En iyi kural, kuralsIzlIktIr!

Resimde

diğer sanat akımlarında olduğu gibi romantizmin Çıkışının temelinde
de toplumsal olaylar yatmaktadır. Fransız iHtilali ve sanayi devrimi,
romantizmin Çıkış noktasıdır. kendisinden sonraki tüm akımları etkileyen
romantizm nedir, nasıl ortaya Çıkmıştır, Hangi sanat dallarını etkilemiştir,
Hangi sanatÇıları ön plana Çıkarmıştır, sosyal ve toplumsal olaylara ne gibi
etkileri olmuştur gibi sorulan cevabı iÇin doğru adrestesiniz
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gmail.com

romantizm, 1
’dan yaklaşık 1
’ye
kadar avrupa’da edebiyat, müzik ve
FelseFenin görünümünü köklü bir
şekilde değiştirmiş ve ardından resme
sıÇrayarak bu sanat dalının tamamen
yenilenmesine sebep olmuştur. ortaya
Çıkışında ise 1
Fransız iHtilali
sonrasında değişen toplumsal, siyasal
ve düşünsel yapının etkileri vardır.
iğer sanat akımlarında olduğu gibi
romantizmin çıkışının temelinde de
toplumsal olaylar yatmaktadır. fransız
ihtilali ve sanayi devrimi, romantizmin
çıkış noktasıdır. kendisinden sonraki tüm akımları
etkileyen romantizm nedir, nasıl ortaya çıkmıştır,
hangi sanat dallarını etkilemiştir, hangi sanatçıları
ön plana çıkarmıştır, sosyal ve toplumsal olaylara
ne gibi etkileri olmuştur gibi sorulan cevabı için
doğru adrestesiniz
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sanat akımlarını ortaya çıkaran çeşitli sebepler
vardır. siyasal olaylardan ekonomiye, bilimsel
gelişmelerden sosyal konulara kadar birçok
öğe sanat akımlarının ortaya çıkmasına sebep
olmuştur. dolayısıyla her sanat akımı önceki sanat
akımına bir tepki olarak doğmuş ve bir sonraki
sanat akımının da nedeni olarak yer almıştır.
romantizm de 1 . yüzyıl sonlarında, doğal olarak
klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. fransız
ihtilali nedeniyle her ne kadar çıkış noktası pek çok
kaynakta fransa olarak gösterilse de bu akıma
ait ilk örnekler ingiltere ve almanya’da verilmiştir.
ardından fransa’ya sıçramış ve yoğun olarak bu
coğrafya üzerinde olgunlaşmıştır.
rönesans ve manyerizmin son evresinin Barok’a
yol vermesi, neo-klasisizmin Barok’a tepki olarak
doğması gibi, romantik ressamların çoğu önceleri
neo-klasik akımın takipçileriydi. sanayileşen
toplumun ve sanayileşmenin getirdiği neredeyse
dini hayatı bile değiştirme kudretine ulaşan dünya
görüşü ve hayat anlayışı, romantizmin çıkış noktası
olmuştur.
romantizm, antik döneme yeniden bir dönüş
sayılan neoklasisist akımdan sonra, belirli kalıplar
ve kurallardan yorulan avrupa sanatının kendine
yeni bir çözüm yolu aramasıyla ortaya çıkmıştır. Bu
akım 1 . yüzyılın başlarında insanın duygularını,
düşüncelerini, düş gücünü yansıtan, sanatçının
özgürce kendisini ifade etmesini sağlayan çağdaş
bir görüştür.
romantik sanatçılar kurallardan, ölçülerden
ve formları sınırlayan çizgilerden kurtulma
çabasındadır. onlar, renk kitleleriyle kendini ifade
etme yolunu bulmuş, sanat için sanatı seçerek
kendine yeni bir dünya yaratmıştır.
romantizmde sanatçılar klasisizm ve
neoklasisizme mensup sanatçıların aksine esin
kaynaklarını tamamen değiştirmişler, başta
yunan ve roma kültürü ve yapıtları olmak üzere
neoklasisist sanatçıların ele aldığı konular yerine
tamamen kendilerine yönelmişlerdir. sanatçının
kendisini, duygularını ve sanatçının dünyasını ön
plana çıkararak bu öğeleri esin kaynağı olarak
almışlardır.
her ne kadar romantizm 1 0 ile 1 0 yılları
arasında sınırlandırılsa da aynı nasıl ki tanım
konusunda da çerçevesi çizilemediği gibi, bu tarih
aralığına ancak ortaya çıkmaya başladığı, en
etkili dönemini yaşadığı ve yavaş yavaş yerini yeni
akımlara bıraktığı dönem denilebilir.

romantizm, 1
’dan 1
’ye kadar edebiyat, sanat
ve FelseFede köklü değişikliklerin meydana geldiği bir
dönemdir. insanın yaratma özgürlüğü önündeki Her şeye
karşı durur. “en iyi kural, kuralsızlıktır.” diyen romantikler,
insanın duygularını ve düş gücünü Hayata geÇirmesinin
gerekliliğini savunur.

romantizm, klasizmin düzenlilik, uyumluluk, dengelilik, akılcılık ve idealleştirme gibi
özelliklerine bir başkaldırı niteliğindedir. romantizm, doğduğu Çağın akılcılığı ve
maddeciliğine tepki olarak bireye, öznelliğe, akıl dışılığa, düş gücüne, kişiselliğe,
kendiliğindenciliğe ve aşkınlığa, yani sınırları zorlayıp geÇmeye önem verir.
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romantizm, Her ülkede Farklılıklar gösterir. Fransız iHtilali, avrupa ülkelerinde ulusal
duyguların ön plana Çıkmasına neden olmuştur. bu yüzden bu toplumsal olay,
romantizm akımının temel taşlarından biri olarak kabul görmektedir.
ROMA
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OP MSA KOŞ
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romantizmin oluşumunda Fransız iHtilali sonrası avrupa’da meydana gelen Hareketliliğin, özgürlükÇü
ve milliyetÇi akımların da etkisi büyüktür. Halkın beğenisi klasizmin görkemli, katı, soylu, idealize edilmiş
ve yüce anlatım biÇiminden, daHa yalın ve iÇten ve doğal anlatım biÇimlerine kaymıştır.
soluksuz eserler meydana
getirmeye başladılar.
sadece italya’da değil, pek çok
avrupa ülkesinde büyük bir
dönüşüm hareketi başladı. Bu
dönemde sadece düşünce ve sanat
alanında değil, ekonomik alanda
da değişim başladı. ülkeler arası
ekonomik ilişkiler artmaya, ticaret
canlanmaya ve yeni ticaret yolları
keşfedilmeye başlandı.
yeni ülkelerin hatta kıtaların
keşfi ile avrupa ve dolayısıyla
sanatçıları koruma altına alan
sınıf zenginleşmeye başladı.
sömürgecilik bu dönemde artmaya
başladı ama beraberinde tarım
devrimini de getirdi. sömürgecilik
ve kölelik sistemi ile artan tarım
ekonomiyi ve ticareti canlandırdı.
zenginleşen avrupa soyluları,
sanatçıları da zengin etmeye,
sanata da para saçmaya başladı.
gelişen ticaret ile ortaya çıkan
yeni sınıf, sadece plastik sanatlar
ile sınırlı kalmayıp mimariye de

yatırım başladı. dolayısıyla resimle
başlayan sanat atağı topyekün
düşünsel alana taşındı.
Bu dönemde gelişen ekonomik
yapı doğrudan sanatı, siyasal
hayatı, toplumsal ve sosyal hayatı
etkiledi. ardından bu gelişme
kaçınılmaz olarak bilimsel alana
sıçradı. Bilimsel kalkınma, ileride
romantizmin çıkış noktalarından
biri olacaktı
Bilimsel alandaki en büyük
yeniliklerden biri de kuşkusuz
sanayi devrimi’ne zemin
hazırlayan buhar gücünün
kullanılmaya başlanması oldu.
Buharla çalışan ilk makinenin
fransa’da yapılması, romantizmin
en çok etkilediği ülke olmasında
etkili oldu.
Buhar gücü ile artık ekonomi
ve ticaret bambaşka bir yola
girdi. üretim hızı ile dağıtım hızı
dengelenmeye başladı. Bir süre
önce tarımsal alandaki devrim,
sanayi alanına kayınca insan
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hayatının değişmesi de sanatı değiştirdi. ekonomik
gücün toprak sahiplerinin eline geçmesi, yönetimin
de nispeten bu sınıfın eline geçmesi demekti.
eğitimli ve ekonomik olarak güçlü olan bu
ayrıcalıklı sınıf doğal olarak sanata yöneldi ve
çeşitli sanatçılara destek, bugünkü tabirle sponsor
olmaya başladı.
gücü eline geçiren bu yeni sınıf, yunan kültürüne
yöneldi. yani doğaya ve insanın yeniden
doğuşuna ilk eserler de hep bu alanda verilmeye
başlandı. yönetimi ele geçiren sınıf tarafından
korunan sanatçılar leonardo, michelangelo,
rafael, dürer, tiziano, verrocchio gibi isimler

s

romantizmi biraz gerilere giderek
değerlendirmekte yarar var onu oluşturan
toplumsal ve düşünsel koşulları değerlendirmemiz
gerekiyor.
her ne kadar romantizm, 1 . yüzyıl sanat akımları
arasında olsa da onu meydana getiren toplumsal
olaylar 1 . yüzyıla dayanmaktadır. Çıkışı 1 . yüzyıl
olarak kabul edilen ama neredeyse tüm önemli
eserlerini 1 . yüzyılda veren rönesans, karanlık
ortaçağı oluşturan değerlerin ters yüz edilmeye

başlamıştır. toplumsal hayatı neredeyse boğan
katı kurallar, rönesans ile her ne kadar esnemiş
olsa da insanlar üzerindeki siyasal ve toplumsal
baskıyı tam olarak azaltmamıştı. Buna rağmen
başta italya olmak üzere pek çok avrupa ülkesinde
yönetimsel ve siyasal değişiklikler meydana
gelmişti. Bu değişiklikler, otomatik olarak sanat
ve düşünce hayatını da etkilemiştir. din, daha
doğru tabirle kilise bu dönemde de gücünü toplum
üzerinde hissettirmeye devam ettirse de para el
değiştirmeye başlamıştır.
paranın yani ekonomik gücün el değiştirmesi
doğrudan düşünce hayatını etkiledi. düşünce

1

romantik resmin en etkin olduğu yer almanya’dır. nazarenler’in öncülüğünde yeni anlayış ile
bir taraFtan da alman resminin kendi köklerine döner ve Çağdaşları taraFından temsil edilen
örneklere, alman masalları, al manya manzaraları gibi milli temalara yönelmiştir.
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fransız devrimi’nin ardından herhangi bir
özgürlük sağlandıysa buna sahip olan yegane sınıf
sanatçılardı. devrim ile birlikte sanatçılar özgür bir
biçimde konularını seçmeye başladılar. klasisizmde
olduğu gibi bastırılmış konulardan sıyrılarak daha
hümanist konulara yöneldiler. daha önce dış
dünyanın idealleştirilmiş görüntülerini oluşturmaya
çalışan, bu nedenle de giderek becerikli işçiler
olan sanatçılar, yeni anlayışta, şairler gibi imge
yaratmaya başladılar.
Başta aklın olmak üzere, dinin ve felsefenin
eleştirisiyle başlayan yeni düşünce biçimi, insan
duyarlılığını merkeze alarak, her şeye yönelmeye

başladı. Bu demek oluyor ki başını sanatçıların
çektiği toplum, geleneksel olana, bastırılana daha
doğrusu eski olana isyan bayrağını açtı.
öncelikle edebiyat, tiyatro ve şiirde yaşanan bu
değişiklikler kısa sürede plastik sanatlara, özellikle
resim ve heykele sıçrayarak tarihsel devinimini
tamamladı. önceki dönemlerin, klasisizm ve
neoklasisizmin resimlerinde görülen konular
azalmaya, manzara resimleri önem kazanmaya
başladı. manzara resimlerinin yanında düşsel
kompozisyonlar, günlük yaşamı anlatan sunuşlar,
uzak ülkelerin yaşayış ve görüntüleri. doğunun
mistik görünümleri, günlük yaşantıyı eleştiren
sahneler, ulus bilincini kışkırtan, yalnızlık, korku,
aşk gibi ruhsal durumları işleyen resimler heykeller
yapılmaya başlandı.

Böylece sanat kuralcı yapısından sıyrılarak insanı,
hayatın kendisini merkez almaya başladı. öncelik
de sanatçıya, sanatçının kendisine geçti. illiam
Blake’ın komposizyonları ile başlayan, reynolds’un
ve özellikle de thomas gainsborough’un resimleri
ile romantizm zirveye çıktı.gainsborough,
manzaralarında doğadan elde edilmiş
görünümlerinden çok sanatçının ruhsal durumunu
da yansıtan kompozisyonlar oluşturuyordu. turner,
claude lorain’e ulaşma çabasındaki çalışmaları,
daha sonra çalıştığı deniz resimleriyle önemlidir.
romantizmi zirveye taşıyan isimlerden biri de ohn
constable’dı. manzaralarıyla bu dönemin en
önemli sanatçılarından biri olan constable dışında
alman caspar david friedrich ve ispanyol goya
ile romantizm rüştünü ispat etmişti.
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gücüne kırsal alanda değil, kentsel alanda ihtiyaç
duyulmaya başlandı.
üretimin şehirlere kayması ile insanlar da kırsal
alandan kentsel alana göç etmeye başladılar.
ekonomik hayat tamamen değişmeye başladı.
ekonomik hayatın değişmesi demek, toplumsal,
sosyal ve siyasal alanın da değişmesi demekti.
tarımsal ekonomiden zengin olan burjuvazi gücünü
yavaş yavaş sanayiden zengin olan burjuvaziye
bırakmaya başladı. Bu anda edebiyat ve felsefede
yeni isimler devreye girerek düşünsel hayatta devrim
gibi değişikliklere neden olmaya başladılar. edebiyat
ve felsefedeki değişim ve ilerleme yavaş yavaş sanatı

da değiştirmeye başladı. voltaire, diderot, . .
rousseau’nun başını çektiği isimler düşünce hayatını
dolayısıyla estetik alanı yani sanatı da değiştirdi.
Böylece uzun süredir sorgulanan akıl yerini duyguya
bırakmaya başladı. sorgulanmaya başlanan akıl ile
birlikte belki de romantizmin doğuşuna sebep olan
öğeler özgürlük, doğa, insan gibi kavramlar ön
plana çıkarılmaya başlandı. Böylece “özgürlük” en
önemli kavram haline geldi.
özgürlük için yaşamaya başlayan insanlar da
yavaş yavaş düzeni sarsmaya başladı. Başka
kırsal kesimde sömürülen sınıf, erk sınıfa
karşı ayaklanmaya başladı. Bunlar, ihtilalin
ayak sesleriydi. kaçınılmaz sona adım adım
yaklaşılıyordu.
derebeylikler köylülerin ayaklanmaları ile
sarsılmaya başladı. öncelikle tavizler verilerek
durum kurtarılmaya çalışıldı. ama hiç beklenmeye
bir şey oldu, kentli toplum da köylülerin yanında yer
aldı. işte bu tüm senaryoyu değiştiren şey oldu.
kentsel ve kırsal kesimde yaşayanların artık tek bir
amacı vardı özgürleşmek. Başta fransa olmak
üzere neredeyse tüm avrupa’da halk ayaklanmaları
başladı. zaman gelip çatmıştı, ihtilal başladı
özgürlük başta olmak üzere eşitlik ve kardeşlik
kavramları ile yola çıkan halk, tarih 1
’u
gösterdiğinde amacına ulaştı. adına fransız ihtilali
denen toplumsal olaydan sonra sadece sanat değil,
tüm dünya eskisi gibi olmayacaktı.
1
fransız ihtilali ile başlayan toplumsal değişim
ilk olarak düşünsel ve sanatsal hayatı etkiledi. her ne
kadar beklenen sınıfsal ekonomik değişiklik hedefine
ulaşılamasa da sanatsal alanda romantizmin ayak
sesleri duyulmaya başlandı.

romantizm, sanatın ve edebiyatın özü, işlenişi ve sunuluşu konusunda da yeni düşünceler getirdi. gü
zellik anlayışının Çağa ve Çeşitli uygarlıklara göre değiştiği düşüncesinden Hareket eden romantizm,
sanatÇının amacına ulaşmasını engelleyen bütün sanat kurallarına, kısıtlamalara karşı Çıkıyordu.
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romantizmin bir akım Halini alışı 1 2 ’lere kadar sürer. romantik ressamlar insan doğasını değil,
dış dünyayı olabildiğince renkli, göz alıcı ve abartmalı biÇimde betimlemişlerdir.
romantik sanatÇılar, yapıtlarında kendi kişiliklerini gizlememişlerdir.
ROMA

romantizmde sanatÇı doğrudan kendisine
yönelmiştir. duyguları, iÇ dünyası, kendi gücü
onun tek kaynağıdır. bu akımda sanatÇının bireysel
olarak kendini yorumlaması, kişiliğinin duygusal
yanını en iyi biÇimde anlatabilmesi onun başarısıdır.
1
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1 . yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ve asıl 1 .
yüzyılda etkisini gösteren romantizmin, klasisizme
tepki olarak doğduğu ve klasisizmin aksine duygu
ve hayali ön plana çıkardığı söylenebilir.
romantizm, 1 . yüzyılda klasisizme tepki olarak
almanya’da doğmuştur. fransız ihtilali’nin etkisiyle
gelişim göstermiş ve 1 . yüzyıldan sonra ise
fransa’da sistemli bir akım haline gelmiştir.
kısaca romantizm akımının özellikleri sıralamak
gerekirse bu sanat akımı klasisizmin bütün
estetik kurallarına ve biçimlerine karşı çıkmıştır.
romantizm, ortaçağ efsanelerine, ulusal
kaynaklara başvurulur yine tarihsel ve güncel
olaylardan da yararlanır. hayal ve duygu, akıl
kadar gerekli ve önemlidir. romantizmde “toplum
için sanat” anlayışı benimsenmiştir. sanatçı,
yapıtında kişiliğini gizlemez olayların akışına
müdahale eder. üslup son derece süslüdür.
romantizm akımını benimseyen sanatçılar kusursuz
ve evrensel olanı değil, özel ve genel olanı konu
olarak işlerler, eserlerinde olağanüstü olaylara

yer verirler. Bu akımda hayal ve duyguya büyük
önem verilmiştir. aşk, ölüm, doğa konuları
işlenmiştir. konular din duygusuna dayanmaktadır.
kişilerin değil toplumun düzeltilmesi amaçlanmış,
kişiler içinde bulundukları çevreyle birlikte
değerlendirilmiştir. klasisizmde ihmal edilen
“doğa”ya önem verilmiştir. doğa tasvirlerine
geniş yer verilmiştir. romantizmde yunan ve
latin kaynaklı eserler yerine, milli hikaye ve
efsaneler kaynak olarak alınmıştır. sanatçı kendini
eserlerinde gizlememiş, taraf tutmuş okura yol
göstermiştir. Bilimin etkisi yer yer tarzda etkili
olmuştur. insanlar arasındaki eşitsizliğin temel
sebepleri incelenmiştir. romantikler doğanın
gizemli bir özü, organik bir biçimi olduğuna
inanırlar ve ülküsel olana doğru evrimleştiğini iddia
ederler. romantikler bu öze akla değil, esin yoluyla
ulaşacaklarına inanırlar. dolaylı anlatım yolunu
benimsemişlerdir. klasik düşüncede sanatın tipik
ve evrensel gerçeği yansıttığı, romantikteyse asal
ve tanrısal gerçeği yansıttığı söylenir. ulusalcılığın
benimsendiği bir akımdır. klasisizm sanata
nesnel bakarken, romantizm sanata öznel bakar.
klasisizmde inandırıcılık önemliyken, romantizmde

illüzyon yani yanılsama söz konusudur.
klasisizmde sanat akla sağduyuya yönelmekteyken
romantizmde sanat duygular bu duyguların
verdiği coşkulara yönelmektedir. romantizm, insan
doğasına odaklanmamış, dış dünyayı olabildiğince
renkli ve göz alıcı ve abartılı olarak sunmuştur.
Buna rağmen konuların bazıları günlük hayattan
alınmıştır. romantizm, seçkin, örnek, mükemmel
insanları değil, her kesimden insanı anlatır.
rönesans ve manyerizm’in son evresinin Barok’a
yol vermesi, neo-klasisizm’in Barok’a tepki olarak
doğması gibi, romantik ressamların çoğu önceleri
neo-klasik akımın takipçileriydi. romantik resimde
insan ve doğa farklı kavrandı. akımın ressamları
manzara resimlerine melankoli ve düşlerini de
kattılar. ingiliz ressamlar constable, turner,
crome, Bonington ile g ricault romantizmin
öncüleri olarak kabul edilirler. neo-klasik
ressamlar ıngres ve akademi tarafından üç kez
reddedilen david’in talebeleri romantik akımın ilk
ressamları oldular. david’in kendisi de ülkesinin ilk
romantik kuşağında yer aldı tablonun konusuna
bağlı olarak, bazı tabloları neo-klasik, bazı
tabloları romantik tarzdadır.

1

Powder Factory in the Sierra - 1814

1 . yüzyılın önemli bir bölümüne ağırlığını
koyan ve avrupa’yı etkisi altına alan,
duyguları ve özellikle sanatÇısının iÇ
dünyasını ön plana Çıkaran romantizm
akımının önde gelen isimleri, Fransız iHtilali
sonrası oluşan siyasi ve toplumsal iklimin
etkilerini ortaya koymuşlardır. romantikler,
insanın yaratma özgürlüğü önündeki
Herşeye karşı durmuşlardır.
/

azırlayan
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Gerçekçi
El Lazarillo de Tormes – 1819

ve yer yer
ürkütücü üslubuyla
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Madrid Ayaklanmasında Kurşun – 1808

The Charge of the Mamelukes – 1808
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FRANCISCO GOYA

k

endinden önceki üstün resim
geleneğinin mirasçısı olan goya,
modern anlatımların da habercisi
olarak anılır. ispanya ve tüm
Avrupa’nın çalkantılı bir dönemine
tanıklık eden ressam, toplumsal olayları
eleştirel bir bakış açısıyla yansıtır. gerçekçi
ve yer yer ürkütücü üslubuyla karanlığın en
iyi anlatıcılarından biri olan goya’nın gravür
serileriyle çeşitli yağlıboyalarını buluşturan sergi,
bir dönemin ruhuna tanıklık ederken ressamın
sıradışı imgelemine de ışık tutuyor. tezhipçi José
goya’yla gracia lucientes’in dördüncü oğlu
olarak 30 mart 1746’da zaragoza’da doğan
Francisco de goya, en yakın arkadaşı martin
zapater ile yollarını kesiştiren escuelas pias
okuluna ardından, Aragon resminin temellerini
öğrendiği ressam José luzán’ın okuluna devam
etti.
goya 1775 yılında olasılıkla kayınbiraderi

Francisco bayeu’nun tavsiyesiyle, saray
başressamı Antonio rafael mengs tarafından
madrid’e çağrıldı, aynı yıl santa bárbara kraliyet
Halı Fabrikası’nın desen ressamlığı işi kendisine
verildi. 1786’da kraliyet ressamlığına getirilen
goya, ıv. carlos’un 1789’da tahta çıkmasından
sonra saray ressamlığına atandı, 1799’da saray
başressamı oldu. görevleri arasında kral ve
kraliçenin portrelerinin yapımı da vardı. goya’nın
ilk portrelerinde, hayranı olduğu velázquez’in
etkileri görülürken sonraları daha doğal, canlı
ve kişisel bir anlatıma yönelmiştir. idealize
etmeden, yer yer yergici ve alaycı bir yaklaşımla
ele aldığı bu portrelere figürlerin kişisel özellikleri
yansımıştır.
goya gravür çalışmalarına 1778’de bu alanda
söz sahibi olan italyanlar’ın ve velázquez’in
eserlerini kopyalayarak başladı. 1799’da
yayımladığı ilk dizisi kapriçyolar’dır. 18. yüzyıl
sonu ispanyol toplumunun, özellikle soyluların ve

din adamlarının yergisi niteliğindeki bu serisinin
ardından, 1810 yılında başkomutan palafox
tarafından kuşatma sonrasında kentin durumunu
yansıtan eserler üretmesi için gönderildiği
zaragoza’da ikinci serisi savaşın Felaketleri’ni
hazırlamaya başlamıştır.
goya 70 yaşına geldiğinde mali sıkıntılarla karşı
karşıyaydı, öte yandan 5 mayıs 1814 tarihinde
baskı sansürü uygulaması yeniden başlatılmış
ve engizisyon tekrar kurulmuştu. bir gravür dizisi
için en uygun konu, çocukluğundan itibaren çok
meraklı olduğu boğa güreşleri gibi görünüyordu.
ispanya’dan çok Avrupa’nın geri kalanında
tanınan boğa güreşi serisi 1815-1816 yılında
bu şekilde doğdu. goya’nın 1815-1824 yılları
arasında hazırladığı zırvalar serisinde ise grotesk
kişiler ve şeytanların anlaşılmaz formları hayali
bir manzara oluşturur ve mantıktan tamamen
kopuktur. bu dizi ancak bir yüzyıl sonra ortaya
çıkacak olan sürrealizmin habercisi niteliğindedir.
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Combat of the Giaour and the Pasha - 1827

Greece on the Ruins of
Missolonghi – 1826
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The life stages (beach picture,
beach scene in Wiek - 1834
La Liberté guidant le peuple – 1830

Self-portrait – 1837

EUGENE DELACROIX
F
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özetini veriyor. 1816’da p. guerin’in atölyesine
giren delacroix, öğretmeni guerin’den çok,
p.p. rubens ile paolo veronese’nin louvre’daki
tablolarıyla, gericault, J. constable’ın eserleriyle
ilgilendi. “dante ve vergilius cehennemde”
ve “sakız Adası katliamı”isimli eserleriyle kısa
sürede parladı. birkaç yıl sonra ingiltere’ye,
londra’ya giderek buradaki ressamları ve
üsluplarını inceledi. burada açtığı sergide yer
verdiği “sardanapal’ın ölümü” isimli tablosu
nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalan delacroix,
birkaç yıl sessizliğe büründü. dört yıl sonraki
sergisinde ön plana çıkan “Halka önderlik eden
özgürlük” eseriyle bir anda popülerliğini arttırdı.
bu tablo, delacroix’in en ünlü eseri haline geldi.
ertesi yıl, diplomatik görevle Fas’a giden mornay
kontuna eşlik etti. ispanya ve cezayir’i de görmek
olanağını bulduğu bu gezi, üslubunda dönüm
noktası oldu. Fransa’ya döndükten sonra yaptığı
le Femmes d’Alger (cezayirli kadınlar), bu
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Gemalde Kunstdruck Kreidefelsen auf Rügen

Rönesansın son büyük ustası;

ansız devrimi sırasında, paris’te kurulan
barikatlardan biri… ortada bir kadın,
göğsü çıplak, elinde üç renkli Fransız
bayrağını taşıyor. yerde yaralılar…
Arkada kalabalık halk. kaldırım taşları sökülmüş.
devrimin en çarpıcı sahnesi. “Halka yol gösteren
özgürlük” adını verdiği tablosu ile romantizmin
en ünlü isimlerinden delacroix, bu eserle Fransız
devrimi’nin ölümsüz simgesi oldu. delacroix 28
ekim 1830’da paris’te kaleme aldığı yazısında bu
ölümsüz eseri şu sözlerle anlatıyor; “tıpkı avını
kapmayı bekleyen bir hayvan gibi, ben de bir
şeyler yazmak için bekliyorum. bir şeyler yazmak
ve yapmak için. Herkesin istediği, sıcak, özgür
ve etkileyici bir şeyler. yavaş yavaş yeni konular
bulmaya başladım. bunlardan biri de güncel
bir konu: bir barikat. vatanları için kendilerini
feda etmiş cesur insanların barikatını çizmek
istiyorum. bu benim için bir onur meselesi oldu.”
Aslında delacroix burada romantizmin de kısa bir

Schiffe im Hafen am Abend

yolculuğun anılarını işlediği tabloların başında
gelir. 1833’ten başlayarak paris’te anıtsal duvar
ve tavan resimlerini yaptı: palais-bourbon’un
kral salonu ve kütüphanesi (1833-1847),
palais du luxembourg’un kütüphanesi (18401847), louvre’da Apollon galerisi (1850-1851),
belediye sarayı barış salonu (1852-1854). bu
eserlerinin konularını çoğunlukla ilkçağdan
aldı. devletten önemli siparişler almasına karşın
Akademi üyeliğine ancak 1857′ de seçildi.
daha izlenimcilik öncesinde rengin özellikle ışık
olduğunu ve gölgelerin renkli yansımalardan
oluştuğunu anlamıştı. son dönem eserlerindeki
renkçi tutumuyla cezanne, renoir, gauguin
ve signac gibi ustaları etkiledi. eseri ölüdoğa
(natürmort), tarihsel ve dinsel kompozisyonlar,
çıplaklar, portreler ve halk yaşamından
betimlemelerden oluşur. Hiç salt manzara resmi
yapmayan sanatçı, grafik dalında çok sayıda
taşbaskısı eserler de verdi.

Alman Romantizminin cesur ismi;

CASPAR DAVID FRIEDRICH
e
tkilerine bakıldığında romantizm
Fransa’dan önce Almanya’da
kendini kabul ettirmişti. bunda en
büyük pay sahibi isimlerden biri
caspar david Friedrich’ti. kalabalık
bir aileye mensup olan caspar’ın 9 kardeşi
vardı. Şu bir gerçek ki 10 çocuktan altıncısı
olan caspar, ailenin tek dahi çocuğuydu.
çocukluğunda yaşadığı olaylar caspar’ın
hayatını derinden etkilemiştir, çocukluğundan
itibaren bir tür borçluluk ve vicdani kırıklık
duygusuyla yaşamıştır. kayak yaparken kırılan
buzun içine düşünce, onu kurtarmak için bir
an bile tereddüt etmeyen kardeşi Johann
christopher suda boğularak ölmüştür. ressam,
13 yaşındayken başına gelen bu olayın
etkisinden kurtulamamıştır. ondan sonra
doğan üç kardeşi de çeşitli hastalıklardan ölen
caspar david, 16 yaşında resim dersi almaya
başlamış. tam Fransız ihtilali’nin Avrupa’yı
sarstığı ilk yıllardan itibaren napoleon
savaşlarını yaşamış ve Alman prensliklerinin
ortaya çıkışını görmüş. Almanya’nın bu büyük,
romantik ve naif ressamı, bir isveç vatandaşıydı.
doğduğu greifswald, 1815’e kadar isveç

toprağıydı ve caspar david isveçle gönül
bağı da kurmuştu. oğluna isveç kralının adını
verdi. caspar david, siparişle resim yapan
ressamların ardından yeni doğan bağımsız
ressamların ilk kuşaındandır. resimlerini sipariş
üzerine değil, kendi istediği gibi yapıyordu
ve galerilerde satıyordu. resimlerinde gerçek
ötesi mistik/metafizik bir doğa anlayışı kurmuş
ve doğayı garip bir melankoli içinde tasvir
etmiştir. unutulmuş biri olarak sefalet içinde
ölen caspar david Friedrich, 20’inci yüzyılda
yeniden keşfedildi ve romantizmin sembol
isimlerinden biri sayıldı.“resimde küçük bir
insan figürü üç yatay renk kuşağıyla bölünmüş
bir doğal manzaranın karşısında duruyor.
resmin kompozisyonu bütün gelenekleri
yıkıyor. resimde herhangi bir perspektif
derinliği bulunmuyor. resmin alt tarafında
beyazımsı kum tepecikleri sola doğru geniş bir
açıyla yükselen ince bir kıyı şeridi oluşturuyor.
kum tepeciklerinin en yüksek noktasında ise
arkadan görülen siyah giysili küçük insan figürü
resimdeki tek dikey figürü oluşturuyor. resimde
başka bir nesne görülmüyor; Friedrich’in
adamın iki yanında yapmayı tasarladığı iki

teknenin ise üstünü sonradan boyadığı biliniyor.
denizin kasvet veren karanlık kuşağı son
derece düşük bir ufukla bitişiyor. tuvalin altıda
beşi bulutlu göğün dağınık yapısına ayrılmış.
bütün hatlar tablonun dışına doğru yönlendiği
için sonsuzluk resmin gerçek konusu haline
geliyor. kendi küçüklüğünün farkında olan
adam, bir elini çenesine dayamış halde evrenin
heybeti üzerine tefekkür ediyor.” bu resmin
1810 yılında prusya kraliyet prensi tarafından
satın alınması şaşkınlık yarattı, çünkü resim
başlangıçta şaşkınlıkla karşılanmıştı. caspar
david Friedrich’in önceki resimlerine hayran
olan marie von kügelgen 1809’da gördüğü bu
resmi şöyle betimlemişti:
“gökyüzünün sonsuz genişliği ... buna karşılık
ne bir rüzgâr, ne bir Ay, ne de bir fırtına var
-gerçekte bir fırtına biraz teselli verici olurdu
çünkü hiç değilse resmin bir yerlerinde hayat
ve hareket görülebilirdi. sonsuz denizde ne bir
tekne, ne bir gemi, ne de bir deniz canavarı
var. ve kumların üzerinde tek bir sap ot bile
yok, sadece birkaç martı havada uçuyor ve
yalnızlığı daha da umarsız ve dehşet verici bir
hale getiriyor.”

21

4

The Hay Wain - 1821
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Fighting Temeraire – 1839
Der Park Petworth: Im Hintergrund die Kirche von Tillington – 1830

Die Peterskirche von Süden her – 1819

5

Doğayı kimse onun gördüğü gibi görmedi;
dahi çocuğu;
Battle of Trafalgar

İngiliz resminin

J

WILLIAM TURNER

oseph mallord William turner, bilinen
adıyla J.m.W. turner veya William turner,
ingiliz resim sanatının en çok takdir
edilenidir. 1984’ten bu yana ingiltere’de
sanatı ödüllendirmek için turner prize veriliyor.
romantizm akımının ustası turner, londra’da
doğdu. babası berberdi, oğlunu yüreklendirmek
için resimlerini dükkanın camına asardı.
1786’da kız kardeşini, 1804’te ise kızlarının
erken ölümünden akıl sağlığını yitiren annesini
kaybetti. kraliyet sanat Akademisi’ne henüz
14 yaşındayken girdi. suyuboya ve manzara
resimlerine özel bir ilgisi vardı. 15 yaşındayken
ilk suluboya resmi, 21 yaşındayken ise ilk yağlı
boya resmi sergilendi. turner, yangın, fırtına
gibi doğal afetleri ve sis, güneşin doğuşu gibi
hava olaylarını daha çok resimlerine konu etti.
pırıl pırıl bir günde manzara resmetmek yerine,
görüş açısı daha dar durumları resmetmesi,
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onun gelecekte izlenimcilere de ilham vermesini
sağladı.
monet de londra’ya sırf turner’ın resimlerini
görmek için gelmişti hatırlarsınız. Aslında o
dönemde, kraliyet akademisinde bulunup da
tarihi olayları veya saraylıları resmetmemesi
beklenmedik bir seçim. öğrencilik dönemi
bittikten sonra akademi’de üye oldu, sonrasında
profesörlükten en üst rütbe başkanlığa kadar
hizmet verdi.
sanata olan ilgiyi arttırmakta ilginç yöntemler
kullandı, tamamlanmamış resimlerini
akademiye önceden yolluyor, belirlenen günde
canlı bir performansla izleyicilerin gözü önünde
resimlerini boyayıp tamamlıyordu, bu ritüelleri
bir efsane olmuştu. turner hiç evlenmedi,
ama dul bir kadınla birlikteliği vardı, kadının
iki çocuğunu kendi çocukları yerine koyduğu
söyleniyor. 76 yaşında metresinin evinde vefat

ettiğinde, ağzından çıkan son cümle “güneş
tanrıdır.” oldu.
turner’ın özgür stili, suyu resmetmesi, renkli ışık
saçan paleti, doğanın hızla değişen biçimlerini
ve ton farklılıklarını verişi, empresyonistleri
de etkilemişti. çalışmalarındaki ıssız yerler,
tenhalık, geçmişten bir yapı, çayır, göl çevresi,
sürekli değişen bulutlarıyla kompozisyonun
yarısını kaplayan görkemli gökyüzü, ufukta
belirsizleşen deniz, doğal afetler, yağmur, sis,
göz kamaştıran parlaklığıyla kar, alacakaranlık,
güneşin doğduğu ve battığı saatler doğa
karşısında insanın yazgısına dikkat çekerek
her şeyin geçiciliğini tedirgin edici bir biçimde
hatırlatır. manzaralarında tanrının gücünün delili
olan doğa olağanüstüdür, yücedir, vahşi bir
ihtişama sahiptir. Herhangi bir işle meşgulken
veya eğlenirken gösterdiği insanlar ise oldukça
küçük figürlerdir.

JOHN CONSTABLE
c
onstable, küçük yaşta resim
yeteneğini öne çıkarmış
ama ailesinin katı tutumu
ile karşılaşmıştı. yaşadığı
kasabayı resmetmekten
büyük zevk duyan constable, ailesinin
karşı çıkmasına rağmen ısrar ederek
londra’ya giderek resim eğitimi almıştı.
başlarda çağdaşı sanatçıların izinden
gitmeye çalıştı ve resmi, dinsel konuları
denese de başarılı olamayarak yeniden
peyzaja döndü. bu dönemde rubens,
ruysdaei ve özellikle claude lorrain gibi
ustaların yapıtlarını inceledi. bu ustaların sanatçı üzerinde önemli etkileri oldu,
ama constable bu etkiyi çok kişisel
bir tarzda yorumlayarak, havanın ve
ışığın titreşimleri, rüzgâr, bulutlar ya da
dalgaların köpüğü gibi devingen öğeleri
tual üzerinde saptamak yeteneğiyle janr
resminin yasalarını değiştirmeyi başardı.
sanatının doruğuna salisbury peyzajları
dizisiyle ulaştı ve bu dizinin en ünlü
tablosu piskoposun konutundan salisbury
katedrali’nin görünüşü’dür. 1819 yılında
royal Academy’ye üye seçilmiş olmasına
karşın ingiltere’den çok, ot Arabası adlı

tablosunun 1824 salonu’nda başarıyla
sergilendiği Fransa’da beğeniliyordu.
ingiliz peyzaj resminin tarihinde en
önemli rolü oynadı; barbizon okulu
ve empresyonistler üzerinde belirleyici
bir etkisi oldu. constable\’in bu
gün, national gallery\’de bulunan
saman Arabası adlı tablosu (1821),
1824 paris yıllık sergisinde ressama
büyük bir ün sağladı. constable, yeşil
renklerin, yapraklar üzerinde oynaşan
yağmur yansımalarının eşsiz bir ustası
sayılır. titiz bir gerçeklikle coşkun bir
romantizm kişiliğinde birleşir. bu iki
eğilim denkleştiği zaman ortaya ölmez
eserler koyar. psikoposluk bahçesinden
salisbury katedralinin görünüşü (1823,
victoria and Albert museum). Atlayan
At (1825, victoria and Albert museum,
royal Acedemy). buğday tarlası (1826,
national gallery). Hadleigh Şatosu
(1829). bağlı bulunduğu ingiliz ekolünün
öteki temsilcilerinden çok daha büyük
bir ustalıkla ülkesinin ıslak kırlarını ve
kurşuni göğünü canlandırmıştır. louvre
müzesinde köşk ve gökkuşağı (taslak)
adlı iki eseri vardır.
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The Lock – 1824
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Sanat Tarihi Bölümü

roManti M

adını ortaÇağ romance’larından alan romantizm, resim sanatında ortaya koyduğu
etkinliği edebiyat, müzik ve FelseFe alanlarında da sergilemiş güÇlü bir akımdır. 1 .
yüzyılın önemli bir bölümünde tüm avrupa’yı etkisi altına alan romantizm, ülkelere ve
sanat türlerine göre Çeşitlilik gösterse de özünde taşıdığı Heyecan, duygusallık, Hayal
gücü, kişisellik, yalnızlık ve ölüm duyguları aynı kalmıştır.
ugo, rousseau, goethe, dumas,
chopin ve paganini, tıpkı
delacroi , friedrich, turner,
goya ve füssli gibi bu dönemle
özdeşleşen isimler arasında yer alır.
romantizm, kendisinden önce gelen
neoklasisizm’in vurgu yaptığı sağduyu
ve aklın yerine duygu ve hayal gücünü,
eski yunan ve latin edebiyatının yerine
ortaçağ efsaneleri ile çağdaş edebiyatı,
çizginin yerine rengi öne çıkarmış,
sanatçıların kendilerini daha rahat ortaya
koyabildikleri lirik ve coşkulu bir dünya
yaratmıştır.
her coğrafyada farklı yorumlarla
zenginleşen romantik hareketin
fransa’daki öncüsü, figür resmindeki
ustalığı ve gözlem gücü ile dikkati
çeken th odore g ricault’dur 1 11
. pierre gu rin’in atölyesinden
yetişen g ricault, resimlerinde ışık-gölge
karşıtlığına dayanan etkileyici anlatımlar
yaratmıştır. ressamın, 1 0’li yıllarda
yapmış olduğu akıl hastalarını konu
alan portre dizisi, psikolojik ifade gücü
yönünden son derece dikkat çekicidir.
yapmış olduğu bu ‘psikolojik portreler’,
g ricault’yu gerek resim tarihi içinde,
gerekse romantizm’in içsel yolculuğu
içinde ayrı bir yere taşımıştır resim 1 .
arkadaşı tienne- ean georget’nin isteği
üzerine yaptığı düşünülen bu portrelerde

g ricault, ruhsal rahatsızlıkların fiziksel
etkilerini yansıtmaya çalışmış, koyu bir
fon önüne yerleştirdiği modellerini, beyaz
bir yaka veya başlıkla belirginleştirirken,
serbest ancak güçlü fırça darbeleri ile
biçimlendirmiş ve etkileyici bir gerçeklik
duygusu yaratmıştır.
fransız resminin önemli ustalarından
bir diğeri de g ricault gibi gu rin’in
atölyesinden yetişen eug ne delacroi ’dır
1
-1
. pierre gu rin’in
atölyesinde aldığı eğitimi ingiliz manzara
ressamlarından aldığı etki ile birleştiren
delacroi ’nın resimleri, 1
yılında
gerçekleştirdiği fas ve cezayir gezilerinin
de katkısı ile egzotik bir görsel şölene
dönüşmüştür. 1
paris salonu’nda
sergilen ve sanat çevrelerinde geniş
yankılar uyandıran sakız adası katliamı
1
, mus e du louvre, paris resim
adlı tablosu, çizgi ve renk konusunda yeni
tartışmaların başlamasına neden olmuştur.
ressam bu sahnede şiddet, yenilgi ve
çaresizliği dramatik bir biçimde ortaya
koymuştur. 1
’de sakız adası’nda
çıkan yunan ayaklanmasının osmanlılar
tarafından bastırılması olayını taraflı bir
bakış açısıyla yansıtan resim, siyasal bir
tavır alış olarak değerlendirilmesinin
dışında, bir romantizm bildirisi olarak
da kabul edilmektedir. ön düzlemde
yarı çıplak bedenleri ile ölü ve yaralı

insanların oluşturduğu sessiz yığın, şahlanmış
atının üzerinde kılıcını çekmekte olan sert ifadeli
osmanlı askeri ile karşıtlık oluşturmaktadır.
kompozisyonun sağ alt köşesindeki anne ve
çocuk figürü ise yarattığı dramatik etki ile dikkati
çekerken, sahnenin seyirci üzerinde yarattığı
etkiyi de güçlendirmektedir.
halka yol gösteren özgürlük 1 0, mus e du
louvre, paris resim adlı ünlü tablosunda
ise delacroi , romantizm’in ruhunda var olan
özgürlük ve vatanseverlik duygularını sembolik
bir dille öne çıkarır. 1 0 yılında . charles’ın
devrilmesine yol açan ayaklanmanın anısına
yapılmış olan resimde, özgürlüğü simgeleyen
kadın figürü, başında frigya bonesi, bir elinde
fransa bayrağı, diğer elinde tüfekle ilerlemekte,
arkasından gelen ve farklı sosyal sınıflardan
insanları temsil eden devrimcilere önderlik
etmektedir.
aldığı neoklasisist eğitime rağmen fransız
romantizmi içinde önemli bir yere sahip olan
th odore chasseriau 1 1 -1
tarihsel ve
dinsel konuların yanısıra, kuzey afrika gezisinin
verdiği etki ile delacroi gibi oryantalist
sahnelere de yönelmiştir. cezayir gezisi ile
tanıştığı akdeniz’in parlak ışığı ve güçlü renkleri,
sanatçının konuları dışında paletini de etkilemiş
olmalıdır ki, bundan sonraki resimlerinde sıcak
renklerin ağırlık kazandığı görülür resim .
1 . yüzyılda yaygınlaşan oryantalizm, Batılının,
kendisinden farklı olana duyduğu ilgi ve çeşitli

siyasal gelişmelerin de etkisiyle yaygınlaşmış,
özellikle de romantik akım içinde daha fazla
yerleşme olanağı bulmuştur. chasseriau gibi,
doğu kültür ve sanatına, yaşam biçimine duyulan
ilgi sonucunda bu egzotik yerlere seyahat
eden ressam sayısında bir hayli artış yaşanmış,
özellikle de fransız sanatçılar bu anlamda diğer
ülkelere göre daha önde yer almışlardır. onlar
da diğer oryantalist ressamlar gibi yöresel
giyim-kuşam ve yaşam biçimi gibi konuların
dışında ağırlıklı olarak harem, hamam, odalık
gibi gizemli ve bir o kadar da çekici buldukları
konulara yönelmişlerdir.
romantizm, avrupa geneline bakıldığında
doğaya yüklediği anlam ile de farklılık yaratmış
bir akımdır. figürlü kompozisyonların ağırlıklı
olageldiği resim tarihinde romantik dönem,
manzaranın fon olmaktan kurtulduğu ve figürlü
kompozisyonlarla yarıştığı bir dönem olmuştur.
Bir bestecinin notalarında yarattığı hüznü ve
coşkuyu, bir yazarın satırlarında ya da bir
ressamın tuvalinde yakalamanın güç olmadığı
romantik akımda ressamlar, kendi hayallerini,
korkularını, yalnızlıklarını figürlerinin gözlerine
aktarmakla yetinmemiş, ruhlarında kopan
fırtınaları, kimi zaman kabaran bir denizle tabiat
üzerinden dışavurma yoluna gitmişlerdir. Bu
durum, romantik dönemde manzara resminin
her zamankinden daha önemli, daha ağırlıklı
ve anlatımcı olmasını beraberinde getirmiş ve
tabiatı, salt tabiat olmaktan öteye götürmüştür.

BeDri karayağMurLar

roManti Me
hayat verenLer

“tartışılamayacak Bir şey varsa o da romantizmin, son iki yüzyılın Bu en Büyük yazın ve düşün akımının,
yazın sanat ve düşün anlayışını Baştan sona değiştirdiği, getirdiği yeni duyarlılıkla, yeni Bakışla, Çağdaş
sanatÇının, Çağdaş düşünürün önünde aÇılan yolları alaBildiğine genişlettiği ve Çoğalttığıdır.”

romantizm, 1
’dan yaklaşık 1
’ye kadar avrupa’da edebiyat, müzik ve FelseFenin
görünümünü köklü bir şekilde değiştirmiş ve ardından resme sıÇrayarak bu sanat dalının
tamamen yenilenmesine sebep olmuştur. ortaya Çıkışında ise 1
Fransız iHtilali sonrasında
değişen toplumsal, siyasal ve düşünsel yapının etkileri vardır.

s

unun nedeni romantizmin sanayileşen toplumların sanatçı
duyarlılığını yansıtmasıdır. sanayi ile ilişkimiz, sanayileşmeden
kaynaklanan sorunlarımız olduğu sürece romantizmle
ilişkimiz de sürecek. Bunun en açık göstergesi 0. yüzyılda
bir çok sanat hareketinin romantizmle gündeme gelen yaklaşımları
kullanmaları, dahası bugünkü sanatçı tavrının da giyim kuşam
dahil kaynağı romantiklerle. modern olanın romantizmle ilgisi
kaçınılmaz bir bakıma.”“modern sanatın romantizmle başladığı
yargısından yola çıkarsak, modern sanatın anlaşılması için öncelikle
romantizmin anlaşılması gerektiğini ileri sürebiliriz.” “romantizm,
modernizmi hazırlayan, zaman zaman modern olanla çatışsa da
varlığını sürdüren sanatsal ve düşünsel harekettir. Bu hareketin genel
çizgileri ele alındığında birey olan sanatçının önceden belirlenmiş

kalıplara nasıl inatla direndiğini,
ifadede önceliği kendisine vermeye
başladığını görebiliriz. neoklasistler sanatta, geçmişin kurallarının
son temsilcileridirler. ancak onlarda
da romantik izler bulmak her zaman
olasıdır. Çünkü hiç bir hareket
diğerinden bağımsız değildir.”
“manzara resimlerinin yanında düşsel
kompozisyonlar, günlük yaşamı
anlatan sunuşlar, uzak ülkelerin
yaşayış ve görüntüleri. doğunun mistik
görünümleri, günlük yaşantıyı eleştiren
sahneler, ulus bilincini kışkırtan,
yalnızlık, korku, aşk gibi ruhsal
durumları işleyen resimler heykeller
yapılmaya başlanır. Bir anlamda
sanat tumturaklı kuralcı beceriye
dayanan yapısından kurtularak hayatın
kendisiyle ilgilenmeye başlar. Bu
hayatta da öncelikle sanatçının kendisi
vardır.”
“ingiltere de şair illiam Blake,
inançları doğrultusunda yaptığı düşsel
kompozisyonlarla dikkati çeker.
konuları eşle alışındaki çarpıcılık,
kural tanımazlık, biçimlendirdiği
figürlerdeki gerilim, bu figürlerdeki
biçimsel kusurları gizler. ya da başka
türlü söylersek geleneksel yöntemlerle
biçimlendiği düşünüldüğünde bu
figürler bütün coşkusunu yitirir.”
“1 . yüzyılın ikinci yarısında
romantik ilgi reynolds’un ve özellikle
de thomas gainsborough’un
resimlerinde belirginleşmeye
başlar. gainsborough,
manzaralarında doğadan elde edilmiş
görünümlerinden çok sanatçının ruhsal
durumunu da yansıtan kompozisyonlar
oluşturur.”
“turner, claude lorain’e
ulaşma çabasındaki çalışmaları
daha sonra çalıştığı deniz
resimleriyle önemlidir. onun özellikle
deniz resimlerindeki etki romantik
resmin samimi coşkulu örneklerini
oluşturur.”
“manzaralarıyla bu dönemin en
önemli sanatçılarından birisi de ohn

constable’dır. constable, yenilikçidir.
turner’a göre özentisiz kendine
has bir tavrı vardır. özellikle ağaç
incelemelerinde yakaladığı etki çok
çarpıcıdır.”
“romantik resimde mistik yalnızlığı,
doğanın yüceliğinin yanında insanın
çaresizliğini şiirsel bir duyarlılıkla
biçimlendiren alman caspar
david friedrich, dönemin ilginç
sanatçılarından biridir.”
“isapanya’da goya, bir saray
ressamı olarak çalışmasına
karşın, saraylıları yapmacık
kimlikleriyle sunan bir portre ressamı
diğer yanıyla da ulusal duyguları güçlü
biçimde kışkırtan, fransız işgaline
karşı koyan bir vatanseverdir. üçüncü
kimliğiyle goya, düşsel resimleriyle
içimizdeki kokularla bizi yüzleştiren bir
sanatçıdır. özellikle siyah-beyaz asit
oymalarıyla düş dünyasının cinlerini
devlerini bize sunarak, romantik
resimde önemli bir yere sahiptir.”
“Bu dönemin en ilginç sanatçılarından,
delacroi , arap düşlemi, cezayirli
kadınlar, sardanapal’in ölümü
gibi kompozisyonlarıyla romantik
resmin bütün özelliklerini gösterir. Bu
resimlerde sanatçının konu karşısında
takındığı tavır, coşku, zengin ruh
dünyası açıkça izlenir.”
“Bir başka sanatçı eug ne g ricault,
atlı kompozisyonlarıyla tanınır. ancak
italya gezisinden dönüşte çalıştığı
m duse’ün salı tablosu gerilimin
duyumsatılması açısından döneme has
bir yapıttır. tabloda goya’nın etkileri
sezilir.”
“pierre-paul prud’hon, daha çok
kitap resimleriyle tanınmakla
birlikte, italya’da öğrendiği sfumato
tekniğini tablolarında kullanmış ve
melankolik ruh durumlarını başarıyla
anlatmıştır.”
“romantizm doğal olarak diğer
avrupa ülkelerinde ve amerikalı
sanatçılar arasında da taraftar buldu.
ohann heinrich füssli ve karl Brüllow
bunlardan ikisidir.”
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1 0 d.e.ü. sosyal Bilimler enstitüsü’nde resim eğitimi anabilim
dalı’nda “ yaratıcılık ve eğitim” konulu tezi ile yüksek lisans yaptı.
1
’te d.e.ü. sosyal Bilimler enstitüsü resim anasanat dalı’nda
“ sanatsal yaratıcılıkta soyutlama ve günümüz sanatındaki yeri”
konulu tezi ve sanatsal çalışmaları ile sanatta yeterlik doktora
programını bitirdi. değişik eğitim kurumlarında resim öğretmeni
olarak çalıştıktan sonra 1
d.e.ü. resim iş eğitimi anabilim
dalı’nda göreve başladı. 00 ’de doçent, 00 ’de ise profesör
oldu. Bugüne dek 1 kişisel sergi açtı, yurt içi ve dışında çok sayıda
sergiye katıldı. Beş ödül aldı. resimleri resmi ve özel kurumlarla, izmir
resim heykel müzesi, anadolu üniversitesi Çağdaş sanatlar müzesi
ile resmi ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır. sanatçı uluslararası
plastik sanatlar derneği ile Birleşmiş ressamlar heykeltraşlar derneği
üyesidir. resim çalışmalarıyla birlikte yürüttüğü edebiyat çalışmalarını
öykü ve şiir alanlarında sürdürdü. 1
sabahattin ali öykü
yarışmasında “paramparça” adlı öyküsüyle, 1
Başkent Belediyesi
öykü yarışmasında “ atlar ve Çocuklar” adlı öyküsü ile başarılı oldu.
Bunları bir çok edebiyat dergisinde yayınladı. öykü ve şirlerini ankara
yenigün gazetesi ve somut, soyut, yeni toplum, sosyal klasikler,
türkiye yazıları, dönemeç, mavi derinlik, ortaklaşa, kurşun kalem,
kasaba, ünlem dergilerinde yayınladı. sanat kuramları ve eleştiri
alanındaki yazılarını da sanat dergilerinde yayınlamayı sürdürmektedir.
yayınlanmış altı kitabı vardır. 00 ’te birinci, 00 ’de “ . Buca
eğitim fakültesi uluslararası görsel sanatlar Buluşması”nı düzenledi
ve küratörlüğünü üstlendi. “izmir d.e.ü Buca eğitim fakültesi güzel
sanatlar eğitim fakültesi’nde eğitim görevlisi olarak çalıştı. halen
istanbul aydın üniversitesi güzel sanatlar fakültesi’ndeki görevine
devam etmektedir.”

ir an okan
roMantikLer ariStokraSiye
hi Met eDen SanatçILarDan
iyaDe SaDece kenDi yaPItLarInI
oLuşturMa aMacI GüttüLer
“romantik sanatÇı sanayinin insanı unuttuğu yerde kendini göstermekten asla vazgeÇemez.
Çevre konularının ve sorunlarının bir türlü gündem dışına itilememesi sonucunda bu türden
sorunlara duyarlı sanatÇıların kendilerine Her an izleyici yaratmaları olanaklıdır. iletişimin
medya terörü ile oluşturduğu krizlerde de onların iFade olanaklarından yararlanılmaktadır.”
“romantik sanatÇılar tüm inanÇ ve kuralların ötesinde bireysel yaklaşımlarını öne
sürmüşlerdir ‘iyi ve kötü’ ikileminin yanılsamalı aHlak anlayışını sorgulamışlar ve
duygulara Hakim olmak yerine onlarla birlikte yaşamayı yeğlemişlerdir.”
ve roma gibi geçmişten alan kapalı
ve kurallı bir üslup özelliği gösterirler.
romantik sanatta ise “insan ve onun
ruhunun ölmezliği ve evrensel oluşu
kutsanmıştır”. romantizm “doğa ile
hem-hal olma” kaygısını doruğa doğru
taşımıştır.
Romantizm konusunda size ait
bit op
yapmanızı istesek
hangi sanatçıları bu listeye dahil
edersiniz?
Böyle bir liste oluşturulsa benim ilk 10’um
şu şekilde olurdu
. . turner
caspar david friedrich
ean- Baptist camille corot
illiam Blake
honore daumier
eugene delo roi
francisco de goya
henry fuseli
ıvan shishkin
françois mille
iğer sanat akımlarında aslında
bu akımların coğrafyaya göre
değişiklik gösterdiğine şahit
oluyoruz. Romantizm de her ülkede
farklılıklar göstermiş midir?
fransa da doğmuş olan bu akım
ardına fransız ihtilali ve sonraki komün
deneyimlerini de alarak . . rousseau, v.
hugo, e. delo roi , f. millet, h.daumier
ve a.rodin gibi yazar ve sanatçılarla
büyük bir üne kavuşurlar. her türden
özgürleşme çabası ile tüm kalıplaşmış
kurallara ve ahlaki değerlere karşı
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serlerinde peyzajın derinlik etkisini,
psikolojik algıya olanak verecek
bir düzenleme anlayışına göre
yorumlayan simgesel, görsel
bir dil kullanarak soyutlaştırılmış doğa
ve mekanlar içinde, kalın bir boya
dokusu oluşturacak şekilde serbest fırça
kullanımlarıyla yapıtlarını gerçekleştiren
mimar sinan üniversitesi, güzel sanatlar
fakültesi, resim Bölümü öğretim üyesi
irfan okan, sorularımızı cevapladı.
Klasisizm ile burjuvazi arasındaki
ilişki ile romantizm ile burjuvazi
orta soylu sınıf arasındaki ilişkiyi
kıyasladığımızda arada ne gibi
farklar görüyoruz?
1 00’lerin ikinci yarısında ortaya çıkan
burjuva ulusal devrimleri öncesinde
varlığını sürdüren aristokrasinin estetik
beğenilerine karşın, Burjuvazi yeni bir
form çözümlemesini neo-klasizm ve
romantizm arasında tartışmalı bir tercihle
yapmıştır. o dönemlerde aristokrasiye
hizmet eden sanatçılardan ziyade
sadece kendi yapıtlarını oluşturma amacı
güden sanatçı karakterlerine doğru
yoğun bir kayma yaşanmıştır. romantik
sanatta neo-klasizme oranla daha
yeni yaklaşımlar kendini göstermiştir.
resimde boya kullanımının oldukça
değiştiği gözlemlenirken, müzikte de
enstrümanların çeşitlenmesi söz konusu
olmuştur. klasist yaklaşımlar sözcüğün
kökeninde olduğu gibi sınıfsal veya
tasniflemeye yatkın ayrımlar yapmayı
önemseyen ve referanslarını antik yunan

çıkmışlardır. temalarını insan ve doğa merkezli
ele almışlardır. ingiltere de ise ilk örneklerinde
görüldüğü gibi doğu mistisizmi ile kurulan
temasların etkisiyle “kadınlık, çocukluk dünyasına
bir yöneliş” olmuş olsa da sonraları, özellikle lord
Byron’la “yaşamda duyulan acı” ve umutsuzlaşan
geleceğe karşın doğaya sığınma arzusu veya
avuntusu öne çıkarılan temalardan olmuşlardır. . .
turner, . constable, . hunt ve . . aterhouse
gibi sanatçıların resimlerin bu yönde verilmiş
yapıtlara çokça rastlanabilmektedir. almanya’da
ise daha ziyade goethe, schiller, hölderlin, c.d.
friedrich, c.g. carus gibi yazar ve sanatçıların
yanı sıra Beethoven, shubert, shumann ve agner
gibi müzisyenleri de anmak gerekir. kahramanlık
öykülerinin yanı sıra insanın doğayla tekil
buluşmaları “küçük dev adam”ın ve yalnızlaştırılmış
yapıların meydan okumaları ile betimlenirler.
ispanya ve italya bu akımın etkisine oldukça geç
girmişlerdir. ispanyada özellikle goya’nın sanatında
kendisini gösteren karabasanlar vb. temaların yanı
sıra toplumsal hiciv kendini göstermiştir. duyarlı
manzara ve figürleriyle alfonso simonetti italya’da
yaşamını sürdürmüştür. rusya’da ise bir yazar
olmanın ötesinde filozof kimliği ile de öne çıkan l.
tolstoy’un etkisi ile muhteşem orman resimlerinin
ressamı ıvan shishkin anılmaya değer. ılya repin’i
de unutmamız gerekir.
Modern sanatın Romantizm ile başladığı
savına katılıyor musunuz? olayısıyla
modern sanatın anlaşılması için öncelikle
Romantizmin anlaşılması mı gerekmektedir?
Bu bağlamda ele almak bence de oldukça doğaldır.
romantik sanatçılar tüm inanç ve kuralların
ötesinde bireysel yaklaşımlarını öne sürmüşlerdir
“iyi ve kötü” ikileminin yanılsamalı ahlak anlayışını
sorgulamışlar ve duygulara hakim olmak yerine
onlarla birlikte yaşamayı yeğlemişlerdir. Birer
filozof tavrı oluşturmak suretiyle dolaylı mesajlar
vermişlerdir. analitik yöntemlerin kullanımıyla son
derece modernist bir vizyona sahip olmuşlardır.

kesinlikle modernist okumaları anlamak için
öncelikle romantik kaynakların şifrelerine bakmak
gerekmektedir.
Romantizm ile ransız htilali ve Sanayi
evrimi arasındaki bağ gibi diğer tüm sanat
akımlarının toplumsal olaylarla doğrudan
bir ilişkisi var mıdır?
kesinlikle bu türden bir ilinti kurmak doğru
olacaktır. romantik sanatçıların yapıtlarında da
açıkça görüldüğü gibi doğrudan etkilemiştir. fransız
ihtilalinin yansımaları delo roi ’nın “özgürlük”
temalı resminde olduğu gibi . . turner’da da
sanayi devrimi’nin izleri bir trenin süratle çerçevenin
dışına doğru firar ettirmek suretiyle ifade edilmiştir.
Romantizmin Sanayi evrimi ile olan ilişkisi
göz önüne alındığında Sanayi ile ilişkimiz
olduğu sürece romantizmle ilişkimiz de
sürecek midir? Yani bu sanat akımı dönüşüm
sağlayarak sonsuza kadar sanat dünyasında
olacak mıdır?
tabii ki bunu söylemek benim gibi romantik eğilimli
bir sanatçı açısından cevaplanması olumlu bir
soru olarak değerlendirilmesi gerekir. romantik
sanatçı sanayinin insanı unuttuğu yerde kendini
göstermekten asla vazgeçemez. Çevre konularının
ve sorunlarının bir türlü gündem dışına itilememesi
sonucunda bu türden sorunlara duyarlı sanatçılar
kendilerine her an izleyici yaratmaları olanaklıdır.
iletişimin medya terörü ile oluşturduğu krizlerde de
onların ifade olanaklarından yararlanılmaktadır.
Romantizm birçok kaynakta
yılları arasında sınırlandırılmaktadır.
Örneğin Almanya’da romantizmin
’de
Schlegel Kardeşler’in çıkardığı Athen um
dergisiyle başladığı belirtilir. Sanat
akımlarının bu şekilde sınırlandırılması sizce
anlamlı mıdır?
Bu türden sınırlandırmalar ansiklopedik tarih
anlayışında kolay tanımlama olanakları
yaratmasına karşın ardıl olana doğru okumaları
kısırlaştırmaktadır. özellikle krizlerin doruğa

yükseldiği süreclerde romantik tepkilerle
karşılaşılması olanaklı olmuştur ve olmaya da
devam etmemesi için de herhangi bir gelişme
olduğunu gözlemlemek şu sıralarda olası değil
gibidir. Benim kuşağım 0’lere gelirken totoliter
baskılara karşı kendi ifade olanaklarını oldukça
zorlamışlardır. yakın zamanlarda gezi parkı
süreci ile ortaya çıkan romantik eğilimler .
Beuys’un söylemindeki gibi “sanatın katılımcı ve
yaratıcı bir rol oynaması ilkesini öne çıkararak
toplumun ve siyasanın yeniden biçimlendirilmesi
olasılığını grafitiler ve performanslarla yeni form
olanaklarını yani düşüncenin beden bulması olarak
özetleyebileceğimiz modernlik projesinin henüz
tamamlanmış olduğunu tüm dünyaya ifade etmiştir.
Romantizmin ülkemize öncelikle edebiyat
ile girdiğini görüyoruz. Başta Ahmed Midhat
olmak üzere amık Kemal Şemseddin Sami
Recaizade Mahmud krem gibi anzimat
dönemi yazarları Romantizm’in etkisinde
kalarak ürünler verdiler. Abdülhak amid
arhan alid iya şakhgil Yusuf iya
Ortaç gibi yazarlarda da bu akımın etkisi
görülür. Peki resimde ilk örnekleri hangi
sanatçılar verdi?
türk resminde bana göre ilk örnekleri şeker ahmet
paşa, avni livij ve namık ismail ile görülmüştür.
0’larla başlayan liberalleşme sürecinde nuri
iyem manzaraları ve göç temaları, neşet günal
toplumsal temaları, yüksel aslan ve cihat Burak’ta
ise eleştirel sorgulamalarla kendini gösterir. onların
hemen ardından gelen komet, aleattin aksoy,
mehmet güleryüz, cihat aral, neşe erdok gibi
sanatçılarda da benzeri bir romantik reflekslere
rastlamak olasıdır. Ben ve ahmet umur deniz ve
hatta hakan gürsoytrak başta olmak üzere hafriyat
gurubunda yer alan bugünlerde 0’li yaşlardaki
sanatçıları da romantik eğilimli olarak tanımlamak
olanaklıdır.

Röportaj eser Baykuş

eMre eytinoğLu
roManti M, SiSteMin koşuLLarI
karşISInDa ruhun GürLüğünü,
DavranIşLarIn DenetiMSi Liğini
SavunMaktIr

“klasisizmde sanatÇı imzalarına pek rastlayamazsınız, ne var ki romantik sanatÇılar
kendi yapıtlarını kendilerinin özdeşi sayarlar ve imzalamaktan kaÇınmazlar. tam olarak
dünyanın gerÇekliği, bir sanat yapıtındaki gerÇeklikle örtüşmüştür romantizmde.”
boyutuna dönüştürmekte zorlanmamıştır.
örneğin friedrich schlegel, romantizm ile ironi
kavramı arasında bir bağ kurmuştu. ona göre
ironi, “kendini yaratan, ama aynı zamanda da
kendini yok eden” bir şeydi ve bunun romantizm
ile bir ilişkisi bulunmaktaydı. yani schlegel,
diyalektik bir durumdan söz ediyordu ki o da
romantizmde saklıydı. Bu düşünceler fichte,
hegel gibi filozofları da romantizm ve idealizm
ile ilgili çalışmalara zorlamıştır. Bunun yanı sıra
fransa’da ean- ac ues rousseau’nun “itiraflar”ı,
o toplumun daha fazla ruhsal çıkışlara sarıldığının
göstergesi olabilir ki zaten fransız ihtilali’ne
yol açan siyasi atakların ateşi de o dönemlerde
fransa’yı karakterize edebilmektedir. ilk ingiliz
romantiklerinin bu fransız etkisine hayli kapıldığını
da biliyoruz. ama daha yeni bir romantik kuşağa
d hil olan lord Byron’ı da ayrı bir yere koymak
gerekir. onun yunanistan özgürlük savaşında
yaşamını yitirdiğini de anımsarsak, yalnızca sanatçı
olarak değil, yaşamında da tam bir romantik
ruha sahip olduğunu anlarız ve ingiltere’de
sınır tanımaz bir ruhun lirizm ile nasıl birleştiği
konusunda bir fikir edinebiliriz. romantizmin bir
gereği olan maceraperestlik, her yerden birçok
kişiyi de yollara, yani doğu yollarına dökmüştür.
hatta heinrich schliemann’ın almanya’dan kalkıp,
elinde homeros’un ilyada’sı ile truva’yı bulması
da Byron’ın macerası gibi- tam bir romantizm
eseridir. yani romantizmin koşulları ile sonraki
sonuçları arasındaki bağ, belki herkesin kendisinin
keşfedebileceği bir yöntemle ya da yaklaşımlarla
kurulabilir, öyle sanıyorum.
Modern sanatın Romantizm ile başladığı

savına katılıyor musunuz? olayısıyla
modern sanatın anlaşılması için
öncelikle Romantizmin anlaşılması mı
gerekmektedir?
pek çok kuramsal metin, bize romantizm ile
modern sanat arasında birebir bağ olduğunu
anlatır ki oralarda okuduğumuz gerekçeler de
hayli inandırıcıdır. sözgelimi hegel henüz 1 .
yüzyılda, romantizmin önemini kaybetmeye yüz
tuttuğunu söylemiş ve bunu da “sanatın sonu”
diye tanımlamıştı. Çünkü sanayi üretimi, artık
kendi sisteminin gerektirdiği bir takım nesneleri
insanlara sunuyor ve o insanların haz duymasını
sağlıyordu. romantizmin verebileceği hazza gerek
kalmamıştı. Buradan yola çıkarsak, şu saptamayı
yapabiliriz belki romantizm, insanların toplum
içinde yaşadığı “mevcut durum”un yerine, ruhsal
bir “olması gereken” durumu sunuyor ve bu
yolla bir haz yaratıyordu. yani insanlar o sanat
yapıtında, egemen sistemin koşullarının getirdiği
kurallardan sıyrılıyor ve kendi benliklerini,
kendi varoluş ilkelerini hissediyorlardı. eğer
modern sanatın ilkelerini, 1 . yüzyılda bireyin
“özerkliği” doğrultusunda doğan bir estetik
anlayışa bağlarsak ki bu tartışılmaz-, bu ilkelerin
romantizm ile bir hayli yakınlığı olduğunu
görürüz.
Romantizm ile ransız htilali ve Sanayi
evrimi arasındaki bağ gibi diğer tüm
sanat akımlarının toplumsal olaylarla

doğrudan bir ilişkisi var mıdır?
Bu sorunuz, sanat adına en can alıcı sorulardan
biridir. toplumsal olaylar dediğiniz o “şey”i
biraz açarsak, her tür düşünsel ve sanatsal
durumun, siyasetler, ideolojiler, ekonomiler,
sosyolojiler bağlamında ortaya çıktığına tanık
oluruz. “sanata siyaset karıştırılmaması” üzerine,
zaman zaman yapılan telkinler kadar anlamsız
ve cahilce bir davranış olamaz. feodal sistemin
geleneklere bağlı sanatı, kitlelerin basit tercihleri
ile ortaya çıkmamıştı. modern sanata kapı açan
1 . yüzyıl estetiği de insanların bir gün “yolda
yürürken” akıllarına getirdiği bir şey değildi.
tüm avangard hareketler de “ilginçlik olsun”
diye ortaya konulmamıştır. elbette romantizm
ile toplumsal sistem arasında da mutlak bir bağ
vardır. romantikleri biraz anlayabilmek için,
fransız ihtilali’nden önce sanayi devrimi ve
hemen peşinden gelen aydınlanma dönemine
bakmalıdır. Bu ikisi de insanların maruz
kaldığı yeni üretim biçimlerinin yani fabrikalar
sisteminin-, dolayısıyla yeni sermaye ve işçi
sınıflarının, bunların “yeni bireylerinin”, sonuçta
yeni bir yaşam biçiminin nedenleri sayılırlar.
insanlar, doğaya ait yapılarına bağlı bir yaşama
özlem duymaktadırlar. inançlarını ve geleneklerini
sürdürmekte, aile bağlarını korumakta, anılarına
yönelmekte ve böyle bir dünyada yaşamayı
hayal etmektedirler. gelin görün ki toplumsal
sistem buna uygun değildir. sanayi devrimi’nin
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anlamını buluyor. oysa romantizm, yine yükselen
burjuvazinin ilgisini fazlasıyla çekmişse de tam da
klasisizm gibi işlemiyor. o insan ruhunun sınır
tanımaz boyutlarına doğru koşmaya, o ruhun
özgürlüğünü daha fazla yansıtmaya başlıyor. aynı
zamanda, aristokrasi kültürünün o denetimli, insanı
ideal bir biçime sokan yapısına da bir başkaldırıdır
romantizm. Çok farklı nitelikte, görüşte ve tavırda
sanatçıların dağınık bir yapısıdır. Bu yapısıyla
bu akımı, manifestosu olmayan “ilk avangard
hareket” diye tanımlayanlar da vardır. romantizm,
sistemin koşulları karşısında ruhun özgürlüğünü,
davranışların denetimsizliğini savunmaktır. hatta
şuna işaret edeyim klasisizmde sanatçı imzalarına
pek rastlayamazsınız, ne var ki romantik sanatçılar
kendi yapıtlarını kendilerinin özdeşi sayarlar ve
imzalamaktan kaçınmazlar. tam olarak dünyanın
gerçekliği, bir sanat yapıtındaki gerçeklikle
örtüşmüştür romantizmde. yine de bu iki akım
arasında, konu benzerlikleri dikkat çekebiliyor.
iğer sanat akımlarında aslında bu
akımların coğrafyaya göre değişiklik
gösterdiğine şahit oluyoruz. Romantizm de
her ülkede farklılıklar göstermiş midir?
hem başlangıç olarak hem de ulaştıkları sonuçlar
olarak romantizmin toplumsal rolleri ve etkileri
farklı oldu. üstelik bunlar sanat türlerine göre de
değişiklikler gösterdi. Bu değişikliklerde, oradaki
toplumsal ve felsefi koşulların türleri belirleyici
olmuştur doğallıkla Bence romantizmin en
verimli sonuçlara yol açtığı yer, başta almanya
ve sonra da fransa’dır. örneğin almanya,
ağırlıklı olarak 1 . yüzyıl aydınlanmasının felsefi
yönünü üstlendiğinde, bu akımı bir idealizm
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çtığı sergilerin yanı sıra çeşitli dergilerde
sanat yazıları yayımlayan, televizyon
programı yapan ve fırsat buldukça kitap
çıkaran, halen mimar sinan üniversitesi
güzel sanatlar fakültesi’nde öğretim üyesi olarak
genç ressamları ülkemize kazandırmaya devam
eden emre zeytinoğlu, sorularımızı cevapladı.
Klasisizm ile burjuvazi arasındaki ilişki ile
romantizm ile burjuvazi orta soylu sınıf
arasındaki ilişkiyi kıyasladığımızda arada
ne gibi farklar görüyoruz?
klasisizm ve romantizm, üzerlerinde birer takı
olarak “izm”leri barındırıyorlarsa da bunlar
hakkında özellikle de romantizm hakkında- çok
belirgin düşünsel tutarlılıklar saptamak kolay
değildir. yani bunlar avrupa’da toplumsal birtakım
kırılmaların sonucu olarak doğdular, burası doğru
ama ikisinin de ne birer manifestosu ne de o
manifestoyu yazacak bir başlangıç grubu vardır.
yine de bir ortaklıktan söz edilecekse, bu akımların
sizin de soruda belirttiğiniz gibi- burjuvazinin
yükseliş süreci ile yakın ilgilerinin olduğu görülüyor.
aslında bu iki durumun birbirlerine yaklaştığı
ve uzaklaştığı haller mevcut şöyle ki klasisizm,
rönesans’ın düşünsel ortamından çok şey almıştır
örneğin kabaca söylersek- felsefi, edebi, sanatsal
gelenekler avrupa’nın kültürel ve düşünsel
“köken” olarak benimsediği, yunan ve roma
geleneği Bir anlamda “yüksek kültür” ürünleridir
bunlar. rahatça şu denilebilir Bir aristokrasi ahl kı
ve yüksek kültürüne bağlı eserler toplumsal
eğilimlerin elitleştirilmiş ve estetize edilmiş halleri
işte yükselen burjuvazi, bu kültüre merakla ve ona
d hil olma arzusu ile yakınlaştığında, klasisizm

“sanata siyaset karıştırılmaması üzerine, zaman zaman yapılan telkinler kadar
anlamsız ve caHilce bir davranış olamaz. Feodal sistemin geleneklere bağlı
sanatı, kitlelerin basit terciHleri ile ortaya Çıkmamıştı.”
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tarzı ve beğenileri konusunda son derece net olan londra galerileri,
dolaylı anlatımdan uzak sergilerle bu yılı noktalıyor. doğrudan
anlatımın Hemen Her galeride görüldüğünü, önümüzdeki yıl bu tavrın
daHa da kuvvetleneceğini söylemekte Fayda var.
azırlayan /Alican Çakmak KO O
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ALMANAC

2013

londra

tariHte yer edinmiş eserlerle Çağdaş öğeleri bir araya
getiren sergi zamanın, sanatsal ilHamın ve etkinin
nerelerde yoğunlaştığı sorusuna cevap arıyor.
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sergi, radikal yapısalcı bir grubun işlerinin planlarını üÇ
Farklı noktada değiştirip onlara yeni bir derinlik katıyor.

tek renkli bir minimalizm ile zengin
renk alt yapılı bir soyutluğu bir araya
getiren ressamın mottolarından
biri olan “komedi ciddi bir meseledir”
bütün ağırlığıyla Hissediliyor.
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modern ve Çağdaş sanat konusundan kısır Bir dönemden geÇen
ne york’da görmeye değer Bir avuÇ sergi var. galerilerin 01 ’ü
Beklediği şehirde Bu sanat yılının Bittiğini söylemek yanlış olmaz.
/

erleyen Alican ÇAKMAK KO O

J um ana M anna!
kısa Film, arşivsel FotoğraF
ve Heykel serilerinden oluşan
jumana manna’nın ne
york’taki ilk solo Çalışması
vücut, ulusalcılık ve yazılı
tariH öğelerini sorguluyor.
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8 KAASLIMIK
21 AR

2013

Cennete
V aran Ben
sanatÇının 1
’de yayımladığı yarı otobiyograFik
kitabından izler taşıyan sergi, renklerin uzay ve
yıldız temalarını andıran karmaşık kullanımlarıyla
derin bir alt metne işaret ediyor.
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S anatta Evrim
ne yorklu sanat izleyicisi iÇin ilgi Çekici
bir sergi sunmanın ötesinde uluslararası
bir merak uyandıran etkinlik, Hem estetik
Hem de sosyal mevzulara değiniyor.
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gündelik alanlardaki sıradan
anları yakalayan tHomas demand,
bu sıradanlıkların acıtıcı ve
köşeli yanlarını sanat izleyicisiyle
paylaşmayı HedeFliyor.
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berlin

berlin’in Hemen Hemen tüm galerilerinde sade bir sanat Havası
dolaşıyor. 2 1 ’ü sonlandırıp 2 14’ü başlatacak olan sergiler
zaman mekan, mekan algı ilişkilerini sorgulatıyor.
/

erleyen Alican Çakmak KO O
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Carpiklik Duygusu

kIşIn Sanat

BaşkaDIr

bütün koşuşturmanın iÇinde
sanata ayıracak vakti Her daim
bulan istanbullu sanat izleyicisi
iÇin son derece enteresan
seÇenekler görülmeyi bekliyor.
istanbullu galeriler, iÇinde
bulunduğumuz dönem iÇin
başta FotoğraF, resim ve Heykel
olmak üzere pek Çok Farklı
sanat disiplinini kapsayan bir
programa saHipler.
azırlayan /Alican Çakmak KO O
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ESERIN F IZ IKSEL
ALANA TASIMI

28 Kasım 2013-25 Ocak 2014
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ENT ROPI

2 Kasım 2013-4 Ocak 2014
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EL EMEGINI ESERE Y ANSITMAK

2 Kasım-7 Aralık 2013

a

Bu yıl z
cü ke o e,
üÇün
pr
tirilen
ş
e
l
k
e
a evi
gerÇ
ığınm
s
ız
k
rkezi
genÇ
ma me nın
ış
n
a
d
ği
kları’
derne
sığına mesi
ız
k
Ç
ve gen ite geliştiril ine
kapas endirilmes
l
ve güÇ sağlamayı
katkı
liyor.
hedef

HER SES BIR NEFES
21 Kasım-6 Aralık City’s Nişantaşı
7 Aralık 2013-7 Ocak 2014 Meydan İstanbul Alışveriş Merkezi

k

adına yönelik şiddete hayır demek ve toplumsal birlik oluşturmak için
ünlü kadını bir araya getiren her ses Bir nefes, şiddet kelimesi
karşısında ağlayan, haykıran, çığlık atan, şiddet duygusunu içtenlikle
objektife yansıtan ve tepkisin gösteren bir çalışma. Bu yıl üçüncü kez
gerçekleştirilen proje, genç kız sığınma evi derneği danışma merkezi ve
genç kız sığınakları’nın kapasite geliştirilmesi ve güçlendirilmesine katkı
sağlamayı hedefliyor. proje tasarımını ve sanat yönetmenliğini kenan Bahadır
derre’nin üstlendiği çalışmanın
ünlü ismin fotoğraflarını hakan yüksel
çekti. ilk sergi city’s nişantaşı’nda ziyaretçileriyle buluştu. aralık’a kadar
burada ziyaret edilebilecek olan sergi, sonrasında 0 gün boyunca meydan
istanbul alışveriş merkezi’nde sanat izleyicisi için hazır bulunacak.
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CAGDAS Y UNAN
SANAT I ISTANBUL’ DA
12 Kasım-7 Aralık 2013
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PERF ORMAT IF HEY KELLER
a

nkara doğumlu sanatçı günnur
özsoy, 1
’den bu yana pek
çok uluslararası ve ulusal sergide,
kişisel olarak ya da karma yapılı sanat
etkinliğine katıldı. pg art gallery’de
aralık’a kadar yer alacak sergisinin ismi
Boşluğun ışığı.sanatçının kurşun dökme
ritüelini deneyimlemesi sonrasında
gerçekleştirdiği büyük boyutlu
heykellerin sergilendiği çalışmalar,
özsoy’un daha evvel kullanmadığı üç
farklı renge de ev sahipliği yapıyor
kurşun rengi, petrol yeşili ve zift tonu.
Bu renklerde ürettiği son dönem
heykelleriyle kurşun, petrol ve zift gibi
ölümcül malzemelere işaret ederken bir
yandan da beyaz heykelleriyle kendi
ruhsal dünyasını tasvir ediyor.

14 Kasım-6 Aralık 2013

sanatçının önemli addettiği heykel
yaparken içinde olduğu süreç.
varılacak nokta değil yolculuğa önem
veren özsoy, titiz çalışma konusunda
oldukça hassas. yarattığı heykeller,
biçimsel ve düşünsel olarak bilinçli bir
şekilde çok dikkatli ve yavaş bir süreç
sonucunda meydana geliyor. sanatçının
işleri izleyiciye heykelin performatif
bir mecra olduğunu hissettiriyor.
özsoy’un heykelleri içlerindeki
boşluğa ya da içlerindeki boşluk,
heykele dönüşebilecekmiş duygusunu
yaşatıyor. Boşluğun hem kavramsal
hem de biçimsel olarak iç içe geçtiği
çalışmalarındaki boşluk doluluk hali,
ying ve yang’in dengesine de işaret
ediyor.

40 Y ILLIK GUNDEME BAKIS
i

14 Kasım-31 Aralık 2013

stanbul fransız kültür merkezi, gökşin sipahioğlu’nun kurucusu olduğu
sipa press haber ajansı foto muhabirlerinin geçtiğimiz 0 yıl içerisinde
tanıklık ettikleri yakın tarihin önemli olaylarından oluşan bir fotoğraf
sergisine ev sahipliği yapıyor. fotoğrafçı michel setboun ve gazeteci sylvie
dauvillier’nin “fotomuhabirliğin 0 yılı, sipa kuşağı” başlıklı ortak kitap
çalışmalarından yola çıkarak gerçekleşen sergide yaklaşık 0 adet fotoğraf yer
alıyor. sipa press haber ajansı’nda fotoğraf editör ve direktörü olarak çalışmış
olan gazeteci mesut y.tufan küratörlüğünde ve izzeddin Çalışlar tasarımıyla
gerçekleşen sergi 1 aralık tarihine kadar gezilebilir. son 0 yıl içerisinde
toplumların ortak belleğinde yer etmiş önemli olayların fotoğraf karelerinden
oluşan bu sergi aracılığıyla sanat izleyicisinin yakın tarihe foto muhabirlerin
gözünden tanıklık etmesine fırsat yaratılıyor. savaşlardan magazin olaylarına,
toplu göçlerden direnişlere, kraliyet düğünlerinden doğal afetlere farklı
birçok olayı belgeleyen yaklaşık 0 fotoğraf karesine, o anı yakalayan foto
muhabirlerin yorumları ve dönem hakkındaki bilgiler de eşlik ediyor.
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eDa SürMeLi tecMen

SürMeLi De

Çağdaş sanatın yaşayan
en ünlü isimlerinden adnan
Çoker, bu kez karşımıza
küratör kimliği ile Çıktı.
istanbul’ un köklü ve prestijli
otellerinden biri olan sürmeli
istanbul Hotel’in bünyesinde
yer alan s/art by sürmeli sergi
salonunda başlayan serginin
küratörlüğünü üstlenen adnan
Çoker, “a takımı” statüsünde
konumlandırdığı tam 14 dört
sanatÇıyı bir araya getirdi. 21
kasım’da aÇılan sergi, 21 ocak
tariHine kadar gezilebilecek.
// ser BAYK Ş

0

otellerinden biri olan sürmeli istanbul hotel, kendi
bünyesinde yer alan ve adnan Çoker’ in önerileri
doğrultusunda restore edilen s art by sürmeli
sergi salonunda sanatseverlerin beğenisine
sunulan sergi 1 kasım tarihinde cemiyet
hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla açıldı.
1 ocak 01 tarihine kadar ziyaretçilerini
bekleyen sergi, 0 yıllık otelcilik deneyimini,
çağdaş ve güncel uygulamalar ile birleştirerek,
dinamik türk otelcilik sektöründe vazgeçilmez bir
“klasik” haline gelmeyi başaran sürmeli istanbul

hotel’in sanata olan yatırımında bir milat olarak
kabul edilebilir. sürmeli istanbul hotel’in kendi
bünyesinde yer alan s art by sürmeli sergi salonu,
adnan Çoker’ in önerileri doğrultusunda restore
edildi. yarım ay biçimindeki mekan, gezinti
platformu, yüksek tavanları ve çok amaçlı sunum
olanaklarıyla alışılmış galeri dizaynından farkı
ile dikkatleri çekiyor. adnan Çoker’in sergiye
“a takımı” ismini vermesinin nedeni ise sergide
yer alan sanatçıların sanata verdikleri emek ve
kattıkları değer

“a takımı ile başlamak gerÇekten cesaretli ve iddalı bir başlangıÇ oldu. bundan sonra
da amacımız Çıtayı Hep yukarıda tutmak yönünde olacak. bu kapsamda s/art’ta devam
edecek olan sergiler yine seÇkin ve özgün sanat Çalışmalarından oluşacaktır.
örneğin bir sonraki sergimiz bedri baykam’ın solo sergisi olacak.”

0

yıldır sanata verdiği
destekle tanınan
istanbul’un prestijli
otellerinden sürmeli
hotel istanbul, adnan Çoker’in
küratörlüğünde düzenlediği ve
çağdaş sanatın ünlü isimlerinin
eserlerinin sergilendiği “a takımı”
sergisi ile dikkat çekiyor. Bu tarz
sergiler için adnan Çoker’in
görüşleri ile hayata geçirilen sergi
salonu s art by sürmeli, alışılmış
galeri mimarisine yenilikler getiriyor.
sürmeli hotel ve otelin sanat
yatırımları hakkında sürmeli hotel
yönetim kurulu Başkan yardımcısı
eda sürmeli tecmen ile konuştuk.
Sürmeli
yıldır belki de en
dinamik sektörlerden birinde
hizmet veriyor. Sürmeli’de ne
gibi yenilikler yapıldı ne gibi
yenilikler bizi bekliyor?
sürmeli otelleri olarak,
türkiye’de 0 yıldır güven
oluşturmuş köklü bir markayız.
istanbul, ankara, adana ve
kuşadası pamucakta adet beş
yıldızlı otelimiz ve toplamda 1000
oda kapasitesi ile türk turizmine
yıllardır hizmet veriyoruz. 01
yılı başından itibaren sürmeli
istanbul’da geniş kapsamlı bir
renovasyon çalışması başlattık.
aşamalı olarak gerçekleştirdiğimiz
yenilenme projesine ilk olarak 0
adet yeni business katagori oda

ve bu odalara hizmet verecek
olan Business lounge ile başladık.
Business odalarda konaklayan
misafirlerimiz Business lounge’ı tüm
gün ücretsiz olarak kullanabiliyorlar.
Bu alanda misafirlerimize yönelik çok
özel ve farklı servislerimiz bulunuyor
ücretsiz toplantı oda kullanımları,
ikramlar, açık büfe kahvaltı ve
akşamları happy hours, içki ve
snack ervislerini sayabiliriz. daha
sonra toplantı odalarımızı yeniledik
ve farklı ve birbiri ile birleşebilen
toplantı odalarından oluşan yepyeni
toplantı katımızı hizmete açtık.
daha sonra otel girişi ve
düzenlemesi ile birlikte lobby katı
tümü ile yeniden farklı fonksiyonlar
için tanımlanarak yenilendi. loby
alanımızda istanbul’un dinamik
ve renkli hayatını yansıtabilecek,
aynı zamanda tüm dünya
misafirlerine hitap edebilecek
son derece modern, konforlu ve
yaşayan bir konsept benimsedik.
Bu alanda loby lounge’ın yanında
konforlu ve ergonomik olarak
nitelendirebileceğimiz bir loby
Bar’ımız var. yine aynı alanda yazlık
ve kışlık olarak kullanabileceğimiz
geniş ve ferah bir restoran alanına
sahibiz istanbul otelimizde
genel müdürümüz Bayram Birnican
ve ekibi eşliğinde hizmete giren
restoranımız “ruga”, michelin
yıldızlı şeflerin de yemeklerinin yer

s

ağdaş türk resminin yaşayan en önemli
sanatçısı adnan Çoker, küratörlüğünü
yaptığı ve “a takımı” adını verdiği
sergide günümüz çağdaş sanatının
önemli isimlerine yer verdi. 1 ismin eserlerinin
sergilendiği “a takımı” sanatçıları arasında adnan
Çoker, adem genç, Balkan naci islimyeli, Bedri
Baykam, Bubi, ferit özşen, güngör taner, koray
ariş, mehmet kavukçu, mustafa altıntaş, mustafa
ata, serhat kiraz, server demirtaş, seyhun
topuz bulunuyor. istanbul’ un köklü ve prestijli
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“Çağdaş sanatı desteklemek anlamında genÇ
isimlere yer vermek projelerimizin iÇinde var.
Figen batı ile zaten bunu Çok arzu ediyoruz.
genÇ yeteneklere Fırsat vermek, desteklemek
gerektiğine inanıyorum. bu anlamda
önümüzdeki sergilerde gerÇekten
sanatseverler iÇin güzel
sürpriz sergiler olacak.”

iGen BatI

gibi isimlerle çıtayı oldukça
yukarıya çektiğini görüyoruz.
Bundan sonra sanatseverleri
nasıl sürprizler bekliyor?
a takımı ile başlamak gerçekten
cesaretli ve iddalı bir başlangıç oldu.
Bundan sonra da amacımız çıtayı hep
yukarıda tutmak yönünde olacak. Bu
kapsamda s art’ta devam edecek
olan sergiler yine seçkin ve özgün
sanat çalışmalarından oluşacaktır.
örneğin bir sonraki sergimiz Bedri
Baykam’ın solo sergisi olacak.
Öncelikle S/Art by Sürmeli sergi
salonu projesi nasıl ortaya çıktı
kısaca bahseder misiniz?
otelimizde oluşan yeni
modern mimari konseptimizin sanat
ile bütünleşmesini çok arzu ettik.
daha önce de beraber çalışmalarımız
olan dostum figen Batı ve otelimizin
genel müdürü Bayram Birnican ile
birlikte otelimizin yeni salonlarını
gezdikten sonra yapmak istediğimiz
projemize destek vermesı için
değerli sanatçımız adnan Çoker’i
otelimize davet ettik. otelimizin
yeni halini ve salonlarımızı hep
birlikte dolaştık. Biz başlangıç olarak
daha küçük ölçekli bir salon ile
başlamayı öngörmüşken adnan
Çoker’in verdiği cesaret ile şu an
s-art olarak kullanılan salona
karar verildi ve proje bir anda
başka bir boyuta dönüştü. mevcut
00 kişi kapasiteli bir event
salonumuzu yepyeni bir sergi
salonu olacak şekilde renove ettik.
her detay, ışık ve renk özenle seçildi
ve uygulandı. sonuçta gerçekten farklı
ve özgün bir sergi salonuna dönüştü.
Bugün istanbul’un en özellikli
salonlarından birine sahip olduk.
sanat danışmanımız ressam figen
Batı ile başladığımız bu güzel ve
anlamlı serüvenin daha başındayız.
ancak bugün modern türk resmi
için çok önemli bir sergiye ev
sahipliği yaparak başlamaktan da
ayrıca gurur duyuyoruz. sergide
yer alan sanatçıların modern türk
resmindeki yerleri tartışılmaz. a
takımı sergisi sanat dünyasında, bir
sergi üzerinden tartışma ortamı
doğurabilmiş olması da ayrıca
önemlidir. Ben bir kez daha sergide
bizimle oldukları için değerli
sanatçılarımıza teşekkür etmek
istiyorum.
Avrupa genelinde sanatın
öncelikle devletin ve Sürmeli
Otel gibi özel girişimlerin
sponsorluğunda geliştiğini
görüyoruz. Siz ürkiye’deki
sanat ortamını bu bakımdan
sponsorluk bakımından nasıl
değerlendiriyorsunuz?

s

BaLkan naci iSLiMyeLi a rika karaya I

aldığı özel menüsü, hem iş hem
de keyifli arkadaş yemeklerine ev
sahipliği yapabilecek ambiyansıyla
şimdiden misafirlerimizin yeni
odak noktası oldu. yenilenme
çalışmalarımızı bahçe ve açık yüzme
havuz bölümünde de gerçekleştirdik.
Bir sonraki aşamamız spa alanları
ile devam edecek. sektörümüzde
rekabetin şekli hızla değişiyor,
gelecek dönem vizyon ve yeni
sunumlar dönemi misafir odaklı
birebir verilen hizmetin niteliği
ve misafire yaşatılacak his bizim
sektörde çok önemli Biz de bu yıl
hizmet ve servis kalitemizi arttırma
amaçlı olarak eğitimlere ve kreatif
çalışmalara yöneleceğiz.
Sürmeli’nin geride bıraktığı
yılda karşımıza çıkan kilometre
taşlarını bizimle paylaşır
mısınız?
1
yılında adana’da rahmetli
babam ve kurucumuz yalçın sürmeli’
nin açtığı ilk otel ile başlayan bir
serüven Binlerce yıldır farklı
uygarlıklara ve kültürlere ev sahipliği
yapmış adana’da başlayan sürmeli
otelleri tarihi, yıllar içinde istanbul,
ankara ve izmir selçuk efes’e de
yayılarak günümüze geldi. 0
yıldır turizm sektöründe hizmet
veren bir marka olarak her zaman
hedefimiz, değişen dünyanın değişen
beklentilerini öngörerek yerli ve
yabancı rekabette her zaman örnek
olmak ve öncü hizmetlerle bir adım
önde olmaktır.
Sürmeli Otel’in sanata bakışı ve
sanata olan yaklaşımı nasıl?
turizm sektöründe ulusal ve
uluslararası düzeyde hizmet
veren otelimizin misafirlerine de
sunabileceği ve paylaşabileceği
en iyi ve çağdaş hizmetlerden
birinin sanat olacağını ve sürmeli
istanbul’ un bu anlamda sanatın
yaşandığı, paylaşıldığı bir buluşma
noktası olmasını arzu ettik. Biz
sanatın desteklenmesi gerektiğine
inanıyoruz ve bu anlamda sanata
katkıda bulunabilmek ailece bizi
mutlu edecektir. sanatın hayatımıza
anlam kattığını ve bize farklı şeyleri
anlama fırsatı da sunduğunu
söyleyebilirim. Bugün istanbul, sanat
dünyasının önemli merkezlerinden
biri ve önümüzdeki yıllar bu daha da
önem kazanacak. ayrıca lokasyon
olarak istanbul’ un en güzel
yerlerinden biri olan gayrettepe’
de böyle bir salonun sanatçılar ve
sanat severler için oldukça önemli bir
ayrıcalık olduğunu düşünüyoruz.
Otelin Adnan Çoker
Adem enç Balkan aci
slimyeli Bedri Baykam Bubi

GünG r taner

14 ismin eserlerinin sergilendiği “a takımı” sanatÇıları arasında adnan
Çoker, adem genÇ, balkan naci islimyeli, bedri baykam, bubi, Ferit özşen,
güngör taner, koray ariş, meHmet kavukÇu, mustaFa altıntaş, mustaFa ata,
serHat kiraz, server demirtaş, seyHun topuz bulunuyor.
sanatın temel olarak devlet tarafından
desteklenmesinin yanı sıra özel sektör tarafından da
desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. türkiye’de
son yıllarda özel sektörün sanatın gelişmesine
yönelik çalışmaları ve desteği son derece iyi
yönde gelişme göstermektedir. ancak sanata
daha geniş bir katılımın ve desteğin sağlanması
gerektiğine inanıyorum.
aman zaman akademisyenlerin yazdıkları
metinlerde galerilerin bir kısmının hatta
bazı müzelerimizin mimari açıdan eser
sergilemeye müsait olmadığını okuyoruz.
S/Art by Sürmeli sergi salonunu mimari
ve dizayn olarak sergileme alanı olarak
özellikleri nelerdir?
s art çok amaçlı kullanıma uygun, aynı zamanda
sanatçıların içine girdikleri anda heyecan duydukları
bir mekan haline getirildi. yarım daire formunda
oldukça yüksek tavanlı geniş aralıklı sütunlar
ile dilimlenmiş, dairevi duvarları olan, her
açıdan ve her mesafeden rahat bir görüş olanağı
sağlayan bir mekan. otelin günlük trafiğinden izole
edilmiş akustik açıdan kusursuz farklı etkinlik ve
performanslar için de ideal olan bu alanda sergiler

farklı bir boyut ve anlam kazanıyor. türkiye’de
kanıksadığımız basma kalıp galeri mekanlarından
farklı özgün bir sergi mekanı doğdu.
adnan Çoker, Çağdaş türk resminin yaşayan
en önemli sanatçılarından biri. tabi biz kendisini
şimdiye kadar ağırlıklı olarak sanatçı kimliğiyle
izleme şansı yakaladık. kendisini bu sergide küratör
olarak yer alması konusunda ikna etmeniz nasıl
oldu, hangi sebeplerden ötürü kendisi ile ortak bir
çalışma yapmak istediniz
figen Batı’nın uzun yıllar beraber çalıştığı adnan
Çoker, Çağdaş türk resmi için son derece önemli
ve kıymetli bir sanatçımız. kendisinin gerek müze
müdürlüğü görevlerinde bulunması gerekse farklı
sergi salonlarının ve galerilerin açılmasında, bu
galerilerin dizaynında da yer alması sebebi ile bu
konudaki bilgi ve birikimlerine olan inancımız ve
saygımız tamdı. a takımı sergisi’ni ve küratörlüğünü
kabul etmesi de sanat danışmanımız figen
Batı’nın çabalarıyla gerçekleşti diyebiliriz. takdir
edersiniz ki adnan Çoker hem akademik alanda
hem sanat camiasında sevilen ve saygı gören bir
sanatçımız, dolayısı ile hem yaptığı sanatçı seçimleri
hem de serginin küratörlüğü sergiye ayrı bir anlam

ve boyut getirdi.
Kalıcı sergi ya da koleksiyon gibi bir
düşünceniz var mı?
sanatı ve resmi çok seviyorum. henüz bu anlamda
bir kolleksiyoner olduğumu söyleyemem. kendime
göre bir hedef belirledim. tabi ki eklemek
istediğim birçok sanatsal çalışma var ancak bunu
belli bir zamana yaymayı arzu ediyorum. s art,
uzun soluklu sanata destek vermek için zaten böyle
bir başlangıç yaptı. süreç içerindeki gelişmelere
göre imkanlarımız doğrultusunda elbetteki sanata
olan desteğimizi sürdüreceğiz.
A akımı aslında adından da
anlaşılaşacağı gibi yaşayan
ünlü ismi
bir araya getiren bir sergi. leride çağdaş
sanat alanında genç isimlere de yer vermeyi
düşünüyormusunuz?
Çağdaş sanatı desteklemek anlamında genç
isimlere yer vermek projelerimizin içinde var.
figen Batı ile zaten bunu çok arzu ediyoruz. genç
yeteneklere fırsat vermek, desteklemek gerektiğine
inanıyorum. Bu anlamda önümüzdeki sergilerde
gerçekten sanatseverler için güzel sürpriz sergiler
olacak.

Ressam Mustafa AltIntaS

çağDaş SanatIn yaşayan
en ünLü iSiMLerinDen,
a takIMI nIn kürat rü

“ Çalıştığımız ekip ‘a takımı’nın bu son sergisinde,
Çoğunluk olarak ‘adnan Çoker’ küratörlüğünde yine
birlikteyiz. bu demek oluyor ki, bu ‘a takımı’ yıllardır birlikte
Çağdaş türk sanatına önermelerle yol alıyor...”

aDnan çoker
Ressam Ferit OzSen
“adnan bey’in oluşturup, adını koyduğu
‘a takımı’ sergisinde yer aldığım iÇin
mutluyum. son derece seÇkin olan ‘a
takımı’ sergisinin, başarılı küratörlüğü iÇin
de adnan bey’ i kutluyorum.”

“genelde türk plastik sanatlarından Çok iyi örneklerin
bulunduğu bir sergiyle karşı karşıyasınız.
bu sergi iyi değerlendirilmelidir.”

a

dnan Çoker, uzun yıllar birlikte sergilere
katıldığı sanatçı dostlarından oluştuğunu
söylediği ‘a takımı’nın küratörlüğünü
üstleniyor. projeyi türk resim ve heykel
sanatında kendini kanıtlamış, uyumlu, saygı ve sevgi
çerçevesinde birlikte çalışmayı istediği sanatçılara
teklif ettiğini belirten Çoker, özel teşebbüslerin sanata
yaklaşımını takdir ettiğini söylüyor ve sanat dünyasına
yeni bir galeri kazandıran, serginin düzenlendiği
sürmeli otel’e de teşekkür ediyor.
ismi seçerken nasıl bir kriter ya da kriterlere
dikkat ettiniz?
türk resim ve heykel sanatında kendini kanıtlamış
sanatçılardan oluşan sergide yer alan arkadaşların beşi,
akademi yıllarında benim öğrencilerim olmuş, diğerleri
de sanat dünyamızda adını duyurmuş sanatçılardır.
Sizi bundan sonra da küratör olarak da
görmeye devam edecek miyiz?
Bunu şimdilik bilemem, zamanı gelince ve şartlar uygun
olursa neden olmasın.
Sergiye verilen ismin kapsadığı herhangi bir
mesaj ya da sizin için bir anlamı var mı?
a takımı uzun yıllardır birlikte sergilere katıldığım
sanatçı dostlardan oluşuyor. Ben uyumlu insanlarla
birlikte çalışmayı severim, huysuzlarla uğraşamam.
şunu demek istiyorum, problem çıkarmayan, saygı ve
sevgi çerçevesinde beraber olmak istediğim sanatçılara
teklif ettim, onlar da beni kırmadılar. Bir diğer önemli
konu da şu sanatçılar, artık büyük tuvallerle çalışmayı
tercih ediyorlar.
Sürmeli Otel’in yaptığı gibi galeriler dışında
özel teşebbüslerin bu tarz yaklaşımlarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
salonun boyutlarını ele alırsak, s art 1 sanat eseri
için yeterli bir mekan. eser sayısı
de olabilirdi. o
zaman a takımı
sanatçıdan oluşurdu. Bazı dostların

üzüldüğünü, kırıldığını ve hatta sosyal medyada bunu
başkalarına yazdırdıklarını bile gördüm.
Sürmeli Otel’in yaptığı gibi galeriler dışında
özel teşebbüslerin bu tarz yaklaşımlarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
sanat dünyasına yeni bir galeri kazandıran sürmeli
otel, istanbul’ un belli başlı otellerinden biridir. diğer
özel teşebbüslerin sanata yaklaşımlarını, bir sanatçı
olarak takdirle karşılıyorum. sanatın onlara da ihtiyacı
var. Bu arada sürmeli otel’e de teşekkür ediyorum.
Küratör belirlediği temayı sanatçıyla
görüştükten sonra onun üretim sürecine
müdahale eder mi? Sergi alanına gelmeden
önce gidip onunla görüşür mü?
yalnızca sanat kalitesine güvendiğim sanatçılardan
seçtim. hepsinin ne yaptığını bildiğim için, hiçbir şekilde
müdahale etmedim, serbest bıraktım. Bu sergide tema
gözetilmemiştir.
lkemize gelirsek plastik sanatların kalbinin
stanbul’da attığını söylemek mümkün. akat
başka çabalar da görüyoruz. Ankara’da fuar
yapılıyor örneğin. Sanatın tek bir merkezde
toplanmasına nasıl bakıyorsunuz?
sanat, büyük şehir işidir. istanbul bunun için en
elverişli şehir olmaya devam ediyor. ankara’ da da iyi
açılımlar başlamıştır. sanatın tek merkezde toplanması
sanatçıların iletişimi açısından önemlidir.
Sergiye katılan sanatçılar var olan mevcut
eserleri ile mi yer alıyorlar yoksa sergi için özel
işler mi meydana getirdiler?
kendilerini en iyi ifade eden eserleriyle katıldılar.
Kısaca sizden sergiye katılan sanatçılar ve ser
gilenen eserler hakkında bilgi alabilir miyiz?
genelde türk plastik sanatlarından çok iyi örneklerin
bulunduğu bir sergiyle karşı karşıyasınız. Bu sergi iyi
değerlendirilmelidir.

Ressam Koray AtIS
“dengesiz adlı eserim ile doğadaki
dengeye vurgu yapmak istedim. Her şeyin bir
dengesi olduğuna inanıyor ve buna dikkat
Çekmek iÇin, bu eserleri
yapmaya Çalışıyorum.”

metalden işlenen heykeller

IBRAHIM KOC,
“Bu saydıklarınız savaş, Barış, karmaşa vB etkenler sanatı ve sanatÇıyı var eden etkenlerdir.
sanatÇı her zaman proBlem olanı kendisine malzeme yapar ve o proBlem üzerinden okur ve
üretimlerini gerÇekleştirir. aksi takdirde üretimi dekoratif Bir nesneden öteye gidemez.”
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devam ettim. şimdi de bir yıl sürecek bir misafir
sanatçı programı için avustralya’ya gidiyorum.
sonrasında eğer uygun koşulları sağlayabilirsem
griffith üniversitesi’nde master, phd yapmayı
düşünüyorum. eğer türkiye’de sanat okuyorsanız
kesinlikle adresi istanbul olmalı. sanatsal etkinlikleri
yakinen takip edebileceğiniz müzeler, galeriler,
sanat fuarları ve bienallerle, sanatsal her şeyin
iç içe yaşandığı tek kent istanbul. sanırım bu
durumda istanbul gerçekten iyi bir durak, iyi bir
köprü, kısacası iyi bir okul. eğer işinizi severek
yapıyorsanız ve üretiyorsanız buradan kendinizi
dünyanın her yerine kanalize edebilirsiniz. en
azından bu durum benim için böyle. Bunun nedeni
belki de yörük kültürü ile büyümüş olmamdır.
Sanatınızda önceden yaptığınız işler aktüel

olarak ele aldığınız çalışmaları nasıl
etkiledi?
ilk yıllarda ürettiğim çalışmalar genellikle öğrencilik
döneminden kaynaklanan disiplin ve bir takım
maddi nedenlerden ötürü küçük boyutlu, kaide
üzerinde sergilenebilen çalışmalardı. üniversite son
sınıfta açtığım ilk kişisel sergimde de bu çalışmaları
sergiledim. mezun olduktan sonra özgürlüğün
verdiği enerji sayesinde ilk işim heykellerimi
kaideden kurtarmak oldu. aynı dönemde ay
kadar ömer uluç’a yardım ettim. ömer uluç
benim için çok değerli, saygı duyduğum, birçok
konuda etkilendiğim bir sanatçıdır. Çalışmalarımı
enstalasyona dönüştürmem ve rengi kullanmamda
büyük etkisi olmuştur. eskiden yeniye baktığımızda
çalışmalarımdaki değişim çok net fark edilebiliyor
aslında. her şeyin yeri ve zamanı olduğuna
inanıyorum, ona göre ilerliyorum. aklıma çok yeni
fikirler gelse de o fikri hayata geçirme zamanının
geldiğine inanmıyorsam not alıp daha sonrasına
bırakıyorum. örneğin, 011- 01 yıllarında
üretmeye başladığım “ötemorfoz” isimli projemin
çizimlerini 00 yılında yapmaya başlamıştım.
geçtiğimiz aylarda odtü sanat festivali için
ürettiğim ve orada sergilenen “kent” isimli çalışma
heykel ve video’dan oluşmaktaydı.
Böcekler başta olmak üzere hayvan
figürlerine yer veriyor olmanızın hikayesi/
sebebi nedir?
Biz insanlar genellikle doğadaki canlılara ve
nesnelere simgesel anlamlar yükleriz. özellikle de
hayvan figürlerine yüklediğimiz bu simgesellikleri

rutin yaşantımızda sıkça kullanırız. Bu
simgesellikler kimi zaman bizleri yöneten güçlerin
de sembolüdür. Ben de heykellerimde hayvan
figürlerine insanlar tarafından yüklenen simgesel
anlamların kendi içerisinde oluşturduğu imgeleri
kullanıyorum tema olarak. dinozor, sivrisinek,
at, bukalemun, yusufçuk, gergedan, tavşan... Bu
hayvanların hepsine yüklenen simgesel anlam,
iktidarı çağrıştıran imgelerle yüklüdür. Ben de
bu hayvanları forma dönüştürürken, büyük olanı
küçültüp küçük olanı büyüterek, birbirine zıt
renkler kullanarak ve çoğaltarak betimliyorum. Bir
anlamda insanların yüklediği o simgesel anlamları
alaşağı, tersyüz ediyorum.
ibrid oluşumları seçerken öncelik
verdiğiniz hususlar neler? avşan kafalı
adam isimli çalışmanızın hik yesini de
anlatırsanız harika olur
aslında seçtiğim bir şey değil. sanat tarihini ve
mitolojiyi incelediğimizde benzerleriyle bolca
karşılaşsak da benim yapış nedenim tamamen
aktüel yaşamımızda karşımıza çıkan problemlere
sosyolojik açıdan bakmakla ilintili. ayrıca baştan
beri üzerinde durduğum iktidar, oyun gibi
kavramları destekleyen çalışmalarımın bir devamı
niteliğinde. “ötemorfoz” serisinin ilk işi 011’de
contemporary ıstanbul’da sergilenen turuncu
kaz kafalı, turuncudan yeşile doğru degrade yeşil
kanatları olan ama kolları olmayan bir heykeldi.
tavşan kafalı adam heykeli ötemorfoz- ise
kırmızı kafalı, göbek deliği olmayan, elindeki
elma şekerini arkasında saklayan adeta sürpriz

yapmayı bekleyen bir heykel. Bu çalışma üzerine
düşünmeye beni hep aklımı kurcalayan adem ile
havva hikayesi itti. Ben de adem’i günümüz erkek
anlayışına göre biraz yorumladım.
stanbul’da yapılan sanat etkinlikleri
için ne düşünüyorsunuz? ünyadaki
benzerleriyle kıyaslayacak olsanız artıları
eksileri neler olur?
istanbul’u ya da herhangi bir metropolü birbiriyle
kıyaslamanın doğru olduğunu düşünmüyorum.
her yerin kendine özgü dinamikleri var. ama
şunu diyebilirim ki dünya üzerinde hem üretip,
hem sergileyip aynı zamanda bir de ürettiğiniz
eserlerinizi satacağınız birkaç kent var londra,
new york, shanghai, Berlin ve istanbul. Benim
görüşüm istanbul çok yakın zamanda bu
saydığımız kentlerin içerisinde en popüleri olacak.
ekonomik bakımdan sanat yapıp rahatlıkla
geçinebileceğiniz en uygun yer burası gibi
görünüyor. Bu yüzden avrupa ve diğer kıtalarda
yaşayan insanlar yavaş yavaş istanbul’u tercih
etmeye başladılar.
Kamusal alan ve heykel uyumu
konusundaki düşünceleriniz nedir?
türkiye’den bakarsak durum içler acısı maalesef.
kentler kendi sembollerini göstermek adına
sanatsal olanı tamamen göz ardı ediyorlar. ya
da anlayışları kıt diyebiliriz. kamusal alan ve
heykel söz konusu olunca meseleyi en başından
kent tasarımından ele alıp öyle devam etmemiz
gerekiyor sohbetimize. Bu yüzden moralimizi
bozmadan diğer sorulara geçelim.
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acizliğinden ötürü öyle yazılmış diyelim. eğitim
meselesine gelince maddi olanakları sınırlı
memur bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm ve bu
durum bende zamanla çalışma gereksinimine
dönüştü psikolojik olarak. ilkokul döneminden
lise dönemine kadar okul saatlerinin dışındaki
boş vakitlerimi dayım ve ağabeyimin tabela
ve metal atölyesinde, onlara çıraklık yaparak
geçirdim. o zaman kazandığım deneyimlerin
yıllar sonra sanatıma katkı sağlayacağını hiç
tahmin edemezdim. üniversiteye ilk olarak
mersin üniversitesi güzel sanatlar fakültesi’nde
başladım. Bir yıl orada eğitim aldıktan sonra
istanbul’a marmara üniversitesi güzel sanatlar
fakültesi’ne geçiş yaptım. mimar sinan güzel
sanatlar üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimime
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brahim koç, şatafat ve süs içine gizlemeden,
yaptığı işin yalın estetiği ile ön plana çıkan bir
sanatçı. materyal ve çizgi olarak alışılageldik
heykeltıraşlardan ayrılan koç, galata’daki
atölyesi ve koşuyolu, acıbadem’deki evinin
bahçesinde devam ettiriyor çalışmalarını.
Bu sayı yayına hazırlanırken bir yıllık bir proje için
avustralya’ya giden koç, sanat algısı ve küresel
anlamda sanatın güncel durumuyla alakalı
sorularımızı yanıtladı.
ğitime Mersin’de başlamış olsanız da
stanbul’da tamamlamışsınız. edir bunun
sebebi?
ailem mersinli zaten ben de nüfus cüzdanıma göre
1
yılının ocak ayında gelmişim bir yerlerden.
aslında 1 0 doğumluyum. nüfus memurunun

“kentler kendi semBollerini göstermek adına sanatsal olanı tamamen göz ardı ediyorlar. ya
da anlayışları kıt diyeBiliriz. kamusal alan ve heykel söz konusu olunca meseleyi en Başından
kent tasarımından ele alıp öyle devam etmemiz gerekiyor sohBetimize.”

sanata genÇ soluk

NEBAHAT KARYAGDI
“özellikle yurtdışında sanatÇılar Çok cana yakın ve paylaşımcı. BirÇoğu istanBul’u
görmek istiyor. istanBul’daki sanat faaliyetlerinde yer almak istiyor.”
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zellikle yurtdışında katıldığı
sergilerle son dönemde sıkça
gündeme gelen ressam nebahat
karyağdı, galata’daki atölyesinde
çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
yakın zamanda yunanistan’daki chanıart
01 contemporary art festıval’de
sergilenen işleriyle övgü toplayan sanatçı kasım
ayı içerisinde açmayı planladığı sergisinin
hazırlıklarını sürdürüyor. düzenli olarak sanat ve
kültür yazıları da yazan karyağdı, aynı zamanda
unesco uluslararası plastik sanatlar derneği
upsd yönetim kurulu üyesi.
Resme başlama kararını ne zaman
ve nasıl aldınız? Bugüne kadarki
kariyerinizde dönüm noktası
diyebileceğiniz bir olay var mı varsa
bizimle paylaşır mısınız?
Ben antalya anadolu güzel sanatlar lisesi
mezunuyum. profesyonel olarak ressam olmaya
hayatımı bu şekilde sürdürmeye henüz o
yaşlardayken karar verdim. daha öncesinde
tasarıma merak duyuyordum. 00 yılında rh
sanat dergisi türkiye’de bir ilk olarak “yılın
genç ressamı” yarışmasını düzenledi. sanırım

bu benim hayatımdaki bir işaretti. Belki aldığım
birçok ödül, çalıştığım işler ve insanlar da bana
hep şans getirdi ve bir adımı daha atmanın
cesaretini verdi.
Son dönemlerde özellikle yurtdışındaki
çalışmalarınızla gündeme geliyorsunuz.
eçtiğimiz yıl Amsterdam Sho case
nternational hibition of ontemporary
Art ve Barcelona Sho case
nternational Art air’e de katıldınız.
aha önce AR Miami’de de çalışmalarınız
sergilendi. özlemlerinize dayanarak
özellikle son yıllarda Avrupa’da ürk
sanatına ve ürk sanatçılarına bakışı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
özellikle yurtdışında sanatçılar çok cana yakın
ve paylaşımcı. Birçoğu istanbul’u görmek istiyor.
istanbul’daki sanat faaliyetlerinde yer almak
istiyor. avrupa’da yaşayan türklerle bir araya
geliyoruz. onlar ek bir iş yapmadan sadece
sanat yaparak hayatlarını devam ettirebiliyorlar.
ama tabii ki sadece sanat yaparak ayakta
kalamayan ve başka işlerde yapan birçok türk ve
yabancı sanatçı var.
n son
A aR
O
MPORARY
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AR
S
A kapsamında irit
Olivepress ontemporary Art Museum’da
çalışmalarınız sergilendi. Biraz komşu
Yunanistan’daki bu sanat festivalinden ve
izlenimlerinizden bahseder misiniz?
yunanistan sanatla iç içe bir ülke. ufacık
adalarda birinci sınıf galeriler var. köylerinde
bile mutlaka bir müze mevcut. atina’da ve
selanik’te çağdaş sanat müzelerini gezdim. tabii
bunlar italya ve ispanya ile kıyaslanmayacak
bir koleksiyona sahip. müzecilikte türkiye’nin
çok önündeler. yunanlı sanatçıları çok başarılı
buluyorum. kriz olmasaydı avrupa sanat
piyasasında güçlü bir ülke olabilirdi. sanata ilgi
yoğun, girit belediye başkanı bizlere gelecek
yılda fuarda katılımcı sanatçı olarak yer almayı
teklif etti çok mutlu oldum açıkçası. athina
contemporary sanat fuarı da girit uluslararası
sanat fuarı da gördüğüm kadarıyla çok başarılı.
Kasım ayı yeni bir sergi açtınız. asıl
dönüşler aldınız bu serginiz ile?
“gez Beni” isimli sergim benim için özeldir
yıldır türkiye’ de kişisel sergi açmamıştım. ne
yaptığımı, ne yapacağımı merak eden dostlarım,
sevenlerim vardı. yoğun bir ilgiyle geçen açılış,
hocalarımın ve saygı duyduğum sanatçıların
desteği ve eleştirileri öğrencilerimin , izleyicilerin
ilgisi ve sanatsever evlere, koleksiyonlara
giden resimlerim istediğimden de başarılı
geçtiğini söyletiyor bana. Bir de devamında
aldığım teklifler ve davetler oldu. ayrıca gelecek
sergilerim için yapmam gerekenleri öğretti ve
gösterdi.
Yunanistan’da da katılacağınız yeni
bir sergi olacak bildiğimiz kadarıyla.
Biraz bundan bahsedebilir misiniz?
Önümüzdeki dönemde başka hangi
çalışmalarla sanatseverlerin karşısına
çıkacaksınız?
yunanistan gerçekten sanat dolu bir ülke.
geçen haziran sonu girit’te idim. uluslararası
chania contemporary fuarına katıldım ve hala
chania olive press contemporary museum
da eserim sergilenmekte. türk sanatçılar ilgi
görüyor ve davetler alıyoruz. aleksandropoli’deki
sergimde oranın köklü bir galerisinde karma
bir seçki ve interdisipliner. ocak ayında galata’
da gergedan sanatın “zamana dair” isimli
açılış sergisinde yer alacağım. Bursa’ da şubat
ayında 1 . kişisel sergim olacak. 01 mayıs
ayında pinelo galeride yine bir sergim olacak.
tabii ki önümüzdeki dönemlerde bazı sürpriz
çalışmalarla da karşınıza çıkacağım.
ürkiye’de çağdaş sanata yaklaşım ne
boyutta sizce? Son yıllarda artan ilgiyi
neye bağlıyorsunuz?
Çağdaş sanatta güzel işler çıkıyor. yeni galeriler
açılıyor, ümit verici bunlar. fakat bazı işler
modaya uyarak, yapmış olmak için yapılan
çalışmalar. Bu tarz sabun köpüğü işler kalıcı
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olamayacak diye düşünüyorum.
Çağdaş sanatın desteklenmesi için
hem üretici hem de alıcı kesime düşen
sorumluluklar sizce neler? Özel sektör
ve devlet desteği ne düzeyde?
devletin destek verdiği hiçbir şey
hatırlamıyorum. yanlışım varsa düzeltin. özel
sektörden sponsorluk aldığım durumlar oldu
örneğin benim de. ama sponsorların size
saygısı çok önemli. gerçek anlamda sanattan
anlayan bir kitle var bir de yatırımcılıkla teşvik
edilmiş bir kitle var. resim, heykel ve fotoğraf
çalışmalarının satın alınmasına yönelik bence
artan bir ilgi var.
PS
nesco luslararası
Plastik Sanatlar erneği yönetim
kurulundasınız aynı zamanda.
erneklere ne tür sorumluluklar
düşüyor ve neler yapılabilir ülkemizde
çağdaş sanatın desteklenmesi adına?
meslek derneklerinin üzerine düşen
sorumluluklar dışında upsd birçok önemli
sergiyi organize ederek, kamuoyu oluşturup
ülke gündeminde önemli olaylara tepkisini
belli ederek çalıştığını, üzerine düşen görevi
yaptığını gösteriyor. aynı zamanda upsd
maçka sanat galerisinin sorumlusuyum
Bir başka sanatçı arkadaşımla birlikte. Bu
galeride güzel sergilere ev sahipliği yapmayı
planlıyoruz.
ürkiye’de orta kuşak sanatçı olmak
ünyanın genelinde piramit şeklinde
bir yapılanma olduğunu görüyoruz
en üstte usta sanatçılar bulunurken
en hareketli olan taban kısımda yeni
yetişen sanatçılar büyük bir dinamizm
oluşturuyor ve orta kısımda bu ikisini
bağlayan adeta belkemiği gibi olan
orta kuşak sanatçılar yer alıyor.
lkemizde ise piramitten ziyade bir kum
saatini andırıyor sanki bu yapılanma
ve oldukça da kırılgan. Bizzat bu
yapılanmayı deneyimleyen bir sanatçı
olarak siz neler düşünüyorsunuz?
tespitiniz ilginç ve bir o kadar da doğru.
türkiye de sanat ortamı yeni yeni gelişiyor. Ben
pes etmemeyi tercih ettim en başından beri ve
kulağımı birçok gürültüye tıkadım. samimi ve
sahici davrandım, karşılığını da bulacağıma
inanıyorum.
Önümüzdeki dönemde uluslararası
fuarlarda yine sizi görebilecek miyiz? Bu
konuda süren hazırlıklarınız var mı?
kişisel sergim ile çakıştığı için vazgeçtiğim
bir avrupa fuarı var. fakat aralık ayında
aleksandropoli’de bir karma sergide yer
alacağım.
Yılsonu ülkemiz için de oldukça
hareketli geçecek. stanbul Bienali
Artinternational AR S gibi sanat
festivalleri ve fuarlar gündemimizde.
Yine çağdaş sanatın ritmini tutan
AR Miami için de gün sayıyoruz.
Bu festival ve fuarlardan bu yıl için
beklentileriniz neler?
umarım bu fuarların hepsi çok başarılı geçer.
fakat benim endişem bu fuarlarda yer alması
gereken birçok ismin yer alamayışı ve her yılın
bir öncekini tekrar edişi. Benim avrupa da
katıldığım birçok fuarda sanatçılar kendileri
galerilerden bağımsız olarak katılıyor. Bu çok
önemli çünkü bu durumda siz izleyici ile bir
arada oluyorsunuz ve serbest olarak kendinizi
temsil ediyorsunuz.
Röportaj senem öztürk
otoğraflar ece oğultürk

“Çağdaş sanatta güzel işler Çıkıyor. yeni galeriler aÇılıyor,
ümit verici Bunlar. fakat Bazı işler modaya uyarak, yapmış
olmak iÇin yapılan Çalışmalar. Bu tarz saBun köpüğü işler
kalıcı olamayacak diye düşünüyorum.”
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aLoş çavDar, koMet

eroL

ManDIracI BeGüM Ga ioğLu eyneP SaLMan koMet çağLa caBaoğLu ceyLi

Bay inşaat sanatseverleri

KOMET LE

oLGaç artaM

ceyLin

ManDIracI, koMet, eroL

SiBeL çakIr, eroL

ManDIracI

ManDIracI, eyneP SaLMan

gösterim, komet’in hazırladığı şiir müsveddelerinden oluşan yeni Bir seri ve Bu seriyi
tamamlayan heteroklit oB e Çalışmalarından oluşan yerleştirmeler iÇerdi.

Buluşturdu...

koMet

artful lıvıng konseptiyle sanatı yaşamla Bir arada
sunan Bay inşaat, şiir ve sanat dolu Bir akşamda iş
dünyasının ileri gelenlerini ağırladı. Bay inşaat’ın
desteğiyle ve sanatÇı komet’in katılımıyla “komet
momet, şiir müsveddeleri” özel gösteriminin yapıldığı
yemekte ve sonrasında sanat dolu saatler yaşandı.

d

dönemi şiirleri’ olarak nitelendiriyor.
Bay nşaat esteğiyle
Sanat olu ece
sanat ile iç içe konsepti ile maslak’a ve
istanbul’a değer katacak
maslak projesi
hakkında bilgi veren erol özmandıracı,
sanat dolu bir akşamda komet gibi değerli
sanatçıyla birlikte olmaktan duydukları
mutluluğu ifade ederken şöyle konuştu
“ maslak olarak yine sanat dolu bir gece
geçirmekten dolayı çok mutluyuz. Biz Bay
inşaat olarak, artful living konseptimizle
sanatı yaşamla harmanlıyor ve
maslak’ı
sanattan ilham alarak inşa ediyoruz.
sanatla iç içe bir yaşam stili sunan artful
living konseptimizden, ofis, konut, otel

s

SuSan Mc Murrain ayşeGüL karaDeni

eğerli sanatçı komet’in yeni
şiir kitabı ‘komet momet’in
yayınlanması dolayısıyla
nişantaşı’nın çağdaş sanat
alanında öncü galerilerinden Çağla
cabaoğlu gallery’de, değerli sanatçı
komet’in katılımı ile iş ve sanat dünyasının
önde gelen isimleri Bay inşaat desteğiyle
akşam yemeğinde buluştular.
sanatçının hazırladığı şiir
müsveddelerinden oluşan yeni bir seri
ve bu seriyi tamamlayan heteroklit obje
çalışmalarından oluşan yerleştirmeler
içeren gösterimde sanatçının 1 0’lardan
bugüne kadar yazdığı yazılardan bir kesit
izlendi. komet, bu son kitabını ‘olgunluk

şirin çetinkaya
ve yaşam alanlarının tümünde hissettirmek
istediğimiz en yüksek kalite değerine
tasarım ve fonksiyonelliği birleştiren mimari
felsefemize kadar,
maslak ile bölgedeki
dinamizmin odak noktası olmayı hedefliyoruz.
01 yıl sonunda tamamlanacak projemizde,
sanata katma değer yaratabilecek marka
değeri kazandırabilecek 00 kişilik, çok
amaçlı bir performans merkezimiz olacak.
Buranın maslak’ta çalışan, yaşayan kişilerin
ofislerinden çıkıp gelmek isteyecekleri tek
adres olmasını hayal ediyoruz.
maslak
olarak, her an sanatla iç içe yaşıyoruz
ve alem işbirliği ile hazırladığımız ‘artful
living’ dergimizde, sanatın nabzını hayatın
ritmiyle birleştirmek, bizlere büyük heyecan
veriyor. Bu heyecanımızı bizlerle paylaşan,
türkiye’den ve dünyadan sanat etkinliklerini
barındıran muazzam bir içerikle, sanatın
hayatlara nüfuz etmesine, hayatları
zenginleştirmesine yardımcı olan artfulliving.
com.tr sitemiz de övgüyü hak ediyor.”

e a GüvenaL, çağLa caBaoğLu

ayşeM SaraçoğLu

cekI BenSuSe, tILDa BenSuSe, şa ak LevI, SteLLa LevI

ceyLin eroL

ManDIracI, SteLLa şa ak Levi
BeLkiS akSoy, aykut Banu tarakçIoGLu

LAURE FAVRE KAHN

eSra kaktüS

Seray Sever

niLGun taner tonBuLoğLu, SteLLa Levi, Laure avre kahn, ceyLin eroL o ManDiraci, Sa ak Levi

laure favre-kahn Bay inşaat’ın
artful lıvıng konseptiyle düzenlenen

OZEL GALA

resitaliyle Büyüledi
ünlü fransız piyano virtüözü laure favre-kahn
‘özel gala resitali’nde sakıp saBancı müzesi
ssm ‘the seed’de sahne aldı.

B

ay inşaat’ın artful living konseptiyle düzenlenen gala gecesi
kapsamında romantik fransız piyano virtüözü laure favre kahn
istanbul’daydı. iki konser veren sanatçının
ilk konseri sakıp sabancı müzesi ssm
‘the seed’de Bay inşaat misafirlerine özel
olarak düzenlendi. iş, sanat ve cemiyet
dünyasının ünlü yüzleri geceye büyük

ilgi gösterdiler. Bay inşaat’ın ev sahipliği
yaptığı gecede yönetim kurulu üyeleri
erol-ceylin özmandıracı, şafak-stella
levi ve taner-nilgün tombuloğlu seçkin
konuklarını ağırladılar. seray sever, Belkıs
aksoy, aykut-Banu tarakçıoğlu, muratBeyza aslan, Çağla cabaoğlu, esra kaktüs, gizem tatlıcı, özlem güsar, vedat
alaton, merve yöneyman ve yelda tiftik

s

LAURE FAVRE KAHN

yeLDa ti tik

niLGün taner toMBuLoğLu

veDat aLaton, Merve y neyMan

Bey a Murat aSLan

Başarılı piyanizmiyle dikkat Çeken fransız sanatÇı hakkında “sahne ener isi
ise ışığın efendisi remBrant’ı kıskandıracak kadar parlak” yorumları yapılıyor.
geceye renk katan isimler oldular.
Bay inşaat sakıp sabancı müzesi’nde sanat dolu bir
gece yaşattı
sanattan ilham alan yaşam alanları felsefesi ile
sektöründe farklı bir kulvar yaratan Bay inşaat, sanat etkinliklerine destek vermeye devam ediyor.
maslak projesinde artful living konsepti ile mimari
tasarımdan sunacağı yaşam tarzına her noktada
sanat ve hayatı bir araya getiren Bay inşaat, kentin
sanat ajandasına da katkıda bulunuyor. Bu kapsamda istanbul resitalleri’ne verdiği uzun soluklu
desteği bu yıl da sürdürüyor.
istanbul resitalleri kapsamında sakıp sabancı
müzesi ssm - the seed’te sahne alan laure favre kahn, Bay inşaat misafirlerine muhteşem bir
sanat gecesi yaşattı. sanatçı bu resitalde 01 nisan
ayında piyasaya çıkan, ünlü bestecilerin en güzel
dans yapıtlarını kaydettiği “danses” albümünü
seslendirdi.
aure avre Kahn inleyenleri Kendine
ayran Bıraktı
romantik dönemin büyük ismi chopin’i kendine

aşık edecek kadar başarılı piyanizmiyle dikkat çeken
fransız sanatçı hakkında “sahne enerjisi ise ışığın
efendisi rembrant’ı kıskandıracak kadar parlak”
yorumları yapılıyor. laure favre-kahn, ilk müzik
öğrenimini avignon konservatuarı’nda aldıktan
sonra, 1 yaşında birincilik ile ödüllendirildiği paris
konservatuarı’na girdi. 1
yılında midem müzik
festivali’ne kabul edildi. aBd’de düzenlenen uluslararası piyano yarışması “pro piano competition”ı
001’de tüm jüri üyelerinin oybirliği ile kazanarak
“yılın sanatçısı” seçildi. ilk carnegie hall konserinin
ardından new york times’da çıkan olağanüstü
övgülerle dolu eleştiri ile dikkatleri üzerine çekti.
geçtiğimiz sezon hong kong senfoni ile konserler
veren favre-kahn, aynı zamanda fransız senfoni
orkestrası, cannes orkestrası, monte carlo filarmoni orkestrası gibi orkestralarla konserler veriyor.
ünlü fransız piyano virtüözü laure favre-kahn’ın
bu güne kadar yayınlanmış toplam 11 albümü bulunuyor.
Bay inşaat yönetim kurulu üyesi erol özmandıracı
ise, şehir hayatına sanatla renk katan istanbul resi-

talleri ve benzeri etkinliklere destek vermekten mutlu
oldukları ifade ederek şöyle konuştu “istanbul gibi
değişen ve gelişen bir kentte, sanatın yaşama nüfuz
etmesi çok önemli.
maslak projemizde bunu
sağlamak için üç perspektifli, bütünsel bir yaklaşımımız var. sanat mimari tasarımda kendini hissettiriyor, fiziki mekanlarda ve alanlarda sanat eserleri
ile proje içerisine yerleşiyor ve sunacağımız yaşam
biçiminin sanatın entegrasyonu ile bütünsellik tamamlanıyor. kendi projemizde sunduğumuz değeri
daha da artırmak için, kentin sanat yaşamına da
katkıda bulunmaya özen gösteriyoruz. Büyük bir
piyona virtüözü olan laure favre-kahn’ı sanatseverlerle buluşturmak bize heyecan verdi”
özmandıracı sözlerini şöyle sürdürdü “avrupa
ağırlıklı olmak üzere asya ve amerika’da konserler veren, önemli festivallere konuk olan dünyanın
sayılı piyano virtüözlerinden laure favre-kahn’ı
ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bay inşaat olarak
kendisinin sanat ışığından aldığımız ilham,
maslak projemiz ve artful living konseptimiz için yeni bir
renk, yeni bir zenginlik olacak.”

aLi BuLut, ayşe BiLGen, SeraP aLtInBaş, ahMet Güneştekin, iMaM aLtInBaş, Levent BiLGen
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york’un konuştuğu isim

AHMET GuNEsTEKIN
,
türkiye Çağdaş sanatının uluslararası ismi ahmet güneştekin, dünyanın önde gelen sanat
kurumlarından marlBorough gallery Bünyesindeki ilk sergisini,
kasım akşamı ne
york’ta Başlattı. “ahmet güneştekin son dönem resimler” Başlıklı serginin aÇılışı Beklenenin
Çok üstünde Bir ilgi görerek ne york sanat camiasının gündemine oturdu.

ö

amerikalı ve türkiyeli sanatçı, sanat tarihçi,
eleştirmen, art dealer, koleksiyoner, iş adamı ve
basın mensubu katıldı. Beklenenin çok üstünde
gösterilen yoğun ilgi ve sergilenen eserlerin
tamamının henüz açılışın gerçekleştirildiği
saatlerde önemli koleksiyonlara d hil olması
sonrasında new york sanat dünyasının bir anda
gündemine oturdu.
marlborough gallery, serginin açılış kokteylinin
ardından ahmet güneştekin onuruna four
seasons restaurant’da, new york sanat ve iş
dünyasından çok sayıda seçkin davetlinin yer
aldığı bir de yemek verdi. galeri Başkanı pierre
levai yemekte yaptığı konuşmasında, “ahmet
güneştekin sergisinin, son yılların en kalabalık
ve başarılı sergisi” olduğunu ve “sergide
yer alan eser sayısının iki katı daha eserin
bulunmuş olması durumunda da yine tamamının
koleksiyonlara d hil olacağına inandığını” ifade
ederek ahmet güneştekin’den yeni eserler
istediklerini açıkladı. ahmet güneştekin’le birlikte
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MarcIa LevIne, ahMet Güneştekin, PIerre LevaI

zgün eserleri ve ses getiren
sergileriyle türkiye’den sonra
uluslararası alanda da hızla
yükselen çağdaş sanatın önemli
ismi ahmet güneştekin’in mayıs 01 itibariyle
sanatçıları arasına katıldığı marlborough gallery
bünyesindeki ilk kişisel sergisi, oldukça renkli
bir açılışla galerinin new york merkezinde
başladı. “ahmet güneştekin son dönem
resimler” başlıklı serginin açılışına türkiye, aBd
ve dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda davetli
katıldı. açılışa, dünyanın önde gelen sanat
eleştirmenleri arasında gösterilen donald kuspit,
ispanya’nın çağdaş sanat ustası manolo vald s
ile türkiye sanat camiasının saygın ismi şair ve
sanat yazarı gülseli inal’ın yanı sıra
kasım
akşamı cipriani all street restaurant’da ahmet
güneştekin onuruna çok özel bir yemek veren
altınbaş mücevherat’ın yönetim kurulu Başkanı
imam altınbaş ile altınbaş mücevherat’ın ceo’su
ali Bulut’un da aralarında bulunduğu çok sayıda

ahmet güneştekin,
mezopotamya ve anadolu
kültürünü dünya
halklarıyla Buluşturduğu
uluslararası sanat
yolculuğuna, geÇtiğimiz
günlerde gerÇekleştirilen
art Basel miami Beach’te
de Bünyesinde katıldığı
marlBorough gallery’nin
01 yılı iÇinde kendisi
iÇin planladığı sanat
etkinlikleriyle devam edecek.
marlborough sanatçıları arasında yer alan
dünya çağdaş sanatının yaşayan önemli
sanatçılarından manolo vald s de sergi ile
ilgili değerlendirmesinde, “o kadar farklı ve
güçlü eserler ki insan, onların özgürlüğünü
ve gücünü bedeninde hissediyor. ahmet’i çok
büyük bir gelecek bekliyor.” dedi. “sanatın
sonu” adlı kitabıyla dünya genelinde
sanatla ilgili yeni tartışmalar yaratan ve sergi
kataloğunun metinlerini kaleme almış olan
donald kuspit ise, “ahmet güneştekin’in
eserlerini canlı görmek, onlarla nefes
alıp vermek insanı daha da derinlerine
çekiyor.” dedi. açılışta ayrıca ilginç ve ahmet
güneştekin’i oldukça duygulandıran bir
buluşma da gerçekleşti. “antik modern”
başlıklı ahmet güneştekin hakkında yazılan
ilk metni kaleme alan şair ve sanat yazarı
gülseli inal ile “mistisizmin ele alınışı ahmet
güneştekin’in soyutlamaları” başlıklı ahmet
güneştekin hakkında yazılmış olan son
metnin yazarı donald kuspit’in buluşmaları,
güneştekin’i zorlu sanat yolculuğunun bu
önemli durağında oldukça duygulandırdı.
Bu buluşmayla birlikte türkiye ile amerika
sanat tarihinin çok önemli iki ismi üzerinden
kültürlerarası yeni ve sıcak bir diyalog da
başlamış oldu. ahmet güneştekin’in, türkiye

aLi BuLut, iMaM aLtInBaş, Güneri civaoğLu, SaLih Güneştekin
sanatının ve kültürel sermayesinin uluslararası
alandaki saygınlığını güçlendirme vizyonu
kapsamında oldukça önemli bir gelişme
olarak değerlendirdiği bu buluşmada zengin
ve nitelikli fikir alışverişlerinde bulunuldu.
ayrıca bu diyaloğun geliştirilip daha kapsamlı
sanatsal ilişkilerle pekiştirilmesi fikri de
benimsendi.
ahmet güneştekin, mezopotamya ve
anadolu kültürünü dünya halklarıyla
buluşturduğu uluslararası sanat yolculuğuna,
contemporary istanbul 01 ’ten sonra
geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen art Basel
miami Beach’te de bünyesinde katıldığı
marlborough gallery’nin 01 yılı içinde
kendisi için planladığı sanat etkinlikleriyle
devam edecek. güneştekin ayrıca 01
yılında altınbaş’la birlikte çok özel bir proje
kapsamında mezopotamya ve anadolu
efsanelerinin referans alındığı mücevherler
de tasarlayacak. Bu tasarımlar, referans
alınmış efsaneleri konu edinen tabloların
da yer aldığı bir sergi dizisi kapsamında
türkiye’yi dolaşacak. türkiye kültür ve
turizm Bakanlığı ile dışişleri Bakanlığının
da destek verdiği “ahmet güneştekin son
dönem resimler” başlıklı sergi, ocak 01
tarihinde sona erecek.

ahMet Güneştekin, DonaLD kuSPIt

BaLçiçek iLter, Gonca karakaş, PInar taPan,
SeDa DoManiç, çağDaş ertuna
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BURCU GoKcEK
,

ile ‘Biz olma’ halleri üzerine
“Çoğumuz Bugünün getirdiği yaşamsal ve toplumsal döngüler iÇerisinde Bireysel
farkındalıklarımızı erteleyerek yaşamak zorunda kalıyoruz. serginin Başlığını Belirlerken
Bizi ayrıştırmak yerine Birleştiren Bir Çatı seÇmek istedim ve ‘Biz’ diyerek hepimizi kapsayan
ortak hakikatler üzerine değinmek istedim.”

k
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sahte benliklerin gittikçe arttığı bir toplumda
yaşıyoruz. kendimizi hakikaten bilmeden
korunmasız kalamayız aksi takdirde sadece
kırılgan oluruz. Çoğumuz bugünün getirdiği
yaşamsal ve toplumsal döngüler içerisinde
bireysel farkındalıklarımızı erteleyerek yaşamak
zorunda kalıyoruz. serginin başlığını belirlerken
bizi ayrıştırmak yerine birleştiren bir çatı seçmek
istedim ve ‘Biz’ diyerek hepimizi kapsayan ortak
hakikatler üzerine değinmek istedim.
Bir önceki serginde de çalışmaların ‘ben’
kavramını çok belirgin bir şekilde ortaya
koymuştu. O sergideki ‘ben’ kavramı
‘biz’e nasıl dönüştü?
geçmiş araştırmalarımda benlik fikrini ana
bağlamından, yani bulunduğu ortamından ayırıp,
parçalara bölerek inceledim. şimdi yavaş yavaş
dağıttığım parçaları tekrardan birleştirdiğim ve

ben dediğim şeyi bulunduğu çevre içerisinde
incelemeye aldığım bir noktadayım.
Ben dediğim şeyin tekil değil çoklu bir
yapıya sahip, birden fazla alt ve üst kimlikler
barındırdığını gördüm. kendi kimliklerimle
barıştığım ve onları kabullenebildiğim noktada
çevremdeki insanları, benden farklılıklarını
daha iyi kabullenebildiğimi fark ettim. Biz
dediğimiz şeyin ‘ben’i, ben dediğim şeyin ‘biz’i
barındırdığını algılamaya başladım. Benliğin
derinine indikçe Biz dediğin şeyin kapsamı
genişliyor.
Bugün toplumsal anlamda yaşadığımız
ayrımcılıkların temel sebebini de kendimizle ilgili
yaptığımız sığ tarifler olduğunu düşünüyorum.
Şu anki serginde yaptığın çalışmaları ‘biz’
kavramı ile nasıl ilişkilendirdin?
yüzleşme fikrinden yola çıkarak oluşturduğum
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endinle yüzleştiğin müddetçe kalkanlara,
korumalara ihtiyacın kalmıyor, dolayısıyla
saklayacak veya üzerine örtecek yumuşak
karınların da olmuyor”. Burcu gökçek’in
geçtiğimiz aylarında artsümer’de sergilenen
kişisel sergisi çerçevesinde biz olma halleri
üzerine sohbet ettik.
Öncelikle serginin çıkış noktası olan ‘biz’
kavramını biraz açıklayabilir misin?
aslında yeni sergim kavramsal anlamda
‘kendimizle yüzleşme’ fikri üzerine kurulu.
kendinle yüzleştiğin müddetçe kalkanlara,
korumalara ihtiyacın kalmıyor, dolayısıyla
saklayacak veya üzerine örtecek yumuşak
karınların da olmuyor. Bilinçli olarak korumasızsavunmasız kalabilmeyi istemek bana göre
düşünülenin aksine bir güç göstergesi, iyi
bir karakter belirtisi. Bununla beraber çoklu

“Bugün toplumsal anlamda yaşadığımız ayrımcılıkların temel seBeBini de
kendimizle ilgili yaptığımız sığ tarifler olduğunu düşünüyorum.”
portreler gözlerimle göremediğim fakat
duyumsadığım bu alt kimlikleri görünür
kılabilme güdüsüyle yaptığım eserler. Ben’deki
bu çoklu durumu görünür kılabildiğim takdirde
çevremdeki diğer farklı kimliklerle benzerlikler
yakalayabileceğimi, farklı kimliklerin de benimle
ortaklıklar kurabileceğini düşündüm. Bu anlamda
da ben ve biz’in iç içeliğini görünür kılmak istedim.
Çalışmalarına bakarken portelerdeki baş
kısımlarının farklı hayvan başları ile yer
değiştirmesi sembolik anlamda ne ifade
ediyor?
zihnin yüceltildiği ve öne çıkartıldığı bugünün
dünyasında insanın güdüsel varlığını da
hatırlamak ve hatırlatmak adına, hayvanların
geçmişten bugüne mitolojik, totemik ve ruhani
dünyanın önemli sembolleri olarak kabul
edilmeleri ve tabi ki de darwin’in evrim teorisi
insanın kendini bilme ve bulma sürecinde
referans oluşturması açısından önemli olduğunu
düşünüyorum.

Serginin ortaya çıkış süreci nasıl oluştu?
artsümer’de yer alan oto portre sergisi için
hazırladığım gaze videosu ‘Biz’ sergisinin
çıkış noktası oldu. ‘yüzleşme’ meselesini kendi
üzerimden uyguladığım, yine kendimi bir
denek olarak kullandığım bu video-performans
çalışmasında bir meditasyon seansımı kayda
alarak içsel bir süreci dışsal bir fenomene
çevirdim. Bu çalışma uzun bir sürecin sembolik
bir anlatımı oldu ve bundan sonra buluntuları
ortaya koymak istedim ve portreler işte böyle çıktı.
Çalışmalarını üretirken nasıl bir yol
izliyorsun?
kafamda nadiren net bir görüntü oluyor.
görüntüden önce yapmak istediğim
şeyin duygusu beliriyor. o duygu üzerine
yoğunlaşıyorum ve yine o duygunun formunu,
bedenini bulmaya çalışırken çıkıyor eserler.
Bu sergi süreci için ne kadar bir zaman
çalıştın?
serginin araştırma ve üretim kısmı ile birlikte bir

buçuk sene diyebilirim. ilk altı ay araştırma ve
farklı denemeler ile geçti. Bir ipucu yakaladıktan
sonra da yavaş yavaş eserler ortaya çıkmaya
başladı.
Sergiye çalışma sürecinde fikirsel olarak
destek aldın mı?
Bir şeyler ortaya çıkmaya başladığında ancak
sorup, danışabiliyorum.
Bu sergi sonrası yapmayı planladığın
çalışmalarında içerik olarak bir birliktelik
olacak mı?
sanat pratiğimin göbeğine kendi yaşam
deneyimlerimi koyduğum için içerik anlamında
bir bağlantının olmaması imkansız ama konumu
farklı açılardan incelemeyi seçtiğim için üslup ve
malzeme açısından farklılıklar olabiliyor.
Sergi sonrasında bir planın var mı?
evet, seyahate çıkacağım.
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