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KÜBİZM, 20. yüzyıl resim sanatının dönüm noktası
olarak tanımlanır. Pablo Picasso ve Georges Braque’ın
Paris’te geliştirdikleri, resim ve heykel alanında
devrim yapan, ayrıca müzik ve yazını da etkilemiş,
Fransız kökenli avangart sanat hareketidir. Kübizmin
temelini Cézanne’ın, 1904’de Emile Bernard’a yazdığı
mektuptaki tabiattaki her şeyi küre, silindir, koni gibi
geometrik şekillerle ifade edebileceği fikri oluşturur.
Kübizmin amacı, nesneleri izleyicinin bulunduğu
yerden görebileceği biçimde değil, değişik şartlarda ve
başka açılardan görülebilecek özellikleriyle de ortaya
koymaktır.
İZLENİMCİLİK akımına tepki olarak doğan Kübizm,
sanatçının etrafındaki dünyayı sadece gördüğü
şekilde değil, düşündüğü şekliyle de birleştirerek
yansıtabileceğini savunmuştur. Geometrik şekiller
ve formlarla, görünen dünya sanatçının belleğinde
dönüştüğü haliyle sunulur. Gerek ortaya koydukları
işleri gerekse kuramsal çalışmalarıyla Kübizmin öncüsü
olan isimler, sanata kalıcı bir yön vermişlerdir.
FANTASTİK çizgiler ve uyumlu renklerle özellikle resim
alanında yer alan sergileri bu yıl çok konuşulacak
olan Paris, 2013-2014 sanat dönemine farklı bir giriş
yapmayı hedefliyor. Ulusal olduğu kadar uluslararası
sanatçıların da yer aldığı Paris galerileri, Fransız sanat
izleyicisini bu sonbaharda da sanata davet ediyor.
İngiliz sanatından ziyade Orta Doğu’nun çağdaş
akımlarını Londralı sanat izleyicisiyle buluşturacak olan
galeriler hazırladıkları seçkilerden umutlular. Farklı bir
portföy ile açılacak sanat yılı, Londra’ya eski ustaların
işlerini de getirecek. Ve bütün sanat dünyasının gözü
İstanbul’a dönmüşken New York da tıpkı Paris ve
Londra gibi döneme enteresan açılışlarla başlıyor.
Doğu’nun Batı’ya tercümesinin gündemde olduğu
bir dönemden geçen uluslararası sanat arenası, New
York’ta Imran Qureshi’nin eserleriyle kendine yer
buluyor.
İSTANBUL, her sene 1 Eylül itibariyle griye yağmur
bulutlarına ev sahipliği yapmaya başlıyor ve sanırım

ALEM, Basın Konseyi üyesidir ve basın meslek ilkelerine
uymaya söz vermiştir. Dergi ‘Yaygın Süreli Yayın’dır.

TÜRKİYE’NİN en yeni uluslararası çağdaş sanat
fuarı ArtInternational, 16-18 Eylül tarihlerinde Haliç
Kongre Merkezi’de düzenlendi. Dyala Nusseibeh’in
koordinatörlüğü ve Stephane Ackermann’ın artistik
direktörlüğünde gerçekleşen ArtInternational’da
Avrupa, Amerika ve Ortadoğu’yu kapsayan geniş bir
bölgeden toplam 62 galerinin katılırken dünyaca ünlü
sanatçıların işleri de yer aldı. Aralarında Londra’dan
Pace ve Lisson Gallery, Paris’ten Yvon Lambert,
Berlin’den Arndt gibi çağdaş sanat dünyasının önde
gelen galerilerinin yer aldığı fuara Türkiye’den de 10
galeri katıldı.

74

İKSV’nin uluslararası sanat platformlarında en
çok yankı uyandıran etkinliği İstanbul Bienali bu yıl
dünya güncel sanat platformunun birçok önemli
ismini İstanbul’da ağırlıyor. Şair Lale Müldür’ün
aynı adlı kitabından alıntılanan 13’üncü İstanbul
Bienali’nin başlığı “Anne, ben barbar mıyım?” sanat ve
edebiyat, özellikle de şiir arasındaki ilişkiyi merkezine
alıyor. Aynı zamanda “barbar” terimiyle, “öteki”leri
anlamak için öğrenmemiz gereken veya “gelecek
dünya”yı anlamlandırabilmek için keşfetmek zorunda
olduğumuz yeni ve bilinmedik dillere işaret ediyor.

82

BU yıl 8’incisi düzenlenecek olan Contemporary
Istanbul 650 sanatçı, 3000 eser, 21 ülkeden 92
çağdaş sanat galerisi ile beraber 70.000’den fazla
ziyaretçiyi ağırlayacak. Ana sponsorluğunu Akbank
Private Banking, ortak sponsorluğunu Zorlu Center
ve Yıldız Holding, özel proje sponsorluğunu ise
uluslararası petrol ve doğalgaz şirketi OMV’nin
üstlendiği 8. Contemporary Istanbul’da sergilenen
eserlerin %50’si Balkanlar, Kuzey Afrika, Doğu
Akdeniz bölgelerinden %50’ si ise Avrupa ve Amerika
kıtasından seçki halinde sanatseverlere sunulacak.
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sanat
D

sonbaharda uyanıyor

oğanın sanat tuvalinde sarı ve grinin hakimiyet
kazandığı sonbahar, şehrin ve toplumun hayat
ritmine hareket getiriyor. 2013 sonbaharını,
İstanbul’da Bienal ve arkasından gelecek farklı
etkinliklerin heyecanı ile karşılıyoruz.
Artful Living de bu canlı gündemi sayfalarında

bizlerle buluşturmaya devam edecek. Sanatla
zenginleşen toplum yaşamının, ülkemizin uluslararası
platformlarda ağırlığına katkı yapacağı da kuşkusuz.
İstanbul’un her köşesinde sanatı yaşayan bir kent
kimliği kazanması, hak ettiği bu ev sahipliğinde
şansını daha da artıracak.

Erol Özmandıracı
Bay İnşaat
Yönetim Kurulu Üyesi
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KUCUK KUpler
Kübizm, 20. yüzyıl resim sanatının dönüm noktası olarak tanımlanır.
Pablo Picasso ve Georges Braque’ın Paris’te geliştirdikleri,
resim ve heykel alanında devrim yapan, ayrıca müzik ve yazını da etkilemiş,
Fransız kökenli avangart sanat hareketidir.
// Saliha Kasap / saliha.kasap@gmail.com

Kübizmin temelini Cézanne’ın, 1904’de Emile
Bernard’a yazdığı mektuptaki tabiattaki
her şeyi küre, silindir, koni gibi geometrik
şekillerle ifade edebileceği fikri oluşturur.
Kübizmin amacı, nesneleri izleyicinin
bulunduğu yerden görebileceği biçimde
değil, değişik şartlarda
ve başka açılardan görülebilecek
özellikleriyle de ortaya koymaktır.

K
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übizm, 20. yüzyıl resim sanatının dönüm
noktası olarak tanımlanır. Pablo Picasso ve
Georges Braque’ın Paris’te geliştirdikleri, resim
ve heykel alanında devrim yapan, ayrıca müzik
ve yazını da etkilemiş, Fransız kökenli avangart sanat
hareketidir.
Picasso ve Braque bu akımın ortak liderleriydi, bu
ortaklık sanatçıların aynı anda benzer eğilimler göstermelerinden kaynaklanıyordu. Her iki ressam da
Fransız post – empresyonistlerden Cezanné’ın eserlerinden etkilenmişlerdir.1907 yılında Cezanné, Güz
Salonu’nda büyük bir retrospektif sergi düzenlemişti.
Cezanné’ın yaptığı bu sergi kübizm için bir katalizör
oldu.
Kübizmin temelini Cézanne’ın, 1904’de Emile
Bernard’a yazdığı mektuptaki tabiattaki her şeyi küre,
silindir, koni gibi geometrik şekillerle ifade edebileceği
fikri oluşturur.
Braque ve Picasso yakın arkadaş olup 1909’dan 1914
yılına kadar birlikte çalıştılar. Kübizmin gelişmesi bu
yakın işbirliğinin eseriydi. Picasso aralarındaki birliği
“evlilik”, Braque ise “İpleri birbirine dolanmış iki dağcı
gibiydik” şeklinde tanımlamıştır. Picasso ve Braque,
1907-1912 yılları arasında “Analitik” kübist resimler
olarak nitelendirilen çalışmalar yaptılar. Doğal formlar
geometrik şekillere, özellikle silindir, kare ve konilere
indirgenmişti.
Onlar doğada üç boyutlu olan nesneleri, iki boyutlu
olan tuvalde çizebilmenin çarelerini araştırıyorlardı.
Onların arayışı gerçeği gördüğümüz gibi değil,
olduğu gibi gösterilmesi niyetiydi. Görünen nesneleri,
geometrik biçimlere böldüler, yeniden yarattılar.
Işık ve gölge oyunlarını bırakıp, “görünmeyenin”
peşine düştüler. Gerçekliği yakalayabilmek için,
sanki çevresinde dolaşıyorlarmış gibi, birkaç bakış
açısından, cepheden, yandan, üstten, alttan bakarak
aynı imge üzerinde göstermişlerdir. Ayrıca eşyayı,
derinliği olan geometrik şekiller içinde görme esasına
dayanmışlardır. Nesnelere dördüncü boyut olarak “zaman” kavramını katmayı denemişler, biçim sorununu
ön plana alıp rengi ikinci plana atmışlardır.
Braque’ın 1910 tarihli anıtsal natürmordu “Keman ve
Testi” bu çabayı gösteren iyi bir örnektir.
Kübizmin amacı, nesneleri izleyicinin bulunduğu
yerden görebileceği biçimde değil, değişik şartlarda
ve başka açılardan görülebilecek özellikleriyle de
ortaya koymaktır. Devrim nitelikli bu yeni üslup,
Paris’te aralarında İspanyol asıllı Fransız ressam Juan
Gris’in de olduğu pek çok ressam tarafından benimsendi. 1910’dan itibaren kübizm, başka sanatçıların
Picasso ve Braque’ın yeniliklerine kendi tepkilerini
geliştirmeleriyle bir üsluptan harekete dönüştü.
1911 yılına gelindiğinde analitik kübist resimlerde bir
tür yumuşama görüldü. Picasso’nun Ma Jolie isimli
resmi örnek olarak gösterilebilir.
Fernand Leger, Picasso ve Braque’ın akademik ve
karanlık eserlerinden oldukça farklı, canlı ana renkleri
kullandığı bir dizi kompozisyon yaparak kübizme zevk
ve iyimserlik kazandırdı. 1912- 1914 yılları arasında,
Leger’in renk kullanımıyla Picasso ve Braque’ın kolaj
tekniğinin birleşmesi, değişimin zeminini hazırlamayı
ve akıma duyulan ilginin artmasına neden oldu.
Kübizmin “Sentetik” olarak bilinmeye başlayan ikinci döneminde, görme biçimlerinden çok tasarım
süreçlerine odaklanılmıştı. Kolajın ilk denemelerinde
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1916’dan itibaren
kübizm, başka
sanatçıların Braque
ve PIcasso’nun
yeniliklerine
kendi tepkilerini
geliştirmeleriyle
üsluptan çok bir
harekete dönüştü.

Kolajın ilk denemelerinde genelde gazete kağıdı ve giysi parçaları gibi malzemeler tuvale
yapıştırıldı. Kübizm ve kolaj arasındaki ilişki geliştikçe kesme, yapıştırma ve “bulunanın katlanması”
esasına dayalı kolaj, herkesin tekniğini etkilemeye başladı.
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“heykel açılımına” işaret eden, üç boyutlu eserleri
de karşılayacak şeklide yayıldı.
1916’dan itibaren kübizm, başka sanatçıların
Braque ve Picasso’nun yeniliklerine kendi tepkilerini geliştirmeleriyle üsluptan çok bir harekete
dönüştü. Gris, Fernand Léger, Roger de La
Frasnaye, Francis Picabia, Marcel Duchamp ve
kardeşi Jacques Villon, André Derain, Henri Le
Fauconnier, Henri Hayden, Auguste Herbin, Alfred
Reth, GeorgesValmier, Léopold Survage, Louis
Marcoussis, André Lhote, Albert Gleizes ve Jean

Metzinger bu sanatçıların en ünlüleriydi.
Kübizm, savaşlardan yoğun ve derin bir şeklide
etkilendi. I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla
yoğun enerjisini yitirmiş, aralarında Braque’ın
da olduğu bazı sanatçılar savaş sırasında ciddi
yaralar almışlardır. Savaşın başlaması Braque
ve Picasso’nun yaptığı işbirliğinin sona ermesine
işaret ediyordu. Birinci Dünya savaşından, pek
çok sanatçının cepheye gittiği İspanya İç savaşı
ve İkinci Dünya savaşına kadar üç savaş dönemi
atlatıldı. Sanatçıların gördükleri dehşet eserlerinde
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genelde gazete kağıdı ve giysi parçaları gibi
malzemeleri tuvale yapıştırıldı. Kübizm ve kolaj
arasındaki ilişki geliştikçe kesme, yapıştırma ve
“bulunanın katlanması” esasına dayalı kolaj,
herkesin tekniğini etkilemeye başladı. Daha dekoratif olan bu görüntü halk arasında sentetik kübizmi daha önceki kübist üsluplardan daha popüler
kıldı. Teknik Matisse’in eserleriyle doruk noktasına
ulaştı ve geç 20. yüzyıl akımlarıyla, özellikle Pop
Art ile devam etti. Giderek daha sağlam malzemelerin kullanılmasıyla kolajın etkisi kübizmin
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1912’de kübizm artık
dünya çapında
bir hareketti ve
tarihinin yazılmasına
başlanmıştı. Gleizes
ve Metzinger Du
Cubisme’i 1912’de
yayınladılar. Fransız
şair ve eleştirmen
Guillaume Apollinaire
1913 yılında “Les
Peintres cubistes”i
(Kübist ressamlar)
yayınladı.

Modern sanatın köşe taşları sayılan iki büyük yenilik 1912’de gerçekleşti. 1912’de sahici gerçekçilik
parçalarını tasarımlarına eklemeye başladılar; Örneğin kupürleri, küçük ağaç granüllü kağıt
parçaları gibi... Kolaj olarak anılacak bu tekniğin icadıydı bu.
kendilerini göstermeye başladı ve özellikle Leger ile
Braque 1918’den sonra üsluplarını ciddi şekilde
değiştirdiler.

Kolajın icadı
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Bir akım olarak tanımlanması

İlk tarihçiler tek kurucu ve öncü rolünü İspanyol
Pablo Picasso’ya verirlerken, daha sonra bu onur
Picasso ve Braque arasında paylaşılır oldu. Çünkü
kategorik olarak Braque daha öne çıkarılıyordu.
Picasso’nun öncelik iddiası, bakış açısındaki

değişimleri değerlendirdiği eseri Les Demoisselles
d’Avignon ‘a (1907) dayanır. Oysa aynı yıl Braque,
Paul Cézanne’ın eserlerinin, en önemlisi de
1908’de yaptığı L’Estaque manzaralarının derinlikli, yoğun bir analizine girişmeye koyulmuştu.
1908 yılının yaz aylarında Braque, Fransa’nın
güneyindeki L’Estaque kasabasına gitti ve burada
bir grup manzara resmi yaptı. L’Estaque resimleri
1908 yılında Salon d’Automne’un seçici jürisine
sunulduğunda , Henri Matisse eleştirmen Lois
Vauxcelles’le “ bunlar küçük küplerden (petits
cubes) başka bir şey değil” deyip Güz Salonu’na
kabul etmeyerek onları elemişti. Resimler jüri
tarafından reddedildi ve Kasım’da Paris’teki sanat

s

Kübizm niyet olarak somut gerçekliğe dönüşü ifade
ettiğinden, yaratıcıları da, göründüğü kadarıyla
yöntemlerinin gerektirdiği görsel karmaşayı
giderek daha fazla sorun ediyorlardı. Bu sorunu
çözmeye yönelik bir ilk girişim çerçevesinde, Picasso ve Braque tuvallerinde şablon baskı harfler
kullanmaya başladılar. Bu teknik, resmin kendi
başına bir nesne olarak somut varlığını vurgulamaya yarıyordu. Ne var ki kısa süre sonra daha da
ileriye gidebileceklerini gördüler.

Modern sanatın köşe taşları sayılan iki büyük yenilik 1912’de gerçekleşti. 1912’de sahici gerçekçilik
parçalarını tasarımlarına eklemeye başladılar;
Örneğin kupürleri, küçük ağaç granüllü kağıt
parçaları gibi... Kolaj olarak anılacak bu tekniğin
icadıydı bu.
Kolay tekniğinin en çekici yönü, görsel ve sözel
oyunlar için bir çok imkan yaratmasıydı.
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Gerçekliği yakalayabilmek için sanatçılar, sanki çevresinde dolaşıyorlarmış gibi, birkaç bakış
açısından, cepheden, yandan, üstten, alttan bakarak aynı imge üzerinde göstermişlerdir. Ayrıca
eşyayı, derinliği olan geometrik şekiller içinde görme esasına dayanmışlardır.
tüccarı Daniel – Henri Kahnweiler’in galerisinde
sergilendi.
Sanat eleştirmeni Lois Vauxcelles de sergiye geldi
ve ardından Gill Blas dergisinde sergiyle ilgili bir
değerlendirme yazısı yazdı. “ Kübizm” terimini ilk
kez kullandığı bu yazıda Braque’ın çalışmalarını
kötü bir şekilde eleştirdi. Bu Matisse’in yorumunun
bir tekrarıydı.
Kübizm çok geçmeden bu hareketin kalıcı adı oldu.

Kübizmin Tarihi yazılmaya
başlanıyor…
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Önemli Olaylar

1906- Cézanne’ın eserleri iki eş zamanlı görsel
perspektiften görülen nesneler içeriyordu. Bu yenilik, kübizm için önemli bir uyarıcıydı.
1907- Picasso Avignonlu Kızlar adlı resmini
tamamladı. İlk adı Le Bordel d’Avignon
(Avignon’da Genelev) olan resminin teması şok
ediciydi ve sanatçı, tekniğiyle devrim yarattı.
1907- Braque ve Picasso, analitik kübist üslubu

tanımladılar. İkili, üslubu 1912’ye kadar birlikte
geliştirmeye devam etti.
1909- Picasso ve Braque Paris’in Montmarte
bölgesindeki şahsi atölyelerinde birlikte çalıştılar.
1910- Picasso, sanat tüccarı Daniel – Henry
Kahnweiler için övgü dolu şu sözleri söyledi:
“Kahnweiler’ın ticari zekası olmasaydı biz ne halde
olurduk?”
1911/1912- Braque, kübist üslubun daha gerçekçi bir seviyeye ulaşacağının habercisi olan Gitar
Çalan Adam adlı resmi yaptı.
1912- Picasso ve Braque, dizlemlerin dekoratif bir
şekilde düzenlendiği ve nesnelerin daha tanınabilir
olduğu ilk sentetik kübizm özellikli resimleri

s

1912’de kübizm artık dünya çapında bir hareketti
ve tarihinin yazılmasına başlanmıştı. Gleizes ve

Metzinger Du Cubisme’i 1912’de yayınladılar.
Fransız şair ve eleştirmen Guillaume Apollinaire
1913 yılında “Les Peintres cubistes”i (Kübist ressamlar) yayınladı.
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Ali Avni Çelebi, Zeki Kocamemi,Halil Dikmen, Nurullah Berk ayrıca Cemal Tollu,
Hamit Görele, Sabri Berkel, Ercüment Kalmık, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Arif Kaptan, Hakkı Anlı,
Refik Ekipman ve Nuri İyem de Kübizm etkisinde çalışmalar yapmıştır.
yaptılar.
1913- Duchamp’ın kübist - fütürist resmi Merdivenden İnen Çıplak, no:2, New York’taki
Armory Show’da sergilendi.
1914- I. Dünya savaşı başladı ve Almanya,
Fransa’yı işgal etti. Braque, Fransız ordusuna
katıldı ve iki kez cesaret madalyası aldı.
1915- 11 Mayıs’ta Braque başından
yaralandı ve Clarency’de geçici körlük yaşadı.
Savaş, sanatçıda yaşamının sonuna kadar
onu etkileyecek izler bıraktı.
1915- Picasso, (Eva Gouel dediği) sevgilisi
Marcelle Humbert’in hastalığı sebebiyle otuz
yaşında ölmesi yüzünden büyük bir depresyona girdi.
1917- Hardal gazına maruz kalan Léger, Villepinte’de geçirdiği nekahat döneminde, geometrik şekilleri hareket ve renkle
harmanladığı Kağıt Oynayanlar adlı resmi
yaptı.

Türkiye’de Kübizmin Etkileri

Türk ressamların Kübizm’ le tanışmaları ve bu
anlayışı yapıtlarında kullanmaları, genellikle
Paris serüvenleriyle birlikte başladı. Birçok
Türk ressamının gelişmesinde payı olan Andre
Lhote ‘un atölyesinde çalışan Türk ressamlar
ile yine Paris’te Fernand Léger ve Münih’te

Hoffman atölyesinde çalışanlar, bu akımın
ilk örneklerini verdiler. Lhot’un en başarılı
öğrencilerinden Halil Dikmen,Almanya’da
eğitim gören Zeki Kocamemi ve Ali Avni Çelebi ile D grubu ressamları Türkiye’de Kübizm’in
temsilcileri arasında sayılabilirler.
D grubu üyeleri izlenimci teknikleri reddederek kompozisyonlarını kübist ve konstrüktivist
anlayışla yola çıkarak , farklı bir yapı üzerine
kurgulamayı amaçlıyorlardı. Türk resim
sanatının çağdaş akımlarla bir etkileşim içinde
olması gerektiğini düşünerek kübik formların
örneklerini 1933’ yılında açtıkları ilk desen
sergisiyle sunmaktadırlar. 1960’daki son
sergiyle birlikte yurtiçinde 16 sergi açan grup,
yurtiçinde ve yurtdışında da birçok sergiye
grup adı ile katılmıştır.
Ali Avni Çelebi, Zeki Kocamemi,Halil Dikmen,
Nurullah Berk ayrıca Cemal Tollu, Hamit
Görele, Sabri Berkel, Ercüment Kalmık, Bedri
Rahmi Eyüboğlu, Arif Kaptan, Hakkı Anlı, Refik Ekipman ve Nuri İyem de Kübizm etkisinde
çalışmalar yapmıştır.
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İzlenimcilik akımına tepki olarak doğan Kübizm, sanatçının etrafındaki dünyayı
sadece gördüğü şekilde değil, düşündüğü şekliyle de birleştirerek yansıtabileceğini
savunmuştur. Geometrik şekiller ve formlarla, görünen dünya sanatçının belleğinde
dönüştüğü haliyle sunulur. Gerek ortaya koydukları işleri gerekse kuramsal çalışmalarıyla
Kübizmin öncüsü olan isimler, sanata kalıcı bir yön vermişlerdir.
/ Hazırlayan: Saliha KASAP
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PABLO PICASSO
K

übizmin ünlü temsilcisi Picasso,
İspanya’da doğmuş, yaşamını Paris’te
sürdürmüştür.
1907’de Pablo Picasso (1881-1973),
günümüzde ilk kübist resim olarak
bilinen Les Demoiselles d’Avignon (Avignonlu
Kızlar) adlı tablosunu sergiledi. Sanatçının
Barselona’nın Calle Avinyo’ da yer alan bir
genelevden aklında kalanları aktardığı resmin
konusu en az üslubu kadar sıra dışıydı ve
radikaldi. Şair ve eleştirmen Guillame Apollinaire
(1880-1918), André Derain (1880-1954),
George Braque (1882 -1963) ve Henri Matisse
(1869-1954) resmi ilk görmeye geldiklerinde
Picasso’nun bu çalışmasını yadsımışlar ve “bir tür
şaka” olduğunu düşünmüşlerdi. Sanat dünyasının
kübizmi şekillendiren, kolaj tekniğini canlandıran
ve 20. yüzyıldaki diğer önemli sanat akımlarının
neredeyse hepsini etkileyen bu resmi kabullenmesi
otuz yıldan fazla bir zaman aldı. Afrika sanatı
Picasso için önemli bir ilham kaynağıydı ve
Avignonlu Kızlar resminde, Dogan kabilesinin
tören masklarında görülen soyut formlar ile

imgeleri kullandı. Afrika sanatının Picasso
üstündeki etkisi kübizmin doğduğu 1907’den
1909’a kadar sürdü. Avignonlu Kızlar, imgenin
parçalanması yoluyla kübist akım orfizmin,
rayonizmin ve fütürizmin önünü açtı; geometriyi
öne çıkararak süprematist ve konstrüktivist
sanatı şekillendirdi; kolaj kullanımıyla Dadaizm,
sürrealizm ve Pop Art’a öncülük etti; ve son
olarak derinliği olmayan düzlemleri kullanarak
soyut ekspresyonizmin yolunu açtı. 1907’nin
yaz aylarında, Avignonlu Kızlar resmini
tamamlamadan önce Picasso Paris’teki Musée
d’Ethnographie du Trocadero’yu ziyaret etti ve
burada belki de tuvalindeki betimleme tarzını
değiştirmesine yol açan Afrika ve Okyanusya
koleksiyonlarını gördü. Bu ziyaret, sanatçı
üzerinde bir etki yaratmıştı: “[o masklar] büyülü
şeylerdi… Her şeye karşıydılar – bilinmeyen,
mütecavi ruhlara karşıydılar… Ben de her şeye
karşıyım.”
En tanınmış eseri Paris Dünya Sergisindeki
İspanyol pavyonu için yaptığı anıtsal duvar
resmi, Alman ordularının Guernica kasabasını

bombalanmasını gösterdiği Guernica adlı eseridir.
Bir sergisi sırasında kendisine, “Bu resmi siz mi
yaptınız” diye soran bir Alman generaline, “Hayır,
siz yaptınız” cevabını vermiştir. Picasso tanınan
en üretken sanatçıdır. Guiness Rekorlar Kitabı’na
göre, toplam resim, 100,000 baskı, 34,000 kitap
resmi ve 300 heykel ve birçok seramik ve çizim
üretmiştir. Mavi dönem, sanatçının hüzün ve
melankolinin resimlerinde ağır bastığı dönemidir.
Sanatçı bu dönemde sokakta yaşayan insanları,
körleri, dilencileri, sakatları ve serserileri çizerek
mavi rengi neredeyse tek renk olarak kullanmıştır.
1902 tarihli Melankolik Kadın, 1902 tarihli
Mavi çıplak, 1903 tarihli Yaşam, 1903 yılına
ait Trajedi ve İhtiyar Kör, Gitarist, Ütü Yapan
Kadınlar sanatçının bu dönemdeki yapıtlarından
bazılarıdır. Pembe dönem ise sanatçının mavi
döneminde olduğu gibi resimlerinde pembe
ve tonlarını kullandığı dönemidir. Picasso, bu
döneminde rengi kullanmaktan çok desen ve
çizgi kullanmaya önem verir. Çiçek Sepetli Kız ve
Sirk Cambazları ve Avingonlu Kızlar bu dönemde
yapılan yapıtlarındandır.
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Soyutlamaya Giden Yol

Georges Braque

G

eorges Braque’ın Gitar Çalan Adam adlı
eseri, erken dönem kübist yapıları temsil eden
geometrik biçimlerle resmin yüzeyini
oluşturmuştur. Sanatçıya göre ressamın asıl
amacı bir eşyanın aynısını çizmek ya da yerini alacak
bir sembol yaratmak değil, kendi anlayış biçimine göre
nesneyi, eşyayı biçimlendirmektir. Portekizli, Kırmızı Halı,
Estaque (Estaki)’de Evler, Şömine Rafında Klarnet ve
Rom Şişesi önemli yapıtları arasında sayılabilir. Önceleri
Monet, Camille Pissarro gibi izlenimci ressamların, daha
sonra Cezanne’ın etkisinde kalan Braque, 1905’te,
hiçbir kurala bağlı olmayan resim anlayışının çekiciliğine
kapıldı. Düş gücünü, kişiliğini yansıtan, parlak renklerin
alabildiğine bol kullanıldığı resimler yapmaya başlayan
sanatçının 1907’de açtığı ilk sergisindeki resimlerde bu
türdendi. Picasso ile yakın arkadaş olan Braque, resim
konusunda akıllarını kurcalayan sorulara birlikte yanıt
aramışlardır. Kübizmin kurucularından olan Braque,
yalnızca bu akımın çok önemli bir ressamı değil, aynı
zamanda önemli bir kuramcısıdır da… Yapıtları sıklıkla
Picasso’nun yapıtlarıyla karıştırılmıştır. Braque’ın sanatı
yaşamı boyunca Picasso’nun iyi olduğu kadar kötü olan
şöhretinin gölgesinde kalmıştır.
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Geometrik karşıtlıklar

Fernand Léger
F
ransız ressam ve tasarımcı Fernand Léger’in renk kullanımıyla
Picasso ve Braque’ın kolaj tekniğinin birleşmesi, 1912 ve 1914 yılları
arasında, değişimin zeminini hazırlamaya ve kübizme duyulan ilginin artmasına neden oldu. Geometrik karşıtlıkları ve işçi
sınıfına duyduğu ilgisiyle tanıdığımız Léger,
kübizm, konstrüktivizm ve modern reklam
afişlerinin gelişmesine önemli katkıları olmuştur. I. Dünya Savaşı’nda görev aldığı
sırada birlikte çalıştığı kişiler Léger’in resme
yaklaşımını etkileri ve resimlerinin sıradan
izleyiciler için daha anlaşılır olmasına çalıştı.
Çalışmalarının ana konusu bisikletçiler ve
akrobatlar oldu. Koyu kontürler ve silindirik formları resimlerinde kontrastlık olarak
kullanmaya devam etti. İnsanlar için geliştirdiği, sanat üzerine olan düşünce çizgisi ile
savaş yıllarında sinema ve tiyatro için duvar
resimleri ve tasarımlar üretti. 1923-24 yılları
arasında Amerikalı ressam ve fotoğrafçı
May Ray (1890-1977) ile birlikte, Le Ballet
Méchanique adlı kurumsal bir film üzerine
çalıştı. Savaştan sonraki çalışmaları, içerik
ve form bakımından daha mekanikleşti. Makineleri ve Modern teknolojiyi resimlerinde
canlı renklerle betimledi.
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Sistematik resimler

Juan GrIs
J

uan Gris’in gerçek adı José González’dir.
Madrid’de doğan İspanyol ressam, Resme
başlamadan önce 1904 yılına kadar matematik,
fizik ve mühendislik üzerine eğitim aldı. 1906
yılında Paris’e taşındı. Burada geçimini gazeteler için
karikatürler çizerek sağladı. 1910 ile 1912 yılları
arasında yaptığı Kübist tarzındaki eserleri Section d’Or
sergisinde beğeniye sunuldu. Eserleri Kübist hareketinde
oldukça önemlidir. 1913 yılında kendine özgü tarzını
geliştirdi. Gris’in çalışmaları bir mimarın binayı dizayn
etmesindeki gibi sistematik bir yapıya sahiptir. I.
Dünya Savaşı sırasında da çalışmaya devam etti ve
1919 yılında ilk tek kişilik sergisini Paris’te açtı. 1920
yılında sağlık problemleri nedeniyle çoğu zamanını
Fransa’nın güneyinde geçirdi. Bununla birlikte zamanla
ustalaşarak (Keman ve Meyve Tabağında olduğu gibi)
resim yapmaya devam etti. Gris aynı zamanda heykel
yapımında, çizimlerde, balerinler için kostüm dizaynı ve
sahne dekorasyonunda da başarılı çalışmalar yapmıştır.
1927 yılının baharında 40 yaşında Paris’te ölü. Yalın
ve ciddi bir sanat anlayışı içinde ilk kübist tablolarını
yapan Gris’in Paris Çağdaş Sanat müzesinde eserleri
bulunmaktadır. Değirmenci, Serçeler, Soytarılar,
Çiçekli ve Bira Şişeli Natürmort 1920’lere kadar yaptığı
resimlerin birkaçıdır.
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Eğitimci bir

sanatçı

Andre Lhote
O
n iki yaşından itibaren ahşap işlemeyi öğrenerek
heykel sanatıyla ilgilenmeye başlayan Andre
Lhote, 1898-1904 yılları arasında Bordeaux
Güzel Sanatlar Okulu’nda heykel eğitimi
gördü. Aynı zamanda resimle de ilgilenmeye
başladı. Gauguin ve Cézanne’dan etkilendi. İlk kişisel sergisini 1910
yılında açtı. Dört yıl sonra Paris’e taşındı. Sanat hayatının başında
resimleri Fovist stilde idi ama sonra Kübizm stiline döndü. 1912’de o
zamanki avangard akımın başında bulunan “Seksiyondor” grubuna
katıldı ve grubun galerisi olan “Salon de la Section d’Or”da
eserlerini sergiledi. Bu grupta yeni modernist akımın başta gelen
sanatçılarından Gleizes, Villon, Duchamp, Metzinger, Picabia ve La
Fresnaye bulunmaktaydı. I. Dünya Savaşı’nda askere alındığı için
sanat hayatı aksadı. 1917’de terhis olduktan sonra sanatsever
“Leonce Rosenberg” tarafından desteklenen bir grup Kübist artist
arasına girdi. 1918de Nouvelle Revue Française, adlı bir sanat
dergisi yayınlamaya başladı ve bu dergiye 1940 kadar sanat kuramı
hakkında yazı katkılarında bulundu. 1918 ile 1920 dönemlerinde
Notre-Dame des Champs Akademisinde eğitmenlik yaptı ve sonra
diğer Paris Sanat Akademilerinde de öğretmenlikte bulundu.
1922’de Montparnasse’da kendi adına bir sanat akademisi kurdu.
Lhote Fransa’nın içinde ve çok sayıda dış ülkelerinde yükseköğretim
sanat akademilerinde konferanslar verdi. Kendisine sanata üstün
katkısı nedeniyle dolayısıyla 1955de Fransız “Grand Prix National
de Peinture” (Resim Milli Büyük Ödülü) verildi ve UNESCO heykel
komisyonu tarafından “Uluslarası Ressamlar, Gravürcüler ve
Heykeltraşlar Birliği Başkanı” seçildi.
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Stilize resimler

Jean MetzInger
F

ransız ressam Jean Metzinger,
bir süre yeni izlenimciliğin ve
fovizmin etkisinde kaldıktan sonra,
bir yandan kübizme, bir yandan
da Cézanne’ın anlayışına yaklaşan
daha inşacı bir resim tarzına yöneldi. Tam
bir çözümlemeye gitmeksizin, konuyu parçalara
bölerek her şeyden önce iyi kotarılmış bir

kompozisyon ortaya koymaya çalıştı. 1913 yılında
yaptığı Mavi Kuş adlı çalışmasında bunun izleri
görülmektedir. Güçlü bir şematizme dayanan
bir inşacı gerçekçilik döneminden sonra,
kübistlerin şekilci ilkelerine göre stilize edilmiş bir
resimle yetindi. Bir kuramcı olarak, 1912 yılında
Gleizes ile birlikte kaleme aldığı Du Cubisme
(Kübizm Üstüne) adlı bir kitap yayımladı.
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7
Durağan

sanata karşı çıkış

FrancIs PIcabIa
B
abası Kübalı annesi Fransız
olan sanatçı başlangıçta başarılı
bir izlenimciydi. Soyutlamayla
kübist etkiyi birleştirerek
sanatını yeniledi.1991’de
“Atın Kesit” kübist grubuna katıldı.
Apollinaire ve Duchamp ile tanıştıktan
sonra kübizmden uzaklaştı.1913’de
New York’ta “Galeri 291” sergilerine
katıldı. 1915 ‘den itibaren Stieglitz’in
“291” dergisinde, sonra da Walter
Arenberg’le çıkardığı “391” dergisine
arasında Dada öncesi etkinliklerini
ortaya koydu. Dada akımından
etkilendi,1921’den sonra Dadacılığın
dağılmasıyla Gerçeküstücülüğe katıldı.
Sanatın her türlü durağan biçimine karşı
çıkan Picabia, Dadacı akımla, sonraları
Gerçeküstülücülükle arasında belli bir
mesafe koysa da bu akımların somut
örneklerini oluşturan eserler verdi.
Durağan olmayan kişiliğinin etkisiyle
sanatsal etkinlerini farklı yönlerde
geliştirdi.
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Çarpıcı şekilde farklı: 200 serisi antrasit fırınlar.
Ne kadar çarpıcı olduğuna siz karar verin.

Farkı yaşamak için Gaggenau.
İsterseniz sadeliği ya da isterseniz tasarımı tercih edin, 200
serisi bu ikisi hakkında çok şey söyler. Koyu renk bir duvara
entegre edildiğinde, zarif ve şık görünürken, açık renk bir
zemin, gerçekten ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Her iki
durumda da, sadece serilerin tasarımı değil aynı zamanda
içindeki teknolojisi sayesinde, mutfağınız mükemmel zevkinizi yansıtacaktır. Çünkü, fırın, kombi buharlı fırın ve ısıtma
çekmecesi kombinasyonu ile en iddialı yemekler bile bir
başarıya dönüşecektir. Ne kadar iddialı olduğuna da siz
karar verin.
www.gaggenau.com veya 444 55 33 nolu çağrı
merkezimizden bilgi edinebilirsiniz.
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Biçim ve renkte yalınlaşma

Albert GleIzes
B
üyük bir endüstriyel tasarım atölyesi kuran bir kumaş tasarımcısının oğlu
ve başarılı bir portre ressamının yeğeni olan Albert Gleizes orta öğretimi
tamamladıktan sonra, dört yıl Fransız ordusunda görev yaptı, ardından
ressam çalışmaya başladı. Başlangıçta izlenimci resimler yapmaya koyulan
Fransız ressam Albert Gleizes, Paul Cezanne’ın etkisiyle biçim ve renkte
yalınlaşmaya yöneldi. Bu süreç sonunda doğal olarak kübizmin sert sadeliğine ulaşıp,
dönemin öbür kübist sanatçıları Georges Braque ve Pablo Picasso’nun üsluplarına
yaklaştı. 1912’de Jean Metzinger’le birlikte kübizm hareketinin kuramsal temellerini atan
DuCubisme (Kübizm Üstüne) adlı kitabı yayınladı. Brooklyn Köprüsü (1917; Guggenheim
müzesi, New York) ve benzeri yapıtlarında belirgin bir soyutlama kaygısı yansıtıp, son
yıllarında kendini dine vererek kübizmi temel alan dinsel bir sanat geliştirmeye çalıştı.
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Tutkulu şefler için sınırlar yoktur. En azından bu ocakta.

Tüm yüzeyi indüksiyonlu ocak CX 480.
Gaggenau tüm yüzeyi, kocaman bir pişirme alanına
dönüştüren eşsiz bir ocak sunuyor. Dahası cam seramik
yüzeyinin altında bulunan 48 mikro indüktör, pişirme
kaplarınızı istediğiniz şekilde düzenlemenize olanak
tanıyor. Siz tencerelerinizin ve tavalarınızın yerlerini
değiştirirken sezgisel TFT dokunmatik ekran optimum
kolaylık sunarak, ısı seviyesi ve pişirme süresi gibi
ayarlarınızı koruyor. Bu gerçekten sıra dışı bir şey yaratabilmeleri için tutkulu şeflere sunduğumuz sınırsız olanaklara yalnızca bir örnek. Ayrıca ev mutfağını sürekli olarak
yenilikçi fikirlerle yeniden tanımlama sözümüze sadık
kaldığımızın da bir göstergesi.
Farkı yaşamak için Gaggenau.
www.gaggenau.com veya 444 55 33 nolu çağrı
merkezimizden bilgi edinebilirsiniz.
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Çok yönlü bir sanatçı

Cemal Tollu
İ

stanbul’da dünyaya gelen Cemal Tollu, Güzel Sanatlar
Akademisi’ndeki öğreniminden sonra Avrupa’ya gitti ve
1929-1932 yılları arasında Andre Lhote, Hans Hoffmann,
Fernand Leger ve Gromaire gibi sanatçıların yanında
çalıştı. Türkiye’ye geri döndükten sonra Güzel Sanatlar
Akademisi’nde Leopold Levy’ye yardımcı ve Resim Bölümü şefi
oldu. Başlangıçta Avrupalı ünlü hocaların etkisiyle konstrüktivist
ve kübist eserler yapan Tollu, sonra Hitit sanatından esinlenmeğe
yöneldi. Resimlerinde yerel konuları kübist bir anlayışla işlemiştir.
Paris’te bulunduğu dönemde Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar
Birliği’nin dördüncü sergisine, bir kadın portresiyle katıldı. Paris
dönüşünde Erzincan Askeri Ortaokulu’na öğretmen olarak
atanan sanatçı, bu görevi 1935’e kadar sürdürdü. Cemal Sait,
Türkiye’ye döndükten sonra ilk sergisini 1932’de Elazığ’da açtı.
Tollu aynı zamanda bir heykel sanatçısıydı. Ama bu bakımdan
verimi birkaç büstten öteye geçmedi. Ne var ki heykel sanatına
duyduğu ilgi resimlerini etkilemiş, kendine özgü resim üslûbunun
oluşmasında rol oynamıştı. Bu nedenle onun resimleri, üç
boyut üstüne kurulu bir düzende değil, taşa yontulmuş alçak
kabartmalar gibi yüzeysel bir görünüm veren bir resim-heykel
bireşimidir. Tollu, heykel etkisi bırakan “Ana ve Çocuk”,
“Hatay’da Portakal Bahçesi”, “Ankara Keçileri ve Hasat” gibi
tablolarında Anadolu’ya özgü konuları kübist-yapımcı bir
tarzda işlemişti. Tollu aynı zamanda başarılı bir sanat yazarıydı.
Yunan Mitolojisi ve Şeker Ahmet Paşa gibi kitaplarından başka,
gazetelerde yıllarca haftalık eleştiri, inceleme ve denemeler
yayımladı.
Tollu 1933’te D Grubu kurucuları arasında bulundu. Sonraki
yıllarda Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde yöneticilik yaptı.
1964’de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden emekli oldu.
Sanat hayatı boyunca pek çok sergi açan ve ödül alan Tollu
sanat yazarlığı da yaptı.
Sanatçının son yapıtları arasında Pancar Tarlası (1963, İstanbul
Resim ve Heykel Müzesi), Tımar (1964, Ahmet Tollu’ da), Manisa
Yangını (1964, Seyman Erkılıç koll.), Pamuk Toplayanlar I, II
(1964 - 65), Pastırmacılar (1965, Nevhız Pak koll.), Köylüler
ve Koyunlar (1965, Akbank koll.), Natürmortlu Bodrum (1966,
Ahmet Tollu’ da) adlı tabloları sayılabilir.
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Birçok müşterimiz yemek pişirmenin en üst seviyesine ulaştı.
Bunun olası sebebi havacılık teknolojisini kullanıyor olmamızdır.

Farkı yaşamak için Gaggenau.
Fizik uzmanı Coanda, Coanda etkisini keşfettiğinde, uçağın
aerodinamiğini sonsuza kadar değiştirmiş oldu. Gaggenau,
Coanda etkisini davlumbazlarına uyarlayarak bu teknolojiyi
ilk kullanan olmuştur. Bir uçak kanadına benzer şekilde,
Coanda davlumbazı daha büyük verimlilik sağlamak için
ocaktan gelen buharı yönlendirme yeteneğine sahiptir.
Buharı dağılmasına fırsat vermeden davlumbazın merkezine yönlendirerek hem mutfağın kokmamasını sağlar hem
de kullanıcının üzerine kokuların sinmesini önler. İşte bu
havalandırma teknolojisine ne kadar hakim olduğumuzu
gösterir. Sadece Coanda davlumbazını tekrar ve tekrar
geliştirmekle kalmadık aynı zamanda onu özel mutfaklarınıza
getirdik.

www.gaggenau.com veya 444 55 33 nolu çağrı
merkezimizden bilgi edinebilirsiniz.
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Türk sanatında bir öncü

Abidin Dino

Ç

ok yönlü bir kültür adamı olan
Abidin Dino, çağdaş Türk resminin
öncülerindendir. Türk resim
tarihinde D Grubu ve Yeniler
Grubu adlarıyla anılan sanat
topluluklarının öncülerinden olmuştur. Türkiye’nin
yanı sıra Fransa, Cezayir, ABD gibi ülkelerden
sergiler açmış; yurtdışında Fransa Plastik Sanatlar
Birliği Onur Başkanlığı, New York Dünya Sanat
Sergisi Danışmanlığı gibi görevler üstlenmiştir. Dino,
siyasi düşünceleri nedeniyle bir süre Türkiye’de
sürgünde yaşamış 1952’den itibaren Paris’te hayatını
sürdürmüştür. 1933 yılında “D Grubu” adlı sanat
grubunun kurucuları arasında yer aldı. Bu grubun
amacı, memlekette sanatın gelişmesini ve yayılmasını
sağlamak, düşünce yanı ağır basan resimler
yaparak, batıdaki çağdaş akımlarla boy ölçüşecek
yenilikler getirmekti. Dino, çizgi ve desenlerin ön
plana çıktığı resimlerinde işçi ve köylü tiplerini
özgün bir üslupla işledi. Başlangıçta Picasso’nun
etkisinde kalan sanatçı, daha sonraları yapıtlarında
özgün ve yerel bir senteze ulaştı. ‘İşkence’, ‘Atom
Korkusu’, ‘Savaş ve Barış’, ‘Çıplaklar’, ‘Dört Kent’,
‘Dağ-Deniz’ gibi birçok yapıtı çeşitli galeri, müze ve
koleksiyonlarda yer aldı.
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Bu ürünleri tercih etmek için 1.000 nedeniniz ve
1.648 kombinasyon seçeneğiniz var.

Tartışmasız Tasarım. Vario Cool 400 serisi.
Onları birleştirmek o kadar kolay ki, ihtiyaçlarınız ve isteğinize
göre dilediğiniz gibi kombine edebilirsiniz.
Bu etkileyici ürünler devrim niteliğindeki soğutma teknikleri
ile standartları yeniden belirliyor. Örneğin daha önce sadece
profesyonel mutfaklarda bulunan hijyen seviyesi, yüksek
kaliteli paslanmaz iç kaplama sayesinde artık evinizin
mutfağına geliyor. Soğutucu, derin dondurucu ya da şarap
dolabı, Vario serisi ürünlerinden hangisini seçerseniz seçin,
her şey olması gereken koşullarda saklanıyor. Bu yüzden
hangi kombinasyonu yaratırsanız yaratın, sadece size özel ve
tam da istediğiniz gibi bir eser ortaya çıkıyor.
Farkı yaşamak için Gaggenau.
www.gaggenau.com veya 444 55 33 nolu çağrı
merkezimizden bilgi edinebilirsiniz.
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12 Ekim
9 KasIm

İngiliz sanatından ziyade Orta Doğu’nun çağdaş akımlarını
Londralı sanat izleyicisiyle buluşturacak olan galeriler hazırladıkları
seçkilerden umutlular. Farklı bir portföy ile açılacak sanat yılı,
Londra’ya eski ustaların işlerini de getirecek.
Hazırlayan: Alican ÇAKMAK KOZOĞLU

arts
ALMANAC

londra

T

ıpkı Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi gibi,
Alan Cristea Gallery de kendi bünyesinde
daha evvel işleri sergilenen, galerinin
koleksiyonunda yer alan 13 sanatçının
eserlerinden oluşan karma bir sergiyle başlıyor
yeni sezona. Sanatsal teknik açısından geniş bir
yelpazeye sahip olan sergide yer alan her eser
tam anlamıyla ‘yeni’ olmasa da kendilerinin ya

da sanatçılarının hikayesini, evrimini anlatan izler
taşıyor. Alan Cristea Gallery’nin seçtiği 13 ismin
tam listesi ise şöyle; Gillian Ayres, Christiane
Baumgartner, Michael Craig-Martin, Dexter
Dalwood, Ian Davenport, Marie Harnett, Howard
Hodgkin, Ben Johnson, Julian Opie, Vicken
Parsons, Lisa Ruyter, Paul Winstanley ve Richard
Woods.

Sanatsal teknik
açısından geniş
bir yelpazeye sahip
olan Alan CrIstea
Gallery’nin İlk 13’ünde
yer alan her eser tam
anlamıyla ‘yeni’ olmasa
da kendilerinin ya
da sanatçılarının
hikayesini, evrimini
anlatan izler taşıyor.

39

.
9 Ekim

8 KasIm

A

bdulnasser Gharem’in ilk solo
sergisine ev sahipliği yapan
Edge of Arabia, en başarılı Suudi
sanatçılardan kabul edilen Gharem’i
Londralı sanat takipçileriyle bir araya
getiriyor.
Öncü bir konsept sanatçısı olmasının
yanı sıra Suudi ordusunda da görev
yapan Gharem, sık sık Suudi Arabistan’ın
hızla değişen gündemi yüzünden
sanat yaratmak için gerekli olan izole

40

olma duygusunu tam yaşayamamayla
mücadele etmek zorunda kaldı.
Sergisinde farklı standartlarda yaptığı
işleri bir araya gelen sanatçının ana
çalışma alanları fotoğraf, video, resim
ve heykel olsa da Gharem’i performans
sanatçısı olarak görmek de mümkün.
Edge of Arabia’nın Ayyam Gallery
ve Side by Side Gallery işbirliğinde
gerçekleştirdiği sergi, sanat dünyasının
sonbahara geçişine eşlik edecek.

Edge of ArabIa’nın Ayyam Gallery
ve SIde by SIde Gallery işbirliğinde
gerçekleştirdiği sergi, sanat dünyasının
sonbahara geçişine eşlik edecek.

Ü

çü de New York merkezli olan ve
alternatif gerçeklikler üzerine yaptıkları
çalışmalarla tanınan sanatçıların küçük
oranlı yaşam alanları modelleri, alanın 18’inci
yüzyıl konseptlerini günümüze yaklaştırırken göze
son derece hoş gelen, gerçeklik ve hayal dünyası

arasında bir imaja sahip ürünler veriyorlar. Deyim
yerindeyse mikroskop altında insan ifadesi yaratan
ve hayatı, dünyadaki bir yaşamı sorgulattığı gibi
safi anlamda eğlenceli olma amacı güden sergi,
Londralı sanat takipçilerini yeni sanat dönemine
alıştırır nitelikte.

RonchInI Gallery
Londra, Hudson
RIver Museum’un
yöneticilerinden
Bartholomew
F. Bland’in
küratörlüğünde,
Adrien Broom, Thomas
Doyle ve PatrIck
Jacobs’ın eserlerinden
oluşan bir sergiye ev
sahipliği yapıyor.
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.. l
23 Eyl.U
31 Ekim

.. l

27 EylU
2 KasIm

A

rap Baharı üzerine yaptığı
enstalasyonun yanı sıra iki yeni
üç parçalı resim projesiyle sanat
izleyicisinin karşısına çıkacak olan Samra’nın
çalışmasının adı ise Majazz; yani Mecaz.
Kendi bölgesinin en başarılı sanatçılarından
biri olan ve şu anda Bahreyn merkezli
olarak çalışmalarına devam eden Samra’nın
gündeminde bu dönem video, enstalasyon
ve fotoğraf temelli işler var. Samra’yı
yaptığı çalışmalara yönlendiren temel ilham
ise, sabitleştirilmiş görsellik altında yatan
gerçekliğin ancak sanat ile ortaya çıkacağına
inanıyor olması.

Ayyam Gallery, Suudi
Arabistan kökenli
sanatçı FaIsal Samra’nın
solo sergisine ev
sahipliği yapıyor.
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L

isson Gallery,
İngiltere’deki ilk
sergisi için Liu
Xiadong’u Londra’ya davet
etti. Altı hafta boyunca
Londra’da kalıp, yakın
çevredeki halk ve çevrenin
kendisiyle bütünleşecek
olan Liu, daha evvel Tibet,
Japonya, İtalya, Küba
ve İsrail’de yaptığı gibi
insanlarla kurduğu ilişkileri
belgelemeye başlayacak.
Doğrudan yaklaşımı tercih

eden yapısına uygun
olarak geçici bir stüdyo
oluşturmadan önce bir
çizimlerini ve fotoğraf
çekimlerini tamamlayacak
olan sanatçı açık hava
çizimleri dediği, dış mekan
çalışmalarına yönelecek.
Lisson Gallery, böylelikle
sanat yapımının sanatsal
değerini de sorgulamış,
sanat izleyicisi ve sanatçı
arasındaki bağı bir nebze
daha güçlendirmiş olacak.

Altı hafta boyunca Londra’da kalıp,
yakın çevredeki halk ve çevrenin
kendisiyle bütünleşecek olan LIu
XIadong, İngiltere’deki ilk sergisini
LIsson Gallery’de gerçekleştiriyor.
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MusEe d’Orsay
H

arts
ALMANAC

paris

Fantastik çizgiler ve uyumlu renklerle özellikle resim alanında yer alan sergileri bu
yıl çok konuşulacak olan Paris, 2013-2014 sanat dönemine farklı bir giriş yapmayı
hedefliyor. Ulusal olduğu kadar uluslararası sanatçıların da yer aldığı Paris
galerileri, Fransız sanat izleyicisini bu sonbaharda da sanata davet ediyor.

26

er sene Paris’in 13,500 metrekarelik görkemli binasi Grand
Palais’de gerçekleşen Monumenta sergisi, 2007 yılında
Alman ressam Anselm Kiefer, 2008’de Amerikali heykeltraş
Richard Serra ve 2010’da İngiliz-Hint asıllı heykeltraş Anish Kapoor’un
eserlerine ev sahipliği yapmıştı. Bu sene mayis ve haziran aylarında
da Monumenta projesini Fransız kavramsal sanatçı Daniel Buren
üstleniyor. Daha önce, Paris’de bulunan Palais Royal’in avlusuna
yerleştirdiği 260 adet siyah beyaz mermer kolonlar ile şehrin kentsel
yapısına kavramsal bir müdahelede bulunan sanatçı, bu sefer de çok
daha büyük bir halka açık alanda kendi mimari ve sanatsal konseptini
gerçekleştirme fırsatı bulmuş.
1965’lerden beri eserlerini ‘in situ’, yani mekana özel olarak tasarlayan
Buren, resim sanatından yola çıkarak, bir eserin çoğunlukla göz ardı
edilen çevresinin, yani içinde bulunduğu alan veya paradigmaların,
eserin anlam ve değerini büyük ölçüde etkilediğinden yola çıkıyor. Bir
eserin, soyutlanmış bir şekilde özerk olarak bir müzede sergilenmesi
konseptine karşı olan sanatçı, bunun tersine, sanat eserinin icinde
bulundugu alanı değiştirmesi veya en azındaan sınırları ve anlamını
ortaya çıkarması gerektiğini düşünüyor. Bu anlamda, ‘stüdyo’
konseptine tamamen karşı olan sanatçı, tekniği ile mekanların kendi
karakterleri ve yapılarını kendi içinde kapalı bir sistem olarak algılıyor.
Sergide merkez alana bakıldığında, yüzlerce kaleidoskopik ve birbirine
dokunan renkli daireleri bir arada görüyoruz. Beyaz ve siyah plastik
kolonlar ile ayakta tutulan bu renkli daireler ışık ve gole arasındaki
ilişkiye seffaflık kazandırıyor. Grand Palais’nin devasa cam kubbe
tavanına bu şekilde daha da derinlik kazandıran enstelasyon, seyircide
sualtında olma hissi uyandırıyor. Enstelasyonun içinde yürüyerek,
hareket halinde olan ve her an değişebilen bir perspektif yaratan
sanatçı, yapay ve doğal ışık ve yansımaları arasındaki ilişkiye bu
şekilde yeni bir hayat veriyor. Görme, duyma ve hissetme, gibi ana
algılama kanallarını stratejik ve teknolojik mudaheleler ile aktive eden
bu sergi aynı zamanda minimalist mimari teorilerini temel almış. Sanat
veya süsleme olarak farklı eleştirilere açık olan bu sergi, bir yandan
da kavramsal sanatın günümüzdeki rolünü ve sanatçının ‘dogmatik’
karakterini de sorguluyor. www.monumenta.com

Róbert Berény ve Ödön Márffy gibi
Macar ulusal sanatının önemli
temsilcilerine ev sahipliği yapan sergi, 15
Kasım ilE 5 Ocak tarihleri arasında sanat
izleyicisinin beğenisine sunulacak.

2013
15 KASIM 2013
5 OCAK
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A

Musée des Art DécoratIfs’in ev
sahipliğinde gerçekleşecek olan
etkinliklerin 600 parçadan fazla
tasarım ile 55 tasarımcıyı bir araya
getirmesi bekleniyor.
46

ksesuarın kişiliği tamamlayan öğe
durumuna geçtiği an, tasarımcı
ve sanatçı arasındaki çizgi biraz
daha şeffaflaştı. Paris bu yıl da aksesuar
tasarımcılarının uğrak noktası olup,
giyilebilir heykel konumunda üretilen
modern sanat öğelerinin sergilenmesine
fırsat tanıyacak. Musée des Art
Décoratifs’in ev sahipliğinde gerçekleşecek
olan etkinliklerin 600 parçadan fazla
tasarım ile 55 tasarımcıyı bir araya
getirmesi bekleniyor.

MusEe d’Art Moderne
M

usée d’Art Moderne
Paris, tekstil sanatını
gündeme getirme
amacıyla Decorum’u
salonlarına taşıyor. Yüzden
fazla koltuk ve kilimden
oluşan koleksiyonda hem
modern (Francis Bacon,
Pablo Picasso) hem de
çağdaş (Dewar & Gicquel,
Vidya Gastaldon) sanatçıların
işleri yer alacak. Benzerlik
ve farklılıkların altını çizmek
adına başka dönemlere ait
tarihi işleri de bünyesinde
bulunduran serginin görsellik
konusundaki zenginliği, sanat
izleyicisini sanatın matematik
ile arasında kurduğu ilişkiyi
de içine katarak yeni sorular
sormaya itiyor.

2013
11 KasImt 2014
9 S, uba

Benzerlik ve farklılıkların altını çizmek
adına başka dönemlere ait tarihi işleri de
bünyesinde bulunduran serginin görsellik
konusundaki zenginliği, sanat izleyicisini
sanatın matematik ile arasında kurduğu
ilişkiyi de içine katarak yeni sorular
sormaya itiyor.
47

ThEAtre du Monde

çalışmaya katılanlar
arasında Marina
AbramovIc, Berlinde de
Bruyckere, Jake & DInos
Chapman, WIm Delvoye,
EmIly, DamIen HIrst, ZIlvInas
ve FelIce VarInI gibi rüştünü
ispatlamış isimler yer alıyor.
48

T

2013
19 KasIm 2014
12 Ocak

héâtre du Monde, ekstra-batılı işler ile merak
uyandıran, antik dönemleri hatırlatan modern
sanat öğelerini bir araya getiren bir sergi. Karma
sergi konseptiyle sanat izleyicisinin karşısına çıkacak
olan çalışmaya katılanlar arasında Marina Abramovic,
Berlinde de Bruyckere, Jake & Dinos Chapman,
Wim Delvoye, Emily, Damien Hirst, Zilvinas ve Felice
Varini gibi rüştünü ispatlamış isimler yer alıyor.
Kişiye sağlanan farklı mekanlarla kurulan ilişki ağını
irdeleme güdüsüyle var edilen çalışma aynı zamanda
beklemeden elde edilen iş birliklerini de dışa vuruyor.
Yola olağan dışı bir sergi adıyla çıkan Théâtre du
Monde her ne kadar tam anlamıyla bu sıfatın altını
dolduramıyorsa da bir farkındalık yarattığını kabul
etmek gerek. Sergi, 19 Kasım 2013 ila 12 Ocak
2014 tarihleri arasında La Maison Rouge’da.

MusEe d’Art Moderne
2013
18 KasImt 2014
16 S. uba

Özel koleksiyonörler ve müzeler
tarafından oldukça ilgi gören
FanzhI, Asya sanatı ve Batı etkisini
harmanladığı eserleriyle 1990’lardan
beri sanat spotu altında.

Ç

inli ressam Zeng Fanzhi’nin Fransa’daki ilk retrospektifine
Musée d’Art Moderne Paris ev sahipliği yapıyor. Özel
koleksiyonörler ve müzeler tarafından oldukça ilgi gören
Fanzhi, Asya sanatı ve Batı etkisini harmanladığı eserleriyle
1990’lardan beri sanat spotu altında. Kullandığı farklı stil
ve teknikleri aynı kanvas üzerinde harmanlayışı ile sanatsal
asimilasyona bir son getirebileceği düşünülen Fanzhi, ulusal
sanatını evrensel öğelere adapte etmesi sayesinde başarıya
ulaşmış durumda.
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Agora Gallery

E

lisa Grion’un meditatif figürü, her
günün ayrıntısında romantizmi bulma
üzerine kurulu. Modern sanatın ve
sanatçının genel olarak uzak durduğu bir
tutum olan romantizm arayışı hemen her
resminde yer bulurken, Grion’un tercih ettiği
yumuşak renkler karmaşa ya da çarpma hissi
olmadan da resim sanatının insanın içine
işleyebileceğini hatırlatıyor. Kamusal alanlar,
otobüs bekleyen insanlar, parkta oturanlar ya
da işe giderken rüzgarla mücadele edenler
gibi her gün karşılaşılan anları tuvale aktaran
Grion’un sanatının merkezinde gölgeler ve
ışığın özenle ayarlanan kalitesi var. Hem
akrilik hem de yağlı boya ile çalışan sanatçı,
Güney Amerika ve Avrupa’da pek çok sergiyle
adını duyurmuş durumda. Agora Gallery’nin
Masters of Imagination: The Latin American
Fine Art Exhibition adlı sergisinde yer alan
Elisa Grion, sade anlatımı ile karmaşık
duygular uyandırıyor.

Berlin, çağdaş sanatta ‘ben de varım’ demeye
bu yaz da devam ediyor. Berlin’in sanat dünyasındaki
yeri eleştirel bir açıdan irdeleniyor.

Modern sanatın ve sanatçının genel olarak uzak
durduğu bir tutum olan romantizm arayışı hemen her
resminde yer bulurken, Grion’un tercih ettiği yumuşak
renkler karmaşa ya da çarpma hissi olmadan da resim
sanatının insanın içine işleyebileceğini hatırlatıyor.

..
10 Eyl. Ul
1 Ekim

.
Rengin Inatciligi
.
Agora Gallery

Agora Gallery bünyesinde gerçekleşen solo sergisi The Persistence of Color: VanIda AmIot ile New York’ta
yaşayan sanat izleyicisiyle buluşan AmIot, galerinin yeni sezona başlangıç için uygun gördüğü isimlerden biri.

V

anida Amiot’nun soyut
resimleri, çalışmalardaki
dokuyu içerik haline
getiriyor. Son derece özgür fırça
hareketleriyle çalışsa da rastgele
ürün ortaya çıkarmayan sanatçının
işleri üç boyutlu olmasalar da,
kesinlikle göze altları boş, derinliksiz
bir platform gibi gözükmüyor.
Etkilendiği akımlar arasında realizm,
sürrealizm, fauvizm, kübizm ve
pop art’ın olduğunu dile getiren
sanatçı, hislerini yaptığı işe tercüme
ettiği anlarda çalışabildiğine
inanıyor. Agora Gallery bünyesinde
gerçekleşen solo sergisi The
Persistence of Color: Vanida Amiot
ile New York’ta yaşayan sanat
izleyicisiyle buluşan Amiot, galerinin
yeni sezona başlangıç için uygun
gördüğü isimlerden biri.

..
10 Eyl. Ul
1 Ekim
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Gunluk Goruntuler

Metropolitan Museum of Art

..
,
Pakistan i Tercume Etmek
Metropolitan Museum of Art

..
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1

839’da fotoğrafın bulunuşundan
bu yana, sanatçılar nesneleri
yakın kılmak adına bastılar
deklanşöre. Günlük Görüntüler –
Everyday Epiphanies 1969 ila günümüz
arasında çekilen 40 çalışmadan
oluşuyor. Metropolitan Museum of
Art’ta sergilenen seçki, geçen 40 yılda
çekilen ve aslında herhangi bir anı
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temsil eden eserleri incelenebilir kılıyor.
Aralarında John Baldessari, PhilipLorca di Corcia, Fischli & Weiss, Jan
Groover, Robert Gober, Nan Goldin
gibi başarılı sanatçıların işlerinin bir
araya gelmesiyle elde edilen Günlük
Görüntüler, feminizmden uzayın keşfine
kadar geçen on yılların ana konularına
dikkat çekiyor.

972 doğumlu, Pakistanlı
sanatçı Imran Qureshi
tarihi minyatür dokusuna
uyan işleriyle bir süredir
kendisinden oldukça söz ettirdi.
Metropolitan Museum of Art’ın
geçtiğimiz Mayıs’tan bu yana
ağırladığı sergi, 3 Kasım’a
kadar sanat izleyicisine açık.
Ülkesindeki yaşamı ve dünya
algısını renkleriyle eleştiriye
açan Qureshi, Batı’ya Doğu’yu
tercüme etme konusunda son
derece başarılı işlere imza
atıyor. Sanatçıyı diğerlerinden
ayıran özelliklerden biri de
sincap tüylerinden elde yapılan
fırçalar kullanıyor olması.
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N

ew Museum, Chris
Burden’ın New York’la
ilgili ilk araştırma/
çalışmasına ev sahipliği yapıyor.
Burden’ın ABD’de 25 yıldır
yaptığı ilk büyük çalışma olma
özelliğini de taşıyan sergi
merakla beklenirken, müzenin
beş katının da sanatçıya
ayrılacağı açıklandı. 2 Kasım

66
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2013 ile 12 Ocak 2014 tarihleri
arasında sanat izleyicisiyle
buluşacak olan serginin ismi
Extreme Measures / Olağanüstü
Yöntemler. Burden’ın kendisini,
materyalleri ve kurumları
olağanüstü standartlarda
incelemiş olmasına dayandırılan
bu ismin, merak uyandırdığını
kabul etmekte bir sakınca yok.
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N

ew York The Drawing
Center, Sean Scully’nin
Değişim ve Düzlemler
adlı sergisine ev sahipliği
yapıyor. Scully’nin akrilik ve
mürekkep bazlı çizimlerine
odaklanan sergi sanatçının 35
yıldır ilk kez sergilenecek olan
eserlerini de sanat izleyicisiyle
buluşturacak. Bir ressam
olarak olgunlaşmasını çok net
bir şekilde bu sergi ile gözler
önüne serecek olan Scully’nin
geometriyi soyutluk kavramıyla
bir arada işleyen eserleri “bir
şey hissedilir ve bir şey görülür”
prensibine de uyuyor.
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Sonbaharda

Sanat

İstanbul, her sene 1 Eylül
itibariyle griye yağmur
bulutlarına ev sahipliği
yapmaya başlıyor ve sanırım
en güzel hali o zaman
başlıyor bu şehrin.
2013 Eylül’ü ise serinlikle
birlikle İstanbul’a sanat
getiriyor. 13’üncü İstanbul
Bienali ve ona paralel yapılan
sanatsal etkinliklerin yanı
sıra yeni döneme uyanan
galeriler “Sanat herkes
içindir” diyorlar.
Hazırlayan: /Alican Çakmak Kozoğlu

.
.
.
Ak bank’ tan I2’lik Sergi

Son gün 12 Ekim 2013

A

kbank Günümüz Sanatçıları
Ödülü 2013 Sergisi
adıyla, Akbank Sanat’ta
sanat izleyicisiyle buluşan sergi,
geçtiğimiz Mayıs ayından bu
yana oldukça ilgi çekti. Çağdaş
sanat alanındaki gelişmeleri teşvik
etmek ve genç Türk sanatçılara
destek olmak amacıyla Resim
ve Heykel Müzeleri Derneği
ve Akbank Sanat işbirliğiyle
düzenlenen yarışmaya katılan
370 çalışma arasından seçilen
12 eserden oluşan çalışma 12
Ekim’e kadar açık kalacak. Sergi
tasarımını Mimar Emre Arolat’ın
üstlendiği sergide Mükerrem Baki,

Serkan Çalışkan, Türkay Çotuk,
Gülderen Görenek, Berat Işık,
Engin Konuklu, Elif Köse, Suat
Öğüt, Ceylan Öztürk, Kıvılcım
Harika Seydim, Gamze Taşdan
ve Serkan Taycan’ın eserleri
sergileniyor.
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Ö

ner
Kocabeyoğlu
Koleksiyonu’ndan bir seçki ile
Yaşam Şaşmazer, Şeçkin
Pirim, Nejat Satı, Ardan
Özmenoğlu, Erinç
Seymen, Murat Pulat gibi
sanatçıların eserlerinden
oluşan Çoğulcu, İronik
ve Şiirsel, Hallarts,
The Sofa Hotel’de
sanat izleyicisiyle
buluşuyor. Kendi
kuşağının en önemli
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koleksiyonerlerinden
kabul edilen Öner
Kocabeyoğlu’nun
koleksiyonu modern
ve çağdaş Türk
sanatının önde gelen
yapıtlarını içeriyor.
Kocabeyoğlu’nun
koleksiyonudan seçilmiş
18 çağdaş eserin yanı
sıra başarılı sanatçıların
çalışmalarının da yer
bulduğu sergide 18
farklı imza taşıyan
işler var.
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Tuvalin DıSına
. , ..
Uz anan F igUrler
4 Ekim-10 Kasım 2013

R

essam Barış Cihanoğlu Kendini Bul adlı
15’nci solo sergisiyle Galeri İlayda’da sanat
izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Genç
kuşak çağdaş ressamlar arasında, kendine özgü
resim dili ve sıra dışı bakış açısı ile bilinen Barış
Cihanoğlu, son sergisinde yaşam içindeki bireyin
kararsızlıklarını, benlik arayışlarını, bulunduğu

dünya ile kendi iç dünyaları arasında kalışlarını,
bir anlamda Araf’ta kalmanın yarattığı sorunları ve
aidiyet meselesini irdeliyor.
Sanatçı resmine son dönemde eklediği
deformasyonlara ve sıra dışı çekilmelere bu
serisinde de devam ediyor. Portrelerde uyguladığı
sıra dışı deformasyonlarda, figürler adeta tuvalin
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dışındaki başka bir kütlenin çekim etkisi altında
kalarak belirli bir yöne doğru sistemli bir şekilde
çekilmekteler. Buradaki çekilmeler bazen, aynı
kompozisyonda ki iki farklı figürü aynı çizgide
buluşturuyor. Bir anlamda kader ortaklığına
gönderme yaparak, benzer konumdaki figürleri,
birbirleriyle aynılaştırıyor.
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Teras 40: GenC, Hey kel Akımı
4 Temmuz-2 Kasım 2013
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4 Temmuz-13 Ekim 2013

E

lgiz Koleksiyonu Süreli Sergi alanında, “Elgiz 13” sergisi yer alıyor. Hem Elgiz Çağdaş Sanat
Müzesi’nin 13’üncü yılına girişini, hem de 2013 yılını temsilen kurgulanan bu sergide Elgiz
Koleksiyonu’na yeni dahil olan eserler, heykel, resim ve video enstalasyonlar yer alıyor.
Sergide eserleri yer alan sanatçılardan bazıları: Julian Opie, Tony Cragg, Guillermo Mora, Aimée
Zito Lema, Ray Harris, Veljko Zejak, Giuseppe Belvedere, Alexander Liberman.
Renkli ve güçlü bir tonu olan Elgiz 13, Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi’nin geçtiğimiz yaz aylarında
sanat izleyicisini kendisine çekme adına elinde tuttuğu güçlü kozlardan biri oldu.

E

lgiz Müzesi, Maslak’ta heykelsi binaların arasında
etkileyici bir görsellik sergileyen 1500 metrekarelik
açık hava sergi mekanında Teras Sergileri serisine
devam ediyor.
Seyhun Topuz, Rahmi Aksungur, Nilüfer Ergin, Haşim
Nur Gürel ve Can Elgiz’den oluşan Danışma Kurulu’na
bu sene Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers’ın
misafir üye olarak katılımıyla sergi uluslararası bir
anlam kazandı. Ayazağa rüzgarına meydan okuyan
yapıtlar olağandışı bir mekanda bir arada görülebiliyor.
Çağdaş sanatın çok çeşitli boyutlarında dinamik bir
yeni sezon programı hazırlayan Proje4L/Elgiz Çağdaş
Sanat Müzesi, Teras Sergileri ile sanatseverleri güncel
ve çarpıcı örnekleriyle heykel ile buluştururken,
İstanbul’daki tek değişen açık hava sergi alanı ile de
farklı bir sanat durağı sunuyor.
Teras <40 sergisi için 27 heykeltıraşın başarılı işlerini
bir araya getiren Elgiz Müzesi, modern hayatının
yaşanılan alanlarına sanatı entegre etme yolunda hırsla
ilerliyor.
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11 Eylül-12 Ekim 2013

G

alerist, Türk çağdaş sanatının yükselen temsilcilerinden Arslan Sükan’ın
‘GÖRÜNmeyEN’ başlıklı ikinci kişisel sergisine 11 Eylül-12 Ekim 2013
tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. Sergide Sükan, postmodernizmle
birlikte resim düzleminden sıyrılıp tek başına bir gösterge haline gelen galeri mekanını
mercek altına alıyor. Görünen ve görünmeyenin zıtlığı arasındaki ilişkiye, bağlam ve
içerik kavramları üzerinden ışık tutan sanatçının, beyaz küp ve alışılmış kurallarını
sorguladığı yeni serisi ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Dünyadaki farklı galeri ve müzelerin
enstalasyon çekimlerini temel malzeme olarak kullanan Sükan, mekanın duvar, yer ve
tavanlarını içerikten arındırarak “sıfır”landırılmış alanlar yaratıyor. Sanatçı, fotoğrafları
manipüle ederek oluşturduğu kendi
monokromatik dijital resimlerinde,
yapıtların amacını görünür kılan
duvarın estetiğini ön plana çıkarıyor.
Sanatçı, perspektifi sınırlayan bir
düzlem niteliğindeki duvarlara
eklediği gizli katmanlarla, soyutsomut algısına dair değişken bir
bakış açısı yaratıyor. Sükan’ın işleri,
çeşitli dönüşümlerden geçirilmiş
mekanların ulaştığı yeni gerçekliğe
ve izleyicinin algısındaki görünürlüğe
işaret ediyor.

'

T

ürkiye’de ve Arjantin, Japonya, Fransa, Finlandiya gibi pek çok ülkede kamuya
ait alanlarda, özel ve kurum koleksiyonlarında yapıtları bulunan Nilhan Sesalan,
bu sergide yer alacak heykellerine ‘İçli’, ‘Toplu Sözleşme’, ‘Sır Küpü’ gibi isimler
vermiş. Sesalan’ın yapıtlarında, giderek daha dolaylı bir hal alan günlük hayat
katmanında, her şeyi “olduğu” gibi algılama çabasıyla birlikte arkeoloji, mimari ve doğa
referanslarının üst düzey analitik okumalarına da tanıklık ediyoruz. Lirik soyutlamanın
ülkemizdeki temsilcilerinden olan Sesalan, tasarımları ve yazılarıyla da öne çıkıyor.
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Anish
Kapoor
.
Istanbul’ da!
10 Eylül 2013-5 Ocak 2014

G

üncel sanatın yaşayan efsanesi Anish
Kapoor, merakla beklenen “Anish
Kapoor İstanbul’da” sergisi paralelinde,
SSM’de konferans verdi. Sanatseverlere Anish
Kapoor’un ağzından sanatını dinlemek için
bulunmaz bir fırsat sunan konferans, 10 Eylül Salı
günü gerçekleştirildi. Bu sonbahar İstanbul’un
kültür sanat merkezi olmayı planlayan SSM,
dünyaca ünlü küratör ve müze direktörleri 11
Eylül’de SSM’de “Anish Kapoor İstanbul’da”
sergisinin diğer bir önemli etkinliği altında bir
araya getirdi. Uluslararası müze direktörleri
ve küratörlerini bir araya getiren “Klasik Sanat
Müzelerinde Çağdaş Sanatın Yeri” başlıklı
panelin konuşmacıları arasında “Anish Kapoor
İstanbul’da” sergisinin küratörü Sir Norman
Rosenthal, Victoria & Albert Müzesi Direktörü
Prof. Dr. Martin Roth, New York Modern Sanat
Müzesi (MoMA) Direktörü Dr. Glenn D. Lowry,
Condé Müzesi Château de Chantilly Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Jean-François Jarrige,
Harvard Üniversitesi Sanat Müzesi direktörü
Dr. Thomas W. Lentz ve sanat eleştirmeni ve
bağımsız küratör Deepak Ananth yer aldı. “Anish
Kapoor İstanbul’da”, sanatseverlerce 5 Ocak’a
kadar ziyaret edilebilecek.
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B

orusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan parçalarla
oluşturulan Segment #4 seçkisi, 20 Ekim’de sona erecek
Bienal’den sonra da, 16 Şubat tarihine kadar çağdaş
sanatın dinamizmini İstanbul’a taşımayı sürdürecek. Borusan
Contemporary’nin geniş koleksiyonundan seçilen önemli eserlerden
oluşan Segment #4 sergisinde ise Jesse Fleming, Ali Ömer Kazma,
Erwin Redl, Paul Schwer gibi sanatçılardan eserler bulunuyor. Yine
aynı tarihte sergilenecek ve koleksiyona dâhil olan bir başka eser
ise, Fransız sanatçı Thierry Dreyfus’un Our Dreams Remain Our
Dreams adlı video-ışık çalışması olacak. Binanın görünmeyen
yüzünü izleyiciyle buluşturacak olan bu video çalışması, Perili
Köşk’ün dış cephesindeki balkonlara yansıtılacak.
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İstanbul’a
yenİ bİr sanat fuarı

art
International
Türkiye’nin en yeni uluslararası çağdaş sanat fuarı ArtInternatIonal,
16-18 Eylül tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’de düzenlendi. Dyala
NusseIbeh’in koordinatörlüğü ve Stephane Ackermann’ın artistik
direktörlüğünde gerçekleşen ArtInternatIonal’A Avrupa, Amerika ve
Ortadoğu’yu kapsayan geniş bir bölgeden toplam 62 galeri
katılırken dünyaca ünlü sanatçıların işleri de yer aldı.
Senem Öztürk / senem.ozturk@alem.com.tr
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Fuar

Aralarında Londra’dan Pace ve LIsson Gallery, Paris’ten Yvon Lambert,
Berlin’den Arndt gibi çağdaş sanat dünyasının önde gelen galerilerinin
yer aldığı fuara Türkiye’den de 10 galeri katıldı.

A

68

Viyana’dan Ursula Krinzinger, İstanbul’dan
Leyla Tara Suyabatmaz, Dubai’den Isabelle van
den Eynde ve New York’tan Leila Heller’den
oluşan seçim komitesinin Avrupa, Amerika
ve Ortadoğu’yu kapsayan geniş bir bölgede
yaptıkları değerlendirme sonucu karar verildi.

Fuara Türkiye’den katılan sanatçılar ve galerileri
ise şöyle: artSümer Basım Magdy; Egeran Galeri
Selim Birsel, İlhan Koman ve Ivan Navarro; Galeri
Manâ Ayşe Erkmen, Canan Dağdelen, Hera
Büyüktaşçıyan, Sarkis ve Valerie Blass; Galeri Non
Extramücadele ve Uriel Orlow; Galeri Zilberman

s

ralarında Londra’dan Pace ve Lisson
Gallery, Paris’ten Yvon Lambert,
Berlin’den Arndt gibi çağdaş sanat
dünyasının önde gelen galerilerinin yer
aldığı fuara Türkiye’den de 10 galeri katıldı.
Artinternational’da yer alacak olan galerilere
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Küratörlüğünü Özkan Cangüven’in yaptığı “Alternatifler Bölümü”ne kâr amacı gütmeyen
10 kurum davet edilirken, küratorlüğünü Başak Şenova’nın yaptığı “Sahnedeki Videolar Paralel Çizgiler” programı ise videolardan oluşturulmuş bir derleme sundu.
Alpin Arda Bağcık, Burçak Bingöl, Ahmet Elhan,
VALIE EXPORT, Zeren Göktan, Azade Köker,
Şükran Moral, Özlem Şimşek ve Walid Siti;
Galerist Arik Levy, Arslan Sükan, Elif Uras ve
Francesco Albano; Pi Artworks Gülay Semercioğlu,
Susan Hefuna, Volkan Arslan, Nejat Sati, Mehmet
Aliuysal, HORASAN ve Nezaket Ekici; Pilot Galeri
Halil Altındere; Rampa Gallery Güçlü Öztekin,
İncı Furni, Nevin Aladağ ve Vahap Avşar; x-ist de
Ahmet Polat, Ansen, Bahadır Baruter ve Serkan
Adın…
Fuar kapsamında galeri sergileri dışında sanatsal
aktiviteler ve özel projeler de düzenlendi.
Küratörlüğünü Özkan Cangüven’in yaptığı
“Alternatifler Bölümü”ne kâr amacı gütmeyen
10 kurum davet edilirken, küratorlüğünü Başak
Şenova’nın yaptığı “Sahnedeki Videolar Paralel Çizgiler” program ise siyasal, mekansal,
psikolojik, ekonomik ve sosyal her tür katmanda
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baskı ve zihinsel işgaldeki insanlar, durumlar,
kesitler ve hayaller üzerine üretilmiş olan
videolardan oluşturulmuş bir derleme sundu.
Ayrıca fuar boyunca Haliç Kongre Merkezi’nin
Haliç’e bakan kenarında By The Waterside heykel
terası kuruldu. Burada Arik Levy’nin RockGrowth
RG5 (Galerist), Tony Cragg’in Black Diabas
(Cortesi Contemporary), Saad Qureshi’nin
Quicken (Gazelli Art House), Huseyin Bahri
Alptekin’in Mattresses to Imaginary Destinations
(Rampa), Richard Hudson’ın Marilyn Monroe
(Leila Heller Gallery), Saddek Wasil’in Tin Man
Was Not Given What He Didn’t Already Have
(Athr Gallery) adlı heykelleri sergilendi.
Haliç Kongre Merkezi Genel Müdürü Handan
Boyce ise sanatla dolu günlere ev sahipliği
yapmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını
ifade ederken şöyle konuştu: “16-18 Eylül tarihleri
arasındaki çağdaş sanat fuarı ArtInternational’ın

kongre merkezimizde düzenlenmesinden
son derece mutlu olduk. Avrupa, Amerika ve
Ortadoğu’dan gelen sanatçılar fuara büyük ilgi
gösterdiler. İstanbul’dan New York’a, Dubai’den
Viyana’ya kadar uluslararası alanda 60 seçkin
galerinin katıldığı fuarda sanatçıları ağırlamak
ve sanatseverlerle buluşmak gerçekten İstanbul
ve Türkiye adına çok önemliydi. Haliç Kongre
Merkezi’miz kapalı mekân, açık hava ve deniz
kıyısı etkinliklerinin eş zamanlı yürütülebildiği
toplantı ve kongre merkezlerinden biri olarak
hizmet veriyor. 102.000 metrekarelik bir alana
kurulu ve 16.000 metrekarelik açık alana sahip
olan kongre merkezimiz değerli sanatçıların
imzasını taşıyan duvar panoları, gravürleri ve cam
süslemeleri ile ışıltı kazanan galeri ve fuayeleri;
sergi alanları, banket alanları ve kayıt alanları ile
ArtInternational gibi büyük etkinliklerde İstanbul’u
başarıyla temsil ediyor.”
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Dyala Nusseibeh

‘Sanat’

İstanbul’da buluştu

İ
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Özkan Cangüven’in küratörlüğünde yapılan
bu bölümde, İstanbul’daki kar gütmeyen
organizasyonlardan harika bir seçki yapıldı. Komünal
yaşam ve kolektif üretim modelleri ve bunun sürecine
odaklı projelerle Berlin’de çalışmalarına devam eden
Apartman Projesi; sanat koleksiyonerliğine dair eleştirel
tartışmaları geliştirmeyi hedefleyen collectorspace;
sanatçıları merkez olarak alan online proje m-est;
sosyal içerikli proje odaklı ve disiplinlerarası etkinliklerle
İstanbul sanat ortamında yerli ve yabancı sanatçılarla
birlikte çalışan PASAJ; bir sergi alanı olarak kurulduğu
günden beri ticari olmayan sergi projeleriyle sergi
yapımı ve eleştirel söylem üzerine odaklanan Polistar;
İstanbul ve New York’ta uluslararası, gezici sergiler
sunan, pratiği ön plana çıkaran bir eğitim programına
sahip sanat oluşumu Protocinema; farklı disiplinler
üzerinden işler üreten sanatçılar ve kolektiflerle ortak
projeler gerçekleştiren Reccollective; seminerlerinden
ve programlarından elde edilecek gelirle üretimi zor
olan güncel sanat projeleri üreten bağımsız küratöryel
proje SPOT; sanat üretimi, araştırması ve sergilenmesini
destekleyen bir mekân özelliği taşıyan UN-KNOWN;
araştırma ve tartışma için olanaklar sunan, film
gösterimleri, performanslar ve güncel sanat sergilerine
ev sahipliği yapan bağımsız sanat mekânı 5533
ve İzmir’in Gürçeşme semtinde hazır bir repertuarı
olmayan bir form, bir durum, bir mekân olan 49A fuar
alanında yerlerini aldı. Yeni projelerin üretiminde ya da
var olanların yeni bir bağlamda geliştirilmesinde sanatçı
ile adım adım çalışan ve multidisipliner performanslara
yer veren NON-Stage, Olof Olsson tarafından fuar
boyunca devam eden ilginç performanslardan biri oldu.
Fuarda sergilenen performanslardan da biraz
bahseder misiniz?
Fuarın açılış gününde Performans sanatçısı Camila
Rocha, lokal bir bando ekibiyle birlikte “To See The
Band Passing By” adlı performansı sergiledi. Bu çalışma
2007’de kaybettiğimiz ünlü çağdaş sanatçı eşi Hüseyin
Bahri Alptekin’in anısına yapıldı. Alptekin, kendi
sergilerinden önceki gece mutlaka bando eşliğinde bir
performans düzenlerdi. Bu anlamda güzel bir nostalji
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İstanbul’da İlk kez
bu yıl düzenlenen
ArtInternatIonal,
Türkiye’ye yeni bir
çağdaş sanat fuarı
kazandırmış oldu.
Fuarın koordinatörü
Dyala NusseIbeh,
Avrupa, Amerika ve
Ortadoğu’yu kapsayan
ArtInternatIonal
hakkındaki
sorularımızı yanıtladı.

İstanbul’da İlk kez bu yıl düzenlenen ArtInternational,
Türkiye’ye yeni bir çağdaş sanat fuarı kazandırmış
oldu. Fuarın koordinatörü Dyala Nusseibeh, Avrupa,
Amerika ve Ortadoğu’yu kapsayan ArtInternational
hakkındaki sorularımızı yanıtladı.
ArtInternational Istanbul ile ne amaçlıyorsunuz?
Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz ArtInternational Istanbul
ile gerek yerel gerekse uluslararası galerileri bir araya
getirmeyi hedeflediğimiz gibi ve Türkiye, Yakın Doğu,
Avrupa ve ötesinden sanat yapıtlarına erişim sağlamayı
amaçlıyoruz. İstanbul, eşsiz kültürel ve coğrafi konumu
ile ‘Doğu’ ile ‘Batı’ arasında bir sanat köprüsü
oluşturabileceği gibi, ziyaretçilere hem zengin kültürel
geçmişinin yanı sıra giderek olgunlaşan yerel çağdaş
sanat sahnesinin de ürünlerini sunacak.
Fuarda sergilenecek olan yapıtları belirleyen
seçim komitesinin özellikle dikkate aldığı
kriterler neler oldu?
ArtInternational’in seçim kurulu Viyana’dan Ursula
Krinzinger, İstanbul RAMPA galeriden Leyla Tara
Suyabatmaz, Dubai’den Isabelle van den Eynde ve
New York’tan Leila Heller’den oluşuyor. Galeriler
ve temsil ettikleri sanatçıların seçimleri hakkında
oldukça titiz davrandılar. Geçtiğimiz yıl birlikte bu
konuyla ilgili çalışmaya başladığımızdan bugüne,
özellikle İstanbul’daki sanatseverlerin seçimleri nasıl
karşılayacaklarına dair uzun ve zorlu çalışmalar
yürüttük.
Türkiye’deki sanat camiası ile uluslararası
galeriler ve sanatçıları ne şekilde bir araya
getirdiniz? Ne tür ortak çalışmalar yapıldı?
ArtInternational’de 10 Türk galerisi yer alıyor. Her sanat
fuarının olduğu gibi burada da sanat ticaretine bir
platform oluşturuluyor elbette. Bunun yanı sıra forum ve
söyleşilerde düzenleniyor. Türk sanatçıları, küratörleri,
sanat eleştirmenleri ve sanatseverlerin uluslararası sanat
dünyasıyla ve yurtdışından konuklarla direkt iletişime
geçmesi sağlanıyor.
Fuarın özellikle öne çıkan bölümlerinden biri
olan “Kar gütmeyen insiyatifler” kısmında neler
yer aldı?

de olmuş oldu. Fransız sanatçı Tal Isaac Hadad ise
birbirinden farklı tarzlara sahip olan sanatçılardan
seçtiği kompozisyonları birleştirerek elde ettiği
ve “Piano Constraints” adlı çalışması da oldukça
ilgi çekiciydi. Performanslar arasında modifiye
edilmiş büyük piyano heykelsi bir sanat eseri gibi
sergilendi.
Fuar alanının neresi olacağına nasıl karar
verdiniz ve Haliç Kongre Merkezi sizce
etkinliğe neler kazandırdı?
Haliç Kongre Merkezi bize tiyatrolardan
oditoryumlara, büyük koridorlara çok geniş
alanlar sunmasının yanı sıra deniz kıyısındaki
terasıyla da çalışmaların sergilenmesi için ideal bir
alan oldu. Mimar Erhan Patat ile birlikte çalışmış
olduğumuz için de çok şanslıydık. Ziyaretçilerin
çok rahat bir şekilde sergi alanını gezmelerini ve
aradıklarını bulmalarını sağlayacak şekilde harika
bir düzenleme yaptı. Mekanın ferahlığı doğal ışık
alıyor oluşuyla birleşince de sanat çalışmalarının

sergilenmesinin kalitesini artırdı.
Gözlemlerinize göre Türkiye’de çağdaş
sanata yaklaşım ne durumda? Özellikle son
yıllarda hem İstanbul’daki sanatseverlerin
çağdaş sanata ilgisi hem de uluslararası
sanat camiasının İstanbul’a ilgisinin
arttığını görüyoruz. Siz bu konuda neler
söyleyebilirsiniz?
Son dönemde İstanbul’un olağanüstü bir gelişim
gösterdiğini görüyoruz çağdaş sanat alanında.
Öyle sanıyorum ki her geçen gün daha fazla insan
buradaki sanat ortamıyla ilgilenmeye başlıyor.
Galeriler ve koleksiyonerler de her geçen gün daha
uzaklarda yeni sanat alanları bulmaya hevesli. Bu
durum da pek çok yeni sanat müzesinin açılması ve
çeşitli koleksiyonların halka açılmasını beraberinde
getiriyor ki tüm bunların cesaret verici olduğu
kadar sürdürülebilirliği sağlamak adında çok
önemli gelişmeler olduğu kanaatindeyim. Sanat
profesyonelleri de sanata olan ilgiyi ve farkındalığı

artıracak pek çok mükemmel projeye imza atıyor.
Bu şekilde çok daha fazla sayıda insanın sanat
kültürüyle iletişime geçmesi ve sanat ortamının bir
parçası olması sağlanıyor.
Giderek video art, enstalasyon, fotoğraf
gibi farklı disiplinler bir arada kullanılıyor
ve multidisipliner sanat çalışmalarında
farklı bir perspektif ortaya çıkıyor.
Sanattaki bu evrim süreci hakkında siz ne
düşünüyorsunuz? Sanat tarihi nereye doğru
ilerliyor?
Sanatçılar içinde bulundukları dönemin politik ve
sosyal olaylarıyla paralel olarak erişebildikleri yeni
medyaları ve teknolojileri hep kullanma eğiliminde
olmuştur. Günümüzde ifadenin farklı çeşitlerine
şahit olduğumuz çok heyecan verici bir dönemden
geçiyoruz. Aynı zamanda geçtiğimiz yüzyılın
inovatif sanatçılarının da etkisiyle çağdaş sanatın
erim noktası giderek genişliyor. Artık sanatta hiçbir
sınırın kalmadığını söyleyebiliriz.
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13.

KEZ KAPILARINI AÇTI

Koç Holding sponsorluğunda İstanbullu sanat izleyicisi
kadar uluslararası bir kitleye de ulaşan İstanbul Bienali bu yıl
“Herkesi bekliyoruz” sloganıyla yola çıktı. Bu sözün hakkını
veren etkinlik, tamamen ücretsiz gezilebilecek.
Alican Çakmak Kozoğlu
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1969 doğumlu, Arjantinli sanatçı Diego Bianchi Salt
Beyoğlu’nda yer alan sergisinde tüketim toplumunu eleştiriyor.
Herhangi bir şehirde gerçekleşen yalapşap ticari faaliyetlerden
ilham alan bir çalışma ile 13’üncü İstanbul Bienali’ne dahil olan
sanatçı algısal sahiplenme uğraşını delmeye çalışıyor.

David Moreno’nun Silence – Sessizlik adını verdiği çalışması, sanatçının kreatif üretimi ses ve görüntü arasında kurulan
bağ ile kurgulamaya çalışan üslubunun altını çiziyor. Çalışmalarında rutine bindirilen sembollerin farklılığı göstermesi
üzerine çalışan Moreno’nun maskelerin ağızlarına yerleştirdiği koniler sanki fotoğrafları konuşabilir kılıyor.

Türkiye’den en yüksek sayıda katılımın sağlandığı bienallerden biri olan İstanbul Bienali,
Tophane’deki Antrepo no.3, Karaköy’deki Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, İstiklal Caddesi
üzerindeki ARTER ve SALT Beyoğlu ile İMÇ 5.Blok’taki 5533’te açılan sergilerden takip edilecek.

A

sanatçı grubunun işlerinin yer alacağı 13’üncü
İstanbul Bienali’ne Türkiye’den 11 sanatçının
ve 2 sanat grubu/sivil kolektifin yanı sıra, hem
Türkiye’den hem de yurtdışından sanatçıların
birlikte oluşturduğu 3 ayrı sanatçı işbirliği de
katılıyor.

Kafka’nın Şato’sundan gelen bir
ilhamla yaratıldığı belli olan El
Castillo – Şato adını verdiği eseri
kelimenin tam anlamıyla bütün
temelini yazarın adı geçen kitabından
alınıyor. Tuğlalardan oluşan uzun bir
duvar olan Şato’nun başlangıç tuğlası,
Kafka’nın kitabının ta kendisi. Tıpkı
yazarın dünyası gibi gelişigüzellik ve
absürdlüğü hatırlatan Şato, Antrepo
no.3’e girildiğinde izleyiciyi ilk
karşılayan eser oluyor.
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Türkiye’den en yüksek sayıda katılımın
sağlandığı bienallerden biri olan İstanbul Bienali,
Tophane’deki Antrepo no.3, Karaköy’deki
Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, İstiklal
Caddesi üzerindeki ARTER ve SALT Beyoğlu ile
İMÇ 5.Blok’taki 5533’te açılan sergilerden takip

s

nne, ben barbar mıyım?” başlığını
taşıyan 13’üncü İstanbul Bienali’nin
küratörlüğünü Fulya Erdemci üstlendi. 14
Eylül Cumartesi günü başlayan etkinlik,
20 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.
Farklı kuşaklar ve coğrafyalardan 88 sanatçı ve

edilecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın uluslararası sanat platformlarında en çok
yankı uyandıran etkinliği İstanbul Bienali bu yıl dünya güncel sanat platformunun
birçok önemli ismini İstanbul’da ağırlıyor. Şair Lale Müldür’ün aynı adlı kitabından
alıntılanan 13’üncü İstanbul Bienali’nin başlığı “Anne, ben barbar mıyım?” sanat ve
edebiyat, özellikle de şiir arasındaki ilişkiyi merkezine alıyor. Aynı zamanda “barbar”
terimiyle, “öteki”leri anlamak için öğrenmemiz gereken veya “gelecek dünya”yı
anlamlandırabilmek için keşfetmek zorunda olduğumuz yeni ve bilinmedik dillere
işaret ediyor.

Ayşe Erkmen imzalı
“bangbangbang” Antrepo
no.3’ü ziyaret edenlerin
dikkatini çeken ilk eser oluyor
ve bunun sebebi şüphesiz giriş
kapısının yanında duran
bir vinç olması.
“Mülksüzleştirme Ağları kentsel
dönüşümün sermaye-iktidar
ilişkileri üzerine kolektif olarak
veri derleme, haritalama
ve yayınlama projesidir.”
Mülksüzleştirme Ağları Projesi*
2013’te İstanbul, Türkiye’de
başlayan Mülksüzleştirme Ağları
projesi, çalışmalarını kurulduğu
şehirde sürdürmeye devam ediyor.
MAP’ın kentsel dönüşüm üzerine
gerçekleştirdiği çalışması, Galata
Rum İlköğretim Okulu’nda.
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EYLUL

2013

Hain Sirküler

B

Nefes

orusan Contemporary, Bienal ile paralel olarak Perili
Köşk’te iki sergiye yer verecek. 14 Eylül’den itibaren
görülebilecek olan Rafael Lozano-Hemmer’ın Vicious
Circular Breathing sergisi bunlardan biri. Uluslararası
alanda tanınmış sanatçı Rafael Lozano-Hemmer, işlerinde biyometrik alıcılar, projeksiyon cihazları, özel yazılımlar ve mekanik

motorlar gibi hem ileri, hem de basit teknolojiler kullanıyor…
Tabii hava, kese kağıdı ve insanları da unutmamak lazım. Sanatçının, yaşamsal öğeler aracılığıyla duygusal ve kişisel çağrışımlar yapmayı hedefleyen eserlerinden oluşan Vicious Circular
Breathing ile aynı adı taşıyan işi sanatçı tarafından Borusan
Çağdaş Sanat Koleksiyonu’na özel istek üzerine üretildi.

14 EYLUL
2013AT
16 SUB

2014

Borusan Contemporary‘de paralel sergi
Borusan Contemporary’nin geniş koleksiyonundan seçilen önemli
eserlerden oluşan Segment #4 sergisinde ise Jesse Fleming, Ali Ömer Kazma,
Erwin Redl, Paul Schwer gibi sanatçılardan eserler bulunuyor.

B

orusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan
parçalarla oluşturulan Segment #4
seçkisi, 20 Ekim’de sona erecek
Bienal’den sonra da, 16 Şubat tarihine
kadar çağdaş sanatın dinamizmini İstanbul’a
taşımayı sürdürecek.
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Borusan Contemporary’nin geniş
koleksiyonundan seçilen önemli eserlerden
oluşan Segment #4 sergisinde ise Jesse Fleming,
Ali Ömer Kazma, Erwin Redl, Paul Schwer gibi
sanatçılardan eserler bulunuyor.
Yine aynı tarihte sergilenecek ve koleksiyona dâhil

olan bir başka eser ise, Fransız sanatçı Thierry
Dreyfus’un Our Dreams Remain Our Dreams adlı
video-ışık çalışması olacak. Binanın görünmeyen
yüzünü izleyiciyle buluşturacak olan bu video
çalışması, Perili Köşk’ün dış cephesindeki
balkonlara yansıtılacak.
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Işık Doğudan Yükselir

Ana teması etnisite olan sergide eserler; “Doğu’ya Yöneliş”, “İçeriden
Gelen Işık”, “Mutlak Doğru Simetri” ve “Tesettürlü-Tesettürsüz” olmak
üzere dört başlık altında toplanıyor.

Gaya Scienza

Sergi, epistemik (bilişsel) gerillacılığın stratejik bir yöntemi olarak,
sanatsal araştırmanın, bilgi üretiminin akademik kimlik mantığını hiç durmaksızın,
tekrar tekrar sıradanlaştırmaksızın ve zapturapt altına almaksızın yapılmasını ve
gerçekleştirilmesini nasıl sağlayabileceğimizin sorusuna cevap arıyor.

E

ğlenceli bilim olarak veya daha çok
Nietzsche’nin Şen Bilge (Gaya Scienza)
konusundaki düşüncelerinin güncel bir
şekilde yorumlanması olarak sanatsal
araştırma üzerinde odaklanan sergi, Tiong

Ang, Lonnie van Brummelen ve Siebren De
Haan, Burak Delier, Jan Kaila, Aglaia Konrad,
Marion von Osten, Jalal Toufic, Mick Wilson’un
eserlerinden oluşuyor. Sergi, epistemik (bilişsel)
gerillacılığın stratejik bir yöntemi olarak,

eserler; “Doğu’ya Yöneliş”, “İçeriden
Gelen Işık”, “Mutlak Doğru Simetri” ve
“Tesettürlü-Tesettürsüz” olmak üzere
dört başlık altında toplanıyor. Keskin,
dokunaklı, iğneleyici, çatışmacı ve kışkırtıcı

31 EKim

2013

çalışmalardan oluşan İsrailli fotoğraf
sanatçısı Drew Tal’un sanatseverlerle
buluşacak “Doğu’ya Yöneliş” Sergisi 14
Eylül - 31 Ekim 2013 tarihleri arasında
Rezan Has Müzesi’nde görülebilir.

sanatsal araştırmanın, bilgi üretiminin akademik
kimlik mantığını hiç durmaksızın, tekrar tekrar
sıradanlaştırmaksızın ve zapturapt altına
almaksızın yapılmasını ve gerçekleştirilmesini
nasıl sağlayabileceğimizin sorusuna cevap arıyor.

14 EYLUL

20 EKim

2013
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R

ezan Has Müzesi, Norton Müzesi
ve New Britain Müzesi’nin sabit
koleksiyonlarında da bulunan
çalışmaları ile bilinen Drew Tal’u
ağırlıyor. Ana teması etnisite olan sergide

14 EYLUL

İtalyan Rüyasının Ardından

13. İstanbul Bienali Bağlantılı Etkinlikler Programı kapsamında
gerçekleştirilen M.eating projesi, 15 Kasım tarihine kadar sanatçı
Maïmouna Patrizia Guerresi’nin solo sergisine ev sahipliği yapacak.

13.

İstanbul Bienali Bağlantılı
Etkinlikler Programı
kapsamında, geçmişteki
cam sanatının bir sosyal
dönüşüm projesi olarak İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarıyla yeniden
canlandırıldığı Balat’taki Camhane Sanat
Merkezi, M.eating projesi ile sanat severleri

karşılıyor. İstanbul’daki İtalyan Kültür Enstitüsü
desteği, İtalya’daki Türkiye Büyükelçiliği ve
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yardımıyla
gerçekleşen m.eating, 15 Eylül tarihinde
Camhane Sanat Merkezi’nde açıldı. 15 Kasım
tarihine kadar sürecek olan projeye sanatçı
Maïmouna Patrizia Guerresi’nin solo sergisine
ev sahipliği yapacak. Sergi, İtalyan kültürünün

14 EYLUL

15 KASiM

2013

alâmetifarikalarını, Türk gelenekleriyle
arasında diyalog kurarak yorumlama yolunu
açıyor. Türkiye’nin ilk ve tek Cam galerisi olan
Camhane’de İstanbul Bienali kapsamında
gerçekleştirilen M.eating’de yemek kültürünü
değerlerin ifade bulma biçimi, bir araya
toplanma ve dünya insanlarının paylaşımı olarak
göstermek üzere bir dizi etkinliğin sunuluyor.
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Contemporary İstanbul
İçİn gerİ sayım başladı

Fuarda bu yılın en büyük yeniliği Plug-in Istanbul Yeni Medya Fuarı. Video,
yeni medya ve genel anlamda dijital sanatın bütün tarzlarına adanmış Plug-in Istanbul;
ses ve ışık enstalasyonları, etkileşimli ve jeneratif sanat işleri, iç mekan mapping projeleri,
robotik tasarımlar 1.000 m2’lik bir alanda buluşturuyor.

.

Türkiye’nin en kapsamlı uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul,
7-10 Kasım 2013 tarihlerinde sanatseverleri İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve
Sergi Sarayı ve İstanbul Kongre Merkezi’nde buluşturmaya hazırlanıyor.
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Schultz, Almanya; Klaus Steinmetz, Kosta
Rika, ve Türkiye’den Dirimart, Galerist,
Galeri Mana, Galeri Nev, Pi Artworks,
Rampa, x-ist katılımcı galeriler arasında
olacak. 8. Contemporary Istanbul yurtdışından birçok koleksiyoner grubunun da
uğrak noktası olacak. Uluslararası Kurumsal Çağdaş Sanat Koleksiyonerleri Derneği
IACCCA’nın (International Association of
Corporate Collections of Contemporary
Art) 30 seçkin üyesi fuar açılış günlerini
izlemek üzere İstanbul’a gelecek.
Fuarda bu yılın en büyük yeniliği Plug-in
Istanbul Yeni Medya Fuarı. Video, yeni
medya ve genel anlamda dijital sanatın
bütün tarzlarına adanmış Plug-in Istanbul;
ses ve ışık enstalasyonları, etkileşimli ve
jeneratif sanat işleri, iç mekan mapping
projeleri, robotik tasarımlar 1.000 m2’lik
bir alanda buluşturuyor. Son on yılda

Oleg Tselkov

B

u yıl 8’incisi düzenlenecek olan
Contemporary Istanbul 650 sanatçı,
3000 eser, 21 ülkeden 92 çağdaş
sanat galerisi ile beraber 70.000’den fazla ziyaretçiyi ağırlayacak. Ana sponsorluğunu Akbank Private Banking, ortak sponsorluğunu Zorlu Center ve Yıldız Holding,
özel proje sponsorluğunu ise uluslararası
petrol ve doğalgaz şirketi OMV’nin üstlendiği 8. Contemporary Istanbul’da sergilenen eserlerin %50’si Balkanlar, Kuzey
Afrika, Doğu Akdeniz bölgelerinden %50’
si ise Avrupa ve Amerika kıtasından seçki
halinde sanatseverlere sunulacak.
Dünyanın en önemli galerileri arasında
yer alan Marlborough Gallery, New York;
Galerie Lelong, Paris; Andipa Gallery,
London; Opera Gallery, Cenova; Galeria
Filomena Soares, Lizbon; Galeria Javier
Lopez, Madrid; Senda, İspanya; Michael

83

“BreakIng the Ice: Moscow Art 1960-80s” sergisinde SSCB
döneminde icra edilen sanata dair örnekler sergilenirken
“GaIety Is the Most OutstandIng Feature of the SovIet UnIon:
Art from RussIa” ise SSCB’nin yıkılışı ve perestroyka yıllarına
şahitlik eden bir jenerasyonun eserlerinden oluşuyor.

Contemporary İstanbul’un yeni proje sponsoru OMV’nin sponsorluğunda gerçekleşen özel proje
“Diyalog: Viyana’dan Sanat” çerçevesinde Avusturyalı çağdaş sanatçıların eserleri sergilenecek.

.
Oleg Tselkov
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sanat dünyasının yükselen yıldızı olan
dijital sanat, demokratik yapısı ve hayal gücüne daha hızlı ve kolay hitap
edebilme yeteneği ile kendine sağlam
bir yer edindi. Sanat, tasarım ve teknolojiyi birbirine yaklaştırmayı amaçlayan
Plugin Istanbul, galerileri, tasarım ve
mimari stüdyolarını ve bu alanlarda
çalışan yazılım ve teknoloji firmalarını
projenin içine çekmeyi arzuluyor, dijital sanatın en iyi örneklerini bir araya
getirmenin yanında izleyicilerin bütün
duyularına hitap eden ve onları şaşırtan
bir proje yaratıyor.
Contemporary Istanbul fuar boyunca
çağdaş sanatının CI Dialogues Konferans Serisi ile beraber özel davetler,
açılışlar, açılış ve kapanış partileri gibi
yan etkinlikleri de sanatseverler ile buluşturmaya devam edecek.
CI Dialogues Konferans Serisi
CI Dialogues, her yıl olduğu gibi bu
yıl da güncel sanatın uluslararası fikir
liderlerini konferans ve konuşmalarla bir
araya getiriyor. Bu yıl ‘Yeni medya, yeni
teknolojiler ve sanat’ odaklı CI Dialogues programı ‘Sanatın geleceği, geleceğin sanatı’ üzerine bir tartışma platformu
oluşturacak.
“New Horizons - Yeni Ufuklar”ın
Konuğu; Rusya
Türk çağdaş sanatının yanında çevre ülkelere de ev sahipliği yaparak
İstanbul’u merkez haline getirmeyi
amaçlayan Contemporary Istanbul, bu

sene “New Horizons - Yeni Ufuklar”
bölümünde Rusya’dan galerilere, sanatçılara, küratörlere, sanat eleştirmenlerine ve koleksiyonerlere yer veriyor.
Özel Proje; “Diyalog:
Viyana’dan Sanat”
Contemporary İstanbul’un yeni proje
sponsoru OMV’nin sponsorluğunda gerçekleşen özel proje “Diyalog:
Viyana’dan Sanat” çerçevesinde Avusturyalı çağdaş sanatçıların eserleri sergilenecek.
Hermann Nitsch Contemporary
Istanbul Açılış Performansı
Viyana Aksiyonizmi’nin kurucularından
Hermann Nitsch (1938), 66. Boya
Aksiyonu’nu (Malakt; Painting Performance), 8. Contemporary Istanbul’da
sergileyecek. Nitsch, öğrencilik yıllarında geliştirdiği Orgien Mysterien Theater
projesinden bu yana, beş duyuya birden hitap eden sanat eserleri “sahneliyor”.
Humboldt Forum
Önümüzdeki 10 yıl, Berlin’in tarihi
kalbinde, önemli bir küresel erişimi
bulunan, eşsiz bir sanat, kültür, bilim
ve öğrenim merkezinin doğuşuna tanıklık edecek. Berlin Sarayı’nın yeniden
inşası ile sanat merkezi haline gelecek
Humboldt Forum’un koordinatörlüğünü
çağdaş sanat danışmanı, sanat teorisi
uzmanı ve aynı zamanda Contemporary Istanbul danışma kurulu üyesi Dr.
Çetin Güzelhan yapıyor.
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AyŞe KocabeyoĞlu, DanIel Stork, Recep Tuna

Ali GÜreli, Rabia BakIcI GÜreli

Sera Sade, Ardan ÖzmenoĞlu

Ömer KholeIF, Aaron Cezar, DelfIne FoundatIon

“Çoğulcu, Şİİrsel, İronİk” Sergİsİ

Ardan ÖzmenoĞlu

Aaron Cezar, Hande Ataizi, DelfIna FoundatIon

Indra TaŞPInar

Kendi kuşağının en önemli koleksiyonerlerinden ve yakın bir süre önce dünyadaki
en önemli 50 genç koleksiyonerden biri olarak belirlenen Öner Kocabeyoğlu’nun
koleksiyonu modern ve çağdaş Türk sanatının önde gelen yapıtlarını içeriyor.

Sanatseverlerle BuluStu
,
Contemporary Istanbul ve The Sofa Hotel işbirliğiyle 13. İstanbul Bienali ile
eşzamanlı olarak düzenlenEN ve Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın
küratörlüğünü yaptığı, ‘Çoğulcu, Şiirsel, İronik’ Sergisi; son dönem
güncel sanatın güçlü bir sunumunu gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Ö

ner Kocabeyoğlu koleksiyonundan bir
seçki ile Yaşam Şaşmazer, Şeçkin Pirim,
Nejat Satı, Ardan Özmenoğlu, Erinç
Seymen, Murat Pulat gibi sanatçıların
eserlerinden oluşan ‘Çoğulcu, İronik ve Şiirsel’ sergisi 10 Eylül Salı akşamı Hallarts, The Sofa Hotel’de
düzenlenecek kokteyl ile sanatseverler ile buluştu.
Kendi kuşağının en önemli koleksiyonerlerinden
ve yakın bir süre önce dünyadaki en önemli 50
genç koleksiyonerden biri olarak belirlenen Öner
Kocabeyoğlu’nun koleksiyonu modern ve çağdaş
Türk sanatının önde gelen yapıtlarını içeriyor. Koleksiyondan seçilmiş 18 çağdaş eseri içeren ‘Çoğulcu,

86

Şiirsel, İronik’ Sergisinde 18 sanatçının -Ali İbrahim
Öcal, Ansen, Ardan Özmenoğlu, Duygu Süzen,
Ebru Döşekçi, Ercan Akın, Erinç Seymen, Fırat Neziroğlu, Fulden Aran, Güçlü Öztekin, Gülay Semercioğlu, Murat Pulat, Nejat Satı, Sabire Susuz, Sinan
Demirtaş, Şeçkin Pirim, Volkan Diyaroğlu, Yaşam
Şaşmazer- önemli eserleri yer alıyor.
‘Çoğulcu, Şiirsel, İronik’ Sergisi Küratörlüğünü yapan Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman sergi hakkında şunları söyledi: “Günümüz dünyası, çoğulculuğu
hedef alıyor. Bu durum son 30 yılın git gide hızlanan
bir talebi olarak karşımıza çıkıyor, fakat dünyanın
aynı derecede şiirsel ve ironik olduğunu veya çoğul-

culuğun şiirsel ve ironik bir bağlamda gerçekleştiğini
söylemek zor. Oysa çoğulculuk tam da bu iki kavramla bütünleştiğinde bir anlam taşıyor. Çünkü şiir
ve ironi insan hayatını olgunlaştıran çok özgün iki
kavram. Şiir her yerde var, sokaklarda, gecede veya
bir yoksullukta. İroni ise yaratılan bir şey.
Dünyaya bakarken ve kendimizi savunurken kullanılabilecek en güçlü silah. Çünkü en yumuşak silah.
Çok yakın bir dönemde bu kentin sokaklarında
çoğulcu, şiirsel, ironik olaylar cereyan etti. Kaldı ki,
İstanbul daima çoğulcu, şiirsel, ironik bir kent oldu.
‘Çoğulcu, Şiirsel, İronik’ Sergisi de tüm bunların
esinlerini taşıyor.”

KOMET
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.
Maslak Bekliyor...
Modern mimarisi ve benzersiz dinamizmi ile Maslak, sanki birden
geleceğe gitmiş, orada kentin kendine yetişmesini bekliyor...

42

Maslak Yönetim Ofisi’mizin
toplantı odasını, İstanbul’un
siluetinin yer aldığı çok özel bir
tablo süslüyor.. Tarihi İstanbul
siluetinin geri planında Maslak’ın modern yüzünü
resmeden bu esere her baktığımda, zihnimde hep
‘Maslak geleceğini bekliyor’ cümlesi canlanıyor.
Gerçekten de Maslak, gösterdiği gelişimle, şehrin
bir semtinden ziyade, bir kuantum penceresinden
görülen gelecek manzarasını andırıyor. Küresel
ekonominin oyun kurucusu şirketlerin ofislerine
ev sahipliği yapan modern mimarisi ve benzersiz
dinamizmi ile Maslak, sanki birden geleceğe
gitmiş, orada kentin kendine yetişmesini
bekliyor...
Bugün ise, bu bekleyiş süreci nihayete ermek
üzere. Kentin geleceğinde bekleyen Maslak,
gelişen İstanbul’un bugününde kendi geleceğini
yaşamaya hazırlanıyor.
Benzersiz bir konumda bulunan Maslak da
değişiminin en büyük dinamiği, gündüz ve gece
arasında yaşanan nüfus farkının ortadan kalkması
olacak. Ancak bu değişim sadece rezidans ve otel
projeleri ile olmayacak. Maslak kent yaşamının
kıyısında modern bir iş, konut ve konaklama
alanının çok ötesinde bir kimliğe kavuşacak,
kentin en aktif yaşam merkezlerinden biri olacak.
Bu yaşam gündüzden geceye uzanacak.
Bunu gerçekleştiren de, Maslak da kurgulanan
yaşam olacak. Artful Living (sanat ile yaşam)
konseptimizle oluşturduğumuz 42 Maslak
projemizle bu yaşam kurgusunun öncüsü olarak
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yer almak bizlere büyük mutluluk veriyor.
Yaşamı sanatla harmanlayan, sanatla
zenginleşen hayatı, hayatla dinamikleşen sanatı
odak olarak alan Artful Living felsefemizin,
projemizin her detayında kalite ve teknoloji ile
birleşerek kendini hissettirmesi için elimizden
gelen tüm gayreti gösteriyoruz.
Diğer yandan, Maslak’ta sanatı sürekli gündem
yapacak bir yaşam kurgulamak için çalışıyoruz.
Bu kurgu, sadece etkinliklerle değil, sürekli
sergiler, performanslar, buluşmalar ve oluşacak
insani doku ile hayata geçecek. Artful Living
konseptimizle oluşturduğumuz online sanat
portalının fiziksel yaşamla buluştuğu nokta
da doğal olarak 42 Maslak olacak. Maslak’ın
geleceğini ve gelişimini, sanat ve kalitenin hayata
kattığı bu zenginlik oluşturacak.
Böylesi bir gelişim, dünyanın başka coğrafyalarında
da kendini gösterdi. Bunun en bilinen örneklerinden
biri, New York - Soho’dur. Ancak Maslak’ın
geleceği, bundan da fazlasını sunacak. Sanatla
zenginleşen yaşam tarzının dinamizmi, Maslak’ta
yeme içmeden alışverişe, sosyal etkinliklerden iş
yaşamına bütünsel bir yaşam kalite artışı sunacak.
Böylece Maslak, sanatla değerlenen Soho ile, kaliteli
yaşamı çekebilmesiyle New York’un en ‘moda’
semti olmayı başaran Meat Packing District’in bir
karışımı olacak.
Bu dinamizm, Maslak’ın ve İstanbul’un marka
değerine de büyük ve kalıcı bir katkı sağlayacak.
Bugün İstanbul’da nitelikli proje arzı canlı bir
pazar dinamiği yaratmış durumda. Ancak öte

yandan, gerçek marka değeri, sadece kısa
dönemli ve pazara bağlı değerlenmelerle değil,
yaşamın geneline yayılan kalite ile farklılaşmakla
sunulabilir. İstanbul’un marka değerinin gerçek
potansiyelini gerçekleştirmenin yolu, en iyiden
azına razı olmayan kitleye hitap edebilmekten ve
bu kitleye, dünyanın diğer metropolleri ile rekabet
edebilen alternatifler sunabilmekten geçiyor.
Maslak’ın geleceği için vizyonumuz da budur.
Maslak, bu geleceği yaşayacak ve yaşatacak
potansiyele fazlasıyla sahip. İstinye ve Beyoğlu’nu
birbirine bağlayan aks üzerindeki benzersiz bir
konumda bulunan Maslak, çok yakın bir zamana
dek ihmal edildi. Sonrasında ise, hızlı bir postmodern inşaat hamlesine tanık olan Maslak’da,
o dönemde hayata bütünsel bakmayı ıskalayan
bir dinamizm hakim oldu. Bunun sonucu olarak
da, ilk bakışta bir başka kente, hatta bir başka
zamana geldiğinizi hissettiren, ancak çevresi ile
tezat içerisinde fütüristik bir alan oluştu Maslak’ta.
Maslak geleceği tasvir eden bir resim oldu ve
beklemeye başladı...
... Ancak bu bekleyiş süreci, bir yandan da bir
koza evresi gibiydi. Önce alt yapı düzenlemeleri,
sonrasında da dokuyu tamamen dönüştüren ofis
projeleri geldi. Şimdi de, hayata bütünsellikle
dokunan, sanat ve kalite ile yaşamı zenginleştiren
bir vizyon, Maslak’a beklediği sürekli dinamizmi
katıyor. Bugün Maslak ve tam kalbinde Artful
Living konseptimiz ile yükselen 42 Maslak, kentin
yarınını yaşatmaya hazır.
Erol Özmandıracı
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Şİİr müsveddelerİ özel gösterİmİ

KOMET MOMET
Değerli sanatçı Komet’in yeni şiir kitabı ‘Komet Momet’in yayınlanması dolayısıyla;
Nişantaşı’nın çağdaş sanat alanında öncü galerilerinden Çağla Cabaoğlu Gallery’de,
Komet’in şiir müsveddeleri izleyici ile buluştu.

1

0-19 Eylül 2013 tarihleri arasında
sanatçının hazırladığı şiir
müsveddelerinden oluşan yeni bir serisi
sanatçının 1960’lardan bugüne kadar
yazdığı yazılardan bir kesite yer veriyor. Komet,
bu son kitabını ‘olgunluk dönemi şiirleri’ olarak
nitelendiriyor. Komet Momet, Şiir Müsveddeleri
gösteriminde Komet’in bu döneme ait ‘fine-art’
baskılarından oluşan üç edisyonlu baskı serisi
sergileniyor. Komet’in ‘fine-art’ baskı eserlerinin
yer aldığı Çağla Cabaoğlu Gallery’nin yaptığı
sergi kataloğunda Hande Şarman, Marcus Graf,
Necmi Zeka ve Dr. Seda Yavuz’un Komet’le
yaptıkları söyleşiler yer alıyor. Bu söyleşilerden
bazılarını aşağıda sizinle paylaşıyoruz:
HANDE ŞARMAN
(Yazar)
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derken kastettiğim şuydu: 68’lerde Avrupa’da,
Cansever’in “Yerçekimli Karanfil”şiiri geliyor.
Paris’te ve Türkiye’de gençler çeşitli ideolojik
Özgürlük rüzgarı sirayet edicidir.
görüşlere angaje idiler, Sitüasyonistler, Troçkistler, Sevgili Edip’in şiirinden bir bölümü :
Maocular vardı; ve bizde de bir sürü fraksiyon
...
vardı. Halbuki Gezi ruhu daha geniş bir muhalefet Sen o karanfile eğilimlisin, alıp sana veriyorum
platformu içinde paylaşımcı ve kazanılmış
işte
özgürlüklerini korumak amacıyla ortaya çıksa da
Sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel
yeni bir bilinç yaratmıştır: SİVİL bir direniş.
O başkası yok mu bir yanındakine veriyor
Sanat zaten bir özgürlük meselesidir. Eleştiridir.
Derken karanfil elden ele.
Önce
sanatçının
özgür olması lazımdır
ki, eser
...iemla y ilyema lyiemalyiema
ilyema
lyiemalyiema
lyiemaylma
özgür yaratım enerjisi taşısın ki, o özgürlük
Bak nasıl, beyaza keser gibisine yedi renk
lyiemaylma
iemla
ilyema
lyiemaylma iemla y
havasını
diğer insanlara
taşısın.yAklıma
Edip lyiemalyiema
Birleşiyoruz sessizce.
HŞ: “gürültü yapmayınız” diyorsunuz ama
gürültüden kurtulamadığımız bir çağda
sizce bunun bir formülü var mı? Gürültüsüz
var oluş ve sürdürülebilir bir yaşamın
imkanı var mı?
Komet: Gürültüsüz bir yaşamı düşünebilmek
bile bu konuda atılmış bir adım sayılabilir.
Biz eleştirmekten, şikayetten ve hastalığı tespit
etmekten hiç vazgeçmeyelim, ola ki yavaş veya
hızlı değişimlerle böyle bir yaşama doğru yol
alabiliriz. Düşünebiliyor musunuz, binlerce sene
sonra ambulanslar, itfaiyeciler hâlâ bağırarak,
gürültü yaparak yol alıyorlar. Benim bir projem
var, elektrikli hızar, tokmak, matkap ve diğer
kazıcı aletler için. Şimdi düşünün, ses de bir
enerjidir, değil mi?
Enerji dönüşebilir bir şey olduğuna göre, biz de
bu rahatsız edici gürültü seslerini başka seslere,
hatta müziğe dönüştürebiliriz. Mesela benim
elektrikli hızarım çalışınca bir Mozart eseri çalıyor
olabilir. Ve bu çalışma fabrikasyona geçilebilecek
hale getirilebilir.
HŞ: Şiirin anlaşılırlık ve okuyana
ulaşabilme derdi günümüzde şair
açısından hangi seviyededir? Resimle
benzer mi? Balık adlı resmi için “Bunun

neresi balık?” diyene “O balık değil,
resim” demesi gibi…
Komet: Şiir gün geçtikçe daha az okunuyor,
hatta pek okunmuyor diyebilirim. Meraklısı az.
İyi şiir uzman işi veya şiir bitti. Uzatmaları mı
oynuyoruz acaba, bilmiyorum. Her şey şiir zaten.
HŞ: Üç Başlı Ejderha şiiriyle merhum Leyla
Erbil’e bir selamınız var. Kendisi şiiri
okudu mu? Okuduysa bir yorumu oldu mu?
Komet: Üç Başlı Ejderha’yı çok sevmiştim.

s

s

HŞ: “Nasıl ilerleyelim” derken “hiçbir
şey yapmamak/için şiirin uçma
imkanlarıyla” diyorsunuz. Resmin uçmak
imkanlarıyla şiirinkini karşılaştırsanız
ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Şiirde
aradığınız şeyi tarif ederken; “Yaşadığım
çağın tanıklığını, her türlü problemi,
düşünsel derinlikleri, güncel olayları,
acı ve tatlısıyla zapt etmek. Kişiselden
toplumsala, toplumsaldan kişisele
giden hafızayı nakşetmek diyebilirim”
demiştiniz. Gezi olayları sırasında da
Twitter’da “Eskiden biz halkı kurtarmak
için mücadele etmiştik. Halbuki bunlar
özgür, kendi özgürlükleri için özgürler”
dediniz. Ardından “iyi anlatamadım”
notu düştünüz. Bu tespiti ben çok kıymetli
buluyorum. Sizce de bunun altını çizmek
bugün adına önemli değil mi?
Komet: O şiirde “ilerleme” meselesi, 2000’deki
“İdi, İdim, İdik” sergisinde sergilediğim elektrik
ampulleri ile yazdığım “Kahrolsun EDISON”
eserinde belirtmek istediğim gibi. Teknolojik
ilerleme insanlığın gelişmesi demek değildir.
(Teknolojik ilerleme insana rağmen, sık sık da
insanın ve dünyanın aleyhine oluyor.)Yani bu
şiirde modernist ideolojinin eleştirisi yapılıyor.
Dünyayı bütünüyle bir toplum mühendisliği
anlayışıyla tek tip bir düşünce ve baskın
uygarlık önerisiyle, insanları makineleştirerek
(Nazım’ın “Makineleşmek İstiyorum” şiirini
düşünün) kalıplaştırıcı, insanı sadece tüketici bir
sürü olarak gören zihniyete başkaldırmanın,
(onca toplumsal deneyimlerden sonra, düş
kırıklıklarından sonra) başkaldırmanın bir türü
olarak şiir kaldı deniliyor. (Nitekim Stalinizm
ve Nazizim, modernist ideolojinin ürünüdür.)
İşte Gezi olaylarında “60’larda biz halkı
özgürleştirmek, kurtarmak istiyorduk, ama şimdi
gençler özgürlüklerini özgürleştirmek istiyorlar”

Önce sanatçının özgür olması lazımdır ki,
eser özgür yaratım enerjisi taşısın ki, o
özgürlük havasını diğer insanlara taşısın.
Aklıma Edip Cansever’in “Yerçekimli Karanfil”şiiri
geliyor. Özgürlük rüzgarı sirayet edicidir.
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yaslanıyorum. Ama zaten bu çağda imaj ve bilgi
bombardımanı altındayız. Hızla doluyor ve hızla
boşalıyoruz. Çok boyutlu bir karmaşa ruhumuzu
kamaştırıyor. Hiçbir disiplin tek başına bizi
yönlendiremez diye düşünüyorum, o halde zaten
‘yok’um.
MG: Nerede, nasıl, ne zaman yazarsınız?
Komet: Her yerde olabilir, notlar alırım veya
özenle oturup otomatik yazıya başlayarak uzun
süre üzerinde çalışılacak ham maddeyi, cevheri
kuyudan çıkarmaya çalışırım. Çok titizimdir.
Bazen montaj yaparım. Bazı bölümler senelerce
bekleyebilir. Ayrıca okumalarımdan çıkarsamalar
yaparım. Metinler arası göndermeler çokça vardır
çalışmalarımda. Geçmiş ve yeni yaratılarla yarışa
girerim. Bütün geçmiş ve gelecek kültür mirasını
hovardaca kullanırım.
MG: Şiir sanatınız Paris’te kalışınızdan
nasıl etkilendi?
Komet: Bu çok önemli. İlk Paris’e gidişte başka
bir dilin içine düşüyorsunuz. Kendi dilinizin farkına
varıyorsunuz. Soyut olarak sanki hiyeroglif gibi
yabancılaşarak tekrar keşfediyorsunuz onu. Bunun
beni kamçıladığını söyleyebilirim. Dilimi gerek
yazarken gerek konuşurken daha yalın, daha
doğru kullanmayı öğrendiğimi düşünüyorum. Her
ne kadar bu günlerde karmaşık bir şekilde yazıp
dursam da…
MG: Kitabınızın arka kapağında
“Böyle Geçti” adlı şiirinizden bir parça
basmışsınız. Kendinizi hoşnutsuz ve
suçsuz olarak adlandırmışsınız. Neden
hoşnutsuzsunuz ve sizin suçunuz ne?
Komet: Yabancı bir ülkenin dilini
konuşmuyorsanız, başkalarıyla konuşamayınca,
kendi kendinize konuşursunuz. Bunun da çok
acayip olduğunu görünce yazmaktan başka çare
kalmıyor. Şiirin bütününü görmek lazım aslında.
Bu parçayı arka sayfaya editör koymuş.
Dünya’nın halinden hoşnutsuzum tabii ki. Ayrıca
bu da benim suçum değil. Her şey bu kadar basit
belki de.

Çocukluktan beri aşırı okuyan birisi ve şiirle büyümüş bir kuşağın mensubu olarak yazmadan
edemezdim. Ayrıca coşku ve felsefi dilemmayı başka türlü mezcedemezdim.
Leyla’nın doğum gününe armağan olarak
götürmüştüm. Leyla da çok sevdi. Sonra şiiri bir
dergide yayınlamıştım. Momet’e de koyduk.
HŞ: Şiirlerinizin müsveddeleriyle insanların
duvarlarında-yaşamlarında var olmak ve
dahil olmak fikri nasıl geliyor?

Komet: Çok yakında 40 yıllık şiir
müsveddelerinden elimde kalanlardan 2000
sayfaya yakın tıpkı basım bir obje kitap çıkıyor.
Hakkı Mısırlıoğlu’nun tasarladığı kitabın adı
“MERAK bir”.
Dirimart galerisi kitabı bastırıyor. Tıpkı basımları
Contemporary Fuarı’nda bir lahit olarak
sergileyeceğiz.
MARCUS GRAF
(Doç. Dr., Yeditepe Üniversitesi,
Sanat Yönetimi Bölümü ve
Plato Sanat Daimi Küratör)
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MG: Kitabınızın başlığı nasıl ortaya çıktı ve
anlamı nedir?
Komet: Komet momet, şiir miir, kapı mapı,
küratör müratör, sanatçı manatçı diye
çoğaltabileceğimiz bir söyleyiş şeklidir. Ve sıfatı,
ismi veya herhangi bir sözcüğü kullanarak onun
anlamına biraz değer azaltıcı (negatif) bir anlam
katmayı ve önemsizleştirmeyi gösterir.
Ben de kendi kitabıma bu ismi verirken bir
tevazu gösterisi yapıyorum belki de. Kendimi
aşağılayarak “ordiner” hale getiriyorum. (Doğu
geleneklerinde vardır bu. Abdallar mesela. Veya
eski Rusların mektup sonlarında kendilerini köpek
olarak sunmaları gibi)…
“Ama işte ne söylesem gam, yitmeyen bir şey
kaldı mı arkamızda amcacığım” diye bu cevabı
tamamlayalım, Marcus Usta.

MG: Görsel sanat olarak resimler ve
projeler yaratma gücünüz var. Neden
düşüncelerinizi ve duygularınızı
kelimelerle anlatma ihtiyacı hissettiniz?
Komet: Bunlar da başka bir çeşit yaratma
dürtüsüyle oluşuyor. Medyum değişik.
Çocukluktan beri aşırı okuyan birisi ve şiirle
büyümüş bir kuşağın mensubu olarak yazmadan
edemezdim. Ayrıca coşku ve felsefi dilemmayı
başka türlü mezcedemezdim.
MG: Görsel ve yazılı işleriniz
arasında nasıl farklar ve paralellikler
görüyorsunuz?
Komet: - Şair ve yazarlar yazılı işlerimde
görselliğin ağır bastığını, görsel alanlarda yaratım
yapanlar ise görsel yapıtlarımı şiirsel buluyorlar.
Bu tabii ki bir övgü değil.
MG: Sizin resimlerinizi ve görsel işlerinize
baktığımda şiir sanatınızda da aynı
parçalılık ve heterojenliği hissediyorum.
Parçalılığı sanatsal bir karakter olarak
nasıl değerlendirirsiniz?
Komet: Meselem “ŞEY”ler ve “OLUŞLAR”ın
çözümlenme çabasının, -kendi için ve kendinde
var olma hikayesinin kavranmasının - absürdite
ile soyutlayarak sorgulamaya çalıştığımı
söyleyebilirim. Ve doğal olarak “DASEIN”
meselesi.
MG: Şiir sanatınız görsel sanat
üretiminizden nasıl etkilendi?
Komet: Kendiliğindiliğe belki gereğinden fazla

NECMİ ZEKA
(Şair)

taşıyarak, Yahya Kemal’in, Mehmet Akif’in
nizamperestliğiyle buluşturuyorsunuz.
Aynı zamanda, Y. Kemal’in “Görsem
de görmesem de bu indimde bir benim
/ Madem ki şimdi her biri kalbimdedir
benim” maziperestliğiyle, M. Akif’in
“duyuldu bir iri ses, arkasından istiğfar.../
Meğer geğirti imiş. / Pek şifalı şey şu
hıyar.” Halkperestliği, bir başka deyişle
acı tatlı hatıralar ve gündelik hayatın
saçmalığı, adeta gözü kara, uyumsuz
bir perspektiften bugüne taşınıyor. Şiir
terbiyesi, genelde şiir tarihi sizin için ne
anlam ifade ediyor?
Komet: Tespit ve övgüleriniz için teşekkür ederim.
Küçük yaştan beri şiirle hem hal olmam, Divan
edebiyatı olsun halk edebiyatı veya Anadolu’da o
zamanlar her küçük şehirde bir sürü genç, yaşlının
şiir okuduğu yazdığı ortamlarda büyümem, aşağı
yukarı bütün Türkçe ve Osmanlıca şiirle yakınlığımı
doğurdu. Ses ve sentaks konusunda olsun, deyiş
üslupları, söyleyiş tarzları aşinam oldu. Lisanın (en
soi) kendinde veçhesiyle şiirleştiğinin fakına varmaya
başladım. Bu arada çeviri şiirler vasıtasıyla batı ve
doğu şiirlerinin de tadına varmaya çalışıyordum. Tabii
ki çeviri şiir ne kadar anlaşılabilir ise. Alman edebiyat
ve düşüncesinden etkilenimler oldu ve Nietzsche ile
çok genç yaşta karşılaşmak, yıkım ve coşkuyu ve
yeniden oluşu getirdi, kendini ve dünyayı yeniden
kurma arzusu. Fransız edebiyatı tabiatıyla etkiledi
beni. Çeviri de olsa Arthur Rimbaud başta olmak
üzere sürrealist şairler (ressamlarını beğenmem). Bu
durumda önce egzistansiyalistler, varlık bilimciler,
daha sonraları Marksizm ve türevleri, Sitüasyonistler,
68 olaylarından Dev-Genç’ten Gezi’ye kadar kendimi
özgürleştirmeye çalıştığımı zannediyorum. Böylece
üç kulaçta üç asrın duygusal göklerinden geçerek
(gerçek bir romantik olarak) mantıksal çelişkilerinde
yuvarlanarak, bazen absürt kırıcılığa ve ‘komik’e
sığınarak, bozgun ve disiplini birbiriyle çarpıştırarak,
tamamen serbest, bir ŞEY, sistemsiz. Kendi kendine
kurulan bir saat gibi, bazen terbiyesizliği terbiye
etmeye, bazen de terbiyeyi terbiyesizliğe teşvik etmeye

NZ: “Komet Momet”te tabii ki uslu muslu,
cici mici şiirler yok. Ancak, ilk bakışta her
ne kadar savruk, başına buyruk, hatta
bozguncu görünse de, özellikle yapı, inşa
meselesini ciddiye alan bir şiir terbiyesini
yansıtan bir kitap. İkinci Yeni şairlerinin
cüretkarlığını bir anlamda geriye

bir tavrın bir yandan kusurlu seslere, öte
yandan kusursuz müziğe bu mesafesini
nasıl yorumlamalı? Biraz açar mısınız?
Komet: Şiirin veya şiirselin ilk ortaya çıkışı,
ayinlerden itibaren topluluğun bütünleşmesini
sağlayan bir aksiyon idi. Çok sonraları matbaanın
keşfi sırasında bile çok az insan okuma yazma
biliyordu. İletişim, etkileyici iletişim için şiirsel
ve dış sese önem veren tavır önemli idi. Daha
sonraları da bilhassa toplumcu şairler bu dış
sesi etkileyici bir şekilde kullanmışlardır. Birçok
önemli çağdaş şair de hala kullanıyor. Tabii ki
hala dış ve iç ses kullanılabilir. Ama bağırarak
düşünülemeyeceği için bazı tür şiirlerin sessiz
okunması daha akıllıca olur gibime geliyor. Ama
bazı bazı disonanslar göndermeler veya oyunlar
olarak da kullanıma gidebiliriz.
NZ: “Yanlış ata binilir attan inilir” dizenizi,
medeniyet eleştirisi olarak mı yoksa
daha dar (ya da daha geniş) anlamda bir
“keşke” felsefesi olarak mı okumalı?
Komet: Zannediyorum bir yanlış anlama ve bir
de mürettip hatası var. Şiirin bu bölümü methal
bölümü, yani peşrev kısmındadır. Cümle şöyledir
aslında; At-bir «At binmek» çıktı. Yanlış- Ata
binilir, attan inilir.
Burada (-) unutulmuş. Tırnaklar konmamış. Yani
«At bin» komutu askerlikten gelmedir. Burada
Türkçesinin yanlış olduğunu belirtiyorum. «At
bin» değil «Ata bin» olması lazım. Ata bin derken
komutanlar belki de Ata derken Ata’mızla
karışmaması için böyle yaptılar. Bilmiyorum.
Ama siz illa medeniyet eleştirisi olarak anlamak
istiyorsanız, size hayır diyemem.
Dr. SEDA YAVUZ
(Sanat Tarihçisi, Küratör)

çalışıyorum belki de.
NZ: Müziğe, hatta sese karşı eleştirel bir
tavrınız var. Her türlü sese pür dikkat
kesiliyor, ancak her türlü gürültüye,
çatlak, yüksek seslere itiraz ediyorsunuz.
Şiirde kulağı (hoş sadayı, hatta avazeyi)
son derecede önemseyen, ahenk ve
ahenksizliği bir arada kullanmayı seven

SY: “İroni bir ifade biçimidir.” diyorsunuz.
Karşıt söylem geliştirmenin bu zekice
yolunu kullanırken muhatabınız ne derece
etkilidir?
Komet: Muhatap son derece önemlidir. Muhatap
ironinin farkına varamayabilir.
Muhatabımıza bunun bir ironi olduğunu izah
etmek ise çok komik bir şey olur (harika).
SY: Sizce, şaşırmakla aşık olmak
arasındaki ilişki nedir?
Komet: Şaşırmak-Şaşmak-Şaşı. Şaşkınları ve
şaşıranları severim.
Aşıkları hiç sevmem. AŞK sözcüğünün çok
eskitilmiş, tüketilmiş, içi boşaltılmış olduğunu
düşünüyorum.
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Precarity of The Artist

Şekerbank Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi, Rus asıllı Fransız sanatçı Olga Kisseleva’nın
“Sanatçının Prekerliği / Precarity of The Artist” sergisine ev sahipliği yapıyor.

G

ünümüz sanat dünyasında yer
bulmaya çalışan bir dizi genç
sanatçının ekonomik sebeplerden
dolayı geçici işlerde çalışmak zorunda
kalmaları sorunsalı üzerinden, ikili hayatlarda
yaşanan güçlüklere eğilen Olga Kisseleva,
Şekerbank Açıkekran Yeni Medya Sanatları
Galerisi’nin ev sahipliğini yaptığı “Sanatçının
Prekerliği / Precarity of The Artist” sergisi ile
izleyicileri de bu duruma şahit olmaya çağırıyor.
Sanatçının Prekerliği
Şekerbank Açıkekran Yeni Medya Sanatları
Galerisi Küratörü Ali Akay sergi ile ilgili olarak;
“Olga Kisseleva’nın bize gösterdiği eğreti
(preker) yaşamın içinde var olan sanatçı-öğrenci
örneklerini takip ettiğimizde, sanatçıların her

Olga KIsseleva
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şekilde ve her durum içinde sanatçı olarak
düşünebildikleri vakit, sanat yapmaya devam
ettiklerini, başka bir ortamda da sanat yapmayı
başardıklarını ve sanatın sadece mesleki bir
şey değil; bir düşünme biçimi ve yaşam tarzı
olduğunu görüyoruz. Bu, bir yandan ironik olarak
bu durumu bize gösterirken diğer yandan da bize
tamamen olumlu bir bakışı sunuyor. Durumu
olumlamıyor ancak içindeki enerjik gücün
potansiyelini olumlayarak gösteriyor. En bedbaht
ve umutsuz durumun bile büyük bir düşünsel
ve sanatsal kudrete sahip olabileceğini neşe ile
hatırlatarak büyük bir optimizm örneğinin gücünü
ortaya koyuyor; bizi bu alanda düşünmeye
itiyor, yeni bir bakış içine girmemizin imkanlarını
veriyor.” dedi.

Dance Between Two Walls / İki Duvar Arasında Dans

Sergi kapsamında, “Life on Sales / Satılık
Hayat” başlıklı video çalışması, sergi süresince
Şekerbank’ın 7 şehirdeki 8 şubesinde (İstanbul
Feneryolu, Ankara Küçükesat ve Çankaya,
Kırklareli - Alpullu, Ordu, İzmir, Bodrum ve
Mardin) özel monitörler aracılığıyla 24 saat
izlenebiliyor.
Videolar:
Double Life / Dance Between Two Walls – İkili
Hayat / İki Duvar Arasında Dans, 5’ 30”, 2011
Double Life / DHL - İkili hayat / DHL , 4’ 23”, 2011
Double Life / The Last Important Word is I - İkili
Hayat/ En Önemsiz Sözcük ‘Ben’im,
2’ 58” - 2008
Double Life / Life on Sales – İkili Hayat/Satılık
Hayat, 4’ 35” - 2007

Ali Akay
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Neslin DOlay

“Her sokağa bİr sanat galerİsİ”
Ressam ve aynı zamanda tasarımcı Neslin Dölay, sanatçı kimliğinin
yanına sanat danışmanlığını da ekleyerek, Kemerburgaz’da yaz başında faaliyete
açılan ARC Sanat Galerisi’nin yöneticiliğini de üstlendi.

R

esim, müzik yani güzel sanatlarla iç içe
bir ailede büyüyen ve bunun bir şans olduğunu düşünen Dölay; Güzel Sanatlar
Fakültesi Tasarım-Baskı Bölümü mezunu.
Üniversitede hayalini bile kurmanın zor olduğu
sanatçılarla, hocalara çalışmak, onlarla aynı
atölyeleri paylaşmak, görüşlerini, sanata bakışlarını inceleme fırsatı bulmak Dölay’ın sanata bakışını, yaklaşımını önemli ölçüde etkilemiş. Maddeyi bozup başka formlara sokmayı, materyalleri
yeniden kazanmayı çocukluk yıllarından beri
kendi parçası gibi hisseden sanatçı, yaratıcılığın
hayatın her alanına yayıldığına, yayılması gerektiğine inanıyor. “Memleketimin her sokağında bir
sanat galerisi olduğunu gördüğüm an rahatça
ölebilirim” diyen Neslin Dölay sanata yaklaşımını, Arc Sanat Galerisi’ni ve bundan gerçekleştireceği çalışmaları hakkında konuştuk.
Sanatçı kimliğinizin yanına galeri yöneticisi kimliğini eklediniz. Bu aynı zamanda
sanat danışmanlığı anlamını da içinde
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barındırıyor sanırım… Bu geçiş sürecinden
söz eder misiniz? Sizi nasıl ikna ettiler?
Bu, zaman içinde kendiliğinden gelişen bir durum. Woods Home’un sahibi Niki Kurt; tasarım
ürünlerine ve tasarımcıya önem veren bir kişi.
Showroomlar’ında ürünlerimin sergilenmesi ile
başlayan bu ilişki, yerini daha farklı düşünceleri
projeler haline getirmemize neden oldu.
İstanbul’da sanat galerileri ağırlıklı olarak Nişantaşı’nda yer alıyor. Şehrin merkezinden uzak, Kemerburgaz’da yeni bir
galeri açmak sizce riskli değil mi?
Kemerburgaz/Göktürk bölgesinin stratejik konumu nedeniyle bugünkü yapılanmalar önümüzdeki yıllarda çok önemli. Şöyle bir geçmişe bakacak
olursak, yüzyıllar öncesine dayanan su kemerleri
ve hala işlevselliği devam eden, Osmanlı İmparatorluğu zamanından kalma, Kemerburgaz’dan
geçen demiryolunun İstanbul şehrimize önemli
katkıları olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonrasında da Kemer Country’nin değerli Esat Edin

tarafından kurulması ve yerleşime geçilmesi ile
Kemerburgaz bugün, yaklaşık 40.000 nüfuslu
büyük bir ilçe olma yolunda ilerliyor. Çok değil,
bundan 5 yıl sonra burada üçüncü bir İstanbul
yakası oluşacağını görüyorum. Yarattığı istihdam
da göz önünde bulundurulacak olursa, bölgede
yaşayan insanı kendi sanatçısıyla ya da dünya
sanatıyla bir araya getirecek mekanların artması
bence gün geçtikçe önem kazanacak. Önemli bir
gelişme sürecinde olan memleketimin her sokağında bir sanat galerisi olduğunu gördüğüm an
rahat ölebilirim. Sanatın evrensel bir dil olduğu
yönünde farkındalığımız arttıkça, yaşam kalitesinin artması da kaçınılmaz bir sonuç. Dünyada
sanat, kültür ve turizminin ekonomiye getirdiği
fayda göz önünde bulundurulacak olursa ne
demek istediğimin altını iyice çizmiş, belirtmiş
olurum.
ARC Sanat Galerisi’nin misyon ve vizyonundan söz eder misiniz?
Bu sorunun cevabı aslında yukarıda hikaye

Ceylan, çok beğendiğim çalışmaları olan bir fotoğraf sanatçısı. Kendini,
düşüncelerini fotoğrafla ifade eden yanı beni her zaman etkilemiştir. Onunla
uzun soluklu bir çalışma planımız var; “Perde Arkası”…
haline gelmiş anlatımı var. Ben öncelikle Tasarımcı, sanatçı ve hemen yanında ARC Sanat
Galerisi’nin yöneticisi olarak büyük hayaller
kuruyorum. Anlatmaya başlasam saatler sürer.
Ama kısaca anlatırsam; sanatçı ustalarımdan,
eserlerinden tutun da yeni yetişecek sanat talebelerine katkıda bulunabilecek projeler yaratmaya,
bunları halkla bir araya getirmeye kadar pek çok
şey içeriyor. Sanat eserlerinin sadece mekanda
kapalı kalarak sağlayacağı faydadan çok 7’den
70’e herkesin görebilmesini ve en azından reprodüksiyonlarına sahip olmalarını, sahip olabilmelerini isterim. Bunların hepsini ARC’ta hayata
geçirmek en büyük amacım.
Sonbaharla birlikte sanat sezonu da hareketlendi? ARC Galeri’nin sergi programından söz eder misiniz?
Bu ay sonunda “Ustalardan” adlı sergimizin açılışını yapacağız. Hemen ardından, hayatımda
bana bu yolu açan değerli hocam, yıllar öncesinde öğrencilerini en doğru şekilde cesaretlendiren
Sayın Özdemir Altan’ın sergisini açmayı planlıyorum. Bu benim için gerçekten çok anlamlı ve
tanımlaması oldukça zor.
Sergilerin yanı sıra çeşitli kültür sanat etkinlikler gerçekleştirmeyi düşünüyor musunuz? Kemerburgaz’ın profili nasıl? Kim-

lerin gelmesini hedefliyorsunuz galeriye?
Kemerburgaz’da yaşayanlar çok duyarlı, yeniliğe açık, bilinçli bir topluluk. Çeşitli projelerimiz
var ve her kesimden insanın ilgi göstereceğine
eminim. Galeriye bağlı atölye çalışmalarımız,
workshop’lar olacak. Bunlardan ilki Sanat Tarihi
ile ilgili. “Sanat nedir? Ne işe yarar? Nelere yol
açabilir? Dünya Sanat Tarihi’nin tarihe ve Türk
Sanatı’na etkileri?” ve bu konu içinde diğer konular; “Avrupa Resim Sanatı Tarihi”, “Anadolu
Sanatı Tarihi” ve bunların alt başlıkları halinde
olacak.
Haziran ayında ARC Galeri’nin açılışını siz
ve fotoğraf sanatçısı Ceylan Atuk’un bir
araya gelerek hayata geçirdiğiniz “Perde Arkası” sergisi ile yaptınız? Ceylan
Hanım’la çalışmalarınızdan söz eder misiniz?
Ceylan, çok beğendiğim çalışmaları olan bir
fotoğraf sanatçısı. Kendini, düşüncelerini fotoğrafla ifade eden yanı beni her zaman etkilemiştir.
Onunla uzun soluklu bir çalışma planımız var;
“Perde Arkası”… Bu projenin yanı sıra “Toplumun Benliğini” sorgulayan, alt benliklerimizde
yatanları inceleyen bir çalışma kapsamında
“Sanat ve Benlik” üzerine düşünebileceğimiz, bir
arada yürütebileceğimiz bir workshop çalışmasını

devreye sokma hazırlık aşamasındayız. Bu da
çok heyecan verici aslında, biz neyiz ama ne gösteriyoruz? Sizce de böyle değil mi?
Yöneticilik yapmak, hele bir de
Kemerburgaz’da bir sanat belleği oluşturmak zor bir girişim olsa gerek?
Her ülkenin, her şehrin ve her bireyin diyerek
bunu genişletip bir de buradan bakmaya çalışmamız gereğini düşünüyorum. Bu bellekler
oturdukça sanat kültürümüzde vazgeçilmez hale
geleceği düşüncesindeyim. Ve memleketimin şu
an çok önemli bir geçiş döneminde olduğunun
farkındayım. Gerek sanatçı gerek yönetici kimliğimle bunu zevk aldığım bir gönül işçiliği olarak
adlandırıyorum.
Günün, haftanın kaç saatini galeride geçiriyorsunuz? Resim yapmaya fırsat bulabiliyor musunuz?
Yeni kullanılan bir tabir var, biraz da gülelim!
Yedi gün, yirmi dört saat… Sınır sadece beynimizde…
Beni geliştiren, düşündürten, anlatmak istediklerimi çalışmama dökecek enerji oluştuğu an
zamanı yaratmak en kolayı ve muhteşem bir haz.
İnsan ve doğa en müthiş tasarım bana göre…
Arkasından gelen her şey onun kopyaları olduğu
için işimiz kolay, ne dersiniz?

97

.
Sabiha Kurtulmus,

“Sanat uzun vadelİ yatırımdır”
2010 yılında Sabiha Kurtulmuş tarafından kurulan MERKUR galeri, genç ve dinamik
sanatçıları ile beraber özgün sanat eserlerinin ve sanatçıların çağdaş sanat
piyasasındaki rolünü ve bu rolün kalıcılığını sağlamayı hedefliyor.

B

enimsemiş olduğu sanat algısını geniş
kitlelere yaymayı hedefleyen MERKUR
galeri temsil ettiği sanatçıların önemli
koleksiyonlarda yer almasını sağlarken
sanatçılarını uluslararası platformlarda da yer
edinmesi konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.
MERKUR galeri, sanatçıları bünyesine dahil
etme sürecinde yapıtların kavramsal altyapı
ve estetik algının birlikteliğini göz önünde
bulundururken çağımızın getirdiği teknoloji
ve endüstrisini kullanabilen ve kendini daima
yenileyebilen dinamik isimler ile var olmayı tercih
ediyor. Uzun yıllar çağdaş sanat piyasasında
aktif olarak yer almış olan Sabiha Kurtulmuş,
edinmiş olduğu deneyimleri özgün ve güvenilir
bir biçimde sunarken kazanmış olduğu farklı
çevreleri birbirleri ile tanıştırabilmeyi hedefliyor.
MERKUR galeri dinamik ve merkezi lokasyonu
ile Nişantaşı’nda 340 metrekarelik bir alanda
Mim Kemal Öke Caddesi’nde üç yıldır faaliyet
gösteriyor. MERKUR’un kurucusu Sabiha
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Kurtulmuş ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
20 yıldır sanatla iç içesiniz. Uzun yıllar
Türkiye’nin en önemli sanatçılarıyla
çalıştınız. MERKUR ise genç sanatçılara yer
veren bir galeri. Gençleri tercih etmenizin
sebebi nedir?
Ben kendimi bu konuda çok şanslı hissediyorum.
Uzun yıllar bir sanatçıyla çalıştım, atölye
ortamında büyüdüm. Dolayısıyla her iki taraftan
bakabiliyorum. Başta Bedri Baykam, Mehmet
Güleryüz, Adnan Çoker, Selma Gürbüz gibi
sanatçılarla çalışma, zaman geçirme fırsatım
oldu. Onların yaşam hikayeleri, sanata
bakış açıları, vizyonlarının benim gelişimime
büyük katkısı oldu. Uzun yıllar ‘art dealer’lık
da yaptım. MERKUR, 2010 yılında kuruldu
ve genç sanatçılarla çalışıyor. Yeni olana
en başından itibaren eşlik etmek istedim.
Galerim genç bir galeri, dolayısıyla büyümesini
de genç sanatçılarla yapsın istiyorum. Yeni
malzeme, teknik, farklı bakış açıları beni çok

heyecanlandırıyor. Deneme aşamalarını bizzat
takip edebilmek, gerektiğinde yorum yapabilmek,
kendimi işin içinde daha çok hissetmemi sağlıyor.
Yeni sanat sezonu açılıyor. MERKUR olarak
planlarınız nedir?
Bienalle birlikte hareketli bir sezon başlıyor.
Bienalle aynı tarihlerde uluslararası önemli
galerilerin de katıldığı bir fuar da düzenlenecek.
Çok hareketli bir başlangıç yapacağız. Biz
MERKUR olarak bienale paralel sergiler
kapsamında Volkan Kızıltunç’un sergisine
ev sahipliği yapacağız. Sergi sanatçının,
İstanbul ve Londra başta olmak üzere pek çok
Avrupa şehrinde kaydettiği fotoğraf ve video
çalışmalarından oluşacak. Bienalle eş zamanlı
olarak Şeyda Cesur’un 120 metrelik “Istanbul”
adlı çalışması da Atatürk Havalimanı Dış
Hatlar’da sergilenecek.
Yurtdışında bir aktiviteniz olacak mı?
Geçen sene Seçkin Pirim’in solo sergisini Saatchi
Londra’da açtık. Viyana ve Budapeşte fuarına

Gençlerle çalışmak kesinlikle çok daha kolay. Aynı heyecanı paylaşıyoruz,
beklentilerimiz aynı. Karar verip bir yola çıkıyoruz ama bu yol uzun. Ben genç
bir sanatçının en az 5 yıllık bir süreyi kendisine vermesi gerektiğine inanıyorum.
katıldık. Bu sene için kesinleşmemiş birkaç fuar
ve sergi dışında, Ekim başında Barcelona Sanat
Fuarına katılacağız.
Genç sanatçılarla çalışmak zor mu?
Beklentileri neler?
Gençlerle çalışmak kesinlikle çok daha kolay.
Aynı heyecanı paylaşıyoruz, beklentilerimiz
aynı. Karar verip bir yola çıkıyoruz ama bu yol
uzun. Ben genç bir sanatçının en az 5 yıllık bir
süreyi kendisine vermesi gerektiğine inanıyorum.
Koleksiyoneri de doğru bilgilendirmek gerekiyor.
Sanat uzun vadeli bir yatırım. Her ne kadar her
şey çok hızla gelişiyor gibi görünse de, genç bir
sanatçının CV’sinin oluşması ve değerlenmesi
yıllara yayılan bir süreç.
Yabancı sanatçılarla çalışıyor musunuz?
Türk sanatçı ağırlıklı bir galeri olsam da, galeri
profilime uygun yabancı genç sanatçı arayışım

var. Karar verebilmek biraz zor, çok emin
olmak ve çok iyi takip edebilmek gerekiyor.
Önemli birkaç koleksiyonerim için uluslararası
sanatçıların eserlerini alıyoruz. Benim öncelikle
önem verdiğim konu, yabancı sanatçıları
getirmekten ziyade, Türk sanatçılarını yurtdışına
taşımak, onlara köprü olabilmek.
Yeni koleksiyon yapmak isteyenler için ne
önerirsiniz?
Öncelikle mutlaka sergi, müze gezsinler. Sanat
kitaplarını karıştırsınlar, çok iyi ve bilgilendirici
sanat siteleri var, onları takip etsinler. Mutlaka
beğendikleri, birlikte yaşamak istedikleri sanat
eserlerine yönelsinler.
Beğendikleri sanatçıların dönemlerini takip
etsinler. Her şeyden önce zaman ayırsınlar.
Çağdaş sanata sahip olmak aynı zamanda bir
yaşam biçimi.

Peki, çok fazla sanatçı var, hangisi iyi
nasıl anlayabiliriz? Eserleri müzayededen
mi, atölyeden mi, yoksa galeriden mi
almak gerekir?
Dünya sisteminde yaşayan bir sanatçının eserleri
mutlaka galeriden alınmalıdır. Galerinin program
galerisi olması önemli, yani düzenli sergiler
açan bir galeri olmalı. Müzayedeler de sanat
ortamını geliştiren ve güçlendiren, sanatın önemli
mekanizmaları.
Genç bir sanatçıyı müzayededen almak hiç
mantıklı değil. Ama orta kuşak ya da modern bir
sanatçının eski dönemlerine ait bir işini almak
için müzayedeler alternatif olabiliyor. Atölyeden
çalışan sanatçılarımız da var. Eğer yatırım tarafı
ile değil, sadece sanat tarafıyla ilgileniyorsanız
atölyeler de sanatçıyı tanımak adına enteresan
olabilir.
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42 MASLAK & HUB 42

Yenİ bİr yaşam alanı ve
yaratıcı deneyİmler
HUB 42 insanı kuşatarak yeni deneyimler yaratan habitatlara, yapısal
sistemlere, yaşam sistemlerine, ekosistemlere, duyulara ve duygulara hitap eden
bağlantılara odaklanıyor. Kişiyi çevreleyen, yeni deneyimler sunan ve etkileşime
duyarlı ortamlar olarak çevre, bütünlük içinde ele alınıyor.
Metin ve Fotoğraflar: Pelin Derviş

4

2 Maslak projesiyle 2012 yılının
sonuna doğru tanıştım. Bir yandan
projelendirme süreçleri yürütülürken
diğer yandan da inşaat devam ediyordu.
İlk şantiye ziyaretim epey soğuk ve rüzgarlı
bir günde olmuştu. Karşımda duran bu koca
yapının hayatımda gördüğüm en temiz (hem
fiili olarak hem de yapı bitiş detayları olarak)
şantiye olduğunu düşündüğümü ve bundan çok
etkilendiğimi hatırlıyorum. Türkiye’nin inşaat
keşmekeşi içinde faaliyet gösteren saygıdeğer
inşaat firmalarını saymaya niyet etsek liste pek
uzun olmaz. 42 Maslak’ı ortaya çıkaran BAY
İnşaat bu kısa liste içinde olmalı, diye geçmişti
aklımdan.
Projeye davet edilme nedenim 42 Maslak
projesinin daha ilk adımlarından itibaren ortaya
koyduğu “sanatla iç içe” kavramının hayata
nasıl geçirilebileceği konusunda destek alma
gereksinimiydi. Bu kavramı düşünmek, hatta
değiştirmek üzere el sıkıştık. Konuyu bir anlamda
“kentsel küratörlük” olarak değerlendirmek
gerekiyordu. Projenin bu etabına mimar ve
kent planlama uzmanı Alexis Şanal da katıldı.
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Projeyi daha iyi anlama ve belirli konulara yön
verme potansiyellerini açığa çıkarma amaçlarıyla
tasarım gruplarıyla birlikte çok sayıda çalıştay
yaptık. 42 Maslak’ın içinde bulunduğu çevreyle
ilişkisi ve bu ilişkiyi nasıl zenginleştirebileceği
temel sorulardan biriydi benim için.
Konum itibariyle 42 Maslak, şehrin yeni
gelişim merkezinde inşası devam eden, karma
kullanımlı (ofis, rezidans, alışveriş ve otel) bir
yapı. Türkiye’nin ilk 500’üne giren firmaların
genel müdürlüklerinin ve diğer iş merkezlerinin
yüksek yapılar içinde yer aldığı Maslak’ın
kentsel yapısının insan ölçeğinden yoksun oluşu;
yapılanmanın çoğunlukla içe dönük mekanlar
oluşturması, insan ve araç sayısı bakımından
içerdiği tüm yoğunluğuna karşın canlı ve
keyifli bir kentsel yaşamın sürdürülemediği
değerlendirilmesi gereken öncelikli veriler olarak
apaçık ortada duruyordu. Örneğin günlük
yaşamda, bu iş merkezlerinde çalışan kişilerin
öğle yemeklerini yiyecekleri sınırlı çeşitlilikteki
mekanlara keyif içinde, yaya olarak ulaşma ve
yeniden işbaşına dönme olanakları çok kısıtlı.
Araba kullanıyorsa da anlamlı bulduğu bir

mekana ulaşabilmek için trafiğe girmeyi göze
almalı.
Oysa Maslak’ta ve gelişim içinde olan yakın
çevresinde (Kağıthane projeleri), yani sıfırdan
oluşturulmakta olan bu yeni yaşam çevrelerinde
gerek altyapı, gerek üstyapı, gerekse sanatkültür donatıları bakımından belirli güncel ve
kentsel niteliklere sahip mekanlar ve işletmeler
oluşturulması mümkün. İçe dönük yapıların dışa
dönük yüzleri ne kadar çoğalırsa günlük kentsel
yaşam o denli yaşanılası hale gelir. Bir kentsel
mekanın ‘başarı’ ölçütlerinin başında günlük
yaşam pratiklerine yönelik sunduğu hizmetleri ve
kucaklayıcı ara-yüzleri geliyor olmalı, öyle değil
mi?
Ağırlıklı olarak Beyoğlu-Karaköy’de kümelenen
sanat ve kültür ortamlarından uzakta yer alan
42 Maslak’ın yakınındaki Proje 4L (ile hemen
yanındaki, kültürel platform özellikleri bakımından
artık işlevsiz hale gelmiş olan Doğuş Medya
Center) dışında çekim merkezi oluşturabilecek
bir sanat-kültür unsuru bulunmuyor. Maslak, bu
açıdan henüz bir çöl! Yani belirli bir işiniz yoksa
Maslak’a niye gidesiniz ki?

42 Maslak’la birlikte hayata geçecek HUB 42 bilinen kültür
kurumlarından biraz daha farklı bir yapı içinde şekilleniyor.
42 Maslak’ın halihazırda gündeminde olan
bu konular ayrı bir hassasiyetle ele alınarak
çalışmalar şekillenmeye başladı. Yani 42
Maslak’ın kültürel programları da dahil olmak
üzere tüm projeler odağına insanı, mekanı ve
deneyimi alacaktı. Mekanın kültürel programlarını
ve onunla birlikte yaşayacak yapıtları örgütleyen
oluşumun adı―bir çekim merkezi oluşturma
niyetine referansla “HUB 42” olarak belirlendi.
HUB 42 insanı kuşatarak yeni deneyimler
yaratan habitatlara, yapısal sistemlere, yaşam
sistemlerine, ekosistemlere, duyulara ve
duygulara hitap eden bağlantılara odaklanıyor.
Kişiyi çevreleyen, yeni deneyimler sunan ve
etkileşime duyarlı ortamlar olarak çevre,
bütünlük içinde ele alınıyor. İfade biçimlerinin
öncelikli öğeleri, ışık, ses, dokunma, hareket ve
akıllı sistemler. Yaratıcı kişiler disiplinler arası
bir düzlemde çalışıyor olacak. Bu çerçeveyi
desteklemek üzere çalışmalar dört tema
etrafında yoğunlaşacak: Bilim ve mühendislik;

teatral yapı; toplumsal ölçümleme ve malzeme
kültürü.
Bu özellikler ve temalar mekansal kurgular/
enstalasyonlarla, etkinliklerle ve mekan
kullanımlarındaki program/kullanım özellikleriyle
42 Maslak kompleksinin bütününe yansıyacak.
HUB 42, diğer kurumlarla işbirliği içine girmeyi
de hedefliyor. Özellikle yakın çevresiyle etkin
bağlar kurarak hem 42 Maslak’ı hem de Maslak
bölgesini sanat ve kültürel etkinlikler bakımından
yeni ve alternatif bir çekim noktası haline
getirmeyi ümit ediyor.
Sadece sanatçı veya tasarımcı kimliği
taşıyanlarla değil, disiplinler arası işbirliklerine
girmeyi amaçlayan yaratıcı kesimle işbirliklerine
önem veriyor. HUB 42’nin birlikte çalışmayı ve
destek vermeyi hedeflediği yaratıcı kesim sanatçı
ve tasarımcıların yanı sıra bilim insanlarını,
mühendisleri, performans dünyasının yaratıcı
aktörlerini, bilgisayar uzmanlarını da kapsıyor.
İlgili sektörün hem maddi hem de pratik

desteği ile yaratıcı kesimin bir araya geleceği
bir platform oluşturma hedefi olan HUB 42,
salt sanatsal üretimin değil yukarıda belirtilen
çerçevede bir ‘kültür’ üretmenin peşinde. Bugüne
kadar kendi kozaları ve rasyonelleri içinde
faaliyetlerini sürdüren akademik kurumları ve
şirketleri hem yaratıcı çevrelerle hem de kamuyla
buluşturmak HUB 42’nin varoluş amaçları
arasında. 42 Maslak’la birlikte hayata geçecek
HUB 42 bilinen kültür kurumlarından biraz daha
farklı bir yapı içinde şekilleniyor. Örneğin bir
galeri işletmek ve belirli bir mekanda periyodik
sergiler düzenlemek gibi zorunluluklardan
kendini azat ediyor ve dinamik bir yapı
oluşturmanın yollarını arıyor. Bu yeni model
arayışının nasıl sonuçlar çıkaracağını hep birlikte
göreceğiz, ancak bu arayış içinde olmak bile
başlı başına yeni bir deneyim.
Pelin Derviş (Ankara, 1967)
Mimar. Bağımsız editör ve küratör olarak
İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

101

Parİs’tekİ Türkİye Atölyesİ’nİn
Yenİ Konuğu

CAGRI
SARAY
,

Cité Internationale des Arts’ta, İKSV tarafından düzenlenen Türkiye Atölyesi’nin şimdiki konuğu
Çağrı Saray. Saray’la şimdiki atölye deneyimleri ve sanatsal pratiği üzerine biraz konuştuk.

B

u sefer atölye ziyaretimizde sizi Paris’e
götürüyoruz. 1965 yılından beri farklı
ülkelerden sanatçılara ev sahipliği yapan sanat kurumu Cité Internationale
des Arts’ta, İKSV tarafından düzenlenen Türkiye
Atölyesi’nin şimdiki konuğu Çağrı Saray’la şimdiki atölye deneyimleri, üretimleri ve sanatsal pratiği üzerine biraz konuştuk. Üç aylık bu süreç içerisinde neler yaptığını dinleyip, geri dönüşünde
üreteceği işleri merakla ve heyecanla beklemek
kalıyor bize.
Bize biraz işlerinin doğasından genel olarak bahsedebilir misin? Motivasyonların
neler?
İşlerim içerik bağlamında değişkenlik gösterebiliyor, o süreçte ilgilendiğim konular neler ise üretimim de bu yönde gelişiyor. Kendi sürecime baktığımda, aslında üretimlerimin tümünün bellek,
kimlik ve kişisel tarih ekseninde gerçekleştiğini
söylemem mümkün. İşlerimin bütününde dizgesel
bir izlek olmasına dikkat ediyorum, bu yüzden
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yaptığım işlerde bir oto-kontrol her zaman mevcut. Sanırım makro düzeyde olan bir gerçekliği
ya da sorunsalı; savaş, ayrımcılık, kimlik ya da
her türlü toplumsal olayın karşılığını yine kendimi
merkeze alarak çalışma eğilimindeyim, bu; benim kişisel özelliklerimle ilgili olsa gerek.
Şu anda bulunduğun Cité des Arts’a belirli
bir projeyi gerçekleştirmek için mi gittin?
Yoksa oradaki süreçle birlikte gelişen bir
üretim mi olacak?
Cite Des Arts’a giderken özellikle bitmiş bir proje
önerisi sunmak istemediğimi ve yeni bir projeyi
Paris’te gerçekleştirmenin benim için daha çekici
olacağını belirtmiştim. Bana böylesi daha doğru
geliyor, daha organik. Yani, zaten İstanbul’da
da yapabileceğim bir işi paketleyip Paris’te yapıp
bitirmenin benim için bir anlamı yok. Ben iki ay
boyunca Paris’te yaşadım, gezdim ve çalıştım.
Sonunda da sadece Paris için üretilmiş işler ortaya çıktı; benim orada bulunma durumumla,
benim kişisel tarihim ve o coğrafyanın tarihinin

kesiştiği işlerdi bunlar. Cite Des Arts’taki sergimde bu işler sergilendi. Banu Dicle’nin davetiyle
gerçekleştirdiğim diğer sergide ise daha önce
ürettiğim, fakat hiç sergilemediğim bir seriyi sergiledim. O sergiden de memnunum, çünkü iş,
sergi mekanının kimliğiyle birlikte mekana özgü
(site-spesific) bir projeye dönüştü.
Orada yaşadığın süreç malzeme kullanımını değiştirdi mi? Yeni bir malzeme arayışın var mı?
Ben uzun süre multidisipliner (çok-disiplinli) bir
üretim pratiği izledim. Video, fotoğraf, hazırnesneler, enstalasyonlar ve desen. Son 4 yılda bu
üretim desen ağırlıklı oldu. Fakat Paris’teki süreçte yine eski alışkanlıklarıma geri döndüm; fotoğraf, yine desen ve mekansal işlerin daha baskın
olacağı projeler üzerinde çalışıyorum.
Senin için atölye ne demek? Uygulamadan önce yaşadığın düşünsel süreçle üretim yaptığın zaman dilimi arasındaki ilişki
nasıldır, mekanizması nasıl işler?

Cite Des Arts’a giderken özellikle bitmiş bir proje önerisi sunmak istemediğimi
ve yeni bir projeyi Paris’te gerçekleştirmenin benim için daha çekici olacağını
belirtmiştim. Bana böylesi daha doğru geliyor, daha organik.
Ben çalışırken dağınık ve pasaklı bir adamım.
Benim için atölye hem düşündüğüm, hem çalıştığım, yemek yediğim, sigara içtiğim, müzik dinlediğim, kısaca ‘yaşadığım’ mekandır. Çalışırken
tüm yaşantım-konsantrasyonum aynı mekanda
devam etmeye başlıyor. Çalışma sürecinde işi
üretmek üzere bir mekana kapanmadan önce
sürekli notlar alıyorum; evim ve atölyem bir sürü
küçük kağıt parçasıyla dolu -defter alışkanlığım
oluşamadı ne yazık ki- sonra bir araştırma süreci
oluyor; malzeme, görsel ve işime yarayabilecek
her türlü enformasyona ulaşmaya çalışıyorum
ve yapılması gereken okumaları yapıyorum, en
sonunda işi oluşturmak üzere atölyeye kapanıyorum.
Daha önce başka bir ‘residency’ deneyimin oldu mu? Herhangi bir sanatsal pratik değişikliği yaşadın mı?
Evet, New York’ta bir ‘residency’ deneyimim olmuştu, hatta son dört yıldır biçimsel olarak süreklilik gösteren desen pratiğime orada başlamıştım.
Aslında bu oldukça enteresan bir durum; çünkü
New York’a giderken yanımda çok fazla ekipman
yoktu ve gittiğim yerde de imkanlar kısıtlıydı, ben

de en temel alışkanlığıma geri dönmüş oldum;
kağıt ve kalem. Yani bazen şartlar ve olanaklar
üretimi doğrudan etkileyebiliyor.
Dönünce neler yapacaksın,
planların neler?
Gitmeden önce aslında bir süre dinlensem mi
diye düşünüyordum, belki bir sezon. Ama fikrim
değişti; döner dönmez çalışmaya başlayacağım,
kafamda her şey net. Yapacağım işler büyük
ölçüde belli, tüm yaz atölyede çalışmayı düşünüyorum. Tabii ki bu, şu an İstanbul’un durumunadirenişe bağlı, belki çalışmak yerine sokaklarda
olmak gerekecek.
Hem akademide olmak hem de aktif olarak üretme durumu nasıl yürüyor?
Akademisyenlik başlı başına zor bir alan. Aslında hakkını vererek yapmak için belki de sadece
akademisyen olmak gerekiyor. Bu açıdan sanatla
benzeşen yönleri var; ikisi de çok fazla zaman
alan, süreklilik gerektiren ve hayatınızın tamamına yayılan ve şekillendiren alanlar.
Benim fikrim şu yönde; bir sanatçı akademisyen olmak zorunda değildir, fakat sanat okulunda bir akademisyenin aynı zamanda sanatçı

olması bence kesinlikle önemli bir unsur. Aktif
üretim yapmayan ve sanat alanında varolmayan bir sanat hocası, sürecin bu bölümüne
ilişkin hangi bilgiyi öğrenciyle paylaşabilir ki?
Kısaca sanat üretimimin akademisyenliğime
katkısı mutlaka var.
Sence, şu anda yaşanan Gezi Parkı direnişi gibi toplumsal olaylar sanatçıların
işlerini nasıl etkiler? Senin üretimlerini
etkiler mi? Etkilerse nasıl etkiler?
Tabii ki doğrudan etkileyecektir. Kentteki konformist ve steril hayatlarımızın içinde bu yaşananlar
tam anlamıyla “gerçek”in kendisi. Yaşananlar,
sanatçıları etkilerken sanat da eylemleri yaratıcı
ve etkili bir hale getiriyor. Bu süreçte belki hepimizin algısı biraz değişmiştir; Orta Doğu’da
olanlara, yeni toplumsal hareketlere, devrimlere
ve sıcak savaşa bakışımızı kastediyorum. Gerçekliğin yankısı değil de ta kendisi bize temas ettiği
anda kimyamız ister istemez değişecek. Ben sürecin bir bölümünde dışarıda bulunduğum için belki olanları farklı gözlemlemiş-hissetmiş olabilirim.
Umuyorum ki, bu dışarıdan bakışın getirdiği fark,
işlerime de yansıyacaktır.
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SIEMENS SANAT ta
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“HER ŞEYDEN SONRA” PROJESİ DEVAM EDİYOR
Siemens Sanat’ta Avrupa Kültür Derneği’nin 10. yıl nedeniyle
gerçekleştirilen “Her Şeyden Sonra” başlıklı proje kültür alanının son
on yılını masaya yatırıyor. Proje 13 Kasım’a kadar devam ediyor.

iemens Sanat, kültür sanat sezonunu 11 Eylül
2013 tarihinde “Her Şeyden Sonra” başlıklı
proje ile açtı. Kuruluşunun onuncu yılı nedeniyle Avrupa Kültür Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında sergi ve forumlar yer
alıyor. “Her Şeyden Sonra” başlıklı proje ile geçen
on yılda ele alınan konular bağlamında bir durum
analizi yapmak, geçtiğimiz on yılda kültür alanında
nelerin değiştiğini ve nelerin değişmekte olduğunu
sorgulamak hedefleniyor. Proje kapsamında gerçekleştirilecek forumlar geçmiş on yılda ele alınan konuları bir kez daha ele alıyor: “Küresel Sorunlar, Kültür
Vizyonları”, “Kent, Aktif Kentlilik, Kültür ve Sanat”,
‘Nereden, Nereye?’’, “Düşüncede, Düşte ve Günlük
Yaşamda Değişimler”.
Avrupa Kültür Derneği son on yıldır kültür-sanat
alanından ve toplumun çeşitli kesimlerinden kişi ve
kuruluşları, sosyal ve kültürel gelişime katkıda bulunacak fikirlerin üretilebilmesi ve tartışılabilmesi için
bir araya getirdi ve getirmeye devam ediyor. Dernek
bu amaçla eğitim programları, uluslararası forumlar, konferanslar, seminerler ve sanat etkinlikleri
düzenliyor. Geçen yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Sanat Bienali Sinopale, Europist Kültür Sanat
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Yönetimi Programı, “Geçmişten Geleceğe Avrupa
Kültür Başkentleri”, “Avrupa’nın Sınırları”, “Küresel
Sorunlar, Kültür Vizyonları”, “Kent ve Sanat” bunlardan bazıları...
Sergi: “Genleşme”
“Günümüzde küreselleşmenin yarattığı aidiyet-kimlik
spazmı, kamusallık, kamusal mekan, kültür ve eylem gibi kamusal yaşamı oluşturan unsurların daha
çeşitli ve zengin olmasıyla birlikte, ortak yaşam daha
karmaşık ve sorunlu bir hale dönüşmektedir. Bu sebeple artık bizler söz konusu genleşmeler içerisinde
birey olarak var olmanın stratejilerini geliştirmek
zorundayız.”
Bu bağlamda yapılacak ve 11 Eylül 2013’te Siemens
Sanat’ta açılan “Genleşme” konseptli sergide Sinopale Uluslararası Sinop Bienali’nde yer alan eserlerden bir seçki yer alıyor. Seçki 13 ülkeden 23 sanatçının eserlerinden oluşuyor. Atılkunst, Adrien Tirtiaux,
Shilpa Gupta, Mircea Nicolae, Maria Papadimitriou,
Róza El-Hassan, Johannes Hoffmann, Johanna
Reiner, Isabel Termini, Dejan Kaludjerović, Monali
Meher, Nezaket Ekici, Ashley Hunt, Sıtkı Kösemen,
Çiğdem Borucu, Amie Dicke,
Emre Koyuncuğlu, Daniele Pezzi, Johannes Vogl, Ro-

land Stratmann, Sümer Sayın, Berglind Hlynsdóttir,
XsentrikArts’ın eserlerinden oluşan sergi, 13 Kasım
2013’e kadar gezilebilecek.
“Her Şeyden Sonra” Siemens Sanat, Avrupa Kültür
Derneği, Sinopale, A Soul for Europe, Avusturya
Kültür Ofisi, Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi, citizensofculture.net, Robert Bosch Stiftung,
Satellietgroep, AltArt, Soho in Ottakring, Felix Meritis,
European Festivals Association, Eintagsmuseum,
Nuova Icona, BM Çağdaş Sanat, Chameleon Tasarım ve Proje Yönetimi, The European House for
Culture. Her Şeyden Sonra” Siemens Sanat, Avrupa
Kültür Derneği, Sinopale, A Soul for Europe, Avusturya Kültür Ofisi, Dimitrie Cantemir Romen Kültür
Merkezi, citizensofculture.net, Robert Bosch Stiftung,
Satellietgroep, AltArt, Soho in Ottakring, Felix Meritis,
European Festivals Association, Eintagsmuseum, Nuova Icona, BM Çağdaş Sanat, Chameleon Tasarım
ve Proje Yönetimi, The European House for Culture
işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.
Daha detaylı bilgi ve forumlara katılım için
www.europist.net/afterall sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Sergi hakkında detaylı bilgi ayrıca
www.siemenssanat.com sitesinde de görülebilir.

EFSANEVİ PATISSERIE DE PERA’NIN

.
.
DEKORASYONU YENILENDI

.

19. yüzyıla dayanan zengin tarihiyle 121 yıldır misafirlerine hizmet veren
Pera Palace Hotel Jumeirah’nın efsanevi pastanesi Patisserie de Pera, yenilenen
dekorasyonuyla göz kamaştırıyor. “Dekorasyon Kraliçesi” olarak bilinen Anouska
Hempel tarafından baştan yaratılan pastanenin lezzetleri de yenilendi.

Z

engin tarihi ve imza attığı ilklerle
İstanbul’un en önemli simgelerinden
olan ülkemizin ilk uluslararası oteli Pera
Palace Hotel Jumeirah’nın içinde, kuruluşundan bu yana hizmet veren Patisserie de Pera,
dekorasyon kraliçesi olarak anılan ünlü iç mimar
Anouska Hempel’in tasarım anlayışıyla yeniden
yorumlandı.
Anouska Hempel’in; kendisini 100 yılı aşkın süredir pastaneyi ziyaret eden misafirlerin yerine
koyarak, köklü tarihini hissederek yaptığı tasarımlar, Patisserie de Pera’yı bozulmayan ancak
tazelenen dokusuyla kalbi çok daha sağlıklı atan
bir lezzet mekanı haline getirdi. Dekorasyonu
değişse de, kristal çay bardakları, gümüş çatal
bıçakları, zarif porselen tabakları ve detaylardaki
ince işçiliğiyle geçmişten günümüze hep aynı dokuda kalan özel bir nostaljiyi yansıtmaya devam

ediyor. Hem dekorasyon hem lezzetler yenilendi.
Patisserie de Pera’nın kendisi gibi lezzetleri de
baştan yaratıldı. Kahveli, çilekli, vanilyalı makaronlar, ev yapımı çikolatalar; farklı reçetelerle
hazırlanan ekler, opera kek, Parist Brest gibi
eşsiz Fransız lezzetlerinin hakim olduğu pastalar
Fransız geleneğinden gelen 121 yıllık Pera Palace
deneyimle servis ediliyor. Çeşitli sandviçleriyle de
mönüsüne çeşitlilik katan Patisserie de Pera, aynı
zamanda hızlı paket servisi olanağına da sahip.
Yepyeni yüzü ve yenilenen lezzetleri ile Patisserie
de Pera, akşam 18.00 ile 20.00 saatleri arasında
sunduğu özel indirim fırsatlarıyla da misafirlerini
açılışın coşkusuna ortak ediyor. Doğum günlerinde kişiye özel hazırladığı pastalarla da hizmet
kalitesine ayrıcalık katan Patisserie de Pera tarihi
dokunarak yaşamak isteyenlerin uğrak mekânı
oluyor.
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Farklı Hİkayeler RenArt Sanat
Galerİsİ’nde Deneme III:

.

BuradayIz!
Farklı disiplinlerden gelen ulusal ve uluslararası
sanatçıların farklı üretim biçimleriyle hayata geçirdikleri
yapıtlar 20 Ekim’e kadar RenArt Sanat Galerisi’nde…

İ

stanbul’un sanat hayatına DENEME III sergisi
ile giriş yapan RenArt; Hüsrev Gerede Caddesi,
Vişnezade Sokak’ta faaliyet gösteriyor; galerinin
sahibi ise Berrin Akmanlar Kerpiç… “Deneme III:
Buradayız!” sergisinde Gezi Direnişi’nden sonra devam eden pasif direniş sürecinde, sanatçıların sessiz
direnişlerini işliyor. Sanatçılar yakın çevrelerine ait
kişilerin portrelerinden veya otoportrelerinden yola
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çıkarak ürettikleri işlerle galeri mekanını işgal ettiler
ve ‘Buradayız’ diyorlar. Farklı disiplinlerden gelen
sanatçılar farklı üretim biçimleriyle birer hikaye yazdılar. Zafer Akşit, Luke Waller, Dilek Öztürk, Murathan
Özbek, Hossein Edalatkhah, Yasin Atayılmaz, Buğra
Erol ve Onur Fırat Fen’in yer aldığı, küratörlüğünü
Sevil Dolmacı’nın üstlendiği sergi; 20 Ekim’e kadar
sanatseverlerin ziyaretine açık.

.
SEVIL DOLMACI

Londra- İstanbul Arası Sanat
Sanatçı atölyelerini ziyaret eden, fuar, bienal ve müze retrospektiflerini kaçırmayan
ve yurtdışındaki ilişkileri ile kendini sürekli yenilediğini söyleyen Sevil Dolmacı, kitap
çalışmalarının yanı sıra küratör olarak bienale bu yıl da imzasını atıyor.

S

evil Dolmacı, son yıllarda yükselen sanat
piyasasının içinde yurtiçinde ve dışında
gündemi yakından takip eden genç bir
sanat danışmanı. Sanatçı atölyelerini
ziyaret eden, fuar, bienal ve müze retrospektiflerini kaçırmayan ve yurtdışındaki ilişkileri ile
kendini sürekli yenilediğini söyleyen Sevil Dolmacı, aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi ve
Kültür Üniversitesi’nde Günümüz Sanatı ve Sanat
Piyasası üzerine dersler vermekte. Ekim ayında
katkıda bulunduğu Türk Resminde Görülmesi
Gereken 101 Resim adlı kitabı da raflardaki yerini alacak. Kendisi için önemli bir diğer projede,
“Sanat Pazarı’nın Günümüz Sanat Tarihi Yazılımını Nasıl Yönlendirdiği” üzerine çalıştığı kitabı... Bunların dışında 2009 yılından bu yana her
bienal zamanı küratör olarak bianele paralel bir
etkinliğe, bu yıl da olacağı üzere imza atması...
Sevil Hanım bienal üzerine neler söylemek istersiniz? Küratörlük yaptığınız bienale paralel bir etkinlik var, biraz bilgi
verir misiniz?
İstanbul Bienali, 1987 yılında başlaması ile
90’larda hızlı bir şekilde yayılan şehir bienallerinden sıyrılmış, sürdürdüğü istikrarlı yapısı
ile gelenek oluşturma yolunda başarı sağlamış
dünyadaki önemli bienallerden biridir. Bugün
İstanbul Bienali, dünyada sanata yön veren
profesyonellerce yoğun bir ilgi görmektedir.
Saydığımız nedenler dışında ekonomik ve politik
stratejilerin merkezleri belirmesi ile ilginin bu
yöne çevrilmesi yani İstanbul’un yeni pazarlar
arasında olması ilginin yoğunluğunu ve boyutunu arttırmaktadır. Bienallerin arka planda sanat
piyasası ile kurduğu anlamlı ilişki İstanbul’un da
son dönemde uluslararası piyasalara eklemle-

.

nen koleksiyonerleri vasıtasıyla daha da önem
kazanacaktır. Türk sanatçıların da buradan pay
alacakları şüphesiz… Çünkü İstanbul bienaline
gelen müze müdürleri, dealerlar, müzayedeci,
gazeteci ve koleksiyonerlerin atölye ve galeri ziyaretleri ve yemek davetleri Türk sanatının açılım
ve yayılımının daha kolay ve profesyonel şekilde
olmasını sağlamaktadır. Bienallerin görünen/
yansıtılan yanları ile non-profit yapıları, kültürel
farklılıklardan yola çıkan söylemleri, sonuçları itibariyle ise küresel sanat piyasasını oluşturup ona
yön vermesi, trendleri belirleyip baskın bir estetik
dil dikte etmesi ve bienal sonrasında satışların
patlaması, müzayede fiyatlarının yükselmesi gibi
çelişkili bir yapısı vardır. Bilindiği gibi Venedik
Bienali’nin geçtiğimiz aylarda da deneyimlediğimiz sonuçları ile çağdaş sanat piyasasına nasıl
hizmet ettiği açıktır. Ai Weiwei buna en iyi örnektir. Venedik Bienal’inde yerini aldıktan iki gün
sonra Basel Sanat Fuar’ında katlanmış fiyatlarıyla koleksiyonerleri karşıladı. Rudolf Stingel çok
daha talep edilir oldu ve fiyatları daha da yükselecek; örnekleri arttırabiliriz. Bu açıdan bakıldığında İstanbul Bienali’ni merakla bekliyorum.
Ancak elbette yalnız bu yönüyle merak uyandırmıyor, tarihlerinin kısalması, bienalin kamusal
alandan çekilip iç mekanlarda yapılacak olması
enteresan. Ben de 2009 yılında genç sanatçıları
destekleme fikriyle yola çıktığım “Deneme” üst
başlığını verdiğim sergi serilerinin üçüncüsü “Deneme III: Buradayız”ın küratörü olarak bienale
paralel bir sergi ile katılıyorum. Bu sergi serilerini
ileriki yıllarda daha da büyüterek uluslararası bir
kimlik kazandırmayı planlıyorum.
“Sanat Danışmanlığı” konusunda bilgi
paylaşır mısınız?

Bugün yatırımcıların daha profesyonel adım
atmak istediklerini söyleyebilirim. Ancak danışmanlık Türkiye’de bir meslek dalı olarak
kurumsallaşmış bir yapı arz etmiyor. Benim çalışmalarını yakından takip ettiğim; aynı yaşlarda
olduğumuz; Sandy Heller daha genç yaşında
kurumsallaşmış bir isim. Heller, Wall Street’te
6-7 yatırım uzmanının koleksiyonunu yönetiyor.
Elbette onun isminin altını çizen, Steve Kohen ile
çalışması oldu. Heller, müthiş bir şirkete sahip,
yanında çalışan uzmanlar ve yıl boyu fuarlara
haftalar önceden yapılan hazırlıklar ve fuar
zamanı en az 30 iyi işin alımını yapması... Hayranlıkla sistemini inceliyorum ve belkide burada
benzer bir yapı oluşturmalı, diyorum. Çünkü
ihtiyaç var.
Son söz olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?
İstanbul sanat hayatı son yıllarda yaşadığı hızlı
değişim/dönüşüm ve sektördeki büyüme ile kabuk değiştirme sürecinde… İstanbul, yapılan
sergileri, organize edilen panelleri, birbiri ardına
açılan galerileri, artan “art dealer”ları, genç sanatçı patlaması ve yükselen fiyatları, gazetelerin
ekonomi sayfalarında tam sayfa sanat ekonomisine ayrılan röportajları, devlet adamlarının boy
gösterdiği açılışları, yükselen eser satış fiyatları,
artan müzayede dedikoduları, yabancı basında
çıkan haberleri, Türkiye’ye yerleşen sanat tutkunları ve profesyonelleri, yer bulunamayan sanat
gezileri/turları, kurumların sanatla var olma yarışları, Contemporary İstanbul, Art İnternational
gibi uluslararası düzeyde fuarı, açılması planlanan müzeleri ile uluslararası anlamda bir kimlik
kazanmaya başlayan İstanbul yakın gelecekte
çok iddialı süprizlere tanıklık edecek.
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ARTFULLIVING.COM.TR'NİN
2014 BAŞINDA YAYINA GİRECEK
OLAN YENİ YÜZÜNÜ VE EKLENEN
BAŞLIKLARI SİZİN İÇİN MERCEK
ALTINA ALDIK,
rtfulliving.com.tr sanat portalı, sanatı yaşamın
merkezinde tutmak ve sanatın yenileyen,
geliştiren ruhundan ilham almak isteyen tüm
sanatseverleri birleştirme amacı ile, 42 Maslak projesinin
sanat ile yaşam konsepti olarak Maslak’ın kalbinde
hayat buldu. Kısa sürede geniş izleyici kitlesi ile keyifli
bir sanat portalına dönüşerek, İstanbul’un hareketli sanat
dünyasındaki yerini buldu. Sanatçıları, sanatseverleri ve
sanat ile yaşamayı seven tüm bireyleri gelişen yeni yüzü
ile buluşmaya davet ediyor.
Sanatın pozitif ve yenileyen gücüne olan inancıyla yola
çıkan Artfulliving.com.tr, Yorumları, Dosya yazıları,
Söyleşileri, Atölye ziyaretleri ile sanatçıları farklı bakış
açıları ile anlamak isterken, daha derinleşerek, çok yönlü
ve çok sesli bir şekilde tanıtabilmenin yollarını arıyor.
Sanatçıların kendi sanat dünyalarını şekillendirmelerini
sağlamak isterken, yaratıcı bilinçlerine izleyicilerin de
ulaşabilmesini ve oluşan kültürel paylaşım ile toplum
hayatına pozitif bir katkı sunmayı hedefliyor.

Bay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı’nın
girişimi olan Artfulliving.com.tr; kültürel ve sanatsal
gelişimi toplumsal gelişimin merkezine alan bir konsept
olarak başladı. Artfulliving.com.tr web sitesiyle yaygın
bir kültür-sanat portalı yaratılması hedeflenen proje,
yakın gelecekte sergiler, yeni yayınlar ve eğitim
programlarıyla İstanbul’da ve Türkiye genelinde sanatı
birçok yönden desteklemek üzerine çalışmalarına
devam edecek.
Artful Living web sitesinin tasarım ve sanat bölümü içerik
çalışmalarını üstlenen Akıl Fikir Ofisi Ajans Başkanı
Mustafa Tekin’in yorumu ise şu şekilde,
’’Sanata ve sanatın toplumun vazgeçilmez bir parçası
olduğuna inanıyoruz. Sanat ile içiçe yaşamak ve
sanata ulaşabilmek herkes için mümkün olmalı,
Artfulliving.com.tr web sitesi olarak sanat deneyimini
değiştiriyoruz ve geleceğe taşıyoruz. Sanatçıların, sanat
kurumlarının ve kar amacı gütmeyen sanat kuruluşlarının
toplum üzerindeki pozitif etkilerini içtenlikle takdir
ediyoruz. İzleyicilerimiz Artfulliving.com.tr'i takip
ederek yaratıcı kültürün gelişmesine ve desteklenmesine,
bu sayede yaşadığımız çevrenin daha iyi bir yer haline
gelmesine destek veriyor. Umarız Artfulliving.com.tr,
izleyicilerimiz için sanatın içerisinde olmaktan ve
hayatları boyunca sanatı takip etmekten zevk
alacakları bir deneyime dönüşür.’’
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YENİLİKLERİ
ARTFULLIVING.COM.TR'NİN 2014 BAŞINDA
YAYINA GİRECEK OLAN YENİ YÜZÜNÜ VE
EKLENEN BAŞLIKLARI SİZİN İÇİN MERCEK
ALTINA ALDIK,

Artık
Beğeni ve Yorum
Daha Kolay!!!

ı

ı

artfulliving com tr

ARTFU

ARTFULLIVING.COM.TR
KAPILARINI DÜNYA’YA AÇIYOR
ARTFULLIVING.COM.TR İNGİLİZCE

S

itenin geliştirilen yüzü ile birlikte yayına
girecek olan İngilizce versiyonu,
Artfulliving.com.tr sanat portalını
uluslararası bir yapıya kavuşturacak.
Artfulliving.com.tr’nin İngilizce versiyonunun amacı,
Türkiye’deki sanatçıları uluslararası platformda
tanıtırken; gelişmeleri küratörler, sanat eleştimenleri
ve sanat uzmanları tarafından hazırlanan inceleme
yazıları, yorumlar, söyleşiler ve sanatçı videoları ile
aktararak, Türkiye sanat dünyasının, uluslarası
alanda etkin ve öncü bir yer kazanmasına
sanat rotanız
katkıda bulunmak.
ipad & iphone
ile yanınızda!

sanatçı ve
yazarları takip
edebilirsiniz!
sanat rotanızın
keyﬁni çıkartırken sergiler
ve sanatçılar hakkındaki
yorumları okuyabilirsiniz.

MEKANLAR

M

ekanlar bölümü üst menüye taşınarak daha
geniş bir yer veriliyor. Galerilerin sanatçılarını
ve koleksiyonlarını ekleyebilmesi olanağı
sunarken, çeşitli sanat etkinlikleri, bienaller
ve fuarlar ile ilgili bilgi vermeye de devam ediyor.
Kullanıcıların da aktif katılımda bulunabilecekleri,
galerilerin sanatçılarını ve koleksiyonlarını tanıtabilecekleri
fonksiyonel ve kullanıcı dostu yönetim paneli de dahil
edilecek. Mekanlar bölümünde kategorilere göre arama
yapılarak kolaylıkla istenen mekan profiline ulaşılabilecek.
Mekanlar bölümünün, yenilikçi uygulamaları ve yakında
yayına girecek İngilizce versiyonu ile Türkiye sanat
dünyasını ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtan,
ayrıcalıklı ve rafine bir başvuru rehberi yaratılması
amaçlanıyor.

Yeni ﬁltre sistemi
ile sanatçı ve
mekanlara kolayca
ulaşın!
Galeriler İLE İLGİLİ
yazı VE röpörtajları
mekanlar bölümünden
ziyaret edebilirsiniz.
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Sitenin geliştirilen
yüzü ile birlikte
yayına girecek olan
beğeni ve yorumlar
ile yazarların diğer
tüm yazılarına kolay
ulaşabilirlik
sağlanacak

Yeni ﬁltre sistemi
ile aradığınız bilgiye
hızlı ulaşın!

SANATÇILAR

A

rtfulliving.com.tr yeni yüzü ile sanatın buluşma
noktası olmanın biraz daha ötesine geçip
sanatçılara ve sanatın vazgeçilmez dinamiği
olan mekanlara kendilerini tanıtabilecekleri bir
platform hazırlıyor. Sanatçıların işlerini ve kariyer bilgilerini
kolaylıkla ekleyebilecekleri kullanıcı menüsü ile kendilerini
ve eserlerini tanıtma imkanı sunarken, sosyal paylaşım
uygulamaları ile etkileşimin de içerisinde yer aldığı bir
platform hazırlıyor. İzleyiciler ise beğenileri, yorumları ile
sanatçıların eserlerini takip ederek pozitif katılıma katkıda
bulunabilecek, sanatçıları detaylı bilgileri ve eserleri
üzerinden takip edebilecekler. Çeşitli sosyal paylaşım ve
katılım uygulamaları ile sanatçılar bölümü, sanatçıların
kendilerini duyurabilecekleri ve eserlerini İngilizce veriyonu
ile yurt dışında da tanıtabilecekleri sosyal bir yapılanma
işlevini de üstleniyor olacak.

Gündem haberlerine
ULAŞMAk için yeni bir
kolaylık!

MAGAZİN

M

agazin haberlerinin de geniş yer bulacağı
yeni yüzde, bienaller, sergi açılışları,
festivaller ile temposundan hız kesmeyen
İstanbul sanat dünyasının hareketli sosyal
etkinlikleri güncel gelişmeler ile takip edilebilecek.
Müzayede haberlerinden, en son sanat olaylarına,
Türkiye ve Dünya’da gerçekleşen sıradışı sanat
etkinliklerine yer veriyor olacak.

sanat rotanız
ipad & iphone
ile yanınızda!

TÜRKİYE VE DÜNYA
SANAT ROTANIZ

T

ürkiye ve Dünya’daki sanat noktalarına
yazarlarımızın gerçekleştirdiği keyifli
ziyaretlerin yorumları Mekanlar bölümündeki
Rota menüsünden takip edilebiliyordu,
Rota ile ilgili yapılan yeni çalışma ile Google maps
üzerinden sanat rotanızı daha detaylı ve belirleyici
bir şekilde takip etme kolaylığı yaratılıyor.

PORTALI

DERYA ÖZPARLAK // Sanatçı
Sanat, sanatçı, kültür, edebiyat ve sanat gündemini yakından takip edebileceğim,
bilgisayarımın sık kullanılanlar çubuğunda ilk sırada yer alan sanat platformu...

MURAT BERKÖZ // Sanatçı
Artful Living; kesinlikle takip edilmesi gereken -özellikle sanatçı adayları ve
sanatseverlerin- bir sanat platformu. Web sitesi tasarımının pratikliği ile de her
sanatçıya ve her bilgiye kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz.

HAYAL İNCEDOĞAN // Sanatçı
Sayıları azalan sanat dergilerine alternatif olarak, Türkiye’de güncel sanat
haberlerini yakından takip eden, ‘güncel sanatın hafızası, belleği olmayı
hedefleyen’ bir e-dergi. İnternet üzerinden yayınlandığı için de hedef kitlesi
sadece sanatçılar, kurumlar ve koleksiyonerler değil aslında, sanatı hayatın bir
parçası olarak gören ve merak eden herkes rahatlıkla ulaşabilir. Emek veren ve
destekleyenlere teşekkürler.

HÜSEYİN RÜSTEMOĞLU // Sanatçı
Tüm sanat disiplinleri hakkında bilgi edinilebilecek, Türkiye ve dünyadaki sanat
etkinliklerini takip etme olanağı sunan Artful Living online sanat portalı sanatı
hayatla buluşturuyor.

ÇAĞRI SARAY // Sanatçı
Artful Living, Türkiye’deki güncel sanata dair internette düzenli olarak takip ettiğim
birkaç sitenin ve e-derginin arasında. Bunun başlıca sebepleri; renkli içeriği ve
güncel yapısından dolayı Türkiye’deki sanat üretimine dair taze haberler içermesi.
Diğer yandan portfolyo bölümü de üretim yapan sanatçılar hakkında genel bir
izlek oluşturması bakımından dikkat çekici.

ÇİĞDEM ASATEKİN // Sanatçı
Artful Living, uluslararası, severek takip ettiğimiz yayınlardan ilham alarak, Türkiye
sanat alanına kendi yoluyla katkıda bulunuyor. Hem nerede ne oluyor takip
edebileceğiniz, hem güncel ve klasik sanatla ilgili güzel, bilgilendirici içerikler
takip edebileceğiniz bir dijital platform.

FIRAT ARAPOĞLU // Sanat Tarihçisi, Sanat Eleştirmeni ve Bağımsız Küratör
Bir akademisyen/eleştirmen olarak günümüzde basılı medyanın halen bir medium
olarak etkisini kaybetmediğini ve insan sesi nasıl yüzyıllardır müzikte kullanılıyor/devam
ediyorsa, onun da kolay kolay tükenmeyeceğini düşünüyorum. Fakat bunun yanında,
günümüzün hızla değişen iletişim hızı ve buna paralel olarak oluşan bilgi ağı içerisinde
çeşitli makineler ile anında takip edilen websitelerinin önemi de aşikar. Bu minvalde
artfullliving.com.tr’nin de, önemli bir bilgi ve haber portalı olarak etkin bir biçimde işlev
gördüğü düşüncesindeyim.
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Paris Ekolünden Bir Hatıra
18 Kasım 2013-23 Şubat 2014

S

oyut ressam Serge Poliakoff, 1970’lerden bu yana
kendisine adanan ilk gerçek sergiyle bir kez daha
sanat izleyicisiyle buluşacak. 1946-69 yılları arasında
yapılan 150 çalışması Musée d’Art Moderne Paris’de
sergilenecek olan Poliakoff, ölümünden 44 yıl sonra
hatırlanacak. Chalres Estienne, Michel Ragon ve Dora Vallier gibi
soyut sanat tarihçilerinin ve Denise René ve Dina Vierny gibi sanat
koleksiyonörlerinin şahsi arşivlerini açmalarıyla oluşturulan sergi,
sanat izleyicisinden büyük ilgi görecek. İlgi konusunda henüz
hayattayken çok başarılı olan Poliakoff, bugün pek çok özel
koleksiyoncunun gözdesi konumunda.

M

usée Galliera’nın yeniden açılış sergisi ünlü modacı Azzedine Alaia’ya
adandı. Henri Matisse Salonu’nda sanat izleyicisiyle buluşacak olan
sergi 28 Eylül 2013 ila 26 Ocak 2014 tarihleri arasında sanat izleyicisi
tarafından gezilebilecek. Musée d’art Moderne Paris’in de desteklediği
sergi plastik sanatlar ile işleme sanatı arasında bir diyalog oluştururken,
sergide yer alan fotoğrafları aralarında Patrick Demarchelier’nin de olduğu
fotoğrafçılar çekti.

guide
Avrupa Çağdaş Sanat Fuarı
18 Yaşında 22-25 Kasım

L

a Foire Européenne d’Art Contemporain
ST.ART (Avrupa Çağdaş Sanat Fuarı) bu
yıl 18’inci kez sanat izleyicisiyle buluşacak.
22 ila 25 Kasım tarihleri arasında
gerçekleştirilecek olan etkinlik Avrupalı
sanat severleri bir araya getirmesinin yanında yeni
sanatçıları sanat izleyicisiyle tanıştıracak. Toplamda
90 galerinin resim, fotoğraf ve uyarlama alanlarında
20’nci ve 21’inci yüzyıla ait eserlere ev sahipliği
yapacağı etkinlik bu yıl ilk kez Paris sınırlarını aşıp
uluslararası bir forma bürünecek.

Geçişin İkinci Basamağı Tamamlandı

Öcüler’i Kaçırmayın! Son Gün 30 Eylül

1

6 Eylül’de Mine Sanat
Galerisi sezonu Cansu
Tanpolat’ın Öcüler başlıklı
sergisiyle açtı. Genç
sanatçının ilk kişisel sergisi
olan Öcüler, 15 heykelden oluşan
zengin bir çalışma. Serginin küratörü
Prof. Balkan Naci İslimyeli’nin gözünde
“çocuk dünyasının derinliklerindeki el
değişmemiş korkularımızdan üretilmiş
biçimler” olan Cansu Polat’ın Öcüler
sergisi, 30 Eylül’e kadar İstanbullu sanat
izleyicisini bekliyor.
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apı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın Beyoğlu’nda
bulunan binasının yenilenme sürecinde, binanın
inşaatı sırasında yapılan geçiş projesi, yerli ve
yabancı birçok sanatçının canlı performansları,
performans gösterimleri ve proje bitiminde
düzenlenecek olan bir sergi ve kitaptan oluşuyor. İlk
basamağı geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşen projenin
ikinci ayağı 15 Eylül 2013 Pazar günü gerçekleşti.
Amacı projenin işlediği anahtar kavramları incelemek olan
tartışma platformunda cinsiyet, kimlik ve beden siyaseti,
kolektif bellek, bir sosyo-politik eylem (tepki) olarak
performans, direnirken performans yapmak ve hareket
halinde olmak, hareketli görüntüler içinde performans algısı
ve belgelemek/tekrar belgelemek gibi konular tartışıldı.
Etkinliğe katılan sanatçılar arasında Bjorn Melhus, VISIO
proje küratörü Leonardo Bigazzi ve Royal College of Art’tan
Profesör Hermione Wiltshire yer aldı.
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PORTALI
A T Ö L Y E L E R D E , S A N A T Ç IL A R IN
D Ü N Y A S IY L A T A N IŞ IP Ü R E T İM L E R İN E
T A N IK O L U Y O R U Z . A T Ö L Y E L E R ,
S A N A T Ç IL A R L A R Ö PO R T A J L A R V E D A H A
F A Z L A S I A R T F U L L IV IN G . C O M . T R ' D E .

Y A R A T IC IL IĞ I V E K Ü L T Ü R E L Ç E Ş İT L İL İĞ İ
KUTLUYOR VE HERKESİ SANATLA
Y A Ş A M A Y A Ç A Ğ IR IY O R U Z .
A T Ö LYE Zİ YA RE T İ
İ S M ET D O Ğ A N

K U R U M S AL
D E S T E K Ç İ L ER

