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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: Jacob Dahlgren, Ben, Dünya, Şeyler, Hayat (detay), 2007.

Fotoğraflar:
Refik Anadol [6]; Anders Sune Berg [35]; Hadiye Cangökçe [7, 11 (üst),  
16, 17]; Orhan Cem Çetin [9, 11 (alt), 14, 21, 22-23, 28, 29, 34, 37, 40, 41, 43, 
48-51]; Murat Germen [32-33]; Gerhard Kassner [15]; Sena Nur Taştekne 
[kapak, 12, 13, 18-20, 26-27, 30-31, 36, 38, 42, 45-47].

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 2
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NEVİN ALADAĞ
1972, Van (Türkiye)

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. 

Sahne serisi, Nevin Aladağ’ın 2012 yılında Arter’in İstiklal 
Caddesi’ndeki eski binasında gerçekleştirdiği kişisel sergisi 
için üretilmiştir. Bu seride sanatçı, peruk üretiminde 
kullanılan yapay saçları, sergi mekânının tavan yüksekliği 
boyunca ve farklı saç modellerini andırır biçimde asar. 
Sahne perdelerini anımsatan bu dev peruklar, saç boyası 
kataloglarını hatırlatacak şekilde numaralandırılarak 
renkleriyle birlikte isimlendirilir. Aladağ’ın saçtan yapılma 
perdeleri, izleyicinin performansına açık bir sahne işlevi 
görürken, toplumsal cinsiyetin performatif karakteri 
üzerine düşünmeye de alan tanır. Sergi alanının mekânsal 
koşullarına uyum gösteren altı adet varyasyondan oluşan 
Sahne serisi, OyunBu sergisi boyunca performatifliği bir 
konu ve ifade yolu olmanın yanı sıra oyuncul bir değişim 

Sahne serisi, 2012
Alüminyum çubuk, yapay saç
Değişken renk, form ve boyutlar
(Sahne sergisinden görünüm, Arter, 2012)
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mecrası biçiminde de sunup izleyiciyi farklı renk ve formlara 
bürünerek (yandan ayrılmış, örülmüş ya da atkuyruğu 
şeklinde toplanmış) karşılayacak.

Sanatçı, OyunBu sergisinde iki parçası yer alan Halıtop 
adlı serisinde ise, basketbol toplarını halı parçalarıyla 
kaplayarak, popüler bir Amerikan takım oyunu olan 
basketbol ile Doğu’ya ait geleneksel motifleri melezleyen 
objeler üretir.  

OyunBu sergisinin Arter’in birinci katındaki Galeri 1’de yer 
alan bölümünde Nevin Aladağ’ın Motif Eşleştirme isimli 
serisini de görebilirsiniz.

Halıtop serisi, 2010
Halıyla kaplı basketbol topları
26 cm Ø
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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, 2013 yılında 
Arter’de düzenlenen Hatırlamayı Unutma başlıklı kişisel 
sergisinde, haftanın yedi gününü farklı hazır nesneler 
ve şablonlar içine yerleştirip kendi deneyim ve algılarıyla 
ilişkilendirmiş; günlerin döngüsüne kendi kişisel ritminin ve 
zaman algısının izlerini bırakmıştı. Sanatçının hatırlamaktan 
çok unutmaya ayırdığımız hafta sonlarının hafif ve gevşek 
ritmiyle, neredeyse oyun oynarcasına ürettiği Pazar: Kırılacak 
Eşya adlı seri, mutant figürlerden oluşan, tuhaf bir biblo 
koleksiyonudur. Aslan’ın pazar günleri özel bir merakla 
dolaştığı bitpazarlarından topladığı, aldığında zaten kırık olan 
ya da kendisinin sonradan kırdığı parçalarını birleştirerek 
melezleştirdiği biblolar, hafta sonuna özgü eğlenceli bir boş 
zaman etkinliği olarak başlayıp özgür bir yaratım sürecine 
evrilen takıntılı bir kır-yapıştır eylemi sonucunda biricikleşir, 
özgün bir seriye dönüşüp vitrindeki yerlerini alır. Volkan Aslan, 
Pazar: Kırılacak Eşya’da geçmişe özlem, hobi, çocukluk, 
aidiyet, ev ve aile gibi kavramları iç içe geçiren zengin bir anlatı 
düzlemi oluşturur. 

OyunBu sergisinin Arter’in birinci katındaki Galeri 1’de yer alan 
bölümünde Volkan Aslan’ın Oyunlar Oyunlar Oyunlar isimli 
yapıtını da görebilirsiniz.
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Pazar: Kırılacak Eşya, 2013
Porselen ve seramik biblolar
Değişken boyutlar
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HANDAN BÖRÜTEÇENE
1957, İstanbul (Türkiye)

1980’lerden bugüne uzanan üretiminde yeryüzünün belleği 
ve unutulanın yeniden bilgilendirilerek görünür olmasını, 
sistemin dayattığı hızın etkilerini, ekolojik ve küresel politikaları 
sorunsallaştıran Handan Börüteçene’nin yapıtları, bugünü 
ve geleceği okumak üzere tarihsel mirasın örtüsünü aralar. 
Annemin Gösterisi’nde kendi bireysel tarihine doğru bir 
yolculuğa çıkan Börüteçene, bir işleme ustası olan annesi 
Hesna Hanım’dan kalan bir masa örtüsünü çocukluk 
hatıralarından geri çağırır. Küçüklüğünde bir ucunda annesi 
boncuk işlerken, kendisinin de diğer ucunda resim yaparak 
oyalandığı masanın etrafına bu kez ailenin kadınlarını davet 
eder. Ablası, teyzeleri, kuzeni ve annesinin çok yakın bir 
arkadaşıyla birlikte, annesinden kalan kristal boncukları, 
payetleri ve incileri masaya serip çocukluk, yuva, çalışma, 
çalışan kadının hayata karşı duruşu ve yalnızlık çağrışımlarıyla 
yüklü bir belleği örtünün üzerine tekrar işleyip canlandırırlar. 
Börüteçene altı yaşındayken yaptığı bir suluboya resmi örtünün 
üzerine her zamanki köşesine altın iplikle dikerken, annesinin 
yerini onun cam üzerine basılmış el izi alır. Börüteçene, 
örtüyü işleyen kadınların fotoğraflarını boncukların arasına 
yerleştirerek örtünün hafızasına onları da ekler. Annemin 
Gösterisi 2002 yılında Sofya’daki ATA Contemporary Art 
Center’da Beral Madra ve Maria Vassileva küratörlüğünde 
düzenlenen Sheshow’da ilk kez sergilendiğinde, Handan 
Börüteçene kendisinin eserin uygulayıcısı, annesi Hesna 
Börüteçene’nin de sanatçı olarak gösterilmesini istemişti.
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Annemin Gösterisi, 2002
Kumaş, karışık teknik
112 x 121 cm
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GEORGE BRECHT
1926, New York (ABD)–2008, Köln (Almanya) 

Rastlantısal süreçlerle deneyler yapmaya başladığı 1950’lerde 
John Cage’in New York’taki New School for Social Research’te 
verdiği deneysel kompozisyon derslerine katılan George Brecht, 
bestelediği ilk müzik partisyonlarının ardından pratiğine nesne 
odaklı “olay”ları da dahil eder. Brecht, bir performans dizisi 
olarak kurgulanan “olay partisyonları”yla izleyiciyi doğrudan 
katılımcı ve müellif olmaya teşvik eder. Sanatçının birer 
yönergeye dönüştürerek yazıya döktüğü, gündelik hareketlere 
dayalı kısa süreli edimleri ifade eden bu partisyonlar, daha 
sonra George Maciunas tarafından tasarlanan bir kutu içinde 
Water Yam Box (1963) adı altında bir sanatçı kitabı olarak 
yayımlanır. Brecht’in kamusal ya da özel alanda yerine 
getirilebilecek basit yönergelerden oluşan partisyonlarından 
biri de, taşınabilir bir merdiven etrafında cereyan eder. 
Başkalarının önünde icra edilebileceği gibi, kişisel denemelere 
ya da katılımcıların hayal gücüne de açık olan Merdiven 
partisyonunun içerdiği yönergeler şöyledir:

Bir merdiveni beyaza boya
En alt basamağı siyaha boya
Aradaki basamaklara ana renkleri dağıt

OyunBu sergisinde izleyiciyi karşılayan ve Brecht’in 
yönergelerine birebir uyan merdiven, 1990 yılında 8. Sidney 
Bienali sırasında René Block tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Merdiven, 1960
Ahşap, lake
220 × 45 × 5 cm
Bu yapıt, Arter Koleksiyonu’na René 
Block tarafından bağışlanmıştır.
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JACOB DAHLGREN
1970, Stockholm (İsveç)

Sanat pratiğine soyut resimler yaparak başlayan Jacob 
Dahlgren, ilerleyen dönemlerde gündelik yaşamdan keskin 
geometrik formlar ve parlak renkler ödünç almaya, bu 
öğeleri hazır nesneler hâlinde yapıtlarına dahil etmeye 
yönelir. Sanatçı çizgili tişörtler, renkli tartı aletleri ve konserve 
kutuları gibi seri üretimden çıkmış nesneleri kullanarak 
meydana getirdiği üçboyutlu işlerini izleyicinin etkileşimine 
açar. Dahlgren’in Ben, Dünya, Şeyler, Hayat adlı yerleştirmesi, 
bütün bir duvarı kaplayıp devasa bir resme dönüştüren dart 
hedef tahtalarından ve oyuna katılmak isteyen izleyicilere 
kutular içinde sunulan dart oklarından oluşur. Sanatçının 
dairesel formlu tahtaları şaşmaz bir düzen içinde yan yana 
dizerek ortaya çıkardığı soyut resimdeki mükemmel geometri, 
izleyicilerin attığı oklarla zedelenip giderek bozulmaya başlar. 
Hedefi ıskalamanın neredeyse imkânsız olduğu bu oyuna 
katılanlar, attıkları oklarla değiştirip tamamlamaya devam 
ettikleri resmin izleyicisi olmakla kalmayıp ortak yaratıcılarına 
dönüşürler. 

Ben, Dünya, Şeyler, 
Hayat, 2007

Dart hedef tahtaları 
ve oklar

Değişken boyutlar
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Kolon, 2010 
TV hoparlörleri, 4 kanal ses, 
ahşap, boya
Ed. 1/5 + 1 AP

CEVDET EREK
1974, İstanbul (Türkiye)

Cevdet Erek’in ürettiği ses-mekân çalışmaları ve mekâna 
özgü müdahalelerinde ritim kompozisyonları önemli bir yer 
tutar. Ritmi mekânda ses olarak deneyime açmanın yanı 
sıra, nesneler üzerinden ve görsel bir imge veya grafik bir dil 
dolayımıyla okunur kılmakla ilgilendiği yapıtlar üretir. Cevdet 
Erek, Kolon’un ilk versiyonunu Görünmezlik Taktikleri (2010) 
adlı grup sergisi bağlamında Tanas, Berlin için tasarlamıştı. 
Sanatçı, Tanas’ın bulunduğu binanın betonarme kolonlar 
dizisinin arasına, onları taklit eden bir yenisini ekleyerek 
gerçekleştirdiği bu yerleştirmeyi, ertesi yıl Arter’in İstiklal 
Caddesi’ndeki mekânının silindir biçimindeki sütunları için 
yeniden üretti. İçine entegre edilen TV hoparlörlerinden 
belli belirsiz işitilen, Almanya’nın belirli kentlerindeki trafik 
ışıklarındaki bekleme komutunu andıran sesi dışında ilk 
bakışta varlığını neredeyse hiç sezdirmeyen Kolon, bu ilk iki 
sergilenişinde yanıltıcı, sahte bir mimari öğe olarak mekâna 
eklendi. Erek’in 2011’de Arter için ürettiği silindir versiyon, 
OyunBu sergisinde tekrar gösterilirken, bu kez içinde yer 
aldığı mekândan ziyade kendi belleğine referans veriyor 
ve işlevini kaybetmiş mimari yapı elemanlarının sergilenme 
biçimlerini hatırlatırcasına diğer yapıtların arasına yerleşiyor.  
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Köşeyi Yuvarlatmak, 2001–2011
Cam nesne, ahşap, çelik ayna
70 × 70 × 99 cm

HREINN FRIÐFINNSSON
1943, Baer Dalir (İzlanda)

Hreinn Friðfinnsson, 1965 yılından bu yana İzlanda çağdaş 
sanatını desteklemek üzere Reykjavík kentinde faaliyet gösteren 
bir topluluk ve sanat mekânı olan SÚM’un kurucularındandır. 
Görsel verilerin güvenilirliğini sorunsallaştıran yapıtlarında 
üçboyutlu mecralarla deneylere girişen sanatçı, sıradan 
malzemeler ve hazır nesneler üzerinde gerçekleştirdiği incelikli 
müdahalelerle mekânı ve zamanı kavrayış biçimlerimizle oynar. 
Köşeyi Yuvarlatmak, yansımadan faydalanılarak yaratılmış, 
illüzyona dayalı bir heykeldir. Sanatçının üçgen formunda 
çelik aynalarla kurduğu bir düzeneğin içine yerleştirilen içi boş 
cam bir nesne, birbirine bakan yüzeylerdeki yansımalarıyla 
uzamsal boyutu algılamayı güçleştirir. Mekânın köşelerinden 
birine yerleştirilmek üzere tasarlanan yapıt, bulunduğu yerdeki 
açıların kesişiminde konumlandırılarak sonsuz bir derinlik 
oluşturur. Friðfinnsson’ın yansıtıcı ve saydam yüzeyleri bir 
arada kullanarak yarattığı bu optik yanılsama, zihin ile göz 
arasında alternatif bir iletişim önererek baktığımız şey ile 
algılanan görüntü arasına muğlak bir alan açar.  
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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. 

Leylâ Gediz’in Arter Koleksiyonu’nda yer alan yapıtlarından 
üçü sanatçının öğrencilik yıllarına, resimle macerasının 
başladığı 90’lı yıllara aittir. Thesaurus, adının da ima ettiği gibi, 
imgenin kendisiyle temsili arasındaki yakınlaşma, aynılaşma, 
birbirine eş olma çabasını anlam, mecra, bellek ve zaman 
gibi çoklu katmanlarıyla incelemeye alan bir diptiktir. Gediz, 
tuval üzerine sentetik boyayla yaptığı bir resim ile bu resmin 
henüz tamamlanmadan çektiği bir fotoğrafını aynı boyutlarda 
yan yana getirir. Resmin yapım sürecinden bir ânı dondurup 
belgeleyen fotoğraf ona kendi geçmişini hatırlatırken, fotoğrafa 
bitişip yaslanan resim ise ‘bak, bu fotoğrafta görünen benim’ 
der gibidir. Birbirlerinin neredeyse eşi gibi görünseler de farklı, 
farklı olmalarına karşın neredeyse aynıdırlar. Gediz iki farklı 
mecra olarak fotoğraf ve resmin zamansallıklarını eşzamanlı 
düşünürken, öncesi ve sonrası arasında gidip geldiği yapıtın 

LEYLÂ GEDİZ
1974, İstanbul (Türkiye)

Thesaurus, 1997 
MDF üzerine c-print ve tuval üzerine sentetik boya
2 parça; her biri 70 × 70 × 4,5 cm
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katmanlarını açığa çıkarır. Her iki karede de karanlığın içinden 
bir hayal gibi çıkıp belirginleşen tavşan kulakları, çocukluk 
anılarından taşınmış bir nesne ile erişkinlerin dünyasına ait 
popüler bir imge arasındaki bulanıklığını korumaya devam eder.  

Pacman ve Komet, Gediz’in yine resmin performatif yönüyle 
ilgilendiği, bir bakıma konusu resim olan resimler yaptığı 
öğrencilik yıllarına tarihlenirler. 1980’li yılların ikonik bilgisayar 
oyunlarından Pacman’in hayalet ve canavarlardan kaçarak  
önüne çıkan her şeyi yutmaya çalışan popüler anime figürü, 
Gediz’in resmine yerleşirken iyice soyutlaşır; karanlık ve tekinsiz 
bir imgeye dönüşür. Sanatçının Komet adlı resminde yine karanlık 
bir fon içine yerleştirip neredeyse yüzeyi kazıyarak kısmen 
görünür kıldığı formlar, hafızada yüzeye ulaşamadan tekrar 
belirsizleşen parçaları anımsatırlar. 

OyunBu sergisinin Arter’in birinci katındaki Galeri 1’de yer alan 
bölümünde Leylâ Gediz’in Jump Cut isimli yapıtını da görebilirsiniz. 

Komet, 1997 
Tuval üzerine sentetik 
boya ve yağlı pastel
84 × 84 × 4,5 cm

Pacman, 1998  
Tuval üzerine sentetik 
boya ve yağlı pastel
127 × 127 cm
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ŞAKİR 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. 

Sanatçının Ön Ek ve Son Ek 1 adlı yapıtında kapalı durumda 
siyah bir şemsiyeyle hemen yanına, aynı duvar yüzeyine 
eklediği iki şemsiye sapı, sanki bir merdivenin basamaklarını 
aşağı doğru kateder gibi giderek alçalır. Başına ve sonuna 
eklendikleri sözcüklere yeni anlamlar kazandıran ön ve son 
ekler gibi, gündelik bir nesneyi yapıtaşlarının çözümlenmesi 
yoluyla yeniden yorumlayan yapıt, şemsiye imgesi ve bu imgeyi 
çevreleyen işlevlerin görsel grameriyle oynar. İlk basamakta 
önce şemsiyenin gölgelik kısmı ve gövdesi gözden kaybolur, bu 
eksilmenin ardından zemine doğru devam eden hareket gözden 
tamamen kaybolmayı, hatta yok oluş ihtimalini ima eder.

OyunBu sergisinin Arter’in birinci 
katındaki Galeri 1’de yer alan 
bölümünde Şakir Gökçebağ’ın 
Rezistans 1 isimli yapıtını da 
görebilirsiniz.

Ön Ek ve Son Ek 1, 2010
Şemsiyelerle yerleştirme
83 × 38 × 6 cm
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ASTA GRÖTING
1961, Herford (Almanya)

Asta Gröting, gruplar veya seriler hâlinde oluşturduğu 
yapıtlarında bedenin bireysel, kolektif ve politik rollerini 
sorgular. İnsanlar ve şeyler arasındaki duygusal ve fiziksel 
boşlukları görünür kılmak amacıyla içeride gizlenmiş olanı 
dışarı çıkarır; boşlukları, iç organları ve iç sesleri somut 
formlara dönüştürür. Sanatçı, 1980’li yıllarda Düsseldorf’ta 
bir tekstil ithalat-ihracat mağazasında bulduğu yüzlerce deri 
ceketi birbiri ardına sıralayarak veya bir dans koreografisini 
andırır biçimde çember şeklinde dizerek birbirine ekler. 
Gröting, Maymun Dansı adlı bu eser grubunda, işlenmiş koyun 
derisinden insan bedeni için üretilmiş ceketleri tekrar dört ayak 
üzerine dikerek, onları başlangıçta sahip oldukları hayvan 
formuna geri getirir. Anadolu’da yüzülüp tabaklandıktan sonra 
İstanbul’da dikilen ve yolculuğu Almanya’da son bulan deri 
ceketler, bir yandan kapitalist sistemin küresel ağlar üzerinden 
işleyişini sembolize ederken, Gröting’in onlara verdiği tekinsiz 
antropomorfik form sayesinde, dayanıklı olanın kazandığı, 
güçsüz olanın çöküp kaybettiği bir çocuk oyunu olan uzun 
eşeği de anımsatır.

Maymun Dansı 
(Affentanz) 4, 1993
28 adet deri ceket,  

demir strüktür
61 × 40 × 1278 cm
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CARLA GUAGLIARDI
1956, Rio de Janerio (Brezilya)

Çalışmalarında mecranın zaman ve mekânla ilişkisini araştıran 
Carla Guagliardi’nin yapıtları, yerçekimi, denge, gerilim, boşluk, 
yoğunluk, hava ve akışkanlık gibi görünmez fiziksel etkenlerin 
sunduğu imkânları keşfetmeye yönelik duyusal deneyim 
alanlarıdır. Üretiminde su, cam, pamuk, lastik, plastik, çelik, 
bakır ve ahşap gibi çok çeşitli malzemelere yer veren sanatçı, 
bu malzemelerin fiziksel davranışlarından hareketle süreklilik, 
kesinti ve duraklama gibi kavramları ele alır. Duvardaki uzun 
menteşelerle desteklenen ahşap plakalar ve herhangi bir yüzeye 
sabitlenmemiş sünger toplardan oluşan Partitura II (dikey), 
Guagliardi’nin her an bozulabilecek hassas bir denge durumuna 
dair sorular uyandıran, fiziksel yapıların karşılıklı bağımlılık ve 
kırılganlığını araştırdığı asamblajlarından biridir. Birden fazla 
enstrüman tarafından icra edilmek üzere bestelenmiş eserlerde 
farklı enstrümanların çalacağı notaların bütüncül bir okuma 
için alt alta yazılması anlamına gelen “partisyon” sözcüğünün 
Portekizce karşılığı olan “partitura”, müzikal çağrışımları da 
beraberinde getirir. Yerçekimine direnerek ahşap plakaların 
arasındaki boşlukları dolduran farklı büyüklüklerdeki sünger 
toplar, eşit aralıklara sahip olmayan, dikey bir porte üzerinde 
ritmik bir kompozisyon oluşturur. 

Partitura II (dikey), 2014 
Ahşap, metal ve sünger toplar
180 × 60 × 40 cm
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KRISTJÁN GUÐMUNDSSON
1941, Snæfellsnes (İzlanda)

İzlanda çağdaş sanatının öncülerinden Kristján Guðmundsson, 
çalışmalarına Fluxus ve kavramsal sanattan esinlenen 
İzlandalı sanatçı grubu SÚM’un üyesi olarak başladı. Erken 
dönem yapıtlarında biçimci göndermeler ve izlenimsellikten 
uzak yaklaşımları temel alırken, daha sonraları çizim fikrini 
genişletmeye odaklanarak sanat nesnesinden ziyade sürece 
dahil ettiği araç ve malzemeleri vurgulamıştır. Kristján 
Guðmundsson, Yedi Gün / Köpekli Adam İçin Heykel başlıklı 
yerleştirmesinde, bir mekânın gündelik pratikler aracılığıyla 
işaretlenmesine ve sınırların inşa edilmesinde kullanılan 
yöntemlere mizahi bir bakışla odaklanır. Yerleştirmeyi 
oluşturan yedi kolajda, çit çeken bir adama köpeği eşlik eder. 
Çitin tamamlanan her bir parçasıyla birlikte köpek de giderek 
genişleyen bu yeni alanı sahiplenmek istercesine kakasını 
yapar. Yerde, çitin yapımında kullanılan kereste, çekiç, çivi gibi 
malzemeler ve aletler durur. 

Yedi Gün / Köpekli Adam İçin Heykel, 1971
7 adet kolaj ve çeşitli nesnelerle yerleştirme: tahta, çekiç, fırça, 
mukavva kutu, çiviler, bir kutu yeşil boya, köpek kakası
Değişken boyutlar
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DENİZ GÜL
1982, İzmir (Türkiye)

Mekânı işin ayrılmaz bir parçası olarak kavrayan pratiğine 
temas, dokunma ve iz bırakma gibi jestleri dahil eden  
Deniz Gül, söz ve anlatıların nesnelerini bulması, beden 
kazanması, mekânla fiziksel ve imgesel bağlar kurmasıyla 
ilgilenir. Söz-beden, yapı-beden ve en geniş anlamıyla dille 
olan ilişkisi, sanatçının pek çok yapıtında belirleyici bir 
öneme sahiptir. 

Werzalit Sandalye, Deniz Gül’ün 2011 yılında Arter’de 
düzenlenen 5 Kişilik Bufet adlı sergisinde yer verdiği 
parçalardan biridir. Gül, 5 Kişilik Bufet’te, pek çok yapıtında 
olduğu gibi, kendi yazdığı bir metinden yola çıkarak sınır, 
coğrafya, iç-dış, ev içi yaşam ve iktidar biçimleri, dil, ifade 
ve anlatıya ilişkin sorularla yüzleşiyordu. Kendi içine kapalı, 
küçük mekânların klostrofobisi ile dışarı çıkmanın, kendi 

Werzalit Sandalye, 2011
Beşli sandalye, punto kaynak

75 × 250 × 50 cm
Ed. 1/2 + 1 AP
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içinden dışarı taşmanın agorafobisinin bir arada yaşandığı 
bir deneyim alanı sunan 5 Kişilik Bufet, yerleştirmenin ana 
gövdesini oluşturan mobilyalar ve mekânsal müdahaleler 
yoluyla mahremi kamusala, içi dışa doğru açıp genişletiyor, 
aynı zamanda kamusal alanın ev içine, mahreme sızma 
biçimlerini ele alıyordu. 

Deniz Gül, Werzalit Sandalye’de hastane, okul, banka gibi 
kamusal mekânlarda veya devlet dairelerinde gördüklerimize 
benzeyen sıradan beş sandalyeyi, sanki az önce üzerlerine 
birileri oturmuş ve sonra da öylece kalkıp gitmişler gibi 
düzensiz bir şekilde birbirlerine kaynatıp, sıramızı beklemek, 
izlemek, ilişkilenmek, dinlenmek ya da üzerlerinde belki 
muhabbette belki sessizce vakit geçirmek için sergi 
mekânına yerleştirir. 
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NİLBAR GÜREŞ
1977, İstanbul (Türkiye)

Kimlik üzerine inşa edilen eşitsizlik ve adaletsizlikleri, toplumsal 
tahakküm ve baskı mekanizmalarını irdeleyen Nilbar Güreş’in 
sanatsal pratiği kolaj, resim, desen, fotoğraf, video ve heykelleri 
kapsar. Güreş, yapıtlarında kamusal ve özel alanda görülme ve 
yok sayılma pratiklerine odaklandığı ve bu pratiklerin direniş 
imkânlarına dönüştürülmesinin yollarını araştırdığı kışkırtıcı 
sahneler kurgular. 

Güreş, Bilinmeyen Sporlar başlıklı fotoğraf, kolaj ve video 
serisinde, geleneklerin ve toplumsal koşullanmaların kadını 
konumlandırdığı domestik mekânı, hegemonik bakış açısının 
genellikle erkeklerle özdeşleştirdiği bir alan olan spor salonuna 
taşıyıp yeniden sahneye koyar. Ev işlerinde kullanılan eşyalarla 
bedensel becerileri sergilemeye yarayan spor aletlerini 
harmanlayan bu absürd dekorun eşlik ettiği müsabakanın 
hem oyuncuları hem de seyircisi, gündelik kıyafetler içindeki ev 
işçisi kadınlardır. Seride yer alan Denge Tahtası adlı triptikte, 
elinde topuklu kırmızı ayakkabısı ve ters giydiği sutyeniyle 
genç bir kadın, dantel örtü serilmiş bir denge tahtasının 
üzerinde akrobatik hareketler yapıp tencere kulplarına 
basarak dengede durmaya çalışır. Bilinmeyen Sporlar serisi 
kadına atfedilen ev içi etkinlikleri, sporun yoğun çalışma, güç, 
disiplin ve hüner gerektiren bedensel jestleriyle birleştirerek, 
cinsiyetle ilişkilendirilen toplumsal kodları ve koşullanmaları 
tersine çevirir. OyunBu’da tek başına gösterilen Denge Tahtası, 
sanatçının Kulplu Beygir ve Kız Paraleli adlı diğer iki işiyle 
birlikte bir üçleme teşkil eder.
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Kız Paraleli (Bilinmeyen Sporlar serisinden), 2009
C-print
3 parça; 120 × 120 cm, 120 x 180 cm, 120 x 120 cm
Ed. 2/5 + 2 AP

Denge Tahtası (Bilinmeyen Sporlar serisinden), 2009
C-print
3 parça; 120 × 120 cm, 120 × 180 cm, 120 × 120 cm
Ed. 2/5 + 2 AP

Kulplu Beygir (Bilinmeyen Sporlar serisinden), 2009
C-print
3 parça; 120 × 120 cm, 120 x 180 cm, 120 x 120 cm
Ed. 2/5 + 2 AP
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PRAVDOLIUB IVANOV
1964, Plovdiv (Bulgaristan)

Yaratım sürecinde sıradan durumlar ve objelerden 
esinlenen Pravdoliub Ivanov, heykelsi nesneler, mekâna özgü 
yerleştirmeler, fotoğraflar ve çizimler üretir. Pratiğinde gündelik 
yaşam ve fantezi arasında salınan fikirlerden yola çıksa 
da yapıtları her iki alana da ait olmaya direnir. Sanatçının 
yerleştirmelerinde bir araya getirdiği malzeme, nesne ve 
durumlar arasındaki beklenmedik, şaşırtıcı buluşmalar 
eğlenceli olduğu kadar tekinsiz ve kafa karıştırıcıdır.  

Pravdoliub Ivanov, Parçalanmış Masal Aracı’nda olduğu gibi 
daha önce pek çok yapıtında da İran halılarını kullanmıştır. 
Sanatçının olduğu yerde unutulmuş gibi üzerinden bir duvar 
geçirip duvarın altına sıkıştırarak, taşlanmış bir pencere camı 
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gibi kırıklarına ayırarak ya da duvara toslamış bir araç gibi 
un ufak ederek yapıtına dahil ettiği bu halılar, hiç kuşkusuz 
Doğu’ya atfedilen masalsı, dekoratif çağrışımları üstlenmekten 
ziyade, Batı’ya özgü egzotik bakışın bozulup parçalandığı bir 
gerçekliğe işaret eder. 

Ivanov’un Skora Koş isimli yapıtında, tanıdık iki nesne 
aralarında tuhaf bir simbiyotik ilişki kurulacak şekilde iç içe 
geçirilmiştir. Plastik bir saksıya yerleştirilmiş bir palmiye ağacı, 
içinden geçtiği bir basket potasından baş aşağı sarkarak gelişip 
büyümeye devam ediyor gibi görünür. Doğu kentlerinin bitki 
örtüsünü simgeleyen coğrafi bir unsur olarak görülebilecek 
palmiyeyi, ABD’nin ve Batı dünyasının en popüler takım 

Parçalanmış Masal Aracı, 2013
Kesilmiş halı, duvara monte 
edilmiş alüminyum konstrüksiyon
274 × 420 × 92 cm
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PRAVDOLIUB IVANOV
1964, Plovdiv (Bulgaristan)

oyunlarından basketbolun karakteristik düzeneği olan potayla 
bir araya getiren yapıt, görünüşleri kadar coğrafi olarak da 
birbirine uzak olan bu iki nesne arasında sıradışı bir birliktelik 
kurar. Birlikte kısıldıkları kapanda her ikisi de kendileri 
gibi görünmeye devam etseler bile, izleyicinin deneyimiyle 
çeşitlenecek başka anlamlar yüklenmeye başlarlar.

Skora Koş, 2011
Metal konstrüksiyon, basketbol potası, palmiye 
ağacı ve suni yapraklar, plastik saksı
y: 480 cm
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ŽILVINAS KEMPINAS
1969, Plungė (Litvanya)

Žilvinas Kempinas, 1990’lı yılların başından bu yana ürettiği 
yapıtlarında kendilerine ait yaşamları olan ve gösterişsiz 
niteliklerinin ötesine geçme potansiyeli taşıyan sıradan 
malzemeler kullanır. Manyetik bant, bu malzemeler 
arasında başat bir yere sahiptir. Video kasetlerden 
söktüğü ve soyut birer çizgi gibi kullandığı siyah bantların 
inceliklerinden, hafifliklerinden, kolay şekil alma ve ışığı 
yansıtma kabiliyetlerinden yararlanan sanatçı, mimari mekânı 
etkinleştiren heykel ve yerleştirmeler üretir. Kempinas’ın 
Pervanelerin Ötesinde adlı işinde, çember formunda iki 
manyetik bant, yüzleri birbirine dönük şekilde çalıştırılan 
bir çift pervanenin yarattığı hava akımına bırakılır. Duvarın 
önünde sürekli biçim değiştirerek çemberler çizen ve kendi 
kendini havada sihirli bir şekilde dengeleyen video kaset 
bantlarının hareketi, pervanelerin yarattığı rüzgâr ve çıkardığı 
sesle bir araya gelerek tüm mekânı duyusal bir deneyim 
alanına dönüştürür. 

Pervanelerin  
Ötesinde, 2013
Manyetik bant,  

endüstriyel vantilatörler
Değişken boyutlar

Ed. 3/6 + 2 AP
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Yapıtlarında çizgi romana özgü görsel anlatım tekniklerine, 
kent yaşamına ait imgelere ve Pop Art’a gönderme yapan 
Žolt Kovač, Boş Zaman isimli serisinde aynı mekânı paylaşan 
iki kişinin boş zamanlarından kesitler sunar. Bir hikâyenin 
parçaları gibi ardışık karelerden oluşan seri, alüminyum 
plakalar üzerine yağlıboyayla yapılmıştır. Çizgi roman estetiğini 
çağrıştıran bir şekilde yalın çizgiler ve renklerle resimlenen 
kareler, evde geçirilen sakin ve samimi anlara odaklanır. 
Modern kent yaşamının ve yoğun çalışma hayatının boş 
zamana yer bırakmayan hızlı akışını donduran bu serisinde 
Kovač, oyun oynamaya, hobilerimize, kitap okumaya, sohbet 
etmeye ve sevdiklerimizle vakit geçirmeye alan tanır. Boş Zaman 
resimleri, gündelik koşuşturmaların kaybettirdiği zamanı geri 
kazanmak için yaşamı yavaşlatmayı, ihmal ettiğimiz basit ve 
küçük şeylere vakit ayırmayı önerir.

ŽOLT KOVAČ
1975, Pančevo (Sırbistan)
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1. Şarap ve Sohbet
100 x 100 cm 

2. Kahve
100 x 100 cm

3. Mutfakta
100 x 100 cm

4. Bir Kap Yemek
47 x 47 cm

5. Sahanda Yumurta
47 x 47 cm

6. Laptop, Para ve Çiçek
47 x 47 cm

7. Tavla
47 x 47 cm

8. Valden
47 x 47 cm

9. Bir Kâse Meyve
47 x 47 cm

10. Küçük Bitkiler
47 x 47 cm

11. Ricoré
47 x 47 cm

12. Kitaplar
47 x 47 cm

Boş Zaman serisi, 
2007–2008
Alüminyum 
üzerine yağlıboya
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Sanatın herkes tarafından erişilebilir, kolay anlaşılır ve eğlenceli 
olması gerektiğini savunan George Maciunas, 1960’lı yıllarda 
ABD, Avrupa ve Japonya’dan pek çok sanatçının Fluxus ağı 
etrafında buluşmasına öncülük eder. Maciunas’ın yapıtları, 
deneysel müzik, mimarlık, edebiyat, dilbilim ve görsel sanatlar 
gibi çeşitli alanlar arasındaki etkileşimlere dayanır. Flux Pinpon, 
alışılmamış bir pinpon setidir: Oyun masası ikiye bölünmüş, 
kırılmış ve delinmiştir, oyuncuların alanlarını ayırmaya yarayan 
ağ yoktur. Aynı şekilde raketler de değiştirilmiş, üzerlerine 
oynamayı imkânsız hâle getirecek delikler açılmış veya 
çeşitli nesneler eklenmiştir. Oyunun kurallarının bozulduğu, 
kazanmak için gerekli fiziksel ve stratejik becerilerin geçerliliğini 
yitirdiği bu sistemde, rekabet de kendiliğinden devre dışı kalır. 
Oyuncuların kendi kurallarını icat ettikleri, kazanmanın yerini 
birlikte eğlenmenin aldığı yeni bir oyun başlar. 

GEORGE MACIUNAS
1931, Kaunas (Litvanya)–1978, Boston (ABD)
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Flux Pinpon, 1976
Yeniden düzenlenmiş pinpon masası ve raketler
135 × 275 × 76 cm
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Jonathan Monk, popüler kültür imgelerini ele aldığı ve 
sanatın anlamını araştırdığı yapıtlarında köken, özgünlük ve 
yaratıcılık gibi kavramları yorumlar. Ed Ruscha, Sol LeWitt ve 
John Baldessari’nin de aralarında yer aldığı öncü sanatçıların 
yapıtlarını ve fikirlerini kendine mal ederek yeni bağlamlara 
taşıyan Monk, üretiminde sıklıkla hazır nesneler kullanır. 
Sanatçı, Tuhaf Çift (Bornholm Versiyonu) adlı yapıtında kendi 
kişisel tarihinden, büyükanne ve büyükbabasına yaptığı 
ziyaretlerden aklında kalan sarkaçlı bir dolap saatinden 
yola çıkar. Monk’un aralarında çok kısa bir mesafeyle 
konumlandırarak, yüz yüze yerleştirdiği bu iki saat birbirlerine 
yakınlıklarından ötürü zamanı okumaya imkân tanımadığı gibi, 
bir türlü senkronize olup aynı anda çalamaz. Tuhaf Çift, zaman 
ve mekân arasında kurulan eğlenceli bir manipülasyonun 
taşıyıcısına dönüşür. 

JONATHAN MONK
1969, Leicester (Birleşik Krallık)

Tuhaf Çift (Bornholm 
Versiyonu), 2011
Saatler
Büyük dolaplı saat:  
210,5 × 58,5 × 21,5 cm,  
Küçük dolaplı saat:  
197,5 × 57,5 × 23 cm
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Mendillerce Dünya, sanatçının bez ve artık kumaşlardan 
oluşan çeşitli tekstil malzemeleriyle yaptığı bir kolaj grubunun 
parçasıdır. İtalyan kavramsal sanatçı Alighiero Boetti’nin 
Mappa isimli, dünya ülkelerinin bayraklarıyla işlediği haritalar 
serisinden yola çıkan Monk, dünyayı mendillerle oluşturduğu 
bir fon üzerinde yeniden haritalandırır. Monk’un atlası, 
bayrakların yerini çiçek motiflerine ve nakışlara bırakarak 
dünyayı bir düzlem üzerinde temsil etmenin ve bir bütün 
olarak düşünmenin başka yollarını önerir.

Mendillerce Dünya, 2011
Kumaş
132,5 × 177 cm
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SIROUS NAMAZI
1970, Kirman (İran)

Yapıtlarında kent yaşamını, tüketim alışkanlıklarımızı ve 
toplumsal meseleleri irdeleyen Sirous Namazi, sanat alanına 
taşıyarak yapıbozuma uğrattığı nesnelerin gündelik işlevlerini 
askıya alır. Pratiğinde mimariye ve sanat tarihine, özellikle 
de minimalizme atıfta bulunan Namazi, parça/bütün ilişkisi, 
kamusal alan/özel alan ayrımı, mimari yapıların ya da ulusal 
sınırların cisimleştirdiği içerisi ve dışarısı tanımlamalarının 
yanı sıra göç ve toplumsal dönüşüm konularına da eğilir. 
Farklı renklerde üretilen mimari bir modülün çoğaltılarak 
birbirine eklenmesiyle oluşturulan ve ilk bakışta devasa bir 
oyun küpünü çağrıştıran İsimsiz (Modüller), Sirous Namazi’nin 
toplu konut mimarisini anımsatan mekânsal bir prototipi çeşitli 
renk tonları ve hacimlerde ele aldığı yapıtlarındandır. Çelik 
çubuklar kullanarak ürettiği tek tip mimari birimleri parlak 
renklerde endüstriyel boyalarla ayrıştıran sanatçı, aynı birimin 
tekrarından oluşan bir blok içinde farklı olana işaret etmenin 
imkânını sorgular.

İsimsiz (Modüller), 2008
Çelik, lake
100 × 100 × 100 cm
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Navid Nuur, duyusal olanı ve fiziksel deneyimi, hem yapıtlarının 
üretim aşamasında hem de izleyicilerin bu yapıtlarla 
kuracağı ilişkiler bağlamında irdeler. Nuur, fiziksel deneyimi 
çevreleyen bedensel, mekânsal ve zamansal olanakları 
araştıran yapıtlarını belirli bir mecrayla ilişkilendirmek yerine, 
bir ara alanı ifade edebilmek üzere “interim” (geçici) ve 
“modul” (modül) kelimelerini bir araya getirerek oluşturduğu 
“interimodule” sözcüğüyle tanımlar. Sanatçının Evrensel 
Sürtünme Boşluğunun İçinde adlı yapıtı, izleyicinin bakışını 
küçük bir kutunun içinden uzayın derinliklerine yöneltir. Bir 
dia projektörü, strafor kutu ve alüminyum folyodan oluşan 
yerleştirmede, sanatçı dia çerçevelerinin içine yıpranmış ve 
delinmiş alüminyum folyo yapraklarını yerleştirir. Böylece 
projeksiyon yüzeyinde karanlık bir gökyüzünü ve parıldayan 
yıldızları andıran bir görüntü meydana gelir. Makrokozmosu 
oyunbaz bir şekilde mikrokozmosta yeniden kuran sanatçı, 
alüminyum folyoyu buruşturarak yaptığı bir küreyi de, bir 
gezegen ya da bir yıldız gibi dia projektörünün tamburu 
üzerine yerleştirir. Tambur döndükçe bu hayali gökcismi de 
kendi ekseninde döner. 

NAVID NUUR
1976, Tahran (İran)

Evrensel Sürtünme Boşluğunun İçinde, 2005–2008
Strafor kutu, alüminyum top, slayt projektörü ve 
nakliye battaniyesi
Değişken boyutlar
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FÜSUN ONUR
1938, İstanbul (Türkiye)

Form, uzam, zaman ve bunlar arasındaki ilişkileri sıradışı 
bir malzeme çeşitliliğiyle araştıran Füsun Onur, Kaldırım 
Kenarında Su (1981) adlı kolajında gündelik yaşama 
aşağıdan yukarı doğru, başına buyruk bir bakış yöneltir. Su 
birikintisini andıracak biçimde kesilerek çeşitli malzemelerle 
renklendirilmiş pleksiglas levhaların ilkinde, top oynarken 
su birikintisinin üzerinden atlayan bir kız çocuğunun sudaki 
yansıması görülür. Diğerinde ise kaldırım kenarında biriken 
suyu içen bir kedinin yansıması seçilir. Az ileride, yerde duran 
bir sopanın ucuna takılmış dairesel bir formdan oluşan 
İsimsiz (1970) adlı yapıt, sanatçının “soyut geometrik mekân 
cisimleri” olarak tanımladığı heykellerinden biridir. 

Kaldırım Kenarında Su, 1981
Pleksiglas üzerine kolaj
100 x 30 cm, 100 x 40 cm

İsimsiz, 1970
Ahşap, alçı, boya

110 × 60 cm
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Onur’un 1993’te tasarladığı, ancak o dönemde 
gerçekleştirilememiş bir projesinden yola çıkan Pembe Bot 
(2014), sanatçının video formatındaki tek yapıtıdır. Kesintisiz 
bir şekilde tek planda çekilen bu sekiz saatlik videoda, 
İstanbul Boğazı’nın sularına bırakılan pembe renkli bir şişme 
bot ve onu takip eden aynı renkte üç dikdörtgen form, sürekli 
yön değiştiren güçlü akıntılara ve rüzgâra rağmen bir kulaç 
bile yol alamaz. Serginin açık olduğu sekiz saate karşılık 
gelen bir zaman dilimi boyunca boğazın anbean değişen 
çalkantılı ritmine ayak uydurmaya çalışan bu dörtlünün suda 
başlayan yolculukları hiçbir yere ulaşamadan oldukları yerde, 
yine suyun içinde biter.

OyunBu sergisinin Arter’in birinci katındaki Galeri 1’de yer 
alan bölümünde Füsun Onur’un Eski Eşyaların Düşü isimli 
yapıtını da görebilirsiniz. 

Pembe Bot, 1993 [2014]
Video (renkli, sessiz)
8 saat
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Serkan Özkaya, sanatın ne olduğunu ve nasıl işlediğini 
sorunsallaştıran yapıtlarını orijinallik, kopyalama, çoğaltma ve 
temellük etme gibi kavram ve stratejiler üzerine kurar. Yapıtın 
orijinalliği, sergilenme değeri ve kurumsallaşmasına ilişkin 
kriterlerle oynayıp kanonik yapılanmaları boşa düşürdüğü 
çalışmaları, çoğu kez sanat tarihinden ikonik eserlere 
referanslar taşır. Bir iskemleyi en yalın çizgileriyle temsil ettiği 
Spagetti İskemle adlı işinde, sanatçının kullandığı malzemenin 
sıradışılığı kadar, temsil meselesine dair çağrışımlar da dikkat 
çekicidir. Kavramsal sanatın öncülerinden Joseph Kosuth’un 
ahşap bir sandalye, sandalyenin fotoğrafı ve sandalyenin 
sözlük tanımından oluşan Bir ve Üç Sandalye (1965) adlı 
yapıtından yola çıkan Özkaya, hayatın içerisinde yer alan 
ve herkesin erişebileceği ucuz bir tasarım nesnesi olarak 
konumlandırdığı makarnayı daha sonra tüm farklı çeşitleriyle 
birlikte geniş kapsamlı bir projeye de taşır. Bir ve Üç Makarna 
adını verdiği bu proje için Pasta by Design [Tasarım Açısından 
Makarna, 2011] kitabının yazarı George L. Legendre ile 
işbirliği yapan Özkaya, birer sanat eseri gibi ayrı ayrı raflara 
yerleştirdiği makarna çeşitlerini, makarnanın matematiksel 
denklemi ve bu denklemden yola çıkarak üretilmiş mükemmel 
plastik versiyonuyla bir arada sergiler.

SERKAN ÖZKAYA
1973, İstanbul (Türkiye)

Spagetti İskemle, 2008
15 adet spagetti çubuğu, tutkal
25 × 25 × 50 cm
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Şeker Avize, 1998
Üfleme şeker, çelik
160 × 180 × 180 cm

Ebru Özseçen figürsellikten uzak, neredeyse akışkan, 
soyut bir biçimsellik içeren yapıtlarında gündelik pratikler, 
toplumsal normlar ve ritüeller aracılığıyla araştırdığı beden, 
mekân ve mimariyi cinsellik ve haz bağlamlarında yorumlar. 
İlk kez 6. İstanbul Bienali (1999) kapsamında Aya İrini’de 
sergilenen Şeker Avize, sanatçının tasarladığı çelik bir gövdeye 
tek tek asılmış özel yapım şeker formlarından oluşur. Ebru 
Özseçen’in Londra’da bir antikacıda gördüğü bir avizeden 
esinlenme süreci, Toplar (1997), Acı Çikolata Aşkı (1998), 
Şeker Avize (1998), Beyoğlu (2001), Kısmet (2010), Şerbet 
(2010), Gerçek Aşk Gönül Eşi (2012) gibi, benzer formlar ancak 
farklı malzemeler ve mecralarla oluşturduğu yapıtlara evrilir. 
Özseçen’in pek çok yapıtında olduğu gibi Şeker Avize’de de 
karşılaştığımız, damlarken donup kalmış yoğun bir sıvıyı veya 
içindekilerin ağırlığıyla sarkmış bir keseyi andıran bu akışkan 
formlar, klasik bir avizenin süslerini sıradışı ve iştah kabartıcı 
bir malzemeyle buluşturur. Şeker Avize, vaat ettiği hazları 
ve tatları erişemeyeceğimiz bir yüksekliğe çıkarıp beklentiyi 
sürekli canlı tutar. 

EBRU ÖZSEÇEN
1971, İzmir (Türkiye)
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DIETER ROTH
1930, Hanover (Almanya)–1998, Basel (İsviçre)

Dieter Roth, çalışmalarında organik malzemeler kullanmaya 
1960’larda başlar. Farklı yöntemlerle eserlerine dahil ettiği 
çikolatanın kolay şekil alabilme özelliği ve yapıtlarında sıklıkla 
kullandığı şeker, ekmek, süt gibi diğer organik malzemelerin 
çürüyüş süreçleri, Roth’un üretiminde önemli bir yer tutar. 
Sanatçının Ördek Avı isimli yapıtında küçük oyuncak figürler, 
devasa ördekler ve horozlarla girdikleri çatışma sırasında 
aniden ortalığı kaplayan hamursu bir çikolatanın içine saplanıp 
kalmış gibi görünür. Çikolatadan oluşan bu bataklık, ördek 
avına çıkmış avcılar için bir tehdit oluşturur. Ancak dikkatle 
bakıldığında her iki tarafın da kayıplar verdiği görülmektedir. 
Tüm olumlu ve eğlenceli çağrışımlarına rağmen çikolata, içinde 
kapana kısılmış olanlar için can sıkıcı bir kütleye dönüşür. 

Ördek Avı, 1972 
Kutu içinde plastik figürler ve çikolata
65 × 55 × 5 cm
Ed. 20
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Bavul, 1984
Suni deri bavullar
200 × 70 × 50 cm

STUART SHERMAN
1945, Rhode Island (ABD)–2001, San Francisco (ABD)

Stuart Sherman’ın sanatsal pratiğinde 1970’lerin ortasından 
itibaren gerçekleştirdiği ve spectacle (gösteri) adını verdiği 
performanslar öne çıkar. Sherman bu performanslarında 
bir bavuldan çıkarıp küçük bir portatif masa üzerine dizdiği 
çeşitli nesnelerle –oyuncaklar, rulo bantlar, gazete sayfaları, 
kurmalı dişler vb.– kendi kurguladığı senaryoları sahneler. 
Stuart Sherman’ın Bavul adlı yapıtı sanatçının üretiminde 
önemli bir yer tutan “spectacle” performanslarıyla diyalog 
hâlindedir. Sherman, bu kez “gösteri”lerinin aktörleri olan 
küçük nesneleri ve oyuncakları taşıdığı bavulun kendisini 
sahneye çıkarır. Zemine öylece bırakılmış bir bavul, hemen 
üzerinde bir merdivenin basamakları gibi yükselen, aynı 
türden üç benzeriyle tamamlanmaktadır. Bavul, bir taşıyanı 
olmaksızın kendi başına yola koyulur ve üç adımda duvarın 
içine gömülüp gözden kaybolur. 
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KATA TRANKER
1989, Székesfehérvár (Macaristan)

Kavramsal yerleştirmelerinde insanın evrimi ve doğaya 
giderek yabancılaşması, gerçek ve imge arasındaki sınırlar, 
kimlik arayışı gibi konulara odaklanan Kata Tranker, sıklıkla 
kullandığı kâğıt, hamur ve ahşap gibi malzemeleri buluntu 
nesneler, gündelik eşyalar ve arşiv fotoğraflarıyla tamamlar. 
Kişisel bir belleğin izlerini taşıyan çalışmalarındaki anlatısallık, 
olaylardan ziyade çağrışım ve duyumsamalardan yola çıkar. 
Tranker’in sanat kariyerinin erken dönemlerinde ürettiği Kısa 
Program adlı videoda, sanatçının suluboya resimlerle hareket 
illüzyonu yarattığı küçük kitabın (flip book) sayfaları çevrildikçe 
bir buz patencinin havada dönüşü, düşüşü ve tekrar ayağa 
kalkışı görülür. Video ismini, yarışma esnasında patencilerin 
önceden belirlenmiş figürleri icra etmekle yükümlü oldukları ve 
dolayısıyla kuvvetli yönlerini ifade etme imkânı bulamadıkları 
standart program içeriğini tanımlayan bir artistik buz pateni 
teriminden alır. Kata Tranker bu eseriyle sanatçının konumu 
ve üretim koşullarının yanı sıra, dolaylı bir yol izleyerek, kendi 
sanatsal pratiğine de işaret eder.

Kısa Program, 2013
Video (renkli, sessiz)
22”
Ed. 1/1 + 1 AP
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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.  

Gabriela Vanga’nın Hiç Tereddüt Etmeden adlı yapıtı, insanın 
icat ettiği en kadim silahlardan birini oyun oynamanın renkli 
dünyasına çekerek etkisizleştirir. Lego parçalarıyla yapılmış 
bu ok ve yay her ne kadar zararsız gibi görünse de, insanlık 
tarihi boyunca şiddete ve savaşa duyulan eğilimin, çocukluktan 
itibaren nasıl normalleştirilip yaşantımıza kök salabildiğine 
işaret eder.

OyunBu sergisinin Arter’in birinci katındaki Galeri 1’de yer 
alan bölümünde Gabriela Vanga’nın Mirare isimli yapıtını da 
görebilirsiniz.

Hiç Tereddüt Etmeden, 2011 
Lego parçaları
175 × 63,5 cm
Ed. 1/5 + 2 AP



MARIANA VASSILEVA
1964, Antonovo (Bulgaristan)

Mariana Vassileva, yaşamın ritmini belirleyen koşullardan ve 
bu koşullara dair gözlemlerinden hareketle gündelik nesneleri 
veya yerleşik davranış kalıplarını yeniden yorumlanmaya açık 
sorulara dönüştürür. Göç, yersizyurtsuzluk, kaçış ve özgürlük 
arayışı gibi temaları yalın bir dille araştıran Vassileva, 
yapıtlarında şiirsellik, melankoli ve mizahı ustaca bir araya 
getirir. Bulgaristan’da geçen çocukluğunun ardından yaşamını 
Berlin gibi büyük bir metropolde sürdüren sanatçı, pek çok 
eserinde çocukluğun saf, mesut, meraklı ve keşiflerle dolu 
dünyasına kapı aralar. Sıkça tekrarlanan bir motif gibi farklı 
mecralarda karşımıza çıkardığı ‘dalları rüzgârda savrulan 
ağaç’, bir yere kök salıp oraya bağlı kalma ile köklerinden 
kurtulup yeni dünyalara açılma arzusu arasındaki gerilime 
işaret eder. Vassileva’nın Yapraklar adlı yapıtında, duvar 
boyunca yükselen kablolar dalları rüzgârla eğilmiş bir ağacın 
gövdesine; içlerine yerleştirilen LED ampullerin aydınlattığı, 
beyaza boyanmış ayakkabılar ise ağacın yapraklarına 
dönüşür. Yapıt, formunun sadeliğine ve çocuksu hafifliğine 
karşın göç deneyimini, trajik kaderleri ve yanıp sönen 
umutları da akla getirir.

Yapraklar, 2011
Kablolar, LED, 13 adet 
boyalı ayakkabı
Değişken boyutlar



STEFAN WEWERKA
1928, Magdeburg-Wilhelmstadt (Almanya)–2013, Berlin (Almanya)

Sanat, tasarım ve mimarinin kesişiminde konumlanan 
üretimi fotoğraf, film, resim gibi çeşitli mecraları kapsayan 
Stefan Wewerka, kendi deyişiyle “bir şeyi doğru yapmak 
için yamuk bakabilmenin gerekliliğinden” yola çıkarak 
eğip büktüğü, kırdığı, parçalarına ayırıp tekrar birleştirdiği 
sandalyeleriyle tanınır. Wewerka’nın biçimlerini bozduğu, 
oturacak yeri ya da arkalığı olmayan, bacakları dik 
duracağı yerde eğrilmiş ya da ancak bir ayna görüntüsüyle 
tamamlanabilen sandalyeleri, heykel ve mobilya arasındaki 
eşikte hayal gücünü ve oyunu devreye sokar. Gündelik 
yaşantımızda –çalışırken, yemek yerken, bir şeyler izlerken, 
seyahat ederken– farklı pozisyonlarda da olsa sürekli 
tekrarladığımız ve pek de üzerine düşünmediğimiz oturma 
eylemini yeniden yorumlayan Wewerka, Kütle + Uzam adlı 
yapıtında sandalyeyi bu kez bir aynayla birlikte kullanır. 
Sanatçının tam ortasından böldüğü bu ahşap sandalye, 
dayandığı ayna sayesinde hem kendini tamamlar hem de 
dengede durur. Öte yandan, Wewerka’nın fiziksel uzamla 
yanılsama arasında sıkışıp kalmış sandalyesi, işlevini yerine 
getiremez bir hâldedir. İki ayağı üzerinde kendini izlemeye 
dalmış sandalyeye oturabilmek için, öncelikle adımımızı 
aynadan içeri atmaya cesaret etmemiz gerekir. 

Kütle + Uzam, 1961
İkiye bölünmüş  

sandalye ve ayna
Sandalye: 24 x 37 x 80 cm, 

Ayna: 72,5 x 3 x 120 cm
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MAARIA WIRKKALA
1954, Helsinki (Finlandiya)

Maaria Wirkkala’nın mekâna özgü yerleştirmelerinde ya da 
sergilerken mekânı incelikle işin içine dahil ettiği yapıtlarında 
ışık ve gölge her zaman önemli bir rol oynar. Anılardan, 
çocukluktan ve düşlerden çağrılmış hissi uyandıran kimi 
form ve nesneler sanatçının üretiminde birer motif gibi tekrar 
ederek yapıtlar arasında duygusal ve düşünsel bağlar kurar. 
Işıklı şeffaf kulübeler, sandalyeler ve salıncakları içeren bu 
motiflerin arasında, camdan yapılmış merdivenler de yer alır. 

Wirkkala’nın İsimsiz adlı yapıtındaki camın kırılganlığıyla 
merdivenin akla getirdiği yükseliş, dünyevi ile ilahi, maddi 
ile tinsel, aydınlık ile karanlık, geçirgen ile geçirgen olmayan 
arasındaki mesafeleri daraltır. Gölgesi kendisinden daha net 
ve gözle görünür olan bu merdivene tırmanmak mümkün 
değildir; zaten boşlukta asılı durduğu için ne başı ne de sonu 
bir yere varır. 

İsimsiz, 2013
Cam
289 × 43 × 4 cm
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Çocukluk dünyasından gelip üretiminde yer bulan imgelerden 
biri de sanatçının beş yaşındayken çizdiği melek resimleridir. 
Wirkkala’nın Sahne Arkası (Su Piyanosu) adlı yerleştirmesinde, 
bir duvar kâğıdına aktardığı altın yaldızlı melek figürleri, ters 
çevirip kısmen suyla doldurduğu bir kuyruklu piyanonun 
üzerine iner. Böylece oluşturulan küçük göletin başına 
su içmeye gelen plastikten oyuncak bir zebrayla peyzaj 
tamamlanır. 

Sahne Arkası (Su Piyanosu), 2009
Piyano parçaları, duvar kâğıdı ve plastik zebra
150 × 140 × 90 cm



OyunBu sergisinden görünüm, 2022.
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