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OyunBu | ThisPlay 

OyunBu başlıklı grup sergisi, Arter Koleksiyonu’ndan seçilen 
yapıtları çocukluk ve oyun kavramları etrafında bir araya 
getiriyor. Sergi, oyunun özgürleştiriciliğini, gerçekliği askıya alıp 
yeniden kurgulayışındaki kural tanımazlığını, gündelik olanın 
dışına taşma ve tamamen kendine ait bir düzen ve anlam 
üretme şekillerini, sanat yapıtları ve bu yapıtların sunduğu 
deneyimler bağlamında araştırmayı hedefliyor. Sanatın oyun 
kurucu niteliklerini oyun bozucu yanlarıyla birlikte ele alan 
OyunBu, rekabet, gerilim, şans, taklit, ritüel, sihir, esrime ve haz 
gibi kavramların izini sürerken hem yetişkinler hem de çocuklar 
için aslında kazananı olmayan ya da herkesin kazandığı bir 
oyun alanı açıyor.

Oyun ve oyuna ilişkin kavramların sanatçıların imgeleminde 
başlayıp sanat yapıtıyla tamamlanan yolculuğuna sergi boyunca 
farklı düşünme, yorumlama ve üretim süreçleri eşlik ediyor. 
Sergide yer alan kimi yapıtlar doğrudan oyunun kendisini ve 
araçlarını sanat bağlamına taşırken, sıradışı form ve boyutlar, 
beklenmedik buluşmalar ve şaşırtıcı ilişkilenme biçimleriyle 
oyunun kuralını bozup yeni anlamlar, öneriler ve sorulara 
aracılık ediyor. OyunBu’da bir araya getirilen yapıtların bazıları 
ise, sanatın tasarı ve üretim süreçlerindeki yöntem, tavır ve 
yaklaşımlar ile gündelik hayatın akışına aldırış etmeden kendi 
özgün dilini ve düzenini kuran oyunun şansa, belirsizliğe ve 
kaosa yer veren doğası arasındaki benzerlikleri ortaya koyuyor. 

Arter’in birinci ve ikinci kat galerilerine yayılan sergi, içine 
yerleştiği mekânların mimarisini de oyuncul müdahalelerle 
yorumluyor. OyunBu, düş kurarken ciddiyetini hiç bozmayan 
çocuk ile oynamaktan asla vazgeçmeyen yetişkinin gerçek ile 
hayal arasında salınan dünyalarına açılan kapıyı her iki tarafa 
doğru aralayıp buluşturmayı deniyor.
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Kapak: Sai (Chen Sai Hua Kuan), Dönüş Yok (detay), 2012.

Fotoğraflar:
Hadiye Cangökçe [7, 10, 21, 22, 25, 26, 37, 38, 40, 41]; Orhan Cem Çetin  
[9, 15, 17, 18-19, 33, 39, 43]; Murat Germen [29, 32]; Sena Nur Taştekne 
[kapak, 8, 11, 12, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 28, 35, 36, 42].

Sanatçılar:
Gökçen Dilek Acay, Nevin Aladağ, Volkan Aslan,  
Selim Birsel, Barbara Bloom, Rada Boukova,  
Luchezar Boyadjiev, Claus Böhmler, Handan Börüteçene,  
George Brecht, Fatma Bucak, Jacob Dahlgren, Cevdet Erek,  
Ayşe Erkmen, Ceal Floyer, Hreinn Friðfinnsson, İnci Furni,  
Leylâ Gediz, Şakir Gökçebağ, Asta Gröting, Carla Guagliardi,  
Kristján Guðmundsson, Deniz Gül, Nilbar Güreş,  
Karl Horst Hödicke, Jytte Høy, Peter Hutchinson,  
IRWIN (Miran Mohar), Pravdoliub Ivanov, Rolf Julius,  
Žilvinas Kempinas, Gunilla Klingberg, Žolt Kovač,  
George Maciunas, Jonathan Monk, Sirous Namazi,  
Navid Nuur, Füsun Onur, Erkan Özgen, Serkan Özkaya,  
Ebru Özseçen, Michal Pěchouček, Goran Petercol,  
Sophia Pompéry, Anni Rapinoja, Dieter Roth,  
Sai (Chen Sai Hua Kuan), Karin Sander, Erinç Seymen,  
Hassan Sharif, Stuart Sherman, Viktor Takáč, Cengiz Tekin,  
Andrea Tippel, Kata Tranker, Gabriela Vanga,  
Mariana Vassileva, Stefan Wewerka, Maaria Wirkkala
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Galeri 1
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GÖKÇEN DİLEK ACAY
1983, İstanbul (Türkiye)

İnsan sonrası gelecek düşüncesinin ve insanmerkezci 
olmayan bir yaşamın imkânlarına ilişkin sorularla çalışan 
Gökçen Dilek Acay’ın pratiği, video, ses, performans, fotoğraf 
ve heykel gibi farklı mecraları kapsar. İnsanlar ve insan 
olmayan varlıklar arasındaki ilişkileri otorite, itaat, hiyerarşi ve 
kontrol mekanizmaları gibi bağlamlar çerçevesinde araştıran 
sanatçı, yapıtında bedeni farklı yönleriyle ele alırken, bedene 
ilişkin anlam ve kategorileri de dönüşüme uğratır. Acay’ın 
tek plandan oluşan ve sabit açıyla çektiği Ruhumu Temizle 
adlı kısa videoda, bir köpek genç bir kadının yüzünü büyük 
bir heyecanla, ara vermeksizin yalayıp durur. Köpeğin içten 
coşkusu, tükenmeyen iştahı ve dinmeyen telaşına karşın, 
kadının sakin duruşu ve hâlinden memnun ifadesi neredeyse 
hiç değişmez. Duygu ve davranış kodları birbirinden farklı 
iki tür arasında kurulan bu yakınlaşma kendini ötekine açık 
tutmanın, koşulsuz sevgi ve kabullenmenin iyileştirici etkisini 
hissedilir kılar.  

Ruhumu Temizle, 2013
Video (renkli, sesli)
2’17”
Ed. 1/3 + 1 AP
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NEVİN ALADAĞ
1972, Van (Türkiye)

Motif Eşleştirme, 
Bej, 2010
Halı parçaları
128 × 75 cm

Motif Eşleştirme, 
Pembe, 2010
Halı parçaları
128 × 75 cm

Motif Eşleştirme, 
Mavi, 2010
Halı parçaları
256 × 150 cm

Nevin Aladağ’ın yerleştirme, heykel, performans ve videoyu 
kapsayan pratiğinde kentsel mekânın yanı sıra etnik, cinsel ve 
kültürel kimlikler öne çıkar. Yapıtlarında oyun ve sahneleme 
biçimleri, eylemden geriye kalan izler, heykelin sınırları ve 
politikası gibi konuları araştırır. Nevin Aladağ, Halıtop ve Motif 
Eşleştirme serileriyle popüler bir Amerikan takım oyunu olan 
basketbol ile Doğu’ya ait geleneksel motifleri bir araya getirerek 
melez objeler ve resimler yaratır. Aladağ, bir üst kattaki galeride 
sergilenen Halıtop’lar için basketbol toplarını halı parçalarıyla 
kaplarken, Motif Eşleştirme serisinde halı ve kilimlerden kestiği 
parçaları yan yana getirerek basketbol için taşınabilir halı 
sahalar yapar. Parçalar basketbol sahasının standart çizgilerine 
ve oranlarına sadık kalınarak birleştirilirken, farklı kültürlere 
ait geleneksel desenler kendi bağlamlarından ve bütünsel 
kompozisyonlarından koparılıp basketbolun biçimsel düzenine 
ve kurallarına uyumlu hâle getirilir. Sanatçı bu iki serisinde 
küresel ve yerel, geleneksel ve güncel, kitlesel oyun/gösteri ve 
ev içi mahremiyet gibi ikiliklerin yanı sıra fiziksel emek ve spor 
endüstrisi gibi meselelere dikkat çeker. 

OyunBu sergisinin Arter’in ikinci katındaki Galeri 2’de yer alan 
bölümünde Nevin Aladağ’ın Sahne serisinden bir yapıtı ve 
Halıtop’larını da görebilirsiniz.
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VOLKAN ASLAN
1982, Ankara (Türkiye)

Pratiğinde buluntu nesne ve imgeleri kendi yapıtına mal 
edip onları dönüştürmeye, kendi sanatsal üretiminin 
malzemesi hâline getirmeye sıklıkla yer veren Volkan Aslan, 
13. İstanbul Bienali için ürettiği Oyunlar Oyunlar Oyunlar adlı 
yerleştirmesinde, olimpiyatların simgesi olan iç içe geçmiş beş 
halkanın formunu bozup neonla yeniden yorumlar. Neona 
çocukların oynadığı oyun hamurları kadar kolayca şekil 
verilebilen bir malzeme gibi yaklaşan Aslan, İstanbul’un bu 
uluslararası etkinliğe evsahipliği yapmaya talip olmasının ihtilaflı 
bir mesele olarak öne çıktığı bir dönemde ürettiği yapıtında, 
olimpiyatların dünya kıtalarının birliği ve küresel barış iddiasını 
ironik bir şekilde ele alıp boşa düşürür. 

OyunBu sergisinin Arter’in ikinci katındaki Galeri 2’de yer 
alan bölümünde Volkan Aslan’ın Pazar: Kırılacak Eşya isimli 
serisinden yapıtları da görebilirsiniz. 

Oyunlar Oyunlar 
Oyunlar, 2013
Neon
Değişken boyutlar
Ed. 1/1 + 1 AP
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SELİM BİRSEL
1963, Brüksel (Belçika)

Selim Birsel, birbirini bütünleyen, yeniden yorumlanmaya 
açık ya da farklı katmanlara odaklanan kişisel incelemeler, 
rastlantısal karşılaşmalar, tarihsel olaylar ve toplumsal 
refleksler üzerinden sanatsal pratiğini kurgular. Yapıtları 
ziyaretçiyle çoğu kez bir oyun çerçevesi içinde doğrudan 
etkileşime girer ve sergilendikleri mekânda hayat bulur. 
Çalı Okulu, demir ayaklarla birbirine bağlı bir sandalye ve 
masadan oluşan, üzeri aşınmış kahverengi formikayla kaplı 
tek kişilik bir okul sırasıdır. Sabit bir beden pozisyonunu 
dayatan ve hareketi kısıtlayan formuyla eğitim sistemine ve 
bu sistem içinde bedenin terbiye edilme biçimlerine işaret 
eden okul sırası, çekmecesinden yükselen ağustos böceği 
şarkılarıyla izleyiciyi doğanın sesine kulak vermeye, aylaklığa 
ve itaatsizliğe davet eder.

Çalı Okulu, 2000
Demir ve formika 

okul sırası, ses
90 × 80 × 72 cm
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Sanat pratiğinde fotoğraf, film, yerleştirme ve mekânsal 
düzenlemeler de dahil olmak üzere çeşitli mecralara yer veren 
Barbara Bloom, 1970’lerden bu yana algı mekanizmalarını 
inceleyerek izleyicilerin deneyimlerini araştırır. Bloom’un 
ilk versiyonunu kaza, kırılma, denge ve risk gibi temalara 
yer verdiği Broken (Kırık) başlıklı kişisel sergisi kapsamında, 
farklı ekranlara dağıtarak gösterdiği Dönüş adlı video 
yerleştirmesinde, çeşitli renklerde kloş etekler giyen kızlar kendi 
etraflarında döner. Bir resim çerçevesinin içine yerleştirilmiş 
küçük bir iPod ekranından gösterilen videodaki çocuksu jest 
dengeyle ilgili olduğu kadar, renk çarklarını da akla getirir. 
Renk teorisinin temelini oluşturan çark kendi etrafında hızla 
döndürüldüğünde üzerindeki renk dilimleri beyaz bir daire 
olarak algılanır. Barbara Bloom’un Dönüş’ünde beyaz bir fon 
üzerinde dönüp duran renkler ise ekranda sırayla belirip 
birbirlerine yer verirken öznel bir renk kartelası oluşturur.

BARBARA BLOOM
1951, Los Angeles (ABD)

Dönüş, 2005
Video yerleştirmesi
23,2 × 28,5 × 3,5 cm
Ed. 4/20
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Luchezar Boyadjiev’in sanat pratiği yerleştirme, heykel, 
resim, desen, metin, video, eylem ve fotoğrafın da aralarında 
yer aldığı çeşitli mecraları kapsar. Sofya’daki Institute of 
Contemporary Art’ın kurucu üyelerinden olan sanatçının 
üretiminde toplumsal yapının örgütlenme biçimleri, özel alanla 
kamusal alan arasındaki ilişkiler, küresel ve yerel dinamikler 
gibi temalar öne çıkar. Boyadjiev, Oyunsonu; veya İyi, Kötü ve 
Yalnız isimli yapıtında, satranç tahtasının kare formunu uzatıp 
dikdörtgene dönüştürerek oyuncuları birbirinden uzaklaştırır. 
Kuralları net bir strateji oyunu olan satranca yaptığı bu 
müdahaleyle fiziksel uzamı genişletilmiş potansiyel bir hareket 
dizisini düşündüren eser, Marcel Duchamp’ın Fransız satranç 
oyuncusu ve teorisyeni Vitaly Halberstadt ile birlikte hazırladığı, 
satrançta oyunsonu stratejilerine odaklanan L’Opposition et 
les cases conjuguées sont réconciliées (1932) başlıklı kitabına 
ve Duchamp’ın geç dönem çalışmalarında önemli bir yer 
tutan “oyunsonu” temasına da atıfta bulunur. Üzerinde 
satranç oynanan alanı öznel bir yoruma tabi tutarak taşların 
hareket ettikleri “yolları” uzatan Boyadjiev, Oyunsonu; veya 
İyi, Kötü ve Yalnız’da bir bakıma sanatta sondan bahsetmenin 
çok kolay olmadığına, her an oyuna katılabilecek kişilerle 
yeni duyumsama yollarının ve başka oyun ihtimallerinin 
yaratılabileceğine işaret eder.

LUCHEZAR BOYADJIEV
1957, Sofya (Bulgaristan)

Oyunsonu; veya İyi, Kötü ve Yalnız, 2012
Ahşap, metal, tabla, yaldız, lake ve satranç taşları
Masa: 62 x 180 x 80 cm, kutulu satranç tahtası (açık konumda): 150 × 50 × 3,5 cm
Ed. 1/3 + 2 AP
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CLAUS BÖHMLER
1939, Heilbronn (Almanya)–2017, Hamburg (Almanya)

1960’ların başından itibaren Fluxus hareketi içinde yer 
alan Claus Böhmler, deneysel pratiklerinde metin, ses ve 
performans ile kavramsal sanat arasındaki kesişmeleri 
araştırır. Böhmler’in gerçeklik ile imge ve orijinal ile kopya 
arasındaki ilişkileri irdelediği yapıtları, performans, çizim, 
ses, heykel ve yerleştirme gibi çeşitli mecralara yayılır. Radyo, 
televizyon monitörü, fotokopi makinesi gibi cihazların ve kitle 
iletişim araçlarının işleyiş ve kullanım biçimleriyle oynayan 
sanatçı, medya pratiklerinin mekanizmalarını parçalarına 
ayırıp görünür kılarak süreçle doğrudan ilintili olmayan 
nesnelerle birleştirir. Sözcüklerin, dilbilgisel bağlarla ilişkilenen 
kelime dizilerinin ve kavramların izini sürdüğü yapıtlarında 
söz oyunları merkezi bir rol oynar. Örneğin ağaç kütüğünden 
yapılmış bir kuş evine kulaklık taktığı Amsel, Drossel, Funk 
und Star’da (Karatavuk, Ardıçkuşu, Radyo ve Sığırcık) benzer 
isimle bilinen bir Alman çocuk şarkısının sözlerine oyuncul 
bir müdahalede bulunarak “İspinoz”un (Fink) yerine “Radyo” 
(Funk) sözcüğünü koyar. Böhmler, tek bir harf değişikliği ve kuş 
evlerinin kulaklıklarla birleştirilmesiyle dinleme eylemi üzerine 
nükteli bir mesel yaratır. Yapıt hem ismi hem de nesnelerin 
sıradışı bir biçimde bir araya gelişiyle tanıdık imgeleri 
başkalaştırarak yeni bir yapısal bütünlüğe açar.

Amsel, Drossel, Funk und Star, 1988
Kulaklıklı kuş evi
49 x 21 x 21 cm
Bu yapıt, Arter Koleksiyonu’na  
René Block tarafından bağışlanmıştır.
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Sıradan nesnelerin anlatımsal olanaklarıyla ilgilenen Rada 
Boukova, bu nesnelere çeşitli müdahaleler yapar. Boukova, 
yapıtlarında rengârenk kumaşlar, uçan balonlar, toplar, plastik 
poşetler, çoraplar gibi gündelik malzemeler kullanır. Tüketim 
kültüründen, çizgi roman ve karikatürlerden, sokağın karmaşık 
ve çok renkli görselliğinden ilham alan sanatçı, nesneleri 
maddi kültür, tasarım ve sanat bağlamında yeniden düşünür. 
Boukova, Günışığı isimli yapıtında endüstriyel amaçlarla 
kullanılan hazır bir kauçuk halkayı gülümsemeyi anımsatan 
bir formda duvara monte eder. Boukova’nın Günışığı’ndaki 
nüktedanlığı diğer pek çok yapıtında da görmek mümkündür. 

Delux (3), Boukova’nın bir kolyeye ait sahte inci tanelerini 
kullanarak yaptığı bir duvar resmidir. Sanatçı inci tanelerini 
birbirine ekleyerek çizgi romanlarda görmeye alışık olduğumuz 
türden bir konuşma balonu çizer. Yapıt adıyla gösteriş ve 
şaşaayı, malzemesiyle pahalı ve süslü yaşam tarzlarını ima 
etse de, Boukova’nın son derece zarif ve yalın bir form 
vererek duvarda konumlandırdığı konuşma balonunun 
içi boş bırakılmıştır. Delux (3)’ün sessizliği izleyicinin hayal 
gücüne, aklından geçen düşüncelere, söylemek veya sormak 
isteyebileceklerine yer açar. 

RADA BOUKOVA
1973, Sofya (Bulgaristan)

Delux (3), 2014
Sahte inci, tel ve çiviler

Yaklaşık 130 x 90 cm

Günışığı, 2016
Kauçuk, vidalar
12 × 25 cm
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FATMA BUCAK
1984, İskenderun (Türkiye)

Fatma Bucak performans, video, fotoğraf ve yerleştirme 
gibi farklı mecralarda ürettiği işlerinde kimlik ve cinsiyet 
temelli ayrımcılığı irdeler. Sanatçının yapıtlarında sıklıkla 
karşılaştığımız ve üretiminin ana hattını oluşturan birçok 
temayı barındıran kavramlardan biri de “düşüş”tür. 
Bucak’ın 2013 yılında Arter’de düzenlenen Düşüşe Dair 
Bir Başka Hikâye Daha adlı kişisel sergisi, erkeği kadından 
üstün olarak konumlayan yaradılış mitlerine, dolayısıyla en 
başa, insanın cennetten kovulmasına, dünyaya “düşüş”üne 
odaklanmıştı. Sanatçının aynı sergide gösterdiği Düşüşün 
Önüne Geçemedim adlı, neredeyse fotografik bir imge kadar 
durağan kısa videosunda yer alan tek eylem bir yumurtanın 
anlık düşüşüdür. Daha en baştan birazdan olacaklara dair 
tedirginlik hissi uyandıran videoda, ortasında dairesel bir 
oyuk bulunan beton bir bloğun önünde yere düşüp kırılmış 
bir yumurta görünür. Bu tuhaf, kendisi de kırık ve çatlaklarla 
dolu, neredeyse bir kuluçkayı anımsatan kaidenin üstünde 
henüz sağlam duran diğer yumurtanın akıbeti de saniyeler 
içinde aynı olacaktır. Hayatın, bütünlüğün, kusursuzluğun bir 
simgesi olarak görülebilecek yumurtayla yaptığı bu absürd 
sahnelemede Bucak, ‘düşene güldürmek’ ile ‘kırılan umutları 
düşündürmek’ arasında kararsız bir denge kurar. 

Düşüşün Önüne Geçemedim, 2013
Video (renkli, sesli)
41”
Ed. 1/5 + 1 AP
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AYŞE ERKMEN
İstanbul (Türkiye)

Ayşe Erkmen’in sanat pratiği sanatçının mekân, zaman ve 
malzemeyle kurduğu kavramsal ilişkilerden beslenir. İşlerinin 
deneyimine beklenmedik yön ve mesafeleri, mimari ve çevresel 
ölçekleri, görünenlerin yanı sıra görünmeyenleri de ekleyen 
Erkmen’in kimi yapıtlarında renk ve tipografi başat bir rol 
oynar. Mesela daktilonun virgül, parantez ve alt çizgi gibi 
tipografik işaretlerini kullanarak kendi fontunu yaratır ya da 
ödünç aldığı hazır fontları işlerine dahil eder. Renkler ise çoğu 
kez hazır bir malzeme gibi Pantone renk kodları arasından 
seçilir ya da hazır malzemelerin renkleriyle birlikte işin içerisine 
yerleşir. Ayşe Erkmen Harflerin Renkleri adlı işinde kendi sahip 
olduğu harf-renk sinestezisini görünür hâle getirip, harfleri ve 
rakamları izleyicinin algısında da renklendirir. Sanatçının Vag 
Rounded Black fontundan pleksiglasa aktardığı ve galerinin 
hemen girişinde yer alan iki parçalı duvar üzerine sanki iki 
sayfaya yayılmış gibi yerleştirdiği italik harfler, Erkmen’in onları 
gördüğü renkleriyle karşımıza çıkar. Erkmen’e göre A daima 
kırmızıdır. E ise daima koyu lacivert. 

Harflerin Renkleri, 2006
Renkli pleksiglas harfler

Ed. 1/3 + 1 AP
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Ceal Floyer gündelik nesneleri ait oldukları bağlamlardan 
kopararak yeniden biçimlendirdiği yapıtlarında, işlev ile anlam, 
gerçek ile kurmaca arasındaki boşlukların ve geçişliliğin yol 
açtığı absürdlük ve karmaşayla çalışır. Floyer’ın gündelik 
yaşamdan ödünç alıp kendi pratiğine taşıdığı unsurları 
son derece aşina olduğumuz nesneler arasından seçmesi, 
hem eserlerin içinde bulunduğu sanatsal bağlamla hem de 
izleyicinin algısıyla oynar. Sanatçının Merdiven (eksi 2-8) 
adlı yapıtı, birinci ve dokuzuncu basamağı dışındaki tüm 
basamakları sökülerek çıkartılmış standart bir alüminyum 
merdivenden oluşur. Modifiye edilip işlevinden yoksun 
bırakılmış bu merdiven, yalnızca başı ve sonu olan bir yolculuk 
ihtimaline işaret eder. Yaslandığı duvarda kullanılmamayı 
bekleyen bu nesne, artık bir merdiven niteliği taşımaz; ancak 
merdivenden başka bir şey olduğunu öne sürmek de mümkün 
değildir. Floyer sıradan bir nesne üzerinde gerçekleştirdiği 
küçük bir jestle nesnenin anlamsal bağlantılarını kopararak dili 
ve temsili sürekli bir belirsizliğin içine bırakır.

CEAL FLOYER
1968, Karaçi (Pakistan)

Merdiven (eksi 2-8), 2010
Dönüştürülmüş alüminyum merdiven
304,8 × 30,5 × 8,9 cm
Ed. 3/3
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İNCİ FURNİ
1976, Bursa (Türkiye)

İnci Furni, her türlü sınıflandırma ve nedensellik ilişkisinden 
soyutladığı gündelik nesneler ve durumlar arasında kırılgan 
ve efemeral ilişkilenme biçimleri önerir. Resim, heykel, video ve 
yerleştirme gibi çeşitli mecraların birbirlerine nüfuz ettiği görsel 
bir dünya yaratan sanatçı, pratiğinde oyun kurmaya ve oyuncul 
bir deneyim alanı açmaya yöntem olarak önemli bir yer verir. 
Gerçeğin tekdüzeliğinden kurtulmak, düşünceyi özgürleştirmek, 
forma ve sergilemeye ilişkin yeni potansiyeller keşfetmek için 
sıklıkla oyuna başvurur. Örneğin şöyle der kendine: “Şimdi! 
Siyah büyük bir balon patlayacak. Hava kaçıracak. Gri bir kütle 
/ dağılmadan duracak. Üstte, metal çubuklar üzerindeki kuş 
uçmayacak. Gölgesi kendinden daha büyük olacak.” Sonra bu 
oyunsu fikrin farklı mecralara, renklere, form denemelerine 
ve boyutlara göçü başlar. Sanatçının 2010 yılında Arter’de 
gerçekleşen İkinci Sergi için polyesterden ürettiği PUFF, hava 
kaçıran siyah bir balondur. Zamanı durağan parçalara ayırarak 
temsil eden çizgi romanlarda olduğu gibi tam sönmeye başlarken 
hassas bir dengede donup kalmıştır; bu nedenle formu 
bozulmaz ya da oradan oraya savrulmaz. Vaat edilen hareketin 
tamamlanamayışı, havada asılı kalan bu patlama hâli, hiç 
kuşkusuz kişisel veya toplumsal bir duygu durumuna işaret eder.

PUFF, 2010
Polyester

230 × 120 × 160 cm



Leylâ Gediz’in resimle olan ilişkisinde imgenin kendisinden 
ziyade düşüncesi öncelikli yer tutar. Süreci başlatan fikirler ve 
kavramlardır; bu fikir ve kavramlar, çoğu kez sanatçının kendi 
geçmişinden, çocukluktan, anılardan ya da onları bugüne 
çağıran nesnelerden yola çıkar. Resmin maddeselliği, zamanı 
ve yaşantımızdaki yerine dair sorularla ilgilenen Gediz, işlerini 
ürettiği ve gösterdiği mekânları kendi sanatsal sürecine dahil 
etmeyi, resme üçboyutlu mekân içinde beden kazandırmayı 
da sever. 

Sanatçı dokuz parçadan oluşan Jump Cut adlı 
yerleştirmesinde, kamusal alana ait tabela, katlanan 
pano, barikat gibi nesnelerden sergi mekânına taşıdığı 
formları resimli heykeller yapmak için kullanır, duvarda 
sergilediği resimleri ise tuval yüzeyinde boşluklar açarak 
nesneleştirir. OyunBu sergisinde, Gediz’in neredeyse 

LEYLÂ GEDİZ
1974, İstanbul (Türkiye)



çocuksu basitlikte, yalın bir estetik kullandığı Jump Cut’ından 
beş parça alıntılanıyor. Katlanan bir panonun ön yüzünü 
oluşturan resimde çamaşır ipine asılmış naylon çorapları 
tutan mandalların renkleri, arka yüze geçildiğinde soyut renk 
şeritlerine dönüşüyor. Aynı renk şeritleri duvardaki tuvallerde 
de devam ediyor: Mesela Gediz’in resmi dilimler hâlinde kesip 
çerçevenin arka yüzüne tekrar gerdiği ya da bir ağ gibi örerek 
tuvalin altından sarkıttığı şeritlerin üzerinde. Veya resmi 
kesip çıkararak tamamen boşalttığı bir diğer çerçevenin dış 
kenarlarındaki boya izlerinde. Sanatçının çocuksu bir haylazlık 
ve neşe taşıyan bu yaptığını bozma, kesip yeniden yapma 
jestinden artakalanlar ise tahta bir kutudan dışarı taşıyor. 

OyunBu sergisinin Arter’in ikinci katındaki Galeri 2’de yer alan 
bölümünde Leylâ Gediz’in Thesaurus, Pacman ve Komet isimli 
yapıtlarını da görebilirsiniz.

Jump Cut, 2014
Ahşap, tuval, akrilik, yapıştırıcı, ink-jet 
baskı, PVC, zımba, vida ve menteşeler
Değişken boyutlar
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ŞAKIR GÖKÇEBAĞ
1965, Denizli (Türkiye)

Şakir Gökçebağ fotoğraf, heykel ve yerleştirmelerinde gündelik 
nesneleri parçalarına ayırarak, çoğaltarak ve birbirlerine 
ekleyerek yeni kurgular yaratır. Üretiminde sıklıkla yer verdiği 
kemer, mandal, süpürge, kova, şemsiye, halı, ayakkabı ve hatta 
tuvalet kâğıdı ruloları gibi sıradan nesneleri sanatın alanına 
dahil ederek eşya ile insan arasındaki ilişkiyi ve nesnelere 
bakışımızı mizahi biçimlerde yeniden düzenlemeye dair 
öneriler ortaya koyar. Gökçebağ’ın pratiği, seçilen bir öğenin 
dönüştürülüp yinelenmesi, nesnelerin orijinal işlevlerinden 
koparılıp görsel ritimler ve şaşırtıcı düzenlemeler aracılığıyla 
tekrar yorumlanması esasına dayanır. 

Şakir Gökçebağ hazır nesneyi ele alış ve işleyiş biçimine dair 
ipuçları taşıyan Rezistans 1 adlı yapıtında seyyar elektrik 
prizlerini birbirine takarak amorf bir yapı oluşturur. Prizlerin 
lego parçaları gibi birbirlerine eklenmesiyle ortaya çıkan bu 
çok başlı ve uzuvlu tuhaf form, elektrik akımının izleyeceği yolu 
bir hayli uzatarak da olsa, nihayet en ucuna takılan ampule 
enerji verip etrafı aydınlatır. Rezistans 1’in tekrarlanarak 
başkalaştırılan nesnesi, birincil niteliklerini ve işlevini tamamen 
yitirmiş olmasa da, Gökçebağ’ın oyuncul jestiyle sıradışı bir 
forma kavuşur. 

OyunBu sergisinin Arter’in ikinci katındaki Galeri 2’de yer alan 
bölümünde Şakir Gökçebağ’ın Ön Ek ve Son Ek 1 isimli yapıtını 
da görebilirsiniz.

Rezistans 1, 2008
Fişler, ampul
40 × 64 × 4 cm
Ed. 2 + 1 AP
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George Baselitz, Jörg Immendorff, Markus Lüpertz ve A.R. 
Penck ile birlikte “Neuen Wilden” (Yeni Vahşiler) akımının 
öncüleri arasında yer alan KH Hödicke, oyuncul olduğu kadar 
kendi zamanı ve çevresiyle yakından ilişkili bir karaktere sahip 
yeni-dışavurumcu resimler üretir. İkonik binaları ve inşaat 
alanlarıyla hızlı bir evrim geçiren Berlin’in uçsuz bucaksız 
kentsel çevresini araştırdığı resimlerin yanı sıra, nesnelerden 
çoğaltılabilir eserlere, çizimlerden filmlere pek çok farklı teknik 
ve mecrayı kullandığı yapıtlar üretmiştir. Sanatçının OyunBu 
sergisinde yer alan serigrafileri, resmi gerçek anlamıyla oyun 
alanına taşır. Hödicke, Orijinal + Sahte adlı baskısında “iki 
resim arasındaki farkları bulma” oyunundan yola çıkarken; 
Ormanda Genç Sosyalist, Ressam Nerede ve Fil Nerede isimli 
çalışmalarında izleyiciyi “resimlerde gizlenen figürleri ve 
nesneleri bulmaya” davet eder. 

KARL HORST HÖDICKE
1938, Nürnberg (Almanya)

Orijinal + Sahte, 1972
Kâğıt üzerine serigrafi
104 × 70 cm (çerçeveli)

Ed. 62/95
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Fil Nerede, 1972
Kâğıt üzerine serigrafi
54 x 69 cm (çerçeveli)
Ed. 62/95

Ormanda Genç 
Sosyalist, 1972
Kâğıt üzerine serigrafi
69 × 54 cm (çerçeveli)
Ed. 62/95

Ressam Nerede, 1972
Kâğıt üzerine serigrafi
54 x 69 cm (çerçeveli)
Ed. 62/95

KARL HORST HÖDICKE
1938, Nürnberg (Almanya)
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JYTTE HØY
1951, Kopenhag (Danimarka)

Sanatsal pratiğinde soyut uzama ve genellikle dikkat etmeden 
geçip gittiğimiz detaylara odaklanan Jytte Høy, basit jestler 
ve malzemeler kullandığı yapıtları aracılığıyla, gündelik 
nesnelere dair algı biçimlerimize ve bu nesnelerle kurduğumuz 
ilişkilere yeni boyutlar katar. Nesnelerin yapısı ve içsel 
mantıklarını araştırırken onları yeniden kurgular; beklenmedik 
karşılaşmalar, buluşturmalar yoluyla yeni deneyimlere açar. 

İsimsiz, Jytte Høy’un 1996’da başlayıp yeni eklemelerle 
genişletmeye devam ettiği TEMAS serisinden bir yapıttır. 
Sanatçının küçük objelerle gerçekleştirdiği bu seride sıklıkla 
yer verdiği plastik poşet, bant, ampul, pamuk, lastik gibi son 
derece sıradan, gündelik malzemeler artık kendileri gibi 
görünmez. Høy’un bir pinpon topu ile bir makyaj pamuğunu 
yay çizen bir telle birbirine bağladığı yapıt gülümseyen bir 
suratı anımsatır. Alice Harikalar Diyarında’daki, yavaş yavaş 
silinip geriye sadece gülümsemesi kalan Cheshire kedisi gibi, 
gördüğümüz şeyin ne olduğunu duyumsar gibi olsak da 
aslında ne olduğundan veya neyin parçası olduğundan asla 
emin olamayız.  

İsimsiz (TEMAS serisinden), 1997
Pinpon topu, kablo ve temizleme pamuğu
52 x 32 x 9,5 cm
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JYTTE HØY
1951, Kopenhag (Danimarka)

Jytte Høy, Patates Noeli’nde klasik bir Noel ağacının 
dallarını kesip demir çubuklarla değiştirerek bu çubukların 
her birinin ucuna büyük birer patates yerleştirir. Sanatçı 
böylelikle gündelik gıdalardan patatesi bir ziyafet zamanı 
olan Noel kutlamalarının sembolü çam ağacıyla oyuncul bir 
biçimde bir araya getirir. 

Patates Noeli, 2010
Ahşap, demir çubuklar ve patatesler
230 × 192 × 192 cm
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PETER HUTCHINSON
1930, Londra (Birleşik Krallık)

Birlikte yeni anlatılar kuran fotoğraf, kolaj ve metinlerden 
oluşan yapıtlar üreten Peter Hutchinson, manzara üzerinde 
yaptığı müdahaleleri belgelediği fotoğraf temelli kavramsal 
sanat eserleriyle bilinir. Fotoğraf kolajlarında kendi gözlem 
ve yolculuklarının çıktısı olan elyazısı notlara ve renkli 
çizimlere yer veren sanatçı, 1972 yılında Berlin’deki Galerie 
René Block’ta Satranç (Galeri’deki Oyunların Kaydı) başlıklı 
bir kişisel sergi gerçekleştirir. Oyun için öncelikle bir 
masa, iki sandalye ve bir satranç takımı bir araya getirilir. 
Hutchinson’ın sergi boyunca günde bir kez ziyaretçilerle ya 
da René Block’la oynadığı bu oyun, bir yandan polaroid bir 
makineyle fotoğraflanırken oyuncuların hamleleri de cebirsel 
bir düzende kaydedilir. Fotoğraflar, oyuncuların yaptığı 
hamlelerin dökümü ve Hutchinson’ın kişisel notlarından 
oluşan foto-kolajlar sergilenmek üzere çerçevelenerek 
galerinin duvarlarına asılır. Hutchinson, Satranç 
Dokümantasyonu No: 2’nin üzerine “Galerie René Block’taki 
açılış gecesinde oynadık”; Satranç Dokümantasyonu No: 
6’nın üzerine ise “Alaskalı Anthony’yle oynanan oyun. Dün 
hayvanat bahçesinde karşılaştık” notlarını düşer. 

Satranç Dokümantasyonu  
No: 2, 1972
Kâğıt üzerine polaroid, keçeli 
kalem ve kurşunkalem
67 x 52 cm (çerçeveli)
Bu yapıt, Arter Koleksiyonu’na 
René Block tarafından 
bağışlanmıştır.

Satranç Dokümantasyonu  
No: 6, 1972
Kâğıt üzerine polaroid, keçeli 
kalem ve kurşunkalem
67 x 52 cm (çerçeveli)
Bu yapıt, Arter Koleksiyonu’na 
René Block tarafından 
bağışlanmıştır.
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IRWIN (MIRAN MOHAR)
1958, Novo Mesto (Slovenya)

Miran Mohar, 1984 yılında Slovenya’da kurulan Neue 
Slowenische Kunst’un [Yeni Sloven Sanatı] görsel sanat 
ayağını oluşturan IRWIN adlı sanatçı kolektifinin beş 
üyesinden biridir. Batı’da kavramsalcılığın yükselişinden 
etkilenen, bireysel yaratıcılık ve üretimden ziyade grup 
kimliğini önemseyen kolektif, resimden kamusal alan işlerine, 
heykel ve yerleştirmeden yayıncılığa kadar geniş bir alanı 
kapsayan üretimlerinde, totaliter rejimlerden ve inanç 
sistemlerinden ödünç aldıkları sembolleri sanat tarihsel 
referanslarla birleştirip yeni bağlamlara taşır. Miran Mohar’ın 
Sarı Monokrom adlı yapıtı, kolektif üyelerinin çeşitli form ve 
temalarla ürettikleri monokrom serisinin parçasıdır. IRWIN’in 
resmin sanat tarihsel konumu ve sınırlarına ilişkin araştırmaları 
içinde önemli bir yer tutan bu seri, grup üyelerinin 
modernizmin tarihi üzerine farklı yorumlarını biçim ve renk 
gibi temel öğelere indirgeyerek bir araya getirir. Miran Mohar’ın 
küçük Lego parçalarını birleştirerek ürettiği Sarı Monokrom, 
soyutlama arayışını ön plana çıkaran modernist bakışa 
oyuncul bir gönderme yapar.

Sarı Monokrom, 2007
Lego, ahşap, kumaş
91 × 71 × 6 cm
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Uenopark 3, 2010
Cam vazo, su, video 

(renkli, sesli) 
Vazo: 25 x 25 x 12,5 cm, 

video: 4’10”

ROLF JULIUS
1939, Wilhelmshaven (Almanya)–2011, Berlin (Almanya)

Rolf Julius, görsel ve akustik unsurları, sesle imajı bir araya 
getiren kompozisyonlar ve mekânlar yaratır. Aldığı güzel 
sanatlar eğitiminin ardından 1970’lerde çeşitli festivaller ve 
radyo aracılığıyla keşfettiği çağdaş bestecilere duyduğu 
yakınlık, Rolf Julius’u yapıtlarında müziğe ve sese yer vermeye 
yönlendirir. İç mekânlarda olduğu kadar, kentsel ve kırsal 
alanlarda da gerçekleştirdiği performanslarında akustik uzamı 
çeşitli malzemelerle ve doğayla ilişkilendirmenin yollarını arar. 
Rolf Julius, işitmenin ve görmenin sınırında konumlandırdığı 
incelikli ve şiirsel akustik heykellerinde imgeye ve sese eşit 
ağırlık verir: “İmgelerimle müzikal bir uzam yaratıyorum. 
Müziğimle de görselleştirilmiş bir uzamı var ediyorum. İmgeler 
ve müzik birbirine eşdeğerdir. İzleyenin ve dinleyenin zihniyle 
temas kurarlar ve bu temastan yeni bir şey doğar.” Ses 
sanatının öncülerinden Japon sanatçı Takehisa Kosugi’yle 
yakın ilişkisi ve Japonya’nın kültürüne ve doğal güzelliklerine 
duyduğu ilgi, Julius’un pratiğinde önemli bir rol oynar. Rolf 
Julius’un Tokyo’nun milli parklarından Uenopark’ta kaydettiği 
ses ve görüntülerle oluşturduğu seriye ait olan Uenopark 3, bir 
büyüteç görevi üstlenerek izleyenin bakışını dijital seslerin suyla 
birleşiminde hayat bulan koi balıklarının görüntüsüne yöneltir.
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GUNILLA KLINGBERG
1966, Stockholm (İsveç)

Gunilla Klingberg, ışık, renk ve yinelenen motifler 
aracılığıyla yeni mekânlar kurar ya da var olan mekânları 
dönüştürür. Sanatçının hızlı tüketim ürünlerinin logoları, 
trafik levhalarındaki işaretler gibi hazır imgeleri çoğaltıp 
tekrarlayarak yerleşik görme biçimlerini ve duyusal deneyimleri 
manipüle ettiği heykelleri ve mekânsal yerleştirmeleri, bir 
yandan Doğu mistisizminde evrenin döngüsünü dairesel bir 
bütünlükte temsil eden mandalaların geometrik düzeninden 
esinlenirken, diğer yandan Op Art ve 1960’lı yılların sonlarında 
ortaya çıkan Psikedelia hareketiyle de bağlantılar kurar. 
Kapılar sanatçının pek çok yapıtında olduğu gibi heykel ve 
mimarinin kesiştiği yerde konumlanır. Klingberg, bir kapı 
pervazını giderek küçülen parçalar hâlinde kesip birbirine 
ekleyerek kaleydoskopik bir izlenim yarattığı bu yapıtında, bir 
mekânı diğerine açmak ya da mekânları birbirinden yalıtmak 
için kullanılan bu sıradan mimari öğeyi işlevinden tamamen 
soyutlar. Klingberg’in önüne geldiğinizde geçit vermeyecek gibi 
görünen Kapılar’ı, fiziksel değil zihinsel bir açıklığa, alternatif 
bir uzam kavrayışına doğru aralanır. 

Kapılar, 2010
Cilalı ahşap, kapı kolu
208,5 × 97,3 × 111 cm
Ed. 3/3 + 1 AP



29

FÜSUN ONUR
1938, İstanbul (Türkiye)

Form, uzam, zaman ve bunlar arasındaki ilişkileri sıradışı bir 
malzeme çeşitliliğiyle araştıran Füsun Onur, pek çok yapıtında 
müziği görsel dile tercüme ederek mekânı ve zamanı ritim 
ve varyasyonlar yoluyla yorumlar. Füsun Onur’un 1985 
tarihli Eski Eşyaların Düşü adlı yerleştirmesinde ev içine ait 
mobilyalar, kumaşlar ve çeşitli dekoratif nesneler gerçeküstü 
bir düş ortamında karşımıza çıkar. Asli işlevlerinden 
arındırılmış, çeşitli parçalarını aralarında takas ederek düşsel 
varlıklara dönüşmüş bu eşyalar, Alice’in Harikalar Diyarı’nda 
çıktığı fantastik yolculukta rastlanacak türden zengin bir 
imgeler dünyasını yansıtır. 

OyunBu sergisinin Arter’in ikinci katındaki Galeri 2’de yer alan 
bölümünde Füsun Onur’un Pembe Bot, İsimsiz ve Kaldırım 
Kenarında Su başlıklı yapıtlarını da görebilirsiniz. 

Eski Eşyaların Düşü, 1985
Eski mobilyalar, kumaş ve çeşitli nesnelerle yerleştirme
Değişken boyutlar
(Aynadan İçeri sergisinden görünüm, Arter, 2014)
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ERKAN ÖZGEN
1971, Mardin (Türkiye)

Resim alanında aldığı akademik eğitimin ardından video, 
fotoğraf ve performans gibi mecralara yönelen Erkan Özgen’in 
yalın bir yaklaşımla çektiği ve çoğunlukla kurgulanmış edimlere 
dayanan videoları, doğup büyüdüğü ve halen yaşamakta olduğu 
bölgenin toplumsal, kültürel ve politik koşullarının özellikle 
çocuklar ve kadınlar üzerindeki yansımalarına odaklanır.

Sanatçının Kayıp Beden adlı videosunda kamera, bir erkek 
çocuğun çelimsiz bacaklarını yakın çekimde takip eder. 
Bedeniyle uyumsuz gibi görünen asker postallarıyla labirenti 
andıran daracık eski sokaklarda plastik bir topu sürmekte  
olan çocuğun oynadığı oyun her şeyden önce neşeden 
yoksundur. Grup hâlinde, oyun arkadaşları veya rakip 
oyuncularla birlikte oynanması beklenirken, tek kişilik, yalnız 
oynanan bir oyuna dönüşmüştür. Ne çocuk oyunlarındaki 
sevinç ve coşkuyu, ne de yetişkin oyunlarındaki estetik düzeni 
taşır. Oyunun kendine ait sınırları, belli bir zaman ve mekânı 
kalmamış; oyuncusuyla birlikte kültürel, politik ve sosyo-
ekonomik koşulların güçlüğünü hissettiren sokakların düzensiz 
manzarasına karışmıştır. Oyun boyunca yüzünü görmediğimiz 
çocuğun önce sakin, temkinli adımlarla sürdüğü top yavaş  
yavaş kontrolden çıkmaya başlar, giderek hızlanan, telaşlı 
bir ritme kavuşur ve nihayet çocuğun postallarıyla bir duvar 
arasında sıkışıp söndüğünde oyun sona erer. 

Kayıp Beden, 2005
Video (renkli, sesli)
4’30”
Ed. 1/5
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MICHAL PĚCHOUČEK & VIKTOR TAKÁČ
1973, Duchcov (Çekya); 1982, Prag (Çekya)

Ağırlıklı olarak film ve videodan oluşan yapıtlarında hareketli 
imgenin mekânsal olanaklarını araştıran Viktor Takáč ile 
tiyatro ve sahne tasarımlarının yanı sıra resim, fotoğraf, video 
gibi çeşitli mecraların iç içe geçtiği yapıtlar üreten Michal 
Pěchouček’in ortak çalışmalarından biri olan Ön, Arka, Sol, 
Sağ, hareket, yönlendirme ve mekân arasındaki ilişkiyi irdeler. 
Her bir duvarında “Front” (ön), “Back” (arka), “Left” (sol), 
“Right” (sağ) sözcüklerinden birinin yer aldığı bir odanın içinde 
bir performansçı yüzünü duvara dönerek ip atlar. Giderek 
daha da kafa karıştırıcı bir oyuna dönüşen performans, 
bir yandan performansçının yön bulma yetisini sekteye 
uğratırken izleyicinin mekân oryantasyonunu da bozar. Sürekli 
yön değiştirerek ip atlamaya devam eden performansçı, 
karşısına çıkan her duvarda başka bir tarafa dönmesini işaret 
eden bir sözcük bulur; sağa döner, fakat duvarda “Back” 
(arka) yazmaktadır; sola döner, fakat duvarda “Right” (sağ) 
yazmaktadır. Performansçı yönünü değiştirdikçe kamera 
da bu dönüşün aksi yönünde hareket eder. Ön, Arka, Sol, 
Sağ, izleyicinin bir sergi mekânı içindeki yönlendirmelerin ve 
yapıtlara dair sunulan içeriklerin etkisiyle biçimlenen hareketini 
de yorumlar.

Ön, Arka, Sol, Sağ, 2011
Video (renkli, sessiz)
2’19”
Ed. 1/5
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GORAN PETERCOL
1949, Pula (Hırvatistan)

Goran Petercol, mekânı algılayış biçimlerimiz ve mekânın 
gizli potansiyellerine ilişkin kavramsal işler üretir. Sanatçı, 
1980’lerden bu yana ürettiği heykel ve ışık yerleştirmelerinde, 
bir nesnenin formunun sunduğu simetrik yapılar, geçişler ve 
ara mekânlarla deneylere girişir. Sanatçının yapıtları, ahşap, 
metal, cam ve beton gibi malzemelerin fiziksel özelliklerinin 
yanı sıra ışık ve gölgenin elle tutulamayan nitelikleriyle de 
etkileşime geçer. Petercol’ün karşılıklı iki binanın ön cephelerini 
birbirine yansıttığı Yansımalar (2005) adlı yapıtını takip eden bir 
seri içinde yer alan Yansımadan Sonra (9), oturma bölümünün 
bir tarafı kavis oluşturacak şekilde yontulmuş bir sandalye ve 
buraya yerleştirilen bir ampulden oluşur. Ampulün duvarla 
sandalye arasındaki alanı aydınlatabilmesi için sandalye 
bir duvar kenarına yerleştirilmiştir, böylece aslında mevcut 
olan ancak çeşitli nedenlerle algılayamadığımız ara uzam 
vurgulanır. 

Yansımadan Sonra (9), 2007
Beyaz ahşap sandalye,  
elektrikli ampul
46,5 × 35 × 35 cm
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SOPHIA POMPÉRY
1984, Berlin (Almanya)

Sophia Pompéry’nin video ve yerleştirmeleri gündelik 
nesnelere, fiziksel olaylara ve optik fenomenlere duyduğu ilgiyi 
yansıtır. Algılarımızı manipüle eden Pompéry, izleyiciyi sırrına 
vakıf olmakta zorlandığı, büyüleyici ve şiirsel bir dünyanın içine 
çeker. Sanatçının yalın bir görsellikle tasarladığı videoları, bir 
mecra olarak resme yakınlık taşır. 

Pompéry’nin Bulutsu adlı videosu da akış hâlinde bir resmi 
andırır. Suyla temas ettiğinde seyrelmeye başlayan suluboya, 
videonun yansıtıldığı duvarda birbirine karışarak akıp giden 
renk bulutları oluşturur. Tam belirir gibi olduğu anda gözden 
kayboluveren, sürekli değişim hâlindeki bu renk oluşumları, 
izleyicinin algısında yeni kapılar açan, neredeyse hipnotik bir 
etki yaratır. Pompéry bir anlamda durağanlığından kurtarıp 
harekete geçirdiği resmin renk ve form bileşenlerini, kullandığı 
malzemeye, suluboyanın kendisine teslim ederken yapıtın 
oluşumunda şansa da yer açar. 

Bulutsu, 2010
Video (renkli, sessiz)

24’28”
Ed. 1/5 + 2 AP
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SOPHIA POMPÉRY
1984, Berlin (Almanya)

Kaval Oyunu adlı videoda Pompéry geleneksel bir üflemeli 
müzik aleti olan kavala nefesi yettiğince üfleyip monoton bir 
ses çıkarırken, enstrümanın ucunda bir sabun köpüğü giderek 
büyümeye, büyüdükçe ışıldayıp renklenmeye, etrafındaki 
odayla birlikte sanatçının kaval tutan ellerini yansıtmaya 
başlar. Kaval Oyunu, bir yandan iki farklı duyuyu birbirine 
tercüme edip sesi görselleştirirken, tıpkı sanatçının Bulutsu 
adlı videosunda olduğu gibi, resim yapma eylemini farklı bir 
mecraya taşır.

Kaval Oyunu, 2008
Video (renkli, sesli)
1’42”
Ed. 1/5
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Anni Rapinoja, yapıtlarında “işbirliği yaptığı canlılar” olarak 
konumlandırdığı ve üretim sürecine dahil ettiği bitki ve 
hayvanların sunduklarını doğaya geri vermenin yollarını arar. 
Sanatçının işbirliği yaptığı canlılar arasında çiçekler, yosunlar, 
köksaplar, çekirdekler ve yapraklar yer alır. Bayan Yeryüzü’nün 
Şapkası, Anni Rapinoja’nın Doğanın Gardırobu serisine ait 
yapıtlarından biridir. Rapinoja bu serisinde insan ile doğa 
arasındaki ilişkiyi, insanın doğanın bir parçası olduğu ve doğa 
üzerindeki etkinliğinin kendi kaderini de belirlediğine işaret 
ederek araştırır. Bayan Yeryüzü’nün Şapkası, ana malzemesi 
kamışın doğal süreçlerine tabi olmaya, bitki kurudukça renk 
değiştirmeye ve dönüşmeye devam eder. Doğanın özellikle 
kentli insanların dünyalarına gündelik formlar aracılığıyla 
sızmasını sağlayan yapıt, bilinçdışına itilmiş doğa farkındalığını 
da geri çağırır.

ANNI RAPINOJA
1949, Hailuoto (Finlandiya)

Bayan Yeryüzü’nün Şapkası, 2008
Kamış (Phragmites australis)
56 cm Ø
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SAI (CHEN SAI HUA KUAN)
1976, Singapur

Sai, gündelik hayatın içerisindeki oyun kavramıyla ilgilenir. 
Sanatçı, pratiğinde yer verdiği gündelik nesneler, buluntu 
malzemeler ve durumları yeni yorumlara alan açmak için 
yapıbozuma uğratıp dönüştürerek alışılmış görme biçimlerini 
sorgular. Sai, sanatını nesne üretimi ve geleneksel atölye 
pratiğinin ötesine geçen, mekân ve bağlam tarafından 
belirlenen ve mümkün kılınan koşullu etkinliklerin sonucu 
olarak görür.

Dönüş Yok, iki bisikletin aynı ön tekerleği paylaşacak 
şekilde kafa kafaya getirilip metal aksamlarının birbirlerine 
kaynatılmasıyla oluşturulmuş bir yerleştirmedir. Bisikletler 
her ne kadar dengeli ve uyumlu görünse de bu simbiyotik 
ilişkinin altında yatan gerilim ve çatışma göze çarpar. İki 
karşıt güç arasında hayali bir çarpışma yaşanmış ve artık 
geri döndürülemez bir ortak yaşam ortaya çıkmıştır. İki 
bisikletin birleşmesinden doğan bu çift seleli, çift gidonlu 
bisiklet, üç tekerleğine rağmen sürücülerini hiçbir yere 
götüremeyecek gibidir.

Dönüş Yok, 2012
Karışık teknik
300 × 40 × 120 cm
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KARIN SANDER
1957, Bensberg (Almanya)

Karin Sander, var olduğu hâlde genelde farkına varmadığımız, 
açığa çıkmayı bekleyen örtük şeyleri görünür kılar. Yapıtlarının 
üretim süreçlerine mekânın mimari özelliklerini ve toplumsal 
kodlara ilişkin sorgulamaları da dahil eden sanatçı sıradan 
nesneleri kullanarak heykel ve yerleştirmeler tasarlar; yaptığı 
müdahalelerle mekânı yapıtın bir parçasına dönüştürür. 
Sander’in Tuval Üzerine Pinpon Topu serisi, tuval yüzeyini bir 
oyun alanı olarak ele alırken oyunun nesnesini de resmin 
malzemesine dönüştürür. Sander bu serisinde, astarlanmamış 
bir tuvale doğru fırlatılan beyaz bir masa tenisi topunu tuvalle 
temas ettiği noktaya sabitleyerek üçboyutlu resimler oluşturur. 
Pinpon, Sander için müsabaka, müzakere ve diyaloğa dair 
çağrışımları bakımından da dikkate değerdir. Sander’in 
yapıtında karşımıza çıkan pinpon topu, bildiğimiz hâliyle 
oyundan soyutlanmıştır veya artık yeni bir oyun sahasındadır.

Tuval Üzerine Pinpon Topu IV, II, III, 2008–2009
Tuval üzerine pinpon topu
30 x 24 x 7 cm
Ed. 5
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ERİNÇ SEYMEN
1980, İstanbul (Türkiye)

Yapıtlarında toplumsal cinsiyet rolleri, sınıfsal kimlik, aile 
yapısı ve aidiyet hissine ilişkin sorularla ilgilenen Erinç 
Seymen, beden, cinsellik ve haz deneyimleriyle bunların 
toplumsal, tarihsel ve sınıfsal denetim stratejileri içinde 
tanımlanma ve baskı altına alınma biçimlerine bakar. Sanatçı, 
üretiminde aile mefhumuna dair romantik ve kutsallaştırıcı 
anlatılarla eleştirel bir ilişki kurar. Seymen, Aile Değerleri 2 
isimli yapıtında aile değerlerinin eşyaya, düzene ve dekora 
atfedilen değerler üzerinden sınıfsal olarak belirlenmesine ve 
bu değerlerin sürekliliğine odaklanır. Resimde görülen anne, 
baba ve çocuktan oluşan ideal aile manzarası, önlerinde 
duran ve neredeyse bir tapınağı anımsatacak şekilde süslenip 
düzenlenmiş cazip yiyeceklerle perdelenir. ‘Aile değerlerinin’ 
vaat ettiği abartılı refahı simgeleyen bu perdenin sakladığı 
yüzlerdeki ifadeyi ise göremeyiz: Perdenin ardında gülen 
yüzler mi yoksa mutsuz bir aile tablosu mu gizleniyor?

Aile Değerleri 2, 2016
Kâğıt üzerine 
mürekkepli kalem
98 × 75,5 × 3,5 cm
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Okula Dönüş, 2015
Okul çantaları, akrilik 

boya ve pamuk ip
290 × 245 × 40 cm

HASSAN SHARIF
1951, Bender Lenge (İran)–2016, Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)

Resim, desen, yerleştirme ve performans gibi farklı 
mecralarda çalışan Hassan Sharif’in eserleri arasında 
örme asamblajlar önemli bir yer tutar. 2016 yılında 
kaybettiğimiz sanatçının son dönem çalışmaları, insanların 
vazgeçilmez buldukları gündelik nesneleri içeren duvar 
yerleştirmeleri etrafında yoğunlaşır. Sharif bu yapıtlarıyla 
gündelik yaşantımızda bedenlerimizin birer uzantısına 
dönüşen eşyalara duyduğumuz bağlılığı ve tüketim 
alışkanlıklarımızı sorgular. Okula Dönüş, Hassan Sharif’in 
resim ve heykel mecraları arasında gezinen örme 
asamblajlarından biridir. Çocukların kullandığı, mavi ve 
pembe renklerde, tek tip okul çantalarını bir kilim gibi 
birbirine ören yapıt, bu ucuz seri üretim eşyasını kadim 
dokuma tekniklerini anımsatan bir yöntemle bir duvar 
heykeline dönüştürür. Okula Dönüş, Hassan Sharif’in kendi 
ifadesiyle, çocukların ileride kullanacakları bilgi yığınını, 
henüz farkında olmasalar bile, kendi sırtlarında taşıdıkları 
fikrinden yola çıkar. 
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CENGİZ TEKİN
1977, Diyarbakır (Türkiye)

Doğup büyüdüğü bölgenin siyasal, kültürel ve toplumsal 
gerçeklerine dair referanslar içeren yapıtlar üreten 
Cengiz Tekin, ev içi alanlardan kent sokaklarına, kamusal 
mekânlardan doğaya açılan geniş bir manzarayı, hem ‘atölyesi’ 
hem de yapıtının sahnesi olarak benimser. Özellikle erken 
dönem işlerinde sık sık göze çarpan mizah unsurunu gündelik 
yaşamın çatışmalı seyrinde olağanlaşan baskı, sıkışmışlık, 
gizlenme, korku ve direniş gibi temalara kapı aralamak için 
kullanır. Tekin’in beş parçadan oluşan İsimsiz adlı fotoğrafında, 
yöresel motif ve renklerle bezeli döşek, yorgan ve yastıkların 
üst üste istiflendiği bir yüklüğün içine sıkışmış, göz alıcı bir 
mizansenin parçasına dönüşerek neredeyse görünmez hâle 
gelmiş bir figür fark edilir. Sarıp sarmaladığı bedeni sıcak ve 
huzurlu bir uykuya davet etmesi beklenecek bu renk cümbüşü, 
sanatçının anonim bir karaltı gibi arasına karışıp gizlenmesiyle 
taşınması ağır bir yüke dönüşür. Saklambaç oyununun 
çocuksu neşesini, eve ve gündelik yaşama sızan bir baskı ve 
sıkışmışlık hâli kamufle eder. 

İsimsiz, 2003
C-print
4 adet; her biri 40 × 120 cm, 1 adet; 80 × 120 cm 
Ed. 1/5 + 1 AP
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Yukarıda ve Aşağıda, 1972
Kâğıt üzerine kurşunkalem, pastel

29,7 × 39,9 cm
Bu yapıt, Arter Koleksiyonu’na  

René Block tarafından bağışlanmıştır.

Ressam Kuş Peşinde, 1975
Kurşunkalem, pastel, mürekkep,  

yara bandı, delgeç ile  
kâğıda açılmış delikler

30,5 × 42,7 cm
Bu yapıt, Arter Koleksiyonu’na  

René Block tarafından bağışlanmıştır.

ANDREA TIPPEL
1945, Schwarzwald (Almanya)–2012, Hamburg (Almanya)

Andrea Tippel’in üretiminin merkezinde yer alan çizimler, 
düşünceleri kayda geçiren şema ve diyagramlar ile soyutlamaya 
dayalı deneysel işaretlemeleri çağrıştırır. Tippel’in hayvan 
figürlerine, metin parçalarına, sözcüklere, sayılara, sembollere 
yer verdiği bu çizimler ‘görünür olandaki görünmeyeni’ 
araştırarak sözcükler ve imgeler arasında kurulan çağrışımlarla 
oynar. Yukarıda ve Aşağıda, düz çizgilerle birbirinden ayrılmış 
üç ana parçadan oluşan bir şema çizimidir. Parçaların her biri, 
deniz, gökyüzü/uzay, kara, kent, bulutlar, çizgiler ve dalgalar 
gibi farklı şematik unsurlar barındırır. Sanatçı bu unsurları 
“ja, eben, oder, wie, so, drüber, drunter” [evet, sadece, ya da, 
gibi, böyle, üzerinde, altında] gibi sözcüklerle veya nokta, virgül, 
ünlem ve soru işareti gibi noktalama işaretleriyle birleştirir. 

Ressam Kuş Peşinde, bir kuşun uçuşunu birbirini takip eden 
kareler hâlinde aktarır. İlk karenin alt köşesinden kadraja  
giren kuş, bir sonraki karede kırmızı bir motifin belirişiyle  
biraz yükselip uzaklaşır. Takip eden her bir karede yeni bir 
görsel motifin eklenmesiyle kuş sağ üst köşeye doğru iyice 
yükselir, nihayet sona gelindiğinde karenin sınırlarının dışına 
çıkıp kaçar gider. 
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GABRIELA VANGA
1977, Târgu Mureș (Romanya)

Fotoğraf, video, heykel ve yerleştirme gibi farklı mecralarla 
çalışan Gabriela Vanga, yapıtlarında mekân ve zaman 
kavramlarından yola çıkarak gerçekle kurmaca arasındaki 
sınırları araştırır. Elle tutulur ve gerçekliği su götürmez olandan 
ziyade gerçekdışının ve varlığı şüpheli olanın izini süren Vanga, 
eserlerine optik yanılsamaları da dahil eder.  

Mirare, Eski Ahit’in Yaratılış bölümünde Yakup’un rüyasında 
gördüğü aktarılan, yeryüzüyle gökyüzünü birleştiren 
merdivene gönderme yapan bir yerleştirmedir. Vanga’nın 
karşılıklı olarak tavana ve yere sabitlediği iki dairesel ayna 
arasındaki merdivenin yansımaları, aynaların hem aşağıya 
hem de yukarıya doğru açtığı uçsuz bucaksız uzamda, sürekli 
birbirine eklenerek sonsuza açılan bir görüntü sunar. Ancak 
ayaklarımızın tam altında ve başımızın hemen üstünde beliren 
bu bitimsiz boşluk, ne derinlere inmemize ne de yükseklere 
çıkmamıza izin verir. Vanga’nın Mirare’de yarattığı optik 
yanılsama, insanı tam da gökyüzüyle yeraltı arasındaki ebedi 
arafta, yani yeryüzünde konumlandırır.

OyunBu sergisinin Arter’in ikinci katındaki Galeri 2’de yer alan 
bölümünde Gabriela Vanga’nın Hiç Tereddüt Etmeden isimli 
yapıtını da görebilirsiniz.

Mirare, 2006 
Ahşap merdiven, 2 adet yuvarlak ayna
Değişken boyutlar
Ed. 2/5 + 2 AP
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