikaye
şöyle başlıyor: Tom şöhretiyle beraber New York’a taşınıyor ve o arada
yüksek dozdan ölüyor. Şu anki değerini sorduğumda “Hiçbir değeri yok.
Çok iyi bir sanatçı, ama piyasa değeri
yok” dedi.
Bu olay benim ilk algılama noktalarımdan biri oldu. Sanat öyle bir
şey ki, içinde bulunulan zamanda
hissedilerek yapılan bir şey. O zaman
anladım ki Warhol bilhassa ve tüm
sanatçılar, eğer kendilerini zamanda
iyi konumlandırabilip ifade edebilirlerse, ileride o zamanı hissetmek
isteyenler onları anlar ve doğru değerlendirir. Birçok yetenekli sanatçı
belki o noktaya ulaşamıyor bile. Tom
Denin de onlardan biri. Çok yetenekliydi ama kendisini bir türlü o zamana adapte edemedi. Bu okullarda
öğretilecek bir şey değil elbette ama
benim kendi hayat tecrübem. Ben de

ona göre bakıyorum alacağım eserlere. Eserin benim hayatımdaki hangi
zamanı bana hatırlatacağı önemli.
Konu sanatçının çok büyümesi değil, devamlı değişen bir şey bu. Ancak
ben parasal bakmadığım için olaya
alıp da satacağım kaç para kazanacağım derdinde değilim. Bu benim
şahsi zevkim.
Ailenizde de koleksiyonerlik hikayesi
var mı?
Benim dedem nevi şahsına münhasır bir insandı. Her şeyin en özeli
vardı onda. Portreleri vardı mesela.
Feyhaman Duran’ın yapmış olduğu
iki tane çok güzel büyük yağlıboya
tablosu ve Fikret Mualla’nın yaptığı
küçük portreleri vardı. Dedemden
kalan her şey -Şevket Süreyya’nın
fotoğrafları gibi- zamanının en özel
işleri. Ben çok seviyorum onlara bakmayı ama benim pek öyle bir yönelimim yok. Ne kendimin portresini
yaptırdım ne de fotoğraf çektiriyorum. Buraya gelen meşhur müşteriler de dahil hiçbir yerde fotoğrafımı
göremezsiniz. Ben kimseyle fotoğraf
çektirmiyorum, prensip olarak.
1999 yılında Ankara’dan biri
aradı. O zamanlar yeni zar zor para
denkleştirip buranın inşaatını yapıyorum. Telefondaki kişi “Ben sizi
buldum, siz Celal Sahir’in torunuymuşsunuz” dedi. Evet, dedim. “Bende onun bir tuğrası var” dedi. Ben
de inşaatın ortasındayım o sıra. Peki,
dedim. Tuğrayı Osmanlı tarihinin
en önemli hattatlarından birinin
yaptığını söyledi bana. Bahsettiğim
gibi dedemin her şeyi öyleydi ama.
Sahip olduğu her şey döneminin en
özel işi. Normalde üç-dört santimetre olurmuş tuğralar, dedeminki 10
santimetreymiş. “Sahir Bey bunu ben
satıyorum ama ilk sizin almanızı istedim” dedi. 1999 yılında bir tuğra
için 10 bin dolar istedi benden. Üç
senelik çek kabul ediyor musunuz?
diyecektim neredeyse. Dönemine
göre o kadar astronomik bir rakamdı ki. Alamadım ve unuttum gitti.
Sonradan dedemin başka şeylerini
buldum. Evi toparladığım zaman anladım ki çok değerli bir şeymiş keşke
alsaydım ama kaçırdım.

Bu sene Maçakızı’nda ISTANBUL’74
ile gerçekleştirilen İnsan ve Doğa
Arasında adlı sergi sanatseverleri
karşılıyor. Süreç nasıl gelişti?
Bu seferki işbirliğimiz tamamen
Misafir Sanatçı Programı üzerine kuruldu. Eserlerin %90’ı burada yapıldı. Bu fikir Demet Müftüoğu Eşeli’ye
aitti. Benim de hoşuma gitti. Benim
bu projeye katkım, seçki ve yerleştirme aşamalarında oldu. Onun dışında
tüm uğraşıyı Demet verdi. Ben sanatı
iş diye yapmıyorum burada. Çünkü
bunu parasal bir hale getirdiğiniz
zaman Dubai Mall gibi oluyorsunuz.
Burada her şeyin bohem bir seviyede kalması gerekiyor. Yani fazla uç
noktalara gitmemek gerekiyor. Her
şeyin daha pahalısı ve büyüğü var.
Konumuz o değil. Yine aynı fikrin
çerçevesinde doğayla, yaşam stilimle
bağdaşan şeyleri görüntülemek istiyorum. Amacım bu kadar basit.
Sergide mekan enstalasyonları da
öne çıkıyor. Sergiden alım gerçekleştirdiniz mi?
Bu sefer kendime söz verdim.
Bekleyeceğim, ondan sonra alacağım. Çünkü her seferinde en iyi
parçaları ben alıyorum ondan sonra
herkes bana söylenmeye başlıyor. Bu
yüzden durdum ve bekliyorum.
Eserlerinizi hem Maçakızı’nda hem
de yaşam alanlarınızda konumlandırıyorsunuz. Bir eseri alırken bu
mekanların ruhuna göre mi hareket
ediyorsunuz?
Benim Rolls-Royce’um yok. Çok
güzel bir araba ama ben o markayla kendimi bağdaştıramıyorum. Paramın yetip yetmeyeceği de ayrı bir
konu ama örneğin bir Jeff Koons alıp
koymuyorum. Çünkü artık bir süre
sonra kendinizle ilgili ifadelere geçmeye başlıyorsunuz. Zevkler elbette
tartışılmaz ancak kendime göre bir
bakış açım var. O çerçevede ilerliyorum. Ama dediğim gibi bazı şeylerde
de duruyorum. Fazla göze batacağını
düşündüğüm şeylere çekimser yaklaşıyorum. Örneğin bir yerde ucuz
fiyatta bir Picasso bulsam almıyorum.
Çünkü Picasso çok yüksek bir yerde
konumlandırılmış bir sanatçı, ben
kendimi oralarda görmüyorum.
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Sezon sonu müzayedelerinde yaz rehaveti
Rekorlarla dolu bahar satışlarının ardından yaz sezonuna giren müzayede evleri, daha ulaşılabilir fiyatların olduğu, küçük ve orta bütçeli alıcılara hitap eden çok sayıda açık
artırmaya yöneldi. Bahar aylarında rekorlara imza atan şirketlerin Londra ve New York şubelerinin dışında Milan, Paris, Zürih ve Hong Kong şubelerinin satışları ön plana çıktı.
1

2

1- Simon Hantai,
‘Etude/Blancs
(two-sided)’,
1969-73, tuval üzeri
akrilik ve yağlıboya,
273x242cm
2- Matthew Wong,
‘Pink Wave’,
2017, tuval
üzeri yağlıboya,
121.9x152.4cm
3- Ömer Uluç,
‘İsimsiz’, 1984,
tuval üzeri akrilik,
130x95cm
4- Alexandre
Perrier, ‘La
Mort du Poete’,
1920-30, tuval
üzeri yağlıboya,
182x306cm
5- Julian Opie,
‘Walking in London
in the Rain’, 2013,
ahşap üzeri vinil,
228.8 x 344.7cm

3

5

4

ALİ GAZİ
aligazi@pilevneli.com
İstikrarlı satış oranlarının korunduğu yaz döneminde, müzayede evleri küresel anlamda sanat fuarları ve
bienallerin hız kesmesi ve sergi sezonunun bitişine ayak uyduruyor.
Küçük bütçeli alıcıya hitap eden çok
sayıda tematik müzayedede, küresel
anlamda fiyat yükselişinin sürdüğü ve
sunulan eserlerin yüzde 90’lara varan
oranlarda el değiştirdiği gözlemleniyor. Bu dönem, bahar aylarında rekorlara imza atan şirketlerin Londra
ve New York şubelerinin dışında Milan, Paris, Zürih ve Hong Kong şubelerinin satışları ön plana çıktı.

Christie’s
İtalyan ustaların ve çağdaş sanatçıların Londra mart satışlarında elde
ettiği başarının ardından, Christie’s
Milan, 20’inci ve 21’inci yüzyılın
eserlerine adanmış iki farklı satış
düzenledi. 20./21. Yüzyıl: Milano
Çevrimiçi Satış Bölüm 1 başlıklı ilk
online müzayede, 8 Haziran akşamı
son buldu. Enrico Castellani, Piero
Dorazio, Lucio Fontana, Jannis Kounellis, Christo ve Wassily Kandinsky
gibi yerel ve uluslararası isimlerin
eserlerinden oluşan seçkide toplam
53 parça görücüye çıktı. Az sayıda
heykel ve fotoğrafın da olduğu açık
artırmada 49 parça, vergiler hariç 5
milyon 576 bin 280 euro (yaklaşık
102 milyon 46 bin lira) hasılat getirdi. Soyut sanatın önemli isimlerinden Lucio Fontana’nın karakteristik
tarzını yansıtan ve minimum 800 bin
euro (14 milyon 640 bin lira) değer
biçilen Concetto Spaziale (Mekansal

Konsept) serisinden 1964 tarihli bir
eseri, 942 bin Euro (17 milyon 238
bin 600 lira) çekiç rakamı ile en pahalı eser oldu.
Serinin, 20./21. Yüzyıl: Milano
Çevrimiçi Satış Bölüm 2 adlı ikinci bölümü ise 3-16 Haziran arası gerçekleşti. Ağırlıklı olarak resimlerin olduğu
ikinci kısımda, Alighiero Boetti, Mario Schifano, Hans Hartung, Gerhard
Richter ve Franz West gibi isimlerin
kağıt, heykel, fotoğraf ve grafik eserleri de alıcıların beğenisine sunuldu.
Seçkide görücüye çıkan 94 parçanın
86’sı satılarak, vergiler hariç toplam 1
milyon 346 bin 242 euroluk (yaklaşık
24 milyon 233 bin lira) satış rakamına
ulaşıldı. Pietro Consagra’nın “Welcome to Italy” (İtalya’ya Hoş Geldiniz)
adlı on parçalık heykel seti maksimum 30 bin euroluk (540 bin lira)
değerlendirme fiyatını aşarak 63 bin
euroya, (1 milyon 134 bin lira) satılan
en pahalı eser oldu.
Şirketin New York şubesi ise 10
Haziran akşamı düzenlediği Old
Masters (Eski Ustalar) adlı canlı müzayedede Avrupa sanatının 15’inci
yüzyıldan 19’uncu yüzyıla kadar olan
gelişimini izleyen tablo ve heykelleri
beğeniye sundu. Rönesans ve Barok
eserlerin ağırlıkta olduğu açık artırmada, Caravaggio’nun çağdaşı Orazio
Borgianni’nin yanı sıra Gasparo Mola,
Salomon van Ruysdael ve Peter Paul
Rubens gibi önemli isimlerin çalışmaları yer aldı. Satışın en ilgi çekici eseri
ise babası Pieter Brueghel’in eserlerinin kopyalarını, dönemindeki yerel
pazar için üreten Genç Pieter Brueghel’in “The Tower of Babel” (Babil
Kulesi) oldu. 16 lot numarasıyla sunulan, 17’inci yüzyıl sonu 18’inci yüzyıl
başına tarihlenen ahşap üzerine yağ-

lıboya çalışma, maksimum değerlendirme fiyatının biraz üzerine çıktı ve 2
milyon 580 bin dolarlık (44 milyon 66
bin 400 lira) çekiç fiyatına ulaştı. Eser,
alıcısına, yüzde 35’lere varan vergi ve
komisyonlar dahil yaklaşık 3 milyon
540 bin dolara (60 milyon 463 bin 200
lira) mâl oldu.

Sotheby’s
Sotheby’s’in Paris’te 8 Haziran
akşamı düzenlediği Çağdaş Sanat Akşam Satışı başlıklı canlı müzayedede;
Lucio Fontana, Zao Wou-Ki, Pierre
Soulages, Kazuo Shiraga, Anselm
Kiefer, Jan Schoonhoven ve François
Morellet gibi 20’inci yüzyılın ikinci
yarısı ve Savaş Sonrası dönemden
önemli isimlerin eserlerinden oluşan 48 parça satışa sunuldu. 10 lot
numaralı Pierre Soulages’in “Peinture” (Resim) adlı siyah renkli soyut
çalışması, yüzde 20’leri bulan vergi
oranıyla birlikte 2 milyon 74 bin 800
euroya (yaklaşık 37 milyon 969 bin
lira) alıcı bulan en pahalı çalışma
oldu. İlginç bir şekilde aynı akşam
her biri 1 milyonun üzerinde değerlendirme fiyatı ile satışa sunulan
Simon Hantai’nin “Etude/Blancs
(two-sided)” (Etüt/Boşluklar (çift
taraflı)) adlı eseri ile Kazuo Shiraga’nın “Untitled - T41” (İsimsiz -T41)
adlı çalışmalarının her biri, ayrı ayrı
1 milyon 668 bin 500 euro (yaklaşık
30 milyon 534 bin lira) çekiç fiyatına,
vergilerle birlikte 2 milyon 2 bin 200
euroya (yaklaşık 36 milyon 641 bin
lira) ulaşarak, yeni sahiplerini buldu.
Zürih merkezli Sotheby’s İsviçre ise 7-14 Haziran arasında online
olarak teklif vermeye açık Modern
ve Çağdaş Müzayede’de, empresyonizmden günümüze uzanan bir seçki

sundu. Cuno Amiet, Giovanni Giacometti, Sigmar Polke, Gottardo Segantini, Christo, Robert Mapplethorpe ve
Julian Opie gibi isimlerin eserlerinin
olduğu 83 parçalık müzayedede; ülkenin manzaralarıyla tanınan önemli
ulusal sanatçısı Ferdinand Hodler’in
1887 tarihli “Winterlandschaft mit
Wetterhorn” (Wetterhorn Kış Manzarası) adlı yağlıboya çalışması, vergi ve komisyonlar dahil toplam 746
bin 361 İsviçre Frangı’na (yaklaşık 13
milyon 10 bin lira) satılarak, en pahalı eser oldu. Aynı açık artırmada
Julian Opie’nin 2013 tarihli “Walking
in London in the Rain” (Yağmurda
Londra’da Yürüyüş) adlı eseri 203
bin 553 İsviçre Frangı’na (yaklaşık 3
milyon 548 bin lira); Alexandre Perrier’in “La Mort du Poete” (Şairin
Ölümü) adlı çalışması ise 128 bin 917
İsviçre Frangı’na (yaklaşık 2 milyon
248 bin lira) yeni sahiplerinin oldu.

Phillips
Uzakdoğu piyasasındaki öncü
müzayedelerine devam eden Philips
Hong Kong, 22 Haziran akşamı 20.
Yüzyıl ve Çağdaş Sanat Akşam Satışı’nda, 49 parçalık özel bir seçkiyi
koleksiyonerlerin beğenisine sundu.
Yerel ve uluslararası isimlerin yer
aldığı açık artırmada George Condo’nun 2009 tarihli “Transparent
Female Forms” (Şeffaf Kadın Formları) adlı karışık teknik çalışması, 36
milyon 550 bin Hong Kong dolarına
(80 milyon 775 bin 500 lira) satılarak, en pahalı eser oldu. Aynı akşam
Matthew Wong’un 2017 tarihli “Pink
Wave” (Pembe Dalga) adlı eseri 22
milyon 635 bin Hong Kong dolarına
(50 milyon 24 bin lira); Lucy Bull’un
2020 tarihli, “18:50” adlı eseri ise 11

milyon 382 bin Hong Kong dolarına
(25 milyon 155 bin lira) alıcı buldu.

Artam Antik A.Ş.
376. Müzayede: Modern ve Çağdaş Tablolar başlıklı sezonun son müzayedesinde Artam Antik A.Ş. 332’si
resim, 17’si heykel, üçü fotoğraf ve
dördü obje olmak üzere toplam 357
eseri koleksiyonerlerin beğenisine
sundu. 10-19 Haziran tarihleri arası
teklife açık gerçekleşen online müzayedede İlhan Koman, Mübin Orhon,
Ömer Uluç, Hikmet Onat, Burhan
Doğançay, Kemal Önsoy, Fahrelnissa
Zeid, Neşe Erdok, Alev Ebüzziya, Selma Gürbüz, Şükriye Dikmen, Nuri
İyem ve Adnan Çoker gibi önemli
isimlerin çalışmaları yer aldı.
420 bin lira açılış fiyatıyla müzayedeye çıkan İlhan Koman’ın demir
ve ahşaptan oluşan “Untitled / İsimsiz” soyut heykeli tam 46 teklif alarak,
KDV ve komisyon bedelleri dahil 1
milyon 736 bin 370 liraya satıldı. Büyük ilgi gören bir diğer eser, Mübin
Orhon’un 1974 tarihli “Soyut” adlı
çalışması oldu. Sanatçının aile koleksiyonundan gelen ve kırmızı rengiyle
öne çıkan eser, 750 bin lira açılış fiyatıyla görücüye çıktı. 2011’de Sotheby’s müzayedesinde yer alan eser, 28
teklif sonunda, KDV ve komisyonla
birlikte toplam 1 milyon 684 bin 922
liralık satış fiyatına ulaştı. Kendisini
bir “figür avcısı” olarak tanımlayan
Ömer Uluç’un, orijinalinde üç parçadan oluşan “Odada Kadın-Erkek”
adlı triptik çalışmasının sağ parçası
olan, 130x90 cm’lik “Untitled / İsimsiz” çalışması ise, 550 bin liralık açılış
fiyatının üstüne çıkarak, KDV ve komisyon bedeli ile 733 bin 134 liraya
yeni sahibinin oldu.
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Mucizenin olmadığı görkemli bir hayat
Tamara de Lempicka’nın hayatı bir Hollywood yıldızınınkine benzer. Yüksek sosyetenin çevresine inşa ettiği kariyerinde sadece çağının en ikonik görüntülerini yaratmakla
kalmaz aynı zamanda hayat hikayesini renklendirmek için bazı şeyleri gizleyerek ya da hatırlamıyormuş gibi yaparak gerçeği bir daha asla bilinemeyecek bir şekilde çarpıtır da.
CELINE SYMBIOSIS
celinesymbiosis@gmail.com
Rosalia Gurwik-Górska 1898’da Varşova’da üst sınıf Polonyalı-Yahudi bir
ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
Babası ünlü bir Fransız şirketinde
avukat, annesi yaşamının çoğunu denizaşırı ülkelerde geçirmiş olan Polonyalı bir aristokrattı. Fakat Rosalia
birçok şey gibi biyografisini ve adını
değiştirerek Tamara Lempicka ismiyle Moskova’da doğduğu konusunda
ısrarcıydı. Hayatı boyunca kendini
yeni yerlerde, tekrar yaratma becerisi, kuşağından pek çok Yahudi tarafından geliştirilen bir hayatta kalma
mekanizmasıydı. Başlangıçta kötü bir
kader olarak gördüğü şey kendi efsanesini yaratmasının başlangıcı oldu.
Onun anlattığı hikayeye göre resim tutkusu da oldukça alışılmadık
bir şekilde başlamıştı.Tamara’nın
annesi kızının bir portresini yapması
için ünlü bir portre ressamıyla anlaştı. Günler sonra poz vermesi bittiğinde tablodaki figürün kendisine hiç

ona sosyal statü kazandıracak adamı
seçmişti. 1916’da soylu ama serveti
olmayan Rus asıllı avukat Tadeusz
Lempicki ile evlenerek soyadının
önüne “de” ekini ekledi. Ancak 1917
yılı Rusya’da yeni işe başlayan soylu
avukatlar için pek de elverişli değildi.
Bir süredir eylemleri Bolşevik yetkililer tarafından takip edilen Tadeusz
tutuklandı. Kocasının serbest bırakılması için her türlü imkanı kullananarak Tadeusz’un tahliye edilmesini
sağladı ve sahte pasaportla Paris’e
kaçışlarını ayarladı.
Paris, savaş öncesi ülkelerinden
kaçan soylu Beyaz Ruslar için ikinci
bir ev görevi görüyordu. Tamara bir
süre mücevherlerini satarak aileyi geçindirirken, üstünden iki yıl geçmesine rağmen hapishane travmasını
atlatamayan Tadeusz’un iş bulmaya
niyetinin olmaması büyük bir sorundu. Çocukları Kizette’nin doğmasıyla
giderek artan maddi sıkıntılar Tamara’nın finansal ve kişisel bağımsızlık
arzusunu alevlendirdi. Evliliğinin
ona sağlayamadığı her şeyi, geçmişte iyi yaptığını düşündüğü bir şeyle

Tamara de Lempicka, ‘Yeşil Bugatti’li Otoportre’, 1929

Tamara de Lempicka, ‘Bir Adamın Portresi’, 1928

benzemediğini düşündüğü için ressama meydan okuyarak kız kardeşini
çizmeye başladı ve birkaç denemeden sonra başarılı oldu. Eğer bu olay
doğruysa, gelecek yıl büyükannesiyle
çıktığı İtalya turu onun sanata olan
yeteneğini teşvik etmek içindi. Venedik, Floransa ve Roma’da yaptıkları
müze ziyaretleri Tamara’nın ilerleyen yıllarda yaptığı en iyi çalışmalarına ilham verdi.
1911 yılında İsviçre’de yatılı okurken önce babasının öldüğü sonra da
annesinin başka bir adamla evlendiği
haberini aldı. Yaz tatilinde eve dönmek yerine, milyoner bir bankacıyla
evli teyzesinin yanına St. Petersburg’a
gitmeyi seçti. Teyzesinin mücevherlerle dolu çekmecelerini gördüğünde geleceğinin nasıl olması gerektiğine karar vermişti. Dünyanın geri
kalanı savaşa girmekle meşgulken,
arzularını olağanüstü bir kararlılıkla yerine getirmeye çalışan Tamara

romanlarında anlattığı ışıltılı Caz Çağı’nı yaşayan kahramanlardan birine
dönüştü. Tamara’nın bu çılgın partilerde hem kadın hem de erkeklerle
yaşadığı sayısız macera kocası için
dayanılması güç bir hale geldiğinde
evlilikleri sona erdi. Tadeusz’un gidişiyle tüm erkek portreleri arasında
en incelikli ve psikolojik açıdan en
karmaşık olan “Bir Adamın Portresi”ni resimledi. Ona duyduğu öfkeyle
alyans olan sol elini yarım bıraktığı
ve asla bitirmediği resmi önemli bir
sergide seyirci önüne çıkardı.
Boşanmanın ardından kısa bir
depresyondan sonra Coco Chanel ve
Elsa Schiaparelli tarafından hediye
edilen muhteşem giysilerle sosyetik
partilere katılmaya devam etti. Doğru
ışık ve pozda çekilen fotoğrafları sayesinde Greta Garbo’nun kız kardeşi
olarak anılmaktan çok memnundu.
Güçlü ve bağımsız kadın imajının Avrupa’daki moda dergilerinin de ilgi-

kazanmaya karar verdi ve Académie
de la Grande Chaumière’de resim
eğitimi almaya başlayarak sanat kariyerine adım attı. Sık sık dediği gibi,
bu hayatta mucizeler yoktu, yalnızca
kendi başına yapabilecekleri vardı.
Akademi’de ders aldığı André
Lhote ve Maurice Denis’in tarzlarının kesiştiği noktada kendine yeni
bir dil bulması uzun sürmedi. Özünde Ingres estetiği taşıyan sanatsal
ruhunu reklam teknikleri, fotoğraf
aydınlatması ve büyük şehirlerin mimarisinin manzaralarıyla birleştirdi.
1920’lerin ortalarında Art Deco estetiği en parlak dönemini yaşarken sergilerde Tamara’nın sunduğu her şey
zengin burjuvaların zevklerini karşılıyordu. Çalışmalarını tamamen bu pazara yönlendirerek, aristokratlar ve
zengin sanayicilerin eşlerinin portrelerini yapmaya başladı. Kariyerindeki
yükseliş beraberinde finansal başarıya da getirince F. Scott Fitzgerald’ın

sini çekmesi uzun sürmedi. 1929’da
Alman moda dergisi Die Dame için
hazırladığı “Yeşil Bugatti’li Otoportre” hem kadın özgürleşmesinin hem
de Art Deco’nun sembolü oldu. Ancak Tamara kendini bir film yıldızı
gibi resimlese de bu otoportre de
diğer her şey gibi Tamara de Lempicka efsanesinin sadece bir parçasıydı.
Gerçek hayatında Bugatti değil sarı
renkli bir Renault kullanıyordu.
Tamara’nın ani bir kararla Baron
Raoul Kuffner’le evlenerek isminin
başına Barones eklediği 1933 yılı
aynı zamanda Hitler’in iktidara gelip Paris’te entelektüel göç dalgasını
tetiklediği yıldı. İkinci Dünya Savaşı patlak vermeden önce çift Avrupa’dan ayrılarak Amerika Birleşik
Devletleri’ne yerleşti. İlk yıllarında
Art Deco tarzını koruduğu eserleri ve
yaşam tarzıyla New York sosyetesinde
kendini bir daha inşa etti. 1940’ların
sonunda Barones Kuffner Hollywo-

od’dan ödünç aldığı stratejiler sayesinde hâlâ bir yıldızdı ancak ressam
Tamara de Lempicka olarak konumu
zayıflamaya başlamıştı. Soyut Dışavurumculuğun yükselişe geçmesiyle sanatını yenilemeye çalışsa da çalışmaları eskisi gibi ilgi görmedi ve resim
yapmaktan tamamen vazgeçti. Jean
Cocteau’nun deyimiyle, yıllardır kendi efsanesini yaratmak için uğraşırken sanatını kurban vermişti.
1962’de kocasının ölümüyle her
şeyini satarak önce yıllardır sosyal
çevresine kız kardeşim diye tanıştırdığı kızı Kizette ile Houston’da yaşamaya başladı. Yaşamının son yıllarını
Cuernavaca’da güzel bir ev satın alarak geçirdi. 18 Mart 1980’de unutulmuş bir sanatçı olarak ölmeden önce
tüm hayatı gibi cenazesini de çoktan
planlamıştı; vasiyeti üzerine yakıldı
ve külleri helikopterden Meksika’daki Popocatépeti Yanardağı’nın üzerine serpildi.

