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Sanatçı, sanat kurumu, sanat eseri ve izleyici 
arasındaki ilişkiler etrafında kurgulanan Tedbir, Arter 
Koleksiyonu’ndan bir araya getirilen yapıtlar yoluyla 
sanatın üretim, muhafaza ve sergileme pratiklerine 
odaklanıyor. Sergi, çoğu kez izleyicinin tanık olmadığı 
hazırlık ve müzakere süreçlerini; kültürel, ideolojik, 
hiyerarşik ve ekonomik bağlamların şekillendirdiği güç 
dinamiklerinin yanı sıra, sanatın kendine özgü zaaf, 
hassasiyet ve kırılganlıklarını konu ediniyor. Sergide 
Arter Koleksiyonu’nda yer alan  11 sanatçının 13 eserine 
yer veriliyor.

Yaşamın günlük akışının, sosyal ilişkilerimizin, çalışma 
biçimlerimizin, dünyayla ve birbirimizle kurduğumuz 
mesafelerin değiştiği, hareket alanlarımızın kısıtlandığı, 
hatta fiziksel görünüşlerimizin maskelendiği bir 
dönemde tasarlanıp ziyarete açılan Tedbir, adını Canan 
Tolon’un sergide  yer alan bir yapıtından ödünç alırken, 
aynı zamanda bugün başta sağlık alanında olmak 
üzere, ekonomi, güvenlik, enerji gibi farklı bağlamlarda 
fazlasıyla sık duyup sürekli kullanır olduğumuz tedbir 
kelimesinin açılımlarından esinleniyor. Hayatın her 
alanını topyekûn rehin alan “küresel endişe”, sanatın 
ve sanat kurumlarının işleyiş, erişilebilirlik ve ilişkilenme 
biçimlerini de kaçınılmaz olarak etkileyip sekteye 
uğratmakta. Günbegün değişen “yeni normal”ler 
karşısında sanat da kendi sürdürülebilirliğine yönelik 
tedbirler, yeni deneyim mecraları, farklı iletişim 
yöntemleri, altyapısal ve finansal çözümler aramak 
zorunda kalıyor. 

Bu koleksiyon sergisinde yer alan yapıtlar hem 
üretildikleri tarihler hem de sorunsallaştırdıkları konular 
itibarıyla günümüz pandemi koşullarıyla gündeme gelen 
sorun ve kavramlara doğrudan referanslar taşımasalar 
da, hiç şüphesiz bu koşulların belirlediği kurallar 
ve izin verdiği sınırlar içinde deneyimlenebilecekler. 
Geçici olarak sergilendikleri kurumsal mekânla ve 
birbirleriyle kurdukları ilişkiler yoluyla, artık gündelik 
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dilimize yerleşip kök salan ve yaşam biçimlerimizi 
yeniden şekillendiren tedbir’in yanı sıra, günümüzde 
sanat alanını belirleyen diğer pek çok kavram ve olguyu 
yeniden düşünmeye kapı aralayacaklar: sanat ve iş 
dünyasının üretim ilişkileri, hiyerarşik ve bürokratik 
düzen, kurumsal olanla kişisel olanın çatışması/
örtüşmesi, iletişim ve müzakere, kapsayıcılık ve 
dışlayıcılık, mega sergiler ve kuyruklar, kamusallık, 
sanat yapıtının değeri, telif hakları, muhafazaya dönük 
ve korumacı yöntemler, güvenlik, inşa ve yıkım, sosyal 
mesafe ve maske…

Kapak:
Canan Tolon, Tedbir, 2011 [2021].
Halil Altındere, Güvenlik Görevlisi, 2012.

Fotoğraflar:
flufoto
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13 Canan Tolon, Hasar, 1988–2010
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Tedbir, 2011 [2021]
Yerleştirme
Sanatçının izniyle

Canan Tolon, sergiye de adını veren Tedbir adlı 
yerleştirmesini, ilk kez 2011 yılında, Arter’in İstiklal 
Caddesi’ndeki eski binasında yer alan İkinci Sergi 
için geliştirip gerçekleştirmişti. On yıl sonra, bu kez 
Arter’in Dolapdere’deki yeni binasında düzenlenen 
bu koleksiyon sergisinde yeniden hayata geçirilirken, 
koleksiyon dışından gösterilen tek yapıt olarak hem 
sergiyi ziyaret edenler hem de serginin içine oturtulduğu 
bağlam için bir giriş oluşturuyor. 

Tıpkı bir önceki sergilenişinde olduğu gibi, burada 
da Arter’in iki galeri katını paslı inşaat iskeleleriyle 
birbirine bağlayan yerleştirme, sanat kurumunun çeşitli 
dış etmenlere açık yapısal zaaf ve kırılganlıklarına, 
üzerindeki baskıya, ileride karşılaşılması muhtemel 

CANAN TOLON
(1955, İstanbul)
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sorunlara karşı alınan bir tedbir gibi, onu askıya alıp 
güçlendiriyor, sorunlarını tamir etmek, ayakta durmasını 
sağlamak istercesine ona destek veriyor. Ancak Tolon’un 
pek çok projesinde olduğu gibi burada da karşımıza 
çıkan “inşa ve yıkım” evreleri arasındaki belirsizlik ve 
benzerlik, bu mekânsal müdahalenin ardında yatan 
niyete kuşku da düşürüyor. Aslında iyileştirmek, 
korumak, güven vermek için kurulan bu hantal, çirkin, 
hatta neredeyse ürkütücü yapı, çevresine verdiği geçici 
rahatsızlıktan dolayı kurum adına neredeyse mahcup 
bir hâlde bir yandan da kendi geçiciliğini, kırılganlığını 
ve acizliğini teşhir ediyor. Tedbir, bir sanat kurumunun 
genellikle görmeye alışkın olduğumuz temiz pak yüzünü 
kirletip bozarken, çevresinde yer alan diğer her şeye 
aykırı varlığıyla şüphe uyandırıyor: “Burada bir sorun 
mu var?”, “Ters giden nedir?”, “Yoksa mekân mı hazır 
değil?”, “Hata kimde veya nerede?”. 

Canan Tolon’un sanat kariyeri öncesinde eğitimini aldığı 
ve kısa bir süre için pratikte de deneyimlediği mimarlık, 
gerek tuval yüzeyinde, gerekse mimari boşluğu yapıtın 
malzemesi gibi kullandığı yerleştirmelerinde kendini 
hissettirir. Çim, toprak, kum, küf, pas gibi geçici, kendi 
yaşantısı, ömrü olan malzemelere yapıtında mekân 
açan sanatçı, bunların tuvalde ve farklı yüzeylerde 
tepkimeye girip çürümelerine, böylece hem kendilerini 
hem de yapıtı tamamlamalarına izin verir. Arter 
Koleksiyonu’ndan oluşturulan bu sergide Canan 
Tolon’un Tedbir adlı yerleştirmesinin yanı sıra, İkinci 
Sergi’de (2011, Arter) Tedbir’le birlikte sergilendikten 
sonra kurumun koleksiyonuna eklenen Hasar adlı işi  
de yer alıyor. 

CANAN TOLON
(1955, İstanbul)
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MoMA is the Star!, 2004
Video (renkli, sesli)
4’22”
Ed. 1/5

HAMRA ABBAS
(1976, Kuveyt)

MoMA is the Star!, Berlin’deki Neue Nationalgalerie’de 
gerçekleşen Das MoMA in Berlin [MoMA Berlin’de] 
sergisinin son gününde uzun kuyruklar oluşturarak 
bekleşen kalabalıkların kamera görüntülerini temel 
alır. New York’taki MoMA’nın (Modern Sanat Müzesi) 
kapsamlı renovasyon ve genişletme çalışmaları devam 
ederken gerçekleştirilen ve MoMA koleksiyonunda 
bulunan en önemli eserler arasından seçilen 200’den 
fazla işin yer aldığı bu sergi, ABD dışındaki izleyiciler 
için sadece bir kez ele geçirilebilecek, kaçırılmaz bir 
fırsattır. Hamra Abbas, bu videosunda sanat müzelerini 
kültürel hegemonya alanları olarak, ziyaretçi rekorları 
kıran sergileri ise müzelerin kurumsal şöhretlerinin teyit 
unsuru olarak ele alır. İçeride ne olduğunu görmek için 
dışarıda uzun saatler sabır ve inatla bekleyen insanları 
el kamerasıyla çektiği görüntülerin üzerine, Das MoMA 
in Berlin’in tanıtım videosundan aldığı müziği ve dış sesi 
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MoMA is the Star!, 2004

ekler. Galerinin önünde düzenlenen canlı etkinlikler ve 
vakit öldürmeye yarayan çeşitli faaliyetlerle oyalanan 
uzun seyirci kuyruklarının hızlı çekimle sunumu, büyük 
gösterilerin yarattığı sıkıcılığa da dikkat çeker.

Hamra Abbas’ın çeşitli kaynaklardan beslenen pratiği 
farklı sanat formlarına bürünür. Yapıtlarında ölçeğini, 
işlevini veya mecrasını manipüle ettiği karşılaşmalar 
ve deneyimlere –imge, ikon veya jestlere– yer verir. 
Çok çeşitli malzemelerden ve minyatür resim, 
heykel, yerleştirme, ses, video ve fotoğraf gibi bir 
dizi mecradan yararlanan Abbas, kolektif hafızanın 
parçası olan imgeleri yeniden yaratarak görme edimini 
yapıbozuma uğratır. Kültürel tarihe ve geleneklere 
ilgi duyan sanatçı, gündelik yaşamın popüler 
ikonografisiyle ilişkili metin, imge, ses ve nesneleri 
yorumlar ve yeni bağlamlara yerleştirir.



3

10

Güvenlik Görevlisi, 2012
Balmumu heykel
120 x 40 x 30 cm

HALİL ALTINDERE
(1971, Mardin)

Kamuya açık diğer tüm kurumlar gibi sanat kurumları 
da ziyaretçileri ve çalışanları kadar sergiledikleri 
yapıtlara karşı da duydukları sorumluluklar gereği 
standart kurallar, uygulamalar, yönetmelikler 
çerçevesinde iş görür, tedbiri elden bırakmazlar. 
Güvenlik kameralarından acil çıkış tabelalarına, 
eserlere dokunulmamasını hatırlatan uyarı notlarından 
önlerine çekilen güvenlik şeritlerine, ısı ve nem ayarlayıcı 
sistemlerden alarm düzeneklerine, son dönemde de 
salgın nedeniyle maske ve HES kodu sorgulamasından 
sosyal mesafe işaretleri ve el dezenfektanları gibi 
uygulamalara kadar güvenli bir ziyaret için gerek 
duyulan tüm bu tedbirler, tedirgin bir dünyanın 
uzantıları olarak sanatın görsel ve deneyimsel alanı 
içinde artık sıradanlaştılar. Halil Altındere, her türlü 
tehlike, kaza ve hasar olasılığını azaltmak için alınan 
bu tedbirlerin en görünürü diyebileceğimiz özel güvenlik 
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görevlisini balmumundan yapılmış hiper-gerçekçi bir 
heykel formunda ve küçültülmüş boyutlarda diğerlerinin 
arasına yerleştiriyor. Hem sergiyi oluşturan eserlerin 
hem de ziyaretçilerin güvenliğinin emanet edildiği bu 
minyatür figür, icra ettiği mesleğin alışık olduğumuz 
standartlarına pek de uymayan ölçüleri nedeniyle ilk 
bakışta biraz çocuksu, neredeyse sevimli görünse de, 
bir o kadar tuhaf, yadırgatıcı ve tekinsiz hâliyle pek de 
güven telkin etmiyor. 

Halil Altındere her türlü otoriter yapıyı, toplumsal 
ve politik denetim mekanizmalarını mizah ve ironiyle 
sorgulayıp tersine çevirdiği sanatsal üretimini malzeme 
ve mecralar arasında hiyerarşi gözetmeden sürdürür. 
Fotoğraf, heykel, video ve yerleştirmeyi kapsayan bu 
üretim çeşitliliğine ilk kez 2008’de Yapı Kredi Kazım 
Taşkent Sanat Galerisi’ndeki kişisel sergisinde eklediği 
balmumu heykellerin öncüsü, İstiklal Caddesi’nde 
sıradışı kılık kıyafeti ve pos bıyıklarıyla turistlerin 
fotoğraf çektirmek için önünde sıraya girdikleri Pala 
Şair olmuştu. Altındere, Pala Şair’i izleyen ve aralarında 
Güvenlik Görevlisi’nin de bulunduğu bir dizi balmumu 
heykelinde, Madame Tussauds’da gördüğümüz ünlüler 
yerine, her zaman tekinsiz bir durum veya ruh hâli 
içinde betimlediği anonim ve marjinal kişilere yer veriyor. 
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Nuh’un Gemisi, 2019–2021 
Video (renkli, sesli)
32’
Ed. 1/3 + 2 AP

ALİ KAZMA
(1971, İstanbul)

Nuh’un Gemisi, Eylül 2019’daki açılışından kısa bir 
süre önce, Arter’in şimdi içinde bulunduğunuz yeni 
binasında çekildi. İnşaatı yeni tamamlanmış galerilerde 
devam eden açılış sergilerinin kurulum süreçlerini 
kaydetmeyi öneren Ali Kazma, yaklaşık iki ay boyunca 
binayı ziyaret ederek ekiplerin çalışmasına ve boş 
mekânların sanat yapıtlarıyla dönüştürülmesine 
kamerasıyla tanıklık etti. Nuh’un Gemisi, en geniş 
anlamıyla insanın üretme yetisini ifade eden tekhne 
kavramının kapsadığı “sanat” ve “zanaat”ın işbirliğiyle 
boş bir mekânın yeniden üretilmesine odaklanıyor ve 
ziyaretçinin bir sergide gördüklerinin hemen öncesine, 
tanık olmadığı yapım aşamalarına dönüyor. Nuh’un 
Gemisi, sanatçı, küratör, konservatör, teknisyen, 
marangoz, duvar ustası, boyacı gibi farklı mesleklerden 
kalabalık bir ekibin mekândaki fiziksel etkinliğine 
olduğu kadar, bu kişilerin sanat yapıtlarıyla, mekânla 

4
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ve birbirleriyle ilişkilenme biçimlerine, bakış ve bedensel 
jestlerinde ifade bulan düşünsel ve duygusal devinime 
de odaklanıyor. Ali Kazma’nın videosunda,  
sergi yapımında emeği geçen, ancak izleyicinin genelde 
pek karşılaşmadığı sanatçılar ve çalışanlarla birlikte, 
süreç içinde yaşanan kararsızlıklar, heyecanlar, fikir 
ayrılıkları, müzakereler, hiyerarşinin işleyişi, beklenmedik 
zorlukların yarattığı kaygılar, sürekli tekrarlanan ufak 
tefek kazalar, gerginlikler, bekleyişler ve yorgunluk anları 
da görünür hâle geliyor.

Ali Kazma’nın videoları bir bütün olarak ele alındığında, 
insanın geliştirdiği fiziksel ve sembolik üretimin ve 
bunların içinde gerçekleştiği mekânların çeşitliliğini 
gösteren, her yeni işle birlikte farklı yönlere doğru 
sürekli genişleyen bir harita ortaya koyar. Bu neredeyse 
kartografik çalışmanın derinleştiği bölgelerden biri de 
sanatsal üretim ve bu üretimi mümkün kılan veya ona 
yön veren yerler olarak karşımıza çıkar. Ali Kazma, 
zaman, mekân ve beden kavramlarının her daim eşlik 
ettiği videolarında sanayiden eğitime, tıptan tekstil, 
spor ve gastronomiye kadar pek çok farklı çalışma 
şekli ve mekânının yanı sıra, farklı sanat disiplinlerine 
özgü yaratıcı süreçleri ve bu süreçlerin gerçekleştiği 
mekânları kaydetmek için zanaatkârlar, sanatçılar, 
dansçılar, oyuncular, yazar ve düşünürlerle de 
çalışmaya devam ediyor. 
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Dear Sir or Madam, 1996’dan itibaren
Mektuplar, belgeler

Dear Sir or Madam, Serkan Özkaya’nın müze ve kültür 
kurumlarına gerçekleştirilmesi mümkün olmayan 
projeler önerdiği mektuplar ve aldığı yanıtlardan oluşur. 
Bu öneriler kulağa ne kadar absürd, mantıkdışı ve 
deyim yerindeyse yersiz gelse de yanıtsız kalmazlar. 
Bürokrasinin kurallarını titizlikle işletmek durumunda 
olan bu kurumlar, Özkaya’nın ne kadarı gerçek ne 
kadarı şaka belli olmayan başvurularına, kurumsal 
iletişimin icap ettirdiği resmiyet, nezaket ve mesafe ile 
karşılık verirler. Louvre’da önünde kuyruklar oluşan 
Leonardo’nun Mona Lisa’sını baş aşağı asmak; Christo 
ve Jeanne-Claude’un projesinin üzerinden henüz 
yalnızca iki yıl geçmişken Reichstag’ı bir kez daha 
kumaşla kaplamak; Alexander Brener’in Stedelijk 
Museum’da Maleviç’in bir resmi üzerine dolar işareti 
yapıp tutuklanmasından hemen sonra, Mondrian’ın 
MoMA’daki Broadway Boogie Woogie adlı resmine 

SERKAN ÖZKAYA
(1973, İstanbul)
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–üzerini asetatla kaplayarak da olsa– dolar işareti 
yapmak gibi olumlu yanıtlanması mümkün olmayacak 
başvurularını kurumsal iletişimin döngüsü içine bırakan 
Özkaya, kendi yazdıklarının kopyaları ile aldığı yanıtların 
orijinallerini, önerdiği projelere ilişkin diğer görsel 
malzemelerle bir araya toplayıp arşivliyor. Tedbir’de 
ise, sanatçının bu süregiden ve genişleyen projesi ve 
arşivi içinden, 1996–1997 yıllarında üç kurumla yaptığı 
yazışmalara yer veriliyor.

Serkan Özkaya, sanatın ne olduğunu ve nasıl işlediğini 
sorunsallaştıran yapıtlarını çoğu kez orijinallik, 
kopyalama, çoğaltma ve temellük etme gibi kavram 
ve stratejiler üzerine kurar. Dear Sir or Madam’da 
önerdiği projelerde benzer stratejileri neredeyse 
ciddiye alınamayacak kadar iddialı ve abartılı boyutlara 
taşıyan Özkaya, dünyanın önde gelen kurumlarına 
“cüretkârca” yolladığı bu başvurularla, kültür sanat 
bürokrasisine neşeli bir çelme takıyor ve bu tökezlemeyi 
“geri çevrilmiş projelerin” belgeleri hâlinde vitrinleyip 
izleyiciye sunuyor. Serkan Özkaya’nın Bir Müzenin 
Gerçekte Nasıl Olması Gerektiği (2000) adlı yapıtı ise,  
kısa bir süre için de olsa Arter’de Dear Sir or Madam’a 
eşlik ediyor. Giriş kat galerisinde Arter Koleksiyonu’ndan 
düzenlenen ve 25 Temmuz 2021 tarihine kadar devam 
edecek olan Gökcisimleri Üzerine adlı sergide yer alan 
bu yerleştirmesinde Özkaya, çeşitli sergileri, sanat 
yapıtlarını ve sanat kurumlarını gösteren 44.000 adet 
dia ile galerinin sokağa bakan vitrin camlarını kaplayıp 
müzelerin kapsayıcılık ve dışlayıcılık pratiklerine dair 
soruları gündeme taşıyor.
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LAMIA JOREIGE
(1972, Beyrut)

Lamia Joreige, halen devam eden projesi Beyrut, Altta 
Yazılı Olan’da günümüz Beyrut’unda tarihi ve kişisel 
öneme sahip çeşitli yerlere odaklanır. Silinip silinip 
yeniden yazılan bir parşömen gibi, bu proje de zaman ile 
varoluşun farklı katmanlarını bütünleştirerek, bu yerlerin 
geçmişteki gerçekliklerini kaydeden izler ile bu izleri 
yeniden icat eden kurgular arasında bağlantılar kurar.

Arapça “müze” anlamına gelen Mathaf, projenin ilk 
bölümüdür ve sanatçının Beyrut’taki mahallesine 
odaklanır. Mathaf adıyla anılan bu bölge, Beyrut Ulusal 
Müzesi’ne de evsahipliği yapar. 1942’de açılan müze, 
Lübnan Savaşları döneminde (1975–1991) Doğu ile Batı 
Beyrut’u ayıran Yeşil Hat üzerinde bulunur. Böylece, bir 
zamanlar ulusal birliği temsil eden müze ve etrafındaki 

Beyrut, Altta Yazılı Olan – Mathaf (Müze), 2013
Multimedya yerleştirme
Ed. 2 + 1/1 AP
Sharjah Art Foundation’ın desteğiyle gerçekleştirilmiştir. 
Proje asistanı: Nadia Al Issa
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alan, ülkenin bölünmüşlüğünün sembolüne ve mezhep 
çatışmalarının sahnesine dönüşür. Savaşlar sırasında, 
müze konservatörünün koleksiyonu korumak için aldığı 
(duvar inşa edilmesi, nesnelerin betonla kaplanması 
gibi) bütün tedbirlere rağmen, müze binası ve küçük 
ama etkileyici koleksiyonun bir kısmı ciddi bir biçimde 
zarar görmüş, yağmalanmış yahut kaybolmuştur.

Beyrut, Altta Yazılı Olan – Mathaf, sanatçının müze 
deposundaki parçalara ve müzenin arşivlerine 
ulaşmaya çabalarken yüz yüze geldiği imkânsızlığı 
dile getirir. Görmesine izin verilen tek nesne “İyi Çoban 
Mozaiği” olarak bilinen hasar görmüş bir mozaik ile 
müze geçidini ve etrafını gözleyebilmek için bir keskin 
nişancı tarafından üzerinde delik açılan bu mozaiğin 
savaş zamanından kalmış bir fotoğrafıdır. 

Keskin nişancının görüş açısından çekilmiş olan  
180 Derece Bahçe Görüşü, nişancının delikten 
baktığında neyi gördüğünü ve buradan bakıp kimi 
öldürmüş olabileceğini tahayyül etmemize izin verir.

Savaş Nesnesi ise, keskin nişancının açtığı deliğin 
negatifi olan bir beton heykeldir. Heykel, keskin 
nişancının açtığı deliğin fotoğraflarından yararlanarak, 
tam ölçülerine göre oluşturulan dijital bir modelden 
üretilmiştir. Ama yapıt, kopya gibi durmaz, aksine 
kopyalama işleminin kusursuzluğundan uzak, yeniden 
biçimlendirmenin özgürlüğüne ise daha yakındır.

Sanatçı, Müze Meydanı’ndan Görünümler için, âdeta bu 
keskin nişancının rolüne bürünüp şehri onun gözünden 
görmek istercesine, iğne deliği kamerasını kendi 
dairesinin penceresinden müzeye doğrultur.
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Beyrut Ulusal Müzesi’nin Bütün Nesneleri, bir bakıma 
müze deposunun erişilemez olmasından yola çıkar. 
Asıl odağına aldığı konuysa, koleksiyonun görülebilir 
olan tek kısmı, yani 15 Aralık 2012 tarihinde sergilenen 
nesnelerdir. Sergideki nesneler hakkında açıklamaların 
yer aldığı etiketleri yeniden üreterek, ironik ama bir o 
kadar da beyhude bir çabayla, müzenin nesnelerini 
tek bir imgede toplamaya çalışır; böylece bir yandan 
tarihyazımı siyasetini gözler önüne serer, bir yandan da 
müzenin ulusal kimliğin temeli olma işlevini sorgular.

Beyrut Ulusal Müzesi’nin Kayıp Nesneleri, müzenin 
ortadan kaybolan nesnelerinin gerek anlatılan gerek 
hiç duyulmamış hikâyeleriyle ilgilidir. Bu kapalı duran, 
deri kaplı kitap, nesnelerin ortadan kayboluşunun 
etrafındaki gizemi ve haklarında doğru bir bilgiye 
erişilememesini vurgular. Kitap, bu gediklerin hayal 
gücüyle doldurulabilme olanağını öne çıkarır ve 
geçmişte var olmuş ya da olmamış bir arşiv yaratır.

Sanatçı ve yönetmen olarak çalışmalarını yaşadığı 
şehir olan Beyrut’ta sürdüren Lamia Joreige, arşiv 
belgelerinden ve kurgusal unsurlardan yararlanarak 
tarih ve tarihin olası anlatıları, bireysel hikâyeler ve 
kolektif hafıza arasındaki ilişkiler üzerine işler üretir. 
Yaşadığı ülkenin deneyimlerini temel alan pratiğinde, 
Lübnan savaşlarını ve bunların olumsuz sonuçlarını 
temsil etmenin imkânlarını araştırır. Joreige yapıtlarında 
özellikle zamanla, zamanın üzerimizdeki etkileriyle ve 
bıraktığı izlerin kayıtlarıyla ilgilenir.
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Müze Geçidi, 2013
Serigrafi, 31 x 44 cm
Fotoğraf: İbrahim Tawil, 1976  
® An Nahar Dokümantasyon Merkezi – Beyrut

Beyrut Ulusal Müzesi’nin Kayıp Nesneleri, 2013
Deri kaplı kitap, 38 x 28 cm

Beyrut Ulusal Müzesi’nin Bütün Nesneleri, 2013
Aludibon üzerine mürekkep püskürtmeli baskı,
150 x 300 cm

Savaş Nesnesi, 2013
Beton heykel, 40 x 45 x 40 cm
3 adet dijital baskı, her biri 13 x 18 cm

180 Derece Bahçe Görüşü, 2013
Video, 14’ (döngü)

Müze Meydanı’ndan Görünümler, 2013
10 adet iğne deliği kamera baskısı
Siyah beyaz, değişken boyutlar

Beyrut, Altta Yazılı Olan – Mathaf (Müze), 2013
Kitapçık

https://arter.egnyte.com/dl/r9j70quxdw/?
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WALID RAAD 
(1967, Chbanieh)

Dördüncü Edisyona Önsöz, 2013
Tek kanallı video projeksiyonu 
12’48”(döngü)
Ed. 2/7 + 2 AP 

Üçüncü Edisyona Önsöz  
(Fransızca versiyon)_Şerh IV, 
2013
Arşivsel renkli inkjet baskı
119,4 x 92,7 cm
Ed. 2/3 + 2 AP

Bu sergide, Walid Raad’ın “Arap dünyası”nda sanat 
tarihi üzerine halen sürdürdüğü Scratching on Things 
I Could Disavow [Onaylayamayabileceğim Şeyleri 
Kaşımak] isimli serisine ait iki yapıtı yer alıyor. Raad 
bu serisinde, Ortadoğu kentlerinde sanatın hizmetine 
sunulan yeni altyapıların ve Batılı müze markaları 
altında ya da onlara benzer tarzda inşa edilen büyük 
müzelerin ortaya çıkışının kültürel, ideolojik, maddi 
ve ekonomik boyutlarını sorguluyor. Seride, kurgusal 
anlatılarına rağmen pek çoğu kanıtlara dayalı ve ikna 
edici detaylarla ince ince işlenmiş her bir yapıt, gerçeklik 
ile kurgu arasındaki sınırları belirsizleştiriyor.

“Louvre Abu Dhabi 2017’de açıldı. Ama müzenin elinde 
vitrinleri dolduracak kadar nesne yoktu. Bu beklenen 
bir durum olduğu için, Paris’teki Louvre Müzesi, açılış 
için Abu Dhabi’ye gönderilmek üzere 300 nesneyi çoktan 
hazır etmişti. Bu yolculukta 300 nesneden 22’sinin 
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başına tuhaf şeyler geldi: Nesnelerin ana hatlarında 
hiçbir değişiklik yoktu ama ön yüzleri (ya da dış 
yüzeyleri) başka bir nesneye aitti. Bu olay karşısında 
herkesin şaşıp kaldığını söylemeye bile gerek yok, üstelik 
esrarı halen çözülemedi.”

Raad, Dördüncü Edisyona Önsöz isimli videosunda 
Paris’ten Abu Dhabi’ye taşınan bu nesnelerin başlarına 
neler gelmiş olabileceğini gösteriyor. Başkalaşmış 
nesnelerin görüntüleri iç içe geçip renkli ve geometrik 
soyutlamalara dönüyor. Farklı hız ve yoğunluktaki 
bulanık imgeler ve çizgilerle sürekli değişen bu 
soyutlamaların arasından nesnelerin renkleri, şekilleri 
ve yüzey desenleri belli belirsiz hissediliyor. Üçüncü 
Edisyona Önsöz (Fransızca versiyon)_Şerh IV ise, bu 
nesnelerin Abu Dhabi’ye vardıktan hemen sonraki 
durumlarını gösteren bir fotoğraf dizisine ait. Üç 
katmanlı bu fotoğrafta, metal bir şamdanın üzeri mavi-
beyaz bir porselenin yüzey deseniyle kaplanmıştır. Son 
katmanı oluşturan yarı saydam mavi renk lekelerinin ise 
Fars minyatürlerinden devşirildiği iddia edilebilir.

Walid Raad, bir bakıma, sanatçı ve The Cooper 
Union’da Güzel Sanatlar hocası [öğrencilerinden hâlâ 
harç isteyen The Cooper Union bunu yapmaya derhal 
son vermeli, çünkü böyle giderse daha çok öğrenci daha 
da büyük bir borç yükünün altında kalacak, üstelik 
okulun mali işlerini kötü yürütenler onlar bile değilken 
– asıl sorumlu, on yıllardır kötü bir yönetim sergileyen 
okulun mütevelli heyeti ve idarecileridir (Mütevelli 
Heyeti’ne açılan davaya bakınız)]. Sergilerimin listesine 
(iyisi, kötüsü, vasatı); aldığım ödüllere ve bağışlara (hak 
edilenler, edilmeyenler, müteşekkir olunanlar, reddedilen 
ve/veya iade edilenler); eğitim durumuma (bir kısmı 
zihin açıcı, bir kısmıysa o kadar değil); yayınlarımın 
bilgisine (bazı kitaplarımı seviyorum, ama en çok 
da Jalal Toufic’in kitaplarını. Kitaplarını şu adreste 
bulabilirsiniz: jalaltoufic.com) internetin bir yerlerinden 
erişebilirsiniz.
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ALICJA KWADE
(1979, Katowice)

Transpaletler, genellikle işyerlerinde ve depolarda, 
paletlerin üzerinde mal indirip kaldırmak, 
yönlendirmek ve bir yerden başka bir yere güvenle 
taşımak için kullanılır. Sanat yapıtlarının nakliyesinde 
de sık kullanılan başlıca araçlar arasında yer 
alırlar. Alicja Kwade, Hubwagen isimli yapıtında 
bu aracın şeklini, bağlamını, işlevini ve konumunu 
değiştiriyor. Kwade’nin hafifçe bükülmüş sarı, mavi 
ve kırmızı renkli transpaletleri standarda uymayan 
eğlenceli görünümleriyle her zamanki işlerini yerine 
getiremeyecek bir hâldedirler. Artık taşıyacakları 
paletlerle de uyumlu olmayan bu transpaletler, sonsuza 
dek aynı yerde dönüp durmaya mahkûmdurlar. 
Kwade, standart biçimlerini çok az değiştirerek aşina 
olduğumuz bu nesneleri işlevsiz kılmakla kalmaz, aynı 

Hubwagen, 2012/2013
Transpalet, kaplanmış metal
Sarı: 123 × 135 × 85 cm 
Mavi: 123 × 210 × 85 cm
Kırmızı: 123 × 156 × 85 cm
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zamanda onlara neredeyse insanbiçimli bir karakter de 
kazandırır. Transpaletlerin aldıkları yeni form bedensel 
jestleri akla getirir, sanki kollarını yana doğru uzatmış 
ya da etrafta olan biteni yan gözle kolaçan ediyormuş 
gibi görünürler. Hubwagen’da, normal koşullarda 
sanatın hizmetinde olan bir araç yeni bir bağlama 
kavuşturulur ve oyuncul bir müdahaleyle sanat yapıtına 
dönüştürülür.

Alicja Kwade’nin pratiği, gerçekliğin sınırlarıyla uğraşan 
yerleştirmeler ve heykellerin yanı sıra fotoğraf, video, ses 
yapıtları ve performansı kapsar. Bilim, felsefe, astronomi 
ve sosyoloji gibi farklı bilgi alanlarını eklemleyen bu 
yapıtlar, gerçekliğin algılanma veya kabul edilme 
biçimlerini sarsmakla ilgilenir. Kwade, fiziki dünyayla ve 
toplumsal uzlaşımlarla bağlantılı olan zaman, mesafe, 
yerçekimi, hareket ve denge gibi evrensel kavramlarla 
çalışır. Sanatçı pratiğinde metal, taş, ayna ve cam dahil 
olmak üzere geniş bir malzeme yelpazesinin yanı sıra 
buluntu nesnelerden de yararlanır. Tekrar, yansılama, 
döndürme, bükme, kalıplama, toz hâline getirme ve 
parçalara ayırma eylemlerinin sürekli birbirinin yerini 
aldığı bu yapıtlarda, Kwade insan algısına meydan 
okumayı amaçlayan jestlerden yararlanarak alternatif 
algı biçimlerini harekete geçirmeye odaklanır.
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ROGELIO LÓPEZ CUENCA
(1959, Nerja)

Kopya B/S, 2011
Tuval üzerine yağlıboya 
165 x 133 x 4,5 cm (çerçeveli)

Rogelio López Cuenca’nın Kopya B/S isimli yapıtı, 
dijital platformlarda erişilmesi hukuken engellenmiş 
olan bir resim görüntülenmek istendiğinde ekranda 
sıklıkla karşımıza çıkan pencerenin (pop-up) büyük 
ölçekli resmidir. Cuenca’nın, ait olduğu dijital ortamdan 
alıp siyah bir fona beyaz harflerle yazarak özgün 
bir yağlıboya resme dönüştürdüğü bu neredeyse 
standartlaşmış ve tanıdık uyarının kendisi de bir anda 
telif hakları yasasının koruması altına alınmış oluyor. 
Kamusal kullanıma açık bir ortamdan alıntılanmasına 
ve herhangi bir müellifi bulunmamasına rağmen, yeni 
bir düşünsel bağlam ve mecrada yeniden üretildiğinden, 
kopyalanması, dolaşıma sokulması, icra edilmesi ya 
da sergilenmesi yasa gereği telif hakkı sahibinin iznine 
tabi olan özgün bir eserin parçası hâline geliyor. Kopya 
B/S adlı yapıtında imge yaratımının ve bu imgeleri 
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başkalarının erişimine açmanın sanattaki en geleneksel 
aracı olan tuvalin üzerine bir telif ibaresini doğrudan 
kopyalayan Cuenca, imgenin özgünlüğüne ve dolayısıyla 
erişilemezliğine oyuncul bir sorgulamayla yaklaşıyor. 
 
Rogelio López Cuenca, resim, yerleştirme, video ve 
kent müdahaleleri gibi çok çeşitli mecralarla çalışır. 
Kurumsal eleştiri pratikleriyle benzer güzergâhları 
takip eden sanatçı, yapıtlarında göç, kolektif hafıza ve 
postkolonyal eleştirinin yanı sıra iktidar kurumları, kitle 
iletişimi, reklamcılık ve sanat yapıtının orijinalliği gibi 
konularla ilgilenir. Aynı zamanda şair olan Cuenca’nın 
yapıtlarında daima önemli bir yer tutan dil, çok çeşitli 
bağlamlar ve mecralar içinde, metin kolajları, temellük 
etme ve saptırma (détournement) gibi farklı biçim ve 
tekniklere bürünür. Sanatçı, reklam imgelerini, kent 
tabelalarını, şirket ve ürün logolarını kendine mal edip 
sloganlara ya da buluntu şiirlere dönüştürerek, gündelik 
ikonografinin kodlanmış anlam ve kullanımlarının 
sözümona doğasını tersine çevirir.
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Kriz ve Kontrol, 2013
Video (renkli, sesli)
14’12”
Ed. 2/5 + 1 AP

BURAK DELİER
(1977, Adapazarı)

Burak Delier’in bir plaza ofisinde çektiği Kriz ve Kontrol, 
iş dünyasından altı performansı bir araya getiriyor. 
“İç dünya”larına odaklanmalarını gerektiren yoga 
pozisyonları içinden kameraya konuşan altı kişi, “iş 
dünya”larından, aldıkları eğitimden, çalışma hayatının 
güçlüklerinden, mesleki performans ve iddialarından, 
kariyer planlarından bahsediyorlar. Bireyin çalışma 
koşullarına, işi ve bedeniyle kurduğu ilişkiye pek çok 
yapıtında öncelikli yer veren Delier, bu videosunda 
oyuncularla değil, gerçekten iş dünyasında yer alan 
ve çalışma hayatının yol açabileceği bedensel ve 
ruhsal hasarları kontrol altına almak için düzenli yoga 
yapan beyaz yakalılarla çalışır. Günümüzde “kariyer” 
ile “kendini gerçekleştirme”yi neredeyse özdeş gören 
kurumsal söylemle, yoga gibi tamamen bireysel, “içsel 
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barış” ve “bedensel iyileşme” vaat eden bir pratiği iç 
içe geçiren Kriz ve Kontrol, kurumsal ve kişisel dünyalar 
arasındaki örtüşme ve çatışmaları çarpıcı bir şekilde 
yorumluyor.

Burak Delier’in hem bireysel üretiminin hem de çeşitli 
işbirlikleri yoluyla gerçekleştirdiği kolektif projelerinin 
araştırma zeminini, en geniş anlamıyla yaşamın kendisi 
oluşturur. Delier politik, ekonomik ve kültürel alanı  
kontrol eden güç mekanizmalarını, sokaktan, günlük 
yaşamdan ve iş dünyasından ödünç aldığı stratejiler 
yardımıyla sanat bağlamı içine taşır, yeniden yorumlayıp 
icra eder. Sanatı ve sanatçı kimliğini sorunsallaştırdığı 
yapıtlarında kapitalizm ve güncel sanat pratikleri 
arasındaki ilişkileri görünür kılar; sanat ve iş dünyasına 
ait farklı üretim ilişkilerinin melezlendiği absürd 
kesişmelere imkân tanır. Delier aynı zamanda, var olan 
sosyoekonomik sistemlerin dayattığı yaşam kültürlerine 
alternatifler sunan sosyalleşme, dayanışma ve ifade 
alanlarının olasılıklarını araştırır.
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Polis Resmi No. 1, İstanbul Haziran 2013, 2014
Duvar üzerine gri boya
Yaklaşık 320 × 200 cm

NASAN TUR
(1974, Offenbach)

Nasan Tur’un kamusal alanla etkileşim hâlinde 
şekillenen pek çok yapıtı sokağın diliyle sanatın dilini 
buluşturarak bu iki dili birbirine tercüme eder. Dünyanın 
çeşitli kentlerinde sokak yazılamalarının ve grafitilerin 
üzerini örtmek için otoritelerin başvurduğu bir yöntemi 
birebir kopyaladığı bu serisinde sanatçı, sokağın 
bastırılmış sesini soyut, monokrom resimler hâlinde 
sanat alanına taşıyor. Sergide galeri duvarına aktarılan 
bu leke, 2013 yılında İstanbul’da kamusal alanın sokak 
gösterileri, protestolar ve çatışmalara sahne olduğu Gezi 
döneminde çekilmiş bir duvar fotoğrafından doğrudan 
alıntılanıyor.

Nasan Tur, kamusal alanı kendi sanat pratiğine dahil 
ettiği ya da doğrudan kamusal alana müdahale ettiği 
yapıtlarında kentin kültürel, görsel ve dilsel dokusunda 
yer alan anonim iz ve müdahalelerden esinlenir veya 
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kent rutininin içerisine sızar. Yağmurun ardından 
sokakta oluşan bir su birikintisine sırtüstü yüzercesine 
uzandığı The Puddle and the Blue Sky (Su Birikintisi 
ve Mavi Gökyüzü, 2001) veya büyük şehirlerde takla 
atarak kalabalığın arasına karıştığı Somersaulting 
Man (Takla Atan Adam, 2001–2007) gibi erken dönem 
performans ve videolarında, yapıtlarının sahnesini 
doğrudan kentsel mekân oluşturur. Sanatçı, sokakla 
karşılıklı alıp verme hâlinin en somut örneklerinden 
olan Public Sculptures’da (Kamusal Heykeller, 2008), 
sokaktan topladığı çöpleri seramik heykel çiftleri 
hâlinde yeniden ürettirip altınla kaplatır; heykellerden 
biri sokağa geri bırakılır ve eserin yoldan geçenler 
tarafından alınmasına izin verilir, diğeri ise galeride 
sergilenir. Yapıtlarında grafiti ve sokak yazılamalarına 
sıklıkla yer veren Tur, 2007’den bu yana dünyanın 
farklı yerlerinde gerçekleştirdiği Şehir Diyor ki… adlı 
serisinde, sokaklardan topladığı yüzlerce grafitiyi 
sprey boyayla üst üste yazarak, kent duvarlarının 
söylediklerini soyut renk lekelerine dönüştürüp galeri 
duvarlarına kaydeder.
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Hasar, 1988–2010
Hasar görmüş çeşitli 
eserlerle yerleştirme

CANAN TOLON
(1955, İstanbul)

Daha atölyedeyken sanatçının kendisinin ya da ilk 
kez sergilendikten sonra “sanat otoriteleri”nin ve 
“sanatseverler”in elemesine takılan, bir daha gün yüzü 
göremeyen ne çok yapıt vardır. Bir de ister kader diye 
adlandıralım ister şanssızlık; ister ihmalkârlık diyelim 
ister dikkatsizlik, artık geri dönüşü olmayan kazalara 
uğrayarak yitip gidenler… 

Canan Tolon Hasar adlı yerleştirmesinde, 1989  
San Francisco depremi sırasında zarar gören, yanlış 
paketleme nedeniyle nakliye kazalarına uğrayan ya 
da yetersiz depolama koşullarından etkilenen, artık 
hasarlı oldukları için de piyasa ve sergilenme değerlerini 
yitirmiş eserlerine bir şans daha veriyor. Başlarına gelen 
kazalar yüzünden ömürlerini doldurdukları ve gözden 
çıkarılmaları gerektiği varsayılan bu işler, hasarlı, 
yaralı bedenleriyle ilk kez İkinci Sergi’de (2011, Arter) 
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gösterildikten sonra Arter Koleksiyonu’na eklendiler ve 
şimdi tekrar sahneye çıkıyorlar. 

Canan Tolon’un sıklıkla kullandığı kısa ömürlü, 
çözünüp bozulmaya eğilimli malzemeler; hem kendi 
yaşam döngülerinin doğası gereği, hem de sanatçının 
onları tabi tuttuğu çeşitli tepkimeler sonucu eserin 
zamanla değişmesine yol açarlar. Yapıtlarının fiziksel 
kalıcılığından ziyade geçiciliklerinin ne anlam ifade 
ettiğini önemseyen Tolon, yıllar içinde çeşitli hasarların 
yol açtığı dönüşüm ve başkalaşımlardan faydalanır, 
onlara yeni imkânlar açar. Sanatçının kazaya uğramış 
yapıtlarını bir araya getiren Hasar adlı bu yerleştirme, 
sanat eserinin kalıcılığı, ölümsüzlüğü, sergilenmeye 
değer bulunması, değer kaybedip değer kazanması 
gibi konuların yanı sıra, müze ve diğer sanat 
kurumlarının korumacı yaklaşımlarının çaresiz kaldığı, 
konservatif tedbir ve yöntemlerin çözüm üretemediği 
kayıplara, onları tekrar görünür kılarak dikkat 
çekiyor. Canan Tolon’un bu sergi kapsamında yer 
alan iki yapıtı, hem isimleriyle (Hasar ve Tedbir) hem 
de temelde paylaştıkları “inşa” ve “yıkım” gibi ortak 
kavramlarla beraber düşünüldüklerinde, birbirleriyle 
diyaloglarını sürdürüyor, sergiye hem bir başlangıç 
hem de bir son veriyorlar. 
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